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“Science is the great antidote to the poison of enthusiasm and superstition.”  

Adam Smith 
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ABSTRACT 

Abstract en català 

Durant les últimes dècades, les begudes energètiques han estat molt consumides per milers 

d’adolescents prescindint d’un control moderat i no essent conscients de les conseqüències 

negatives per al seu cos.  

Amb la Drosophila melanogaster, un organisme model genèticament molt efectiu per a la recerca, 

i un medi de cultiu sense cap beguda i uns altres tres amb diferents concentracions de Red-Bull es 

busca aconseguir donar una visió molt acurada d’aquest problema. Amb aquest treball es pretén 

conèixer els efectes teratogènics com les malformacions en l’estructura corporal (mutacions), 

l’anàlisi de la viabilitat i la fecunditat de les femelles que poden provocar les begudes energètiques 

en la mosca Drosophila; conèixer si com major és la concentració de la beguda energètica, els 

efectes teratogènics augmenten; estudiar la mortalitat i natalitat de les mosques amb les diferents 

concentracions de Red-Bull, així com si hi ha algun tipus de diferència entre femelles i mascles. 

La recerca s’ha dut a terme a partir del mètode científic partint de la formulació d’objectius i 

hipòtesis, d’una recerca d’informació, una elaboració i realització d’un disseny experimental, una 

anàlisi de dades i, finalment, extracció de conclusions.  

Mitjançant aquest mètode, s’ha pogut corroborar l’aparició de malformacions en mosques que han 

consumit Red-Bull, essent majors en medis amb concentració molt elevada de la beguda;  una 

mortalitat major i una natalitat menor en medis amb Red-Bull sense afectar de manera diferent a 

femelles i mascles. 

Paraules clau: beguda energètica, Drosophila melanogaster, Red-Bull, efectes teratogènics, 

mutacions, mètode científic. 

 

Abstract en castellà 

Durante las últimas décadas, las bebidas energéticas han sido muy consumidas por miles de 

adolescentes prescindiendo de un control moderado y no siendo conscientes de las consecuencias 

negativas para su cuerpo. 

Con la Drosophila melanogaster, un organismo modelo genéticamente muy efectivo para la 

búsqueda, y un medio de cultivo sin bebida y otros tres con diferentes concentraciones de Red-Bull 

se busca conseguir dar una visión muy precisa de este problema. Con este trabajo se pretende 

conocer los efectos teratogénicos como las malformaciones en la estructura corporal 

(mutaciones), el análisis de la viabilidad y la fecundidad de las hembras que pueden provocar las 

bebidas energéticas en la mosca Drosophila; conocer si cuanto mayor es la concentración de la 

bebida energética, los efectos teratogénicos aumentan; estudiar la mortalidad y natalidad de las 

moscas con las diferentes concentraciones de Red-Bull, así como si hay algún tipo de diferencia 

entre hembras y machos.  

La investigación se ha llevado a cabo a partir del método científico partiendo de la formulación de 

objetivos e hipótesis, de una búsqueda de información, una elaboración y realización de un diseño 

experimental, un análisis de datos y, finalmente, extracción de conclusiones.  
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Mediante este método, se ha podido corroborar la aparición de malformaciones en moscas que 

han consumido Red-Bull, siendo mayores en medios con concentración muy elevada de la bebida; 

una mortalidad mayor y una natalidad menor en medios con Red-Bull sin afectar de manera 

diferente a hembras y machos. 

Palabras clave: bebida energética, Drosophila melanogaster, Red-Bull, efectos teratogénicos, 

mutaciones, método científico. 

 

Abstract en anglès 

During the last decades, energy drinks have been heavily consumed by thousands of teenagers 

without any moderate control and not being aware of the negative consequences for their body. 

With Drosophila melanogaster, a genetically very effective model organism for the search, and a 

culture medium without drink and three others with different concentrations of Red-Bull, it was 

possible to give a very precise vision of this problem. The aim of this work is to understand the 

teratogenic effects such as malformations in the body structure (mutations), analysis of viability 

and fertility of the females that can be caused by energy drinks in the Drosophila fly; to know 

whether the higher the concentration of the energy drink, the greater the teratogenic effects; to 

study the mortality and birth rate of flies with different concentrations of Red-Bull, as well as 

whether there is any difference between females and males.  

The research has been carried out using the scientific method based on the formulation of 

objectives and hypotheses, a search of information, the development and implementation of an 

experimental design, data analysis and, finally, the drawing of conclusions.  

By means of this method, it has been possible to corroborate the appearance of malformations in 

flies that have consumed Red-Bull, being greater in environments with a very high concentration of 

the drink; a higher mortality and a lower birth rate in environments with Red-Bull without affecting 

females and males differently. 

Keywords: energy drink, Drosophila melanogaster, Red-Bull, teratogenic effects, mutations, 

scientific method. 
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0. INTRODUCCIÓ 

0.1. Motivacions 
El treball de recerca té com a principal finalitat que els alumnes aprenguem a investigar, a descobrir 

sobre qualsevol tema i que el fem nostre amb el munt d’idees que tinguem al cap. Però, portar tot 

això a la pràctica és molt més complicat del que ens podem imaginar, sobretot pel que fa a l’elecció 

del tema. És una decisió que implica una gran seguretat, perquè és la base de qualsevol projecte i 

per tant, ha de ser escollit amb confiança, calma i serenitat. És un treball al qual li has de dedicar 

molt de temps i això implica un gran esforç, però sobretot has de voler gaudir-lo per així poder 

aprendre al màxim. 

Des que a l’inici de curs ens van començar a parlar sobre el treball de recerca, dins el meu cap 

rondaven moltíssimes idees però cap era concreta. 

Un dels principals problemes que havia d’afrontar era de quina manera volia enfocar el treball. Jo 

sempre m’he sentit atreta pel món de les ciències, ja que pretén la cerca de la veritat. Sempre m’ha 

apassionat la biologia, aquesta era l’única idea clara que tenia, i per tant, que el meu treball havia 

d’estar enfocat cap aquesta branca de les ciències. Des de fa uns anys tenia clar que volia estudiar 

biomedicina i amb la intenció de què aquest projecte fos un antecedent per a mi, vaig decidir fer-

lo sobre la diabetis. Fa un temps, a la meva cosina li van diagnosticar diabetis i volia enfocar el 

treball en aquesta malaltia i relacionar-lo amb la seva prevenció gràcies a la vitamina D. Malgrat 

que em feia molta il·lusió el projecte vaig adonar-me que era una mica complicat fer un treball 

experimental. 

Aleshores, tenia dues opcions: fer un treball únicament teòric i seguir endavant amb el projecte de 

la diabetis o canviar de tema i la possibilitat de fer un treball de camp, és a dir, un experiment. Una 

de les principals raons per les quals m’agrada la ciència és perquè pots experimentar i descobrir 

noves coses, així que un treball teòric no era una opció. 

Quan em vaig sentir bloquejada vaig tenir molt clar que havia de demanar ajuda a la meva 

professora de biologia. Ella em va obrir un munt de portes que em van portar a mil idees més.  

Aquí va ser quan vaig decidir buscar un tema a partir dels éssers modèlics. Vaig tenir principal 

curiositat per la Drosophila melanogaster, comunament coneguda com la mosca del vinagre. És un 

ésser genèticament molt efectiu en biomedicina i una gran oportunitat per a fer un gran treball. 

Però ara faltava un aspecte important: què volia fer amb la mosca. La Drosophila és un ésser que 

degut a les seves característiques et permet experimentar amb ella de moltes maneres. Una de les 

principals aplicacions que té en investigació és el camp de la genètica, però escollir aquest tema no 

tenia gaire sentit si realment volia fer una bona recerca, ja que treballs de recerca relacionats amb 

les lleis de Mendel n’hi ha un munt i jo volia fer alguna cosa amb la qual em sentís realitzada i que 

valgués la pena. 

És aquí quan vaig pensar a fer un treball relacionat amb les begudes energètiques. Actualment, els 

adolescents en consumeixen molt però, aquest tipus de begudes poden tenir conseqüències molt 

negatives per a l’organisme. Tenia l’oportunitat perfecta de relacionar la medicina amb els 

adolescents. Així que, amb l’ajuda de la Drosophila melanogaster, podia aconseguir obtenir-hi una 

visió força pròxima. Finalment, vaig decantar-me pels efectes teratogènics que tenen les begudes 

energètiques en la Drosophila melanogaster. 
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0.2. Metodologia de recerca 
El meu treball s’ha realitzat seguint el mètode científic, que es basa en els següents punts: 

Formulació d’hipòtesis i plantejament d’objectius. Veure punt 0.3 de la 
pàg. 12 a 13 

Buscar informació sobre el tema que s’estudia. Veure punt 1, 2 i 3 
de la pàg. 15 a 37 

Disseny experimental. Fer diferents rèpliques, és a dir, 
utilitzar distints grups experimentals, per eliminar els efectes 
de l’atzar als meus resultats i un grup control, al que no se li 
fa cap modificació i serveix per comparar els canvis 
ocorreguts en la resta de grups.  

Veure punt 4 de la 
pàg. 38 a 47 

Realització de l’experiment proposat.  Veure punt 4 de la 
pàg. 38 a 47 

Obtenció de resultats i anàlisi de dades. Veure punt 5 de la 
pàg. 48 a 61 

Extracció de conclusions i corroborament o falsejament de 
les hipòtesis proposades.  

Veure punt 6 de la 
pàg. 62 a 65 

Taula 1. Correspondència de la metodologia amb els diferents apartats. 

 

0.3. Hipòtesis 
Arran de l’elecció del tema em vaig plantejar una sèrie de preguntes que pretenia resoldre amb 

aquest treball. Volia saber quins són els components de les begudes energètiques que provoquen 

els efectes teratogènics, quins efectes provoquen i per què els provoquen.  

 

Tot partint d’aquestes preguntes que em sorgien, em vaig plantejar les hipòtesis següents: 

Hipòtesi 1 Les begudes energètiques afecten al desenvolupament de les drosòfiles (efectes 

teratogènics). 

Hipòtesi 1-A Com major és la concentració de Red-Bull, major serà 

l’efecte teratogènic sobre la drosòfila. 

Hipòtesi 1-B Com major és la concentració de Red-Bull, major serà la 

mortalitat de les drosòfiles. 

Hipòtesi 1-C Com major és la concentració de Red-Bull, menor serà la 

natalitat de G1. 

Hipòtesi 2  Les drosòfiles exposades més temps a un medi amb Red-Bull, més concretament 

10 dies, la mortalitat serà més alta. 

Hipòtesi 3 El Red-Bull afecta de manera diferent a les femelles dels mascles. 

Taula 2. Hipòtesis. 
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0.4. Objectius 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5. Estructura del treball 
El meu treball està dividit en les següents parts: 

- Part teòrica: en aquest apartat s’ha produït una recollida d’informació. Està subdividit en 
dos blocs: el primer inclou informació sobre les begudes energètiques, principalment dels 
seus efectes en l’organisme, sobre la composició destacant la cafeïna i la taurina (els 
possibles responsables dels efectes teratogènics en les begudes) i sobre el Red-Bull; i el 
segon, que inclou informació sobre la Drosophila melanogaster (morfologia, dimorfisme 
sexual, mutacions, etc.). Veure pàg. 15  a 37. 

 

 

Hipòtesi 1 

H
ip

ò
te

si
 2

 

H
ip

ò
te

si
 3

 

H
-1

 A
 

 H
-1

 B
 

 H
-1

 C
 

Conèixer els efectes teratogènics com les 
malformacions en l’estructura corporal, l’anàlisi de la 
viabilitat i la fecunditat de les femelles que poden 
provocar les begudes energètiques en la mosca 
Drosophila. 

     

Conèixer si com major és la concentració de la beguda 
energètica, els efectes teratogènics augmenten.  

 

    

Les begudes energètiques afecten per igual o hi ha 
alguna diferència entre les mosques mascles i femelles.  

    

 

Estudiar la mortalitat de les drosòfiles amb les 
diferents concentracions de Red-Bull. 

 

 

   

Estudiar la natalitat de les drosòfiles amb les diferents 
concentracions de Red-Bull. 

  

 

  

Conèixer si a major temps amb un medi amb Red-Bull, 
la mortalitat augmenta. 

   

 

 

Analitzar els resultats i extreure conclusions. 

     

Taula 3. Correspondència dels objectius amb les hipòtesis. 



Quins efectes provoca el Red-Bull en el desenvolupament de la Drosophila melanogaster? 

 

 14 

- Part experimental: en aquest apartat s’explica per què s’ha escollit com a organisme model 
d’estudi la Drosophila melanogaster, quin manteniment, alimentació i manipulació de la 
soca s’ha dut a terme i s’exposa el disseny experimental creat per la pràctica amb les 
diferents concentracions de Red-Bull sobre la soca salvatge de Drosophila. Veure pàg. 38 
a 47. 

- Resultats: en aquest apartat s’analitzen el seguit de resultats obtinguts a partir de 
l’experiment realitzat a l’apartat anterior i es mostren diferents gràfics per il·lustrar millor 
les dades. Veure pàg. 48 a 61. 

- Conclusions: aquest apartat consisteix en justificar si els objectius proposats s’han pogut 
assolir i en corroborar o falsejar les hipòtesis plantejades a l’inici a partir del seguit de dades 
que s’han obtingut en la part experimental. Veure pàg. 62 a 65. 
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1. BEGUDES ENERGÈTIQUES 
Les begudes energètiques o hipertòniques són begudes sense alcohol que es caracteritzen per 

contenir substàncies estimulants1. Es tracta de begudes que ofereixen una disminució de la fatiga, 

proporcionen un increment de la resistència física i augmenten l’habilitat mental. Estan compostes 

principalment per cafeïna, carbohidrats, diverses vitamines i altres substàncies naturals com la 

taurina.  

Una part de la sensació de benestar que produeixen és causada per un efecte energètic que es 

produeix per l’acció de substàncies psicoactives2 que actuen sobre el sistema nerviós central, 

inhibint els neurotransmissors encarregats de transmetre les sensacions de son o cansament i 

potenciant la sensació de benestar.  

 

Les begudes energètiques contenen quantitats molt elevades de 
sucre, quasi les mateixes que en una beguda gasosa. Però, tot i 
que inclouen en la seva composició glucosa i altres sucres que 
proporcionen energia al cos, no eliminen ni l’esgotament ni la 
fatiga muscular, només inhibeixen aquestes sensacions durant 
un període de temps. És habitual una sensació de col·lapse i 
debilitat quan s’acaben els seus efectes en l’organisme.  

 

(Fig. 1) Diferents begudes energètiques 

Font: www.youngwomenshealth.org 

 

1.1. Origen de les begudes energètiques 
Les begudes energètiques es van començar a comercialitzar al Japó. L’any 1962, una empresa 

anomenada Taisho va introduir Liovitan D, un tònic legal i energètic, amb la intenció de frenar l’ús 

de drogues. A la postguerra, les amfetamines van ser molt populars fins que es van aprovar les lleis 

per frenar el seu ús a la dècada de 1950. A partir d’aquell dia, els executius japonesos consumien 

begudes extracafeïnades per a poder tirar endavant, així, les begudes energètiques japoneses van 

anar des d'Àsia fins a Europa. Dietrich Mateschitz, el director de màrqueting internacional d’una 

empresa austríaca que venia productes de bany, va descobrir aquests tònics en un viatge de negocis 

a Bangkok. El 1984, va deixar la seva feina per associar-se amb el fabricant tailandès d'una beguda 

elaborada amb cafeïna i taurina anomenada Krating Daeng, i tres anys després va debutar amb una 

versió carbonatada de la mateixa al seu país d'origen sota el nom Red Bull.  

 
1 Són substàncies que augmenten la freqüència cardíaca, la freqüència respiratòria i l'activitat cerebral. 
2 Substàncies que modifiquen la percepció, els sentiments o el comportament d’un ésser viu.  
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(Fig. 2) Expansió de les begudes energètiques des de Japó. 

Font: J.Molas 

 

Des d’aleshores es van començar a comercialitzar a Estats Units i finalment, arreu del món. Totes 

aquestes begudes van néixer amb la intenció d'incrementar la resistència física, aconseguir un nivell 

de concentració més gran i estimular el metabolisme. Raó per la qual van destacar, i encara ara, 

entre esportistes i estudiants.  

 

1.2. Composició 
Les begudes energètiques estan compostes per: aigua carbonatada, glucuronolactona, vitamines 

del Grup B, taurina, cafeïna , guaranà o extracte, aspartam3, L-carnitina, ginseng o extracte, 

vitamina C, àcid cítric, acidulants4, fosfat monopotàssic, sucre, D-Ribosa, colorant, caramel, etc.  

Però pot variar segons el fabricant i el model. 

Aquestes begudes són energitzants per la presència de vitamines, carbohidrats, cafeïna, carnitina 

o D-Ribosa. Alguns dels seus ingredients com que tenen un efecte estimulant fan que la beguda 

generi una resposta positiva i per tant, que tingui un efecte estimulant en l'organisme. Malgrat això, 

aquests ingredients poden tenir conseqüències negatives en l’organisme.  

Aquests valors són totalment aproximats ja que, no tots els 
productes contenen els mateixos ingredients ni la mateixa 
quantitat de cadascun d’ells. 

 

 

Taula 4. Composició nutricional d’una beguda energètica de 250 ml. 

Font: www.zonadiet.com  

 
3 És un edulcorant artificial baix en calories i intens, unes 200 vegades més dolç que el sucre. 
4 Substància que incrementa l’acidesa. 

 Quantitat 
Calories (kcal) 110 

Potassi (mg) 44 

Sodi (mg) 115 

Carbohidrats totals (g) 34 
Sucres (g) 35 



Quins efectes provoca el Red-Bull en el desenvolupament de la Drosophila melanogaster? 

 

 17 

Un dels grans problemes amb les begudes energètiques és que hi ha poc control per part de 

l'Administració d'Aliments i Medicaments (FDA, per les sigles en anglès) dels EUA. Això vol dir que 

molts dels ingredients no han estat avaluats correctament.  

A més, no hi ha lleis sobre les etiquetes dels productes. Així que les begudes poden no incloure la 

quantitat correcta dels seus components. 

Els components més habituals de les begudes energètiques són els següents: 

1.2.1. Cafeïna 
La cafeïna és sòlida, de sabor amarg i va ser descoberta l’any 

1819 pel químic alemany Friedrich Ferdinand Runge. Actua 

com una droga i es tracta d'una substància alcalde5 del grup 

de les xantines6. En la naturalesa es troba en les llavors de 

cafè, de cacau, de cola i en les fulles del te i en la guaranà, 

motiu pel qual també rep el nom de guaranina o teïna. La 

guaranina del guaranà i la teïna del te, són la mateixa 

molècula de cafeïna, però contenen alguns alcaloides 

addicionals com els estimulants teofil·lina i teobromina. Una 

beguda energètica de 250 ml pot arribar a contenir 80 mg de 

cafeïna.             

                                                                                          

Els humans consumeixen la cafeïna en forma 

d’infusions extretes del fruit de la planta del 

cafè. Tot i que també, la trobem en begudes i 

aliments derivats de la nou de cola8.  

Després de la seva ingesta, s'absorbeix ràpida- 

ment. Els efectes estimulants poden començar  

15-20 minuts després de la seva ingesta i durar 

unes 4 hores, per la qual cosa és normal sentir 

gairebé immediatament una sensació de be- 

nestar, que va augmentant a mesura que 

estimula la secreció de dopamina9, ja que els receptors d'adenosina10 de la cafeïna estan vinculats 

als receptors de dopamina. En els adults, la vida mitjana de la cafeïna, és a dir, el temps que tarda 

el cos per eliminar el 50% de la cafeïna, pot variar, depenent de diversos factors com l'edat o el pes 

corporal. En adults sans, la mitjana de vida és d'aproximadament quatre hores, amb un rang de dos 

a vuit hores. 

 
5 Són compostos químics d'origen vegetal, alguns d'origen animal que poden ser usats com analgèsics. 
6 Són un conjunt de substàncies amb propietats estimulants que es troben de forma natural en determinades espècies 
vegetals. 
7 International Union of Pure and Applied Chemistry és una ONG que té l’autoritat per al desenvolupament de la 
nomenclatura de compostos químics. 
8 És una espècie d’arbre pertanyent a la família de les malvàcies, originària de l'Àfrica tropical. 
9 És un dels molts neurotransmissors que utilitzen les neurones per comunicar-se entre elles i promou la sensació de 
plaer. 
10 És un nucleòsid format de la unió de l'adenina amb un anell de ribosa que té un paper important en els processos 
bioquímics de transferència d'energia. 

Fórmula 
molecular 

C₈H₁₀N₄O₂ 

Nom IUPAC7 1,3,7-trimetil- 1 H -purina- 
2,6 (3 H , 7 H ) -diona1,3,7-
trimetilxantina 

Massa molar 194,19 g / mol 

Densitat 1,23 g/cm³ 

Taula 5. Característiques de la cafeïna 

Font: Pròpia 

 

(Fig. 3) Molècula de cafeïna 

Font: www.researchgate.net 
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1.2.1.1. Efectes de la cafeïna  
• La cafeïna arriba al cervell de forma ràpida i actua com un estimulant del sistema nerviós 

central per la seva acció antagonista no selectiva dels receptors d’adenosina. Aquesta no 

permet que l’adenosina s'uneixi als seus receptors cerebrals, ja que ambdues molècules 

tenen una estructura química similar, aconseguint bloquejar els receptors en lloc d’activar-

los. Així, la cafeïna apaga els receptors, els mateixos que són activats per l'adenosina. Això, 

afecta sobretot a l’estat d'alerta, que ajuda a sentir-se menys cansat i més despert. Tot i 

aquests efectes, el seu consum en excés pot provocar mal de cap i a persones amb trastorns 

de la son està desaconsellat, ja que pot empitjorar la situació. Alguns altres símptomes en 

persones que prenen cafeïna diàriament, és l'aparició d'ansietat, somnolència i irritabilitat. 

• Els nivells més alts de cafeïna en el torrent sanguini apareixen al cap de dues hores de la 

seva ingesta, provocant un augment de la pressió arterial. A les persones que pateixen 

hipertensió o problemes de cor la ingesta de cafeïna està desaconsellada. Un excés de 

cafeïna pot provocar batecs irregulars i ràpids de cor, i fins i tot dificultats per respirar. 

• El consum de cafeïna pot ocasionar malestar estomacal o acidesa. Com que la cafeïna actua 

com a diürètic no serveix per calmar la set. A més, l'excés de cafeïna no s'emmagatzema en 

el cos sinó que es processa en el fetge i surt en forma d'orina.  

• Ingerir grans quantitats de cafeïna pot interferir en el metabolisme del calci i provocar 

l’aparició d’osteoporosi.  

El consum de cafeïna fa que l’organisme cada cop en necessiti més per poder sentir els mateixos 

efectes, provocant dependència. Això es produeix perquè al bloquejar els receptors d'adenosina, 

l'organisme fabrica receptors extra per tal que l'adenosina pugui seguir funcionant. 

Conseqüentment, a llarg termini, l’organisme s’adapta al consum de cafeïna i en necessita cada 

vegada més, ja que hi ha més receptors per bloquejar. 

 

1.2.2. Taurina 
La taurina és un àcid orgànic que se’l 

classifica com un aminoàcid incorrectament 

perquè en mancar del grup carboxil, no ho 

és. Es tracta d’un derivat de l'aminoàcid 

cisteïna que conté el grup tiol, i és l'únic àcid 

sulfònic natural conegut que intervé en la 

formació de la bilis i que es troba de forma 

natural en petites quantitats en els teixits 

de molts animals (incloent-hi als humans) i 

per tant diversos aliments en contenen: 

- Marisc: els mol·luscs contenen dosis molt altes de taurina. Però a causa de la sensibilitat de 

la taurina amb la calor, s’ha de consumir fresc. 

- Llet materna: aquest és l'aliment més ric de tots. 

- Peixos: hi ha nombroses espècies que constitueixen una bona font d'aquest àcid orgànic. 

Com per exemple: les sardines, la tonyina o el salmó.  

- Vegetals: fruits secs o llegums. 

- Carns: algunes carns també contenen taurina, com el pollastre, el porc i el xai. 

(Fig. 4) Molècula de taurina 

Font: www.softschools.com 
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La taurina és una substància química molt important per produir proteïnes. Es troba de forma 

natural en el nostre cos, especialment al cervell, la retina i el cor. De fet, l’ésser humà produeix 10 

grams de taurina per cada 10 quilos de pes (llevat que hi hagi algun defecte de naixement). 

La taurina destaca per contribuir en el manteniment dels òrgans i les funcions cel·lulars com ara 

l’efecte antioxidant.  

 

1.2.2.1. Efectes en l’organisme 
La taurina es pot incloure en dietes en forma de suplement alimentari. Aquest àcid orgànic participa 

en el tractament de problemes de cor, de fetge o fins i tot de la fibrosi quística11. Això passa per la 

gran capacitat de la taurina en l'activitat cerebral i desenvolupament.  

No obstant això, algunes investigacions recents parlen de la possibilitat que la taurina tingui, en 

realitat, efectes sedants i relaxants en la ment. De fet, es parla que pot contrarestar la pujada de la 

cafeïna.  

En la seva fórmula natural, aquest component només té efectes positius. Però, si s’ingereix per 

sobre dels nivells que el nostre organisme ja produeix per si mateix, pot produir convulsions i 

hipertensió arterial.  

 

1.2.3. Glucuronolactona 
La glucuronolactona és un producte de la descomposició de la 

glucosa en el fetge. També es troba present en altres aliments: 

vi 20 mg/dl) i plantes (sobretot en sàlvies i en les resines). La seva 

presència en les begudes energètiques apareix en una 

concentració d’entre 250 i 2500 mg/L amb la intenció de 

combatre la fatiga. 

 

 

La glucuronolactona és un compost 

blanc sòlid, soluble en aigua calenta 

o freda que pot existir en forma 

d’aldehid12.  

 

 

 
11 És una malaltia genètica que afecta els pulmons, l'aparell digestiu i altres òrgans del cos. 
12 És un compost orgànic que conté el grup carbonil està enllaçat a un àtom d'hidrogen i a un altre àtom de carboni. 

Nom IUPAC (2R)-2- [(2S, 3R, 4S) -3,4-Dihidroxi-
5-oxo-tetrahidrofurano-2-il]-2-
hidroxi-acetaldehid 

Fórmula molecular C6H8O6 

Massa molar  176,124 g/mol 

Punt de fusió 176,124 °C (449 K) 

Taula 6. Característiques de la glucuronolactona 

Font: Pròpia 

(Fig. 5) Molècula de glucuronolactona 

Font: www.sigmaaldrich.com 
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La glucuronolactona es consumeix oralment, s’absorbeix ràpidament i s’expulsa en l'orina en forma 

l'àcid glucurònic13. És un component estructural molt important dels teixits connectius i té un paper 

hepatoprotector14. 

La glucuronolactona es considera destoxicant perquè l’àcid glucurònic es pot associar amb certes 

substàncies i formar glucurònids. Aquests glucurònids són més hidrosolubles que les molècules 

inicials i s’expulsen més fàcilment. L'àcid glucurònic se sol combinar amb esteroides15 i fàrmacs. 

L'autoritat europea de seguretat alimentària (EFSA) afirma que el consum de glucuronolactona dins 

dels nivells 1000mg / kg de pes corporal / dia no suposa cap risc per a la salut.  

S'ha estimat que als Estats Units, aquells que consumeixen dues llaunes de 250 ml de beguda 

energètica, excedeixen la ingesta de glucuronolactona a través d'altres fonts, fins a 500 vegades. 

 

1.2.4. Glucosa 
La glucosa és un monosacàrid16 amb la fórmula molecular C6H12O6. És una hexosa17 i una aldosa, és 

a dir, que el grup carbonil està a l'extrem de la molècula (és un grup aldehid). La aldohexosa glucosa 

posseeix dos enantiòmers18, la L-glucosa no pot ser utilitzada i la D19-glucosa predomina en la natura 

i el seu isòmer20 és la galactosa. També se la sol dominar dextrosa.                                                                                

La glucosa és de color blanc i soluble en l’aigua. Les cèl·lules la 

utilitzen com a principal font d'energia i en la fotosíntesi és un dels 

productes. A més, tant als organismes eucariotes com procariotes 

participa en la respiració cel·lular.  

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Forma d'un tipus de sucre que es diu glucosa i ajuda a extreure les substàncies nocives del cos. 
14 Ajudar al bon funcionament del fetge protegint-lo de substàncies nocives / tòxiques. 
15 És un lípid amb una certa estructura química i que es presenten naturalment en les plantes i els animals o es poden 
produir en el laboratori. 
16Són els glúcids més senzills (sucre) que no s'hidrolitzen, és a dir, no es descomponen en altres compostos més simples. 
17 Conté 6 àtoms de carboni. 
18 Cada enantiòmer és un estereoisòmer que és la imatge especular de l’altra (D i L). Els estereoisòmers són molècules 
que tenen la mateixa seqüència d’àtoms units entre ells, però difereixen de la orientació tridimensional a l’espai.  
19 Dextrogira, és a dir, si s’interposa en el trajecte de la llum polaritzada aquesta és desviada a la dreta. 
20 Són compostos que tenen la mateixa fórmula química, però diferent disposició dels àtoms dins de les molècules i que 
poden tenir diferents propietats físiques i químiques. 

(Fig. 6) Molècula de D-glucosa 

Font: www.researchgate.net 
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Combinada amb la fructosa constitueix un 

disacàrid: la sacarosa, que és la molècula que 

forma el sucre. També és la molècula que, en 

polimeritzar21-se de diverses maneres, 

forma la cel·lulosa i la quitina que tenen una 

funció estructural; el glicogen i el midó que 

tenen una funció de reserva energètica. De 

fet, el seu rendiment energètic és de 3,75 

kcal/g. La glucosa la trobem, principalment, a la fruita, la mel, els 

carbohidrats i a la nostre sang.  

El fetge i els músculs emmagatzemen l'excés de glucosa en forma de glicogen. El glicogen té un 

paper important en l'assoliment de l'homeòstasi, un estat d’equilibri en el cos i l’ajuda a funcionar. 

 

1.2.4.1. Funcions en l’organisme 
La glucosa és un nutrient que obtenim a través dels aliments. S’obté mitjançant el procés de 

digestió, que és utilitzada per totes les cèl·lules del cos. 

Quan ingerim un aliment, tots els nutrients que conté (siguin proteïnes, àcids grassos22 o glúcids), 

passen a la sang i acaben arribant al fetge on es duen a terme diferents processos que converteixen 

els nutrients en glucosa. Llavors, la glucosa passa a la sang i arriba a les diferents parts del cos. Per 

tal de funcionar, les cèl·lules la utilitzen i així: poder obtenir energia amb unes reaccions en les quals 

es basa el nostre metabolisme, nodrir-se i dur a terme les seves funcions. Les cèl·lules participen 

reparant teixits, en la reproducció cel·lular, en el moviment muscular... De fet, una molècula de 

glucosa pot arribar a produir 38 molècules d’ATP23 a través d’un conjunt de processos catabòlics24. 

Una altra funció de la glucosa és proporcionar energia al cervell i als músculs.  

El cervell consumeix un 25 % de la glucosa que obtenim durant un dia. Això és degut al fet que té 

una alta activitat cel·lular i requereix una quantitat d’energia molt elevada. A més a més, la glucosa 

és l’únic sucre que alimenta el cervell, i l’obté de les reserves de glicogen del fetge o d’aliments rics 

en carbohidrats.  

La glucosa també proporciona energia als músculs, els principals encarregats de dur a terme tots 

els moviments, que requereixen energia constantment. 

 

 
21 Els polímers són macromolècules formades per monòmers (molècules petites i idèntiques) units mitjançant enllaços 
covalents. 
22 És un tipus de molècula orgànica lipídica formada per una llarga cadena d’àtoms de carboni i hidrogen i a l'extrem un 
grup carboxil (-COOH). 
23 L’adenosinatrifosfat és considerada “la moneda energètica” de la vida. És un nucleòtid multifuncional que 
emmagatzema l’energia que necessitem a curt termini.  
24 Són aquells que formen part del metabolisme. Consisteixen en la transformació de molècules complexes a molècules 
senzilles amb despreniment d’energia. 

Taula 7. Característiques de la glucosa 

Font: Pròpia 

Nom IUPAC (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-
Pentahidroxihexanal 
* (2R,3R,4S,5R,6R)-6 
-(hidroximetil) tetrahidro 
-2H-pirano-2,3,4,5-tetraol 

Fórmula molecular C6H12O6 

Densitat 1,54 g/cm³ 
Punt de fusió 146 °C (419 K) 
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1.2.5. L-Carnitina 
La carnitina presenta dos estereoisòmers, però l’únic actiu a nivell biològic és la L-carnitina, ja que 

la D-carnitina no ho és. Es tracta d’una amina25 que es sintetitza a partir de dos aminoàcids 

essencials, la lisina i la metionina en els ronyons, el cervell i el fetge , tot i que també es requereixen 

vitamines i ferro. Entre altres funcions, la carnitina és la responsable dels orgànuls cel·lulars 

encarregats de la producció d'energia i del 

transport dels àcids  grassos a l'interior dels 

mitocondris.  

La seva fórmula molecular és C7H15NO3 i el seu 

nom en l’IUPAC (RS)-3-hidroxi-4,4,4 

(trimetilamonio) butanoato.  

 

L’any 1905, els investigadors russos Gulewitsch i Krimberg van descobrir la L-Carnitina en la 

musculatura d’alguns mamífers, on es va observar la importància de la L-Carnitina en el 

funcionament de les cèl·lules musculars (un 95% de la totalitat de la carnitina es troba en els 

músculs). Per això el seu nom prové del llatí carnis que significa carn. 

Les principals fonts de L-carnitina en l’alimentació són d'origen animal com ara carns vermelles i 

peixos. En els aliments vegetals com ara la fruita, els cereals i les hortalisses, el contingut de L-

Carnitina és menor. D'aquesta manera, tots aquells esportistes amb dietes vegetarianes, en mancar 

de L-Carnitina, han de prendre algun tipus de suplement que l’aporti. Un organisme sa és capaç de 

produir quantitats de L-carnitina de 16 mg / dia segons les seves necessitats. 

 

1.2.5.1. Funcions en l’organisme 
• La L-Carnitina facilita que els àcids grassos que arriben dels teixits adiposos siguin 

transportats dins dels mitocondris de les cèl·lules per ser transformats en energia. Sense 

l'activitat de la L-Carnitina, aquests àcids grassos s’acumularien en el teixit adipós, teixit 

muscular i en les artèries. 

L'acció de L-Carnitina sobre el metabolisme muscular el defineix com un principi actiu clau per 

al rendiment físic i esportiu. 

• Millora la capacitat de recuperació i disminueix el dany muscular que poden produir alguns 

exercicis específics de musculació. 

• Disminueix la destrucció de massa muscular com a resultat de certes dietes per aprimar 

incorrectes.  

• Augmenta els receptors d'andrògens26 que pot derivar en una major recuperació i un 

augment de la massa muscular. 

 

 
25 Compost químic orgànic derivat de l’amoníac. 
26 Tipus d'hormona que promou el desenvolupament i el manteniment de les característiques sexuals masculines. 

(Fig. 7) Molècula de L-carnitina 

Font: www.medchemexpress.com 
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1.2.6. Vitamines del grup B 
Les vitamines es caracteritzen per ser compostos heterogenis essencials per a la vida, que al ser 

ingerides en dosis adequades i controlades ajuden a un correcte funcionament fisiològic. La majoria 

de les vitamines essencials l’organisme és incapaç de sintentitzar-les motiu pel qual és necessari 

que s’obtinguin a través d’aliments naturals que en contenen.  

Les vitamines B són vitamines hidrosolubles que s’eliminen per l’orina i que participen en el 

metabolisme cel·lular. Tot i que aquestes vitamines comparteixen noms similars, són compostos 

que a nivell químic presenten diferències. De fet, se les sol denominar amb el nom de vitamines del 

complex B. Trobem fins a 8 vitamines B diferents: B1(tiamina), B2 (riboflavina), B3 (niacina), B5 (àcid 

pantotènic), B6 (piridoxina), B7 (biotina), B9 (àcid fòlic) i B12 (cobalamina).  

La majoria d'aquestes vitamines es troben en els mateixos aliments. En aliments animals són molt 

comunes com en la carn de pollastre, de vedella o de porc. En el cas dels aliments vegetals, són 

molt rics els cereals integrals (arròs, blat), els llegums (pèsols, llenties o fesols secs) o les nous. El 

llevat de cervesa és una de les fonts principals de vitamina B, ja que conté totes les vitamines 

d'aquest complex. 

Tot i que les begudes energètiques contenen moltes de les vitamines d’aquest complex, poden 

variar segons el fabricant. Però les que destaquen més són la vitamina B6 i la B12. 

• Vitamina B6: La vitamina B6 és una vitamina que es troba en molts aliments de manera 

natural i que és essencial per al funcionament del enzims (proteïnes que regulen els 

processos químics del cos). A més, influeix en el sistema immunitari i en el 

desenvolupament cerebral. Els principals aliments que contenen aquesta vitamina són el 

peix, les patates i els cigrons. La quantitat diària per als adults és de 1,3 mil·ligrams. 

 

• Vitamina B12: La vitamina B12 és una vitamina que ajuda a mantenir sans els glòbuls 

sanguinis, les neurones i participa en l'elaboració de l'ADN. A més, té la capacitat de 

preveure l’anèmia megaloblàstica, que es caracteritza per provocar debilitat i cansament 

en aquelles persones que la pateixen. Aquesta vitamina es troba en aliments d’origen 

animal i en aliments que contenen vitamina B12, que ha estat agregada. La quantitat diària 

per als adults és de 2,4 micrograms. 

 

1.2.6.1. Funcions en l’organisme 
• Intervé en la producció de glòbuls vermells. 

• La manca d'aquesta vitamina pot provocar anèmia (és el cas de l'absència de vitamines B6 

i B12). 

• És recomanada per a les dones que volen quedar-se embarassades (B12). 

• La vitamina B6 ajuda a enfortir el sistema immunològic i augmenta les defenses. 

• Ajuda a la regeneració dels músculs. 

• És beneficiosa per combatre estats de depresió, ansietat i altres trastorns emocionals. 

• Aporta l'energia necessària per a l'organisme. 

• La cobalamina de la vitamina B12 ajuda al desenvolupament i creixement en els nens. 

• Cuida la salut del cor i de les artèries. Manté el sistema nerviós en correcte estat. 
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1.2.7. Ginseng 
El ginseng, l’espècie més coneguda Panax ginseng, és una planta herbàcia que pertany a la família 

de les araliàcies27, l'arrel de la qual s'utilitza en la medicina xinesa amb una gran varietat de 

funcions. Creix en zones temperades com Corea del Nord, la Xina, l'est de Rússia i Mèxic, tot i que 

actualment, els exemplars són quasi inexistents i tota la producció de ginseng es fa per cultiu. Les 

seves fulles s'assemblen a les dels rosers, encara que són més grans que aquestes, i té unes flors 

vermelloses i petites que brollen en raïms al final de la tija. La part del ginseng d'ús mèdic és la seva 

arrel bulbosa28 i antropomorfa.  

El ginseng, Panax ginseng, deriva del grec panakos (panacea) que vol dir "remei per totes les 

malalties". La família a la qual pertany el ginseng, presenta una sèrie de beneficis per a la salut. 

El terme ginseng abasta diversos tipus o espècies de plantes, però el més comú i apreciat és el 

Panax ginseng o ginseng xinès. Actualment, també es troben cultius a Amèrica del tipus ginseng 

americà. Un altre tipus de ginseng, és el ginseng vermell de Corea, el major productor del món. 

Aquests tipus de ginseng al ser de la mateixa família tenen algunes característiques idèntiques, tot 

i que difereixen en algunes propietats. 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els principis actius encarregats de les principals accions del Panax ginseng són els saponòsids29, més 
coneguts com ginsenòsids, i els panaxòsids, un conjunt de polisacàrids. L'arrel del ginseng també 
conté vitamines del grup B, tot i que en quantitats menors, aminoàcids, olis essencials, minerals i 
enzims. 

 

 
27 És una família de plantes amb flors. El gènere tipus és Aralia. Les araliàcies inclouen 254 espècies d'arbres, arbusts i 
plantes herbàcies perennes. 
28 Que presenta òrgans subterranis de reserva de nutrients 
29Són heteròsids que consten d'una part glucídica (amb un o més sucres) i d'una genina (part no glucídica) anomenada 
sapogenina. Els saponòsids estan molt estesos en el regne vegetal. A més, tenen la capacitat d'augmentar la permeabilitat 
de les parets cel·lulars. 

(Fig. 9) Panax ginseng 

Font: www.outsidepride.com 

(Fig. 8) Arrel de la planta Panax ginseng 

Font: www.lush.com 
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1.2.7.1. Efectes en l’organisme  
• Enfortir el sentit de la memòria. 

• Augmentar la capacitat cognitiva. 

• Reduir el cansament mental. 

• Millorar la concentració. 

Malgrat aquests beneficis, pot arribar a agreujar l'impacte de la cafeïna i augmentar els efectes 

secundaris d'aquesta, com accelerar el ritme cardíac. Alguns dels altres efectes secundaris del 

ginseng són: dolors corporals i de cap, al·lèrgia i nerviosisme, entre altres. 

 

1.3. Efectes de les begudes energètiques 
Els principals efectes de les begudes energètiques estan relacionats amb el rendiment cognitiu, 

l’augment de l’atenció i l’augment de l’habilitat mental. També trobem un increment de la 

resistència física i una disminució de la fatiga i de l’esgotament.  

Malgrat aquests efectes, la quantitat d’efectes secundaris són més grans i en la seva majoria són 

provocats per un excés de cafeïna i de sucres. 

Els principals són els següents: 

• Mals de cap, dolors d'estómac o diarrea.  

• Sentiments d'ansietat o nerviosisme. 

• Marejos o falta de concentració. 

• Incapacitat per agafar el son. 

• Obesitat.  

• Problemes dentals. 

• Augment de la freqüència cardíaca (taquicàrdia). 

 

1.4. Red-Bull 
Una de les begudes energètiques més consumides i conegudes arreu del món és el Red-Bull. El Red-

Bull és una beguda energètica venuda per Red Bull GmbH, una empresa austríaca que es va inspirar 

en una beguda energètica existent anomenada Krating Daeng, i a partir d’aquesta va modificar els 

ingredients per adaptar-la als gustos dels occidentals.  

La primera llauna es va vendre l'1 d'abril de 1987 al seu país d'origen, Àustria, i va implicar el 

naixement de les begudes energètiques, fins aleshores inexistents.  
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100 grams de beguda energètica Red-Bull conté 10,9 grams 
de carbohidrats, 83 mil·ligrams de sodi, i 88,45 grams 
d'aigua i no té fibra, proteïna, greix ni colesterol.  

Les vitamines essencials presents en el Red-Bull són: 

vitamina B-3 (8,5 mg), vitamina B-6 (2,0 mg) i vitamina B-12 

(1,96 mg). Totes es troben en valors normals a excepció de 

la vitamina B-6 ja que proporciona un 98 % del valor diari 

recomanat per a un adult.  

A més a més, aquesta beguda conté sodi (83 mg), calci (13 

mg) i potassi (3mg), minerals que ajuden al creixement del 

cos i al seu desenvolupament. 

El Red-Bull proporciona un total de 45 calories, el 2%30 del 
total diari necessari. 

Segons el país, el Red-Bull conté diferents quantitats de 

cafeïna, taurina, vitamines B i sucres simples (sacarosa i 

glucosa) en una solució d’aigua carbonatada. Per produir 

Red Bull sense sucre, els sucres han de ser substituïts pels 

edulcorants acesulfam K i aspartam. 

 

Taula 8. Valor nutricional d'una llauna de Red-Bull. 

Font: www.todoalimentos.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 Valor valorat en una mitjana de 2000 calories per dia.  

Nutrients Per 100 grams 

Energia 45 kcal 

Greix total 0 g 

Carbohidrats 10,9 g 

Colesterol 0 mg 

Sodi 83 g 

Aigua 88,45 mg 

Proteïnes 0 g 

Vitamina B-6 2 mg 

Vitamina B-12 1,96 mg 

Vitamina B-3 8,5 mg 

Vitamina B-5 1,95 mg 

Calci 13 mg 

Potassi 3 mg 

Sodi 83 mg 
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2. MOSCA DE LA FRUITA (Drosophila melanogaster) 
Drosophila melanogaster, més coneguda com mosca de la fruita o mosca del vinagre, rep el seu 

nom perquè s'alimenta de fruites en procés de fermentació com ara pomes. És una espècie dípter31 

braquícer32 de la família dels drosofílids33 i és cosmopolita, és a dir, que es pot veure en tot el món. 

S’utilitza sovint en experimentació genètica, ja que el 61% dels gens de malalties humanes que es 

coneixen es poden identificar amb el genoma d’aquestes mosques.   

 

2.1. Taxonomia 
Regne Animals (Animalia) 

Fílum Artròpodes (Arthropoda) 

Classe Insectes (Insecta) 

Ordre Dípters (Diptera) 

Família Drosofílids (Drosophilidae) 

Gènere Drosophila 

Espècie Drosophila melanogaster 

Taula 9. Classificació científica de la mosca de la fruita. 

Font: www.itis.gov 

 

2.2. Morfologia34 
La mosca del vinagre comparteix amb la resta d’insectes el fet de tenir sis potes i presentar el cos 

dividit en cap, tòrax i abdomen. El seu esquelet és extern i articulat, i s’encarrega de protegir les 

parts internes del cos. Aquesta és una característica que també presenten les aranyes, les gambes 

i altres artròpodes (phylum Arthropoda) que no són insectes.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31 Són un ordre d'insectes de la subclasse Pterygota que posseeixen un sol parell d'ales que corresponen a les ales 
anteriors. 
32 Subordre de dípter. 
33 Són una família molt diversificada de dípters braquícers que conté més de 4.000 espècies. 
34 Informació extreta de la pàgina web d’éssers modèlics del CSIC. 

(Fig. 10) Mosca de la fruita 

Font: www.eol.org 

(Fig. 11) Diferents parts del cos de la Drosophila melanogaster 

Font: www.essersmodelics.csic.es 
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1. Cap: en el cap es troben els principals òrgans sensitius, dues antenes, una boca i dos ulls. 

L’esquelet extern del cap protegeix els teixits tous de l’interior.  

2. Potes:  les potes estan articulades i cobertes de petits receptors de sentits: les sensílies. Els 

tres parells de potes estan units al cos per la part inferior del tòrax.  

3. Ulls: els ulls de la mosca salvatge solen ser vermells. Es diu que són compostos perquè estan 

formats per un gran nombre de lents diminutes (ommatidis) que reben llum de diferents 

punts de l’espai i els permet una visió àmplia idònia per detectar moviment i veure de prop. 

Els ulls varien de mida i de color segons la mutació: poden ser marrons, ataronjats... 

4. Abdomen: l’abdomen conté el sistema reproductiu i els intestins. En ell es distingeixen una 

sèrie de bandes clares alternades amb bandes més fosques. 

5. Antenes: cadascuna de les antenes està formada per tres segments. Es tracta d’un òrgan 

que capta els estímuls de l’entorn i es pot equiparar al gust, l’olfacte i l’oïda. 

6. Sensilia: les sensílies són una mena de pèls que extenen el cos fora de l’esquelet extern i 

capten estímuls de l’exterior, que es poden equiparar al tacte el sabor, l’oïda i l’olfacte. 

7. Exoesquelet: l’exoesquelet és bàsicament l’esquelet extern i s’encarrega de protegir les 

parts internes del cos. La carcassa externa dificulta els moviments a l’animal però que és 

compensat per les articulacions. 

8. Tòrax: el tòrax es troba dividit en tres segments, el protòrax, el mesotòrax i el metatòrax. 

A més, el tòrax és la regió mitja del cos en la qual s’insereixen les ales, a la part superior, i 

les potes, a la inferior. Conté els sacs aeris que donen lleugeresa a l’animal. 

9. Ales: les ales són lleugeres i tenen un conjunt de venes que els donen la rigidesa necessària 

per al vol. Estan unides al cos per la part superior del tòrax. Es distingeixen dos tipus: les 

estabilitzadores del vol o “balancins” que són les que es troben a la part posterior. D’altra 

banda, es troben les ales funcionals, que són de vora arrodonida i sobrepassen l’abdomen. 

Estan dividides en cel·les, són planes, transparents i pràcticament incolores. 

El cos sol ser de color groguenc. 

 

2.3. Cicle vital 
La metamorfosi de la Drosophila és completa en la que es poden distingir quatre fases: ou, larva, 

pupa i adult.  

El desenvolupament embrionari té lloc a l’ou, desprès de la fecundació i formació del zigot. La 

durada del cicle de vida depèn de certes variables (factors ambientals) com la temperatura i la 

humitat. Les condicions òptimes per al desenvolupament d’aquesta mosca és a una temperatura 

de 25ºC perquè una exposició continuada a temperatures superiors a 30 ºC pot produir 

esterilització o mort i a temperatures baixes es redueix la viabilitat de les mosques i es prolonga el 

cicle de vida. Així, a 25 ºC els adults poden aparèixer aproximadament en 9 o 10 dies, ja que la fase 

d’ou-larva dura uns 5 dies, i la fase de pupa de 4 a 5 dies més; i a 20ºC sol ser de 15 dies. 
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(Fig. 12) Les quatre fases del cicle de vida de la Drosophila melanogaster.    

 Font: www.biotopeone.com                                                                                                           

 

Ara explicaré detalladament les quatre fases que componen la metamorfosi de la Drosophila: 

- Ou:  

Un cop s’ha produït l’aparellament, dins l’úter té lloc la fecundació dels ous. Després es produeix, 

l’ovoposició35 de la mosca femella adulta, que comença al segon dia de que hagi emergit on 

prèviament la seva fecundació ha tingut lloc dins l’úter. 

Durant 10 dies, la femella pot estar posant ous i poden arribar 

a ser 500 ous. L’ou que es diposita medeix uns 0’5mm, té una 

forma ovoïdal i està cobert per una membrana quitinosa36. 

Pel que fa a la part posterior, es hi ha una espècie de dues 

pales que actuen com a flotadors, per evitar enfonsar-se en 

la superfície semilíquida on són dipositats. 

 

 

 

 

 
35 Procés d'implantació o difusió d'ous plenament desenvolupats a partir del cos de la femella. Generalment, el terme 
s'utilitza per a alguns insectes amb un òrgan anomenat oviscapte, on s'emmagatzemen o dipositen els ous abans de la 
seva expulsió corporal com és el cas de la Drosophila melanogaster. 
36 Quitina: polisacàrid i component principal del resistent exosquelet que tenen la majoria dels insectes i altres 
artròpodes. 

(Fig. 13) Ou de Drosophila. 

Font: biology.mcgill.ca 
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- Larva  

Després que s’acabi el desenvolupament embrionari emergeix de l’ou una petita larva de gran 

mobilitat, blanca, segmentada i amb forma de cuc; és molt activa i menja constantment. Té  unes 

peces negres en la regió anterior que són les mandíbules, fàcils de localitzar, ja que es mouen cap 

enrere i cap endavant contínuament. Aquest moviment la 

permet formar canals, que indica l’èxit del creixement del 

cultiu. Presenta uns espiracles de funció traqueal tant en les 

regions posteriors com anteriors. Per tal d’arribar a la mida 

d’adult, la larva muda dos cops, i aquests períodes entre 

mudes se’ls coneix com a “estadi larvari”. Quan s’esquinça 

la pell de l’anterior estadi, surt una larva una mica més gran 

i això vol dir que s’ha produït un canvi. El tercer estadi larvari 

acaba quan la larva s’acaba fixant perquè doni lloc a la pupa.  

Per diferenciar els diferents estats larvaris és necessari fixar-se en les peces mandibulars i el seu 

nombre, i observar com de gran és la larva. 

 

- Pupa 

El període de pupa representa a l’insecte un dels canvis més notables.  

En el tercer estadi, la larva canvia els seus espiracles per unes antenes pupals. Una mica més tard, 

la prepupa es comença a immobilitzar; augmentant de volum i disminuint la seva longitud adquirint 

gradualment la forma de la pupa en la qual no es nota la 

segmentació i presenta un color blanc. Unes 4 hores més 

tard, la cutícula s’enforteix formant el “puparium”.  

Unes hores més tard de què s’hagi format el pupari, la mosca 

ha aconseguit separar la seva epidermis dins de la càpsula, 

convertint-se en un organisme acèfal37, sense ales ni potes 

anomenat “prepupa”. Aquesta prepupa podria representar el 

quart estadi larvari. Llavors, s’inicia el període de “pupa” o 

“crisàlida” en el que tenen lloc diversos canvis que acabaran 

amb l’aparició del teixit adult. Així, l’adult i les seves 

estructures a mesura que va avançant l’estat de pupa van 

adquirint un altre color i formes.  

 

 

 

 

 

 
37 Sense cap. 

(Fig. 14) Larva de Drosophila. 

Font: www.bugguide.net 

(Fig. 15) Prepupa de Drosophila 

Font: www.bio-protocol.org 

(Fig. 16) Pupa de Drosophila 

Font: www.irbbarcelona.org 
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- Adult o imago 

Al llarg de la metamorfosi diversos òrgans larvaris i teixits com cossos grans, glàndules salivals i 

músculs són destruïts, i algunes estructures adultes s’organitzen en “discs imaginals” que són un 

grup de cèl·lules.  

L’adult o imago emergeix trencant l’embolcall pupari un cop tots 

els canvis finalitzen. Tot seguit, l’adult esten les seves ales i 

adquireix la forma d’un insecte dípter. La Drosophila que ha 

emergit presenta un color clar que amb el pas del temps es 

converteix en la pigmentació normal. La mitjana de vida d’aques-

tes mosques rondarà a un mes, sempre que es trobi en unes 

condicions adequades.  

 

En la taula següent es troba desglossat el procediment de la metamorfosi de la Drosophila que a 

25ºC compren els 10 dies. 

Hores Dia Fase 
0 0 Posta d’ous. 

0-22 0-1 Embrió. 

22 1 Sortida d'ous (primera fase 
larvària). 

47 2 Primera muda (segona fase 
larvària). 

70 3 Segona muda (tercera fase 
larvària). 

118 5 Formació del pupari. 

122 5 Muda "prepupal". 

130 5 i mig Pupa: eversió38 del cap, les ales 
i les potes. 

167 7 Pigmentació dels ulls de la 
pupa. 

214 9-10 Els adults surten del pupari. 

215 9-10 Ales desplegades de mida 
normal. 

Taula 10. Guia de desenvolupament de la Drosophila melanogaster a 25 ºC. 

Font: CESIRE-CDEC 

 

 

 
38 Versió cap a fora. 

(Fig. 17) Drosophila melanogaster adulta 

Font: www.kxci.org 
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2.4. Dimorfisme sexual 
Anomenem dimorfisme sexual a les diferències existents entre el mascle i la femella d’una mateixa 

espècie. En el tercer estadi larvari, en la pupa i en la fase adulta, ja es poden distingir els mascles 

de les femelles. 

Les diferències més notables en l’estadi larvari i pupa són les següents: 

- En el tercer estadi larvari els òrgans reproductors dels mascles, les gònades masculines 

tenen una mida superior que les femenines. 

- En l’estat de pupa, el mascle té la “pinta sexual” que és una mena de quetes negres que es 

troba en el primer tars del primer parell de potes i s’observa als tres dies d’edat del mascle.  

En l’adult, podem distingir les diferències següents: 

- Grandària: la femella és una mica més gran que el mascle.  

- Color: el mascle conté una taca negra a l’extrem de l’abdomen, en canvi la femella conté 

unes tires fosques que s’alternen amb unes de clares a la part dorsal de l’abdomen.  

- Forma: l’abdomen del mascle és arrodonit i el de la femella acaba en punta i és més ample.  

- Nombre de segments abdominals: el mascle en presenta 5 i la femella 7. 

- Pinta sexual: només ho tenen els mascles en el primer tars del seu primer parell de potes, i 

ho utilitzen per poder subjectar-se a les femelles durant la còpula. 

- Aparell genital: els mascles presenten un arc genital que és de color marró; les femelles 

presenten l’abdomen de color clar i només una placa vaginal del mateix color que la resta. 

 

 

 

(Fig. 18) Drosophila melanogaster femella (dreta) i mascle (esquerra). 

Font: DOCPLAYER 
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2.5. Femelles verges 
En les femelles verges, el color del seu cos és clar i tenen l’abdomen translúcid. Una mosca és 

definitivament verge si es pot detectar una taca fosca de meconi, la primera excreció de l'intestí, a 

l'abdomen ventral, fins i tot quan la pigmentació s'enfosqueix. Com 

que es tracta de mosques que acaben d’eclosionar tenen una aparença 

aixafada i les ales doblegades. 

Un cop han passat 8 hores des que la mosca ha emergit, la drosòfila 

femella ja pot ser inseminada, que utilitzarà el mateix esperma durant 

tota la reproducció. Així, quan es vol realitzar un experiment, és 

necessari separar les femelles dels mascles per tal de garantir la seva 

virginitat. Una manera de saber si la femella és verge o no, és si durant 

aproximadament 4 dies, el lloc on es troba no hi ha ous.  

 

 

 

 

2.6. Mutacions 
Una mutació és un canvi en la seqüència de l’ADN. Cada gen, una part de l’ADN, pot ordenar les 

instruccions per a la col·laboració amb altres gens, i un defecte en un gen pot causar una alteració 

en aquesta construcció de l’organisme. 

Malgrat això, les mutacions no són bones ni dolentes, algunes són letals i altres beneficioses. 

Ara explicaré algunes de les principals mutacions de Drosophila: 

- Salvatge: és la varietat més comuna de mosca. Els ulls són grans i 

de color vermell i el cos marró clar. Tant el color del cos com dels 

ulls són caràcters dominants. 

 

 

- White (W): la principal característica d’aquest tipus és el color blanc dels ulls. El gen que 

conté la informació pel color d’ulls és defectuós i aquests no tenen 

cap pigmentació. Es tracta d’un caràcter lligat al sexe i és un caràcter 

recessiu.  

 

 

 

 

 

(Fig. 19) Drosophila femella 
verge. 

Font: www.theyorf.blogspot.com 

(Fig. 20) Soca salvatge 

Font: www.yourgenome.org 

(Fig. 21) Soca White 

Font: www.fineartamerica.com 
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- Ebony (E): els ulls són vermells i el cos marró fosc, gairebé negre. El gen que determina la 

pigmentació del cos es troba en el cromosoma 3 i o és defectuós 

o inexistent, per això el cos s’enfosqueix. En aquest cas és un 

caràcter recessiu. 

 

 

 

 

 

- Eyeless (Ey): aquestes mosques tenen els ulls entre un 25-50% més petits que les altres. 

Algunes pràcticament no tenen ulls i d’altres, en canvi, pràcticament 

no mostren cap diferència de les normals. 

  

 

 

 

 

- Yellow (Y): les mosques amb aquesta mutació deuen al seu nom a 

què presenten el cos i les nervacions dels pèls i les ales de color 

groc. El color groc de la mosca és més com més jove és. Es tracta 

d’un caràcter recessiu, i en alguns casos letal. 

 

 

- Vestigial wings (Vg): aquesta mutació és coneix amb el nom d’ales vestigials per la reduïda 

grandària d’aquestes. Aquesta mutació apareix en el cromosoma 2 i 

és recessiva.  

 

 

 

 

 

- Curly wings: aquesta varietat curly, d’ales corbades, també mutació que 

es troba al cromosoma 2. Es tracta ara d’una mutació dominant, és a 

dir, amb només una còpia del gen, la mosca ja presenta el caràcter. Però 

si ambdues còpies són mutants la mosca no sobreviu.  

 

 

 

 

(Fig. 22) Soca Ebony 

Font: 

www.southernbiological.com 

(Fig. 23) Soca eyeless 

Font: 

www.evolution.berkeley.edu  

(Fig. 24) Soca yellow 

Font: www.genetica.uab 

(Fig. 25) Soca Vestigial wings 

Font: www.alamy.com 

(Fig. 26) Soca Curly wings 

Font: 

www.edincell.bio.ed.ac.uk 
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- Antennapedia (Antp): aquestes mosques tenen les antenes transformades en un altre parell 

de potes. És un caràcter dominant respecte al seu efecte però es 

comporta com un letal recessiu.  

 

 

 

 

 

A continuació, s’observa una taula on apareixen les principals soques mutants de Drosophila 

melanogaster, la seva nomenclatura i les característiques principals: 

Mutant 
 

Nomenclatura Part del cos afectada 

Yellow Y Cos groc 
 

White eyes W Ulls blancs 
 

Carmine eyes Cm Ulls color carmí 
 

Vermillion wing V Ulls color vermelló 
 

Miniature wing M Ales miniatura 
 

Forked bristies F 
 

Quetes en forma de 
forquilla 
 

Bar eyes B Ulls en forma de barra 

Helout Ho Ales esteses en 45 graus 

Dumpy Wing Dp Ales gruixudes 

Cinnabar eyes Cu Ulls color cinabri 

Vestigial Wing Vg Ales vestigials 
Brown eyes Bw Ulls color marró 

Sepia eyes Se Ulls color sèpia 

Hairless H Sense pèls 
Ebony body E Cos color banús 

Eyeless Ey Ulls reduïts a la meitat 

Jaunti J Ales amb els extrems 
doblegats 

Taula 11. Soques mutants de Drosophila melanogaster 

Font: Site Google Drosophila melanogaster 

 

(Fig. 27) Soca Antennapedia 

Font: www.snv.jussieu.fr 
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3. TERATOGÈNIA 
La teratogènesi és l’alteració morfològica, bioquímica o funcional. Qualsevol infecció o producte és 

considerat teratogènic quan produeix malformacions. Les malformacions són importants per la 

seva freqüència (5% dels nascuts), mortalitat (quarta causa en la infància); i la seva etiopatogènia39 

sol ser endògena. 

 

3.1. Agents externs 
Els agents externs, que poden ser tant físics com químics com infecciosos, són els teratògens, que 

actuen sobre els gens alterant el desenvolupament de l'organisme que s'està gestant.  Poden 

provocar una embriopatia o fetopatia:  

- Agents químics: la talidomida, els antiinflamatoris, els esteroides, alguns antibiòtics 

(anomalies dentàries per tetraciclines), vitamines... 

La talidomida és un fàrmac que provoca 

malformacions congènites i que s’utilitzava per 

calmar les nàusees que provocaven l’embaràs 

durant els primers mesos. Però, va fer que milers de 

dones que el van prendre, els seus nadons naixessin 

sense braços o cames, la dysmelia.  

Hi havia dues maneres en què la talidomida afectava 

al fetus: que la mare el prengués directament  o el 

pare, ja que aquest medicament també afectava a 

l’esperma i podia transmetre els efectes durant la 

concepció. 

 
- Agents físics: són mecànics (compressió), tèrmics o radiacions ionitzants. 

- Infeccions: rubèola, SIDA, varicel·la, herpes, xarampió, hepatitis... 

 

3.2. Etiologia40 
L'etiologia endògena41 és produïda per una anomalia genètica que afecta tot un cromosoma o 

només a un o diversos gens.  

Les anomalies cromosòmiques són numèriques o estructurals. Entre les numèriques hi ha les 

trisomies (triplicacions de cromosomes, com la síndrome de Down o trisomia del cromosoma 21) i 

les monosomies (absència d'un cromosoma d'una parella, absència d'un cromosoma X en la 

síndrome de Turner).  

 

 
39 Causa del desenvolupament d’una patologia. 
40 Part de la medicina que estudia l’origen o les causes de les malalties. 
41 Que s’origina per causes internes. 

 

(Fig. 28) Nena afectada per dysmelia degut al fàrmac 
talidomida. 

Font: www.farmacialasfuentes.com 
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Les anomalies cromosòmiques estructurals són les delecions (pèrdua d'un fragment cromosòmic) i 

les translocacions (un fragment es deixa anar d'un cromosoma i s'adhereix a un altre). Els gens 

anòmals (10% de les malformacions) poden ser dominants (apareix la malformació amb un sol gen 

afectat), recessius (malformació només si els dos gens, patern i matern, són malalts) o lligats al sexe 

(anomalies localitzades en el cromosoma X, no es manifesten en la femella perquè té un altre 

cromosoma X però es manifesten en el mascle perquè no té un altre cromosoma X). 
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4. BLOC EXPERIMENTAL 

4.1. Criteris Red-Bull Energy Drink 
- És la beguda energètica més consumida pels adolescents42, i la més coneguda arreu del 

món. 

- Els seus principis actius són: la cafeïna i la taurina; les protagonistes que actuen com 

estimulants del sistema nerviós i del possible desequilibri metabòlic de l’organisme.  

- Conté tots els ingredients essencials que requereix una beguda energètica. 

 

4.2. Drosophila melanogaster: un organisme model 
Hi ha diverses característiques de la Drosophila melanogaster que la converteixen en un organisme 

model ideal: 

- Cicle de vida curt: un embrió emergeix en 24 hores de fertilització de l'ou. Aquest embrió 

llavors passa a través de tres estats larvaris que maduren en una Drosophila adulta. La 

mosca adulta només tarda 10 dies en aparèixer. 

La mosca femella pot produir fins a 1500 ous en el seu curs de la vida de tal manera que és 

una font constant de la nova Drosophila per als diferents estudis genètics. 

- Un altre avantatge de la Drosophila és que és molt petita i molt fàcil de mantenir. A causa 

de la seva mida petita, la Drosophila pot ser criada i es pot provar dins d'un petit laboratori 

que no tingui molt d’espai. 

Els factors genètics també la fan un organisme model ideal. La D.melanogaster té només 

quatre parells de cromosomes comparats a 23 parells en éssers humans. Aquesta va ser 

una de les raons per les que se la va utilitzar en estudis genètics. Els gens de la Drosophila 

es podien correlacionar molt fàcilment per investigar la transmissió genètica. 

El genoma sencer de la Drosophila s'ha ordenat i s'ha anotat com el genoma humà.  

- La Drosophila té unes característiques anatòmiques molt fàcils de caracteritzar. Aquests 

marcadors genètics es poden determinar fàcilment sota un microscopi.  

Els comportaments com ara aparellament o dormir que s'observen en éssers humans 

també es consideren en Drosophila. 

- S’afegirà el producte d’estudi, el Red-Bull, en la seva alimentació basada en un medi de 

cultiu que presenta una gran facilitat per afegir qualsevol ingredient extra. 

 

4.3. Criteris Drosophila melanogaster soca salvatge 
- És la varietat més comuna de mosca que presenta els ulls de color vermell i el cos marró 

clar sense cap tipus de mutació. Fet que permetrà observar amb millor exactitud qualsevol 

tipus d’efecte teratogènic provocat pel Red-Bull. 

 

 

 
42 Un 68 % segons la EFSA, European Food Safety Authority (Autoritat Europea de Seguretat Alimentària). 
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4.4. Alimentació, manteniment i manipulació de les soques43 

4.4.1. Taps dels flascons 
Prèviament a la col·locació de les drosòfiles dins els flascons, s’han d’acondicionar perquè aquestes 

es puguin reproduir amb més facilitat. Es fabriquen 40 taps dels flascons amb el següent: 

- Cotó 

- Gasses 

- Cordill prim 

- Tisores 

Per a cada tap, s’ha de tallar un tros de gassa d’uns 10 cm aproximadament. Tot seguit, s’ha de fer 

una bola amb el cotó, de manera que la seva grandària sigui suficientment gran perquè recobreixi 

la boca del flascó. Finalment, s’ha d’embolcallar la bola amb la gassa i lligar, aquesta última, amb el 

cordill. D’aquesta manera quedarà una bola de cotó com a tap.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2. Acondicionament de l’estufa 
La Drosophila melanogaster, com tots els éssers vius, necessita unes condicions d’hàbitat 

específiques. I per a poder garantir un correcte desenvolupament d’aquesta és necessària una 

estufa que proporcionarà la temperatura òptima per a la seva reproducció.  

Per iniciar l’experiment, primer s’ha de realitzar el muntatge de l’estufa on viuran les drosòfiles. 

Aquesta és la llista de material que es necessita: 

- Estufa 

- 2 llanternes 

 

 

 

 

 
43 Per a consultar el diari de seguiment del manteniment de les mosques i experimentació, veure ANNEX 8.1. 

 

(Fig. 29) Alguns taps de flascons realitzats a l'inici de l'experiment. 

Font: Pròpia 
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4.4.2.1. Temperatura 
Per a possibilitar una correcte reproducció de la drosòfila salvatge és necessari que ho faci a una 

temperatura òptima i de confort, 25ºC, però degut a que l’experiment s’ha realitzat a principis de 

juliol, la temperatura s’ha quedat en 26,5ºC. Per tal de garantir que es compleixi el grau de 

temperatura adequat, s’efectuarà un control de la temperatura cada dia a les 8 del matí, anotant 

qualsevol canvi i corregint-lo. 

 

4.4.2.2. Il·luminació 
A més a més, aquesta espècie té un fotoperíode de 16 hores de llum i 8 hores de foscor. Això va fer 

que hagués de pensar en alguna manera en que les mosques tinguessin el fotoperíode adequat. La 

primera opció era buscar una habitació on hi hagués claror i deixar l’estufa allà durant les 16 hores 

i les altres 8 en una altre amb foscor. La segona opció era col·locar algunes llanternes a dalt de 

l’estufa, i així els proporcionaria la claror necessària. Finalment, em vaig decantar per la segona 

opció. El motiu pel qual tenen aquest fotoperíode és perquè les mosques són diürnes, la llum (o la 

claror) estimula que mengin i es reprodueixin més. Així, cada dia a les 8 del matí encenia les 

llanternes i entre les 11:30 i 12 de la nit les apagava. Finalment, vaig realitzar el muntatge de 

l’estufa. Aquí s’observa una fotografia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Material per a dur a terme l’experiment 
Per a poder dur a terme l’experiment es necessita el següent material: 

- Estufa: per a obtenir una temperatura adequada i així, un correcte desenvolupament de les 

mosques. 

- Balança de precisió 

- Lupa binocular 

- Plaques de Petri de vidre: 15 unitats 

- Rellotge de vidre 

- Vareta de vidre 

(Fig. 30) Estufa utilitzada durant l'experiment. 

Font: Pròpia 
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- Safata de laboratori 

- Pinzell fi (del 0): 2 unitats 

- Pinces: 2 unitats 

- Paper blanc 

- Pipeta 

- 40 flascons de plàstic 

- Taula de suro: s’utilitza per picar els flascons perquè així no es trenquin. 

- Vas de precipitats: 10 unitats 

 

 

       (Fig. 31) Material requerit en l'experiment. 

       Font: Pròpia 

En aquest experiment es necessita la soca salvatge, al igual que tres concentracions diferents de 

Red-Bull, però per a poder-lo dur a terme correctament es necessària una soca de control. Per 

aquest motiu es necessiten inicialment 8 flascons i a mesura que avanci l’experiment es 

necessitaran 24 flascons més i uns 4 de reserva. 
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Seguidament, hi ha diferents diagrames44 que mostren un esquema de l’experiment a realitzar 

segons el medi de cultiu:        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
44 Per a veure la resta de diagrames consultar ANNEX 8.2. 

GC: Medi del grup control 

F: Medi amb 25% RB 

F+: Medi amb 50% RB 

F++: Medi amb 100% RB 

(Fig. 32) Diagrama que resumeix l’experiment que es realitzarà. 

Font: Pròpia 
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4.5.1. Medi de cultiu45 
En aquest experiment es necessiten quatre medis de cultius diferents, que són: 

1. Grup control: consisteix en preparar un medi de cultiu normal sense Red-Bull per a poder 

tenir una soca de referència quan es realitzin els altres medis amb les concentracions de 

Red-Bull. Es prepararan dos flascons. 

 

2.  25 % de Red-Bull: aquest serà el medi (F) amb la primera concentració de Red-Bull.  Es 

prepararan dos flascons. 

 

3. 50 % de Red-Bull: aquest serà el medi (F+) amb la segona concentració de Red-Bull. Es 

prepararan dos flascons. 

 
45 Per a veure fotografies dels medis de cultiu realitzats consultar ANNEX 8.3. 

Preparar MEDI DE 

CULTIU 

(veure punt 4.5.1.) 

Preparar FLASCONS 

(veure punt 4.4.1.) 

Introducció mosques  

(veure punt 4.5.2.) 

 

Flascons 

preparats 

Anestesiar 

mosques 

(veure punt 

4.5.3.1) 

(Fig. 33) Esquema dels diferents procediments realitzats en l'experiment. 

Font: Pròpia 
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4. 100 % de Red-Bull: aquest serà el medi (F++) amb la tercera concentració de Red-Bull. Es 

prepararan dos flascons. 

Un cop transcorreguts uns 10 dies, temps que dura el cicle de la Drosophila melanogaster a 26,5ºC, 

s'observarà la generació G1 (els descendents de G0) per poder determinar alguns resultats i 

començar a donar conclusions sobre aquesta part de la investigació i dir si la meva hipòtesi és o no 

correcta. 

Per a poder acomodar les mosques és necessari preparar diferents medis de cultiu que aniran 

situats al fons dels flascons on es conrearà, els comentat anteriorment. 

Per a la preparació del medi de cultiu per a 5 flascons es requereixen certs materials:  

- Agar-agar: 2,8 g 

- Sucre: mitja cullerada 

- Llevat: 30 g 

- Aigua destil·lada: 187,5 ml i 125 ml 

- Farina de blat de moro 45,5 g  

- Nipagin (antifúngic) 0,45 g 

- Dietilèter 5,15 ml 

- Red-Bull Energy Drink 

- Balança de precisió 

- Xeringa 

- Plaques de petri 

- Vareta de vidre 

- Vasos de precipitats 

- Pipeta 

 

El medi de cultiu que realitzaré conté 325 ml d’aigua destil·lada en condicions normals, però segons 

el medi varia. En la següent taula s’observa la quantitat d’aigua destil·lada i Red-Bull utilitzat segons 

el medi: 

Medi de cultiu Quantitat d’aigua 
destil·lada 

Quantitat de Red-Bull Núm. de flascons 

GC 325 ml 0 2 

F 243,75 ml 81,25 ml 2 

F+ 162,5 ml 162,5 ml 2 
F++ 0 325 ml 2 

Taula 12. Les diferents quantitats d'aigua destil·lada i Red-Bull segons el medi de cultiu. 

Font: Pròpia 

1. Determinar la quantitat de Red-Bull per cada medi de cultiu46. 

2. Amb l’ajuda de la balança de precisió i les plaques de petri es mesura la quantitat necessària 

dels ingredients sòlids. En el cas de l’aigua, el Red-Bull o l’alcohol etílic és necessari usar 

vasos de precipitats (de diferents mesures) i una pipeta. 

 
46 Vegeu taula 13. 

(Fig. 34) Alguns dels ingredients utilitzats per a 
realitzar el medi de cultiu. 

Font: Pròpia 



Quins efectes provoca el Red-Bull en el desenvolupament de la Drosophila melanogaster? 

 

 45 

3. Es posen els 2,8 g d’agar-agar, mitja cullerada de sucre i 30 g de llevat47 en 187,5 ml d’aigua. 

Tot seguit, es posa tot al foc i es porta a ebullició evitant la formació de grumolls amb l’ajuda 

d’una vareta de vidre durant 10 minuts i es deixa reposar un parell de minuts. 

4. Un cop la barreja anterior comença a bullir, s’afegeixen els 45,5 g de farina de blat de moro 

en 125 ml d’aigua i es deixa coure removent-ho tot 5 minuts. 

5. Es retira la barreja del foc i s’hi afegeixen 0,45 g de Nipagin prèviament dissolts en els 5,15 

ml d’alcohol etílic i es deixa reposar 5 minuts. Un cop el medi s’ha refredat una mica, 

s’afegeix el Red-Bull48. 

6. La “papilla” resultant es col·loca en els flascons49 amb l’ajuda d’una xeringa, abans que 

arribi a quallar i es deixa reposar 24 hores.  

D’aquesta manera tindrem medi de cultiu per a començar l’experiment (per a 2 flascons de cada 

medi) i també per quan haguem d’extreure els progenitors (també per a 2 flascons). 

Procés que s’haurà de realitzar 4 cops en funció del medi corresponent. 

 

4.5.2. Col·locació de les mosques en els flascons 
Primer, es retiren els taps dels flascons. I com que el medi estarà fred i quallat, serà necessari 

eixugar la humitat utilitzant un paper de cel·lulosa.  

Per a poder observar correctament les mosques sota la lupa binocular, s’ha de retallar un tros de 

cartolina blanca o en cas de no tenir-ne, agafar un tros de paper blanc i enganxar-lo a sobre de 

cartró, ja que així obtindrem una major solidesa. 

Un cop realitzats aquests passos, es pot procedir a la col·locació de les mosques (G0) en els flascons. 

És necessari anestesiar-les per a poder introduir el nombre de femelles i mascles adequats a cada 

flascó per a que es reprodueixin amb el medi de cultiu amb les tres concentracions de Red-Bull 

diferents. Es seguirà la relació de mascles i femelles 1:2, per això es col·locaran 4 mascles i 8 femelles 

a cada flascó dels 8 que hi ha. 

 

4.5.2.1. Anestesiar les mosques 
Per a poder anestesiar-les és necessari el següent material: 

- Paper blanc 

- Pinzell 

- Lupa binocular 

- Pinces 

- Dietil èter 

- Taula de suro 

- Flascó buit 

 

 

 
47 Prèviament es tritura una mica de llevat en una placa de petri per a les mosques adultes. 
48 Segons la concentració requerida: 25 %, 50 % o 100 %. 
49 En aquest cas, en 16 flascons diferents. 
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1. Col·loquem les drosòfiles en el flascó i aquest porta un tap de cotó a de la mida de la boca.  

2. Per a poder anestesiar-les, s’ha de tornar a fer un nou tap amb una bola de cotó fluix 

embolicada en una gassa. Si es vol agafar aquest nou tap amb facilitat és necessari cargolar 

els quatre extrems. 

3. Després, s’ha de saturar amb èter el cotó i es tapa una ampolla buida o flascó50. Per tal que 

les mosques caiguin el fons, s’han de donar copets a la base del flascó on hi ha les mosques, 

preferiblement picant sobre una superfície tova com el suro. 

4. Es destapa l’ampolla de les mosques i la de l’èter i ràpidament, s’inverteix la que conté les 

drosòfiles sobre la de l’anestèsia, vigilant que les boques coincideixin bé per evitar que 

s’escapi alguna mosca.  

5. Es colpeja51 el flascó de les mosques fins que totes elles hagin caigut al flascó de l’anestèsia.  

6. Es separen les ampolles i es tapen. 

7. Les mosques s’adormen molt ràpid motiu pel qual no s’ha de tenir gaire temps el tap amb 

èter ja que poden morir. Un cop anestesiades, es treuen les moques del flascó i ja es poden 

manipular.  

S’escampen en un paper en blanc per a poder observar-les amb facilitat i es diferencien les femelles 

dels mascles amb un pinzell fi (del 0). 

Aquest procés s’ha de repetir tantes vegades com calgui, tenint en compte les tres concentracions 

de Red-Bull i el grup control. 

Un cop s’han diferenciat els mascles de les femelles es col·loquen en el corresponent flascó dins 

d’una paperina perquè no morin o quedin enganxades al medi de cultiu, ja que al estar adormides 

no poden volar.                                   

Aquesta generació G0, es deixa a l’estufa els 10 dies de cicle de la mosca per a que es reprodueixin 

amb rapidesa i amb la temperatura adequada, és a dir, a 26,5 ºC. 

Un cop passats 2-3 dies, ja comencen a aparèixer els primers ous; per a poder dur a terme 

correctament l’extracció dels progenitors G0 es requereixen 8 flascons més. Però abans es necessita 

medi de cultiu dels 4 casos diferents per a 2 flascons en cada cas, on es traslladaran les mosques 

progenitores, realitzat juntament amb el medi de l’inici, tal com he explicat en el punt 4.4.2. 

 

4.5.2.2. Extracció de les mosques progenitores (G0) 
Un cop realitzat el medi de cultiu es procedeix a l’extracció de les mosques G0 amb l’ajuda de la 

taula de suro: 

1. Agafar un flascó de soques. 

2. Col·locar els dos flascons, el buit i el que conté mosques, damunt de la taula de suro. Donar 

un cop sec amb el flascó de soques damunt de la taula de suro perquè caiguin les mosques 

al fons. Cal fer-ho amb suavitat per evitar que quedin atrapades en el menjar que hi ha a la 

base. 

 
50 És preferible el flascó per evitar que hi hagi una diferència de les boques alhora d’invertir el flascó amb les mosques i 
el que conté la cambra d’èter. 
51 És aconsellable no picar gaire fort per evitar el despreniment del medi de cultiu que podria caure sobre les moques i 
conseqüentment quedar-se enganxades. 
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3. Destapar aquest flascó i vigilar que no s’escapi cap mosca. 

4. Col·locar aquest flascó a sobre del buit, de manera que quedin en contacte les dues boques. 

5. Sense que aquests se separin, fer un cop sec damunt de la taula de suro i, com a resultat, 

les mosques cauran en el nostre flascó. 

6. Treure ràpidament el flascó de soques del damunt del nostre.         

7. Tapar aquest últim amb el tap de cotó fet anteriorment.  

Un cop tenim totes les mosques progenitores al nostre flascó, i els ous en un altre és molt important 

que marquem cada un amb la data del dia i l’hora en què s’ha dut a terme. D’aquesta manera, ja es 

tindran les rèpliques preparades. 

Aquest procediment s’haurà de repetir tantes vegades com es requereixi.  

 

4.5.3. Generació 1 de drosòfiles 
Després de 2-3 dies de la separació dels ous (G1) dels progenitors (G0) ja comencen a aparèixer les 

larves que es poden distingir per tenir un color negre, són com “puntets”. Però per a que, finalment 

neixin, es requereixen 5 dies més d’espera. 

Per a poder observar i analitzar els possibles efectes teratogènics de la generació 1, s’hauran de 

tornar a anestesiar les mosques i posar-les a sobre d’un paper blanc.  

Un cop finalitzat el treball, es procedeix a matar les mosques restants amb una sobredosi de 

dietilèter. Amb els flascons, es retira la “papilla” amb una espàtula i tot seguit, es renta per extreure 

qualsevol tipus de residu.  
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5. RESULTATS 
En aquest apartat duré a terme un desglossament exhaustiu de totes les dades obtingudes durant 

el procés d’experimentació dels diferents tipus de cultius amb la Drosophila melanogaster. 

 

5.1. Temperatura 
 

(Fig. 34) Gràfic sobre la variació de temperatura. 

Durant tot l’experiment la temperatura ha anat variant en un rang de 0,5ºC, però sempre dintre 

dels valors en els quals la drosòfila pot viure sense problemes. Podem observar petites fluctuacions 

de la temperatura situant-se 0,2ºC més amunt o avall dels 26,5ºC. En cap cas aquesta variació ha 

implicat un canvi dràstic en el desenvolupament de les mosques. Tot i això, no s’ha aconseguit 

assolir la temperatura ideal 25ºC perquè com que l’experiment es va dur a terme durant les 

primeres setmanes del mes de juliol, aconseguir que l’estufa disminuís a 25ºC era impossible. 

Malgrat tot, es va poder dur a terme tot l’experiment força bé i només va haver algunes dificultats.   
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5.2. Generació G1 

5.2.1. Supervivència de G1 
Tal com dic a la hipòtesi 1: les begudes energètiques afecten al desenvolupament de les drosòfiles 

(efectes teratogènics).  

Ara mostraré un seguit de taules corresponents a cadascun dels grups de cultius, on es veuran 

reflectits els resultats tant del nombre d’ous, larves, prepupes i pupes com algunes característiques 

de les dues últimes. 

GC F 

Nº ous 3 2 6 4 
Nº larves 0 0 0 0 

Nº prepupes (mida i 
aspecte) 

13 prepupes. Medien 3 
mm i tenien un color 
molt clar blanc, pràcti-
cament transparent. 

58 prepupes. Medien 3 
mm i tenien un color 
molt clar blanc, pràcti-
cament transparent. 

31 prepupes. 
Medien 3 mm i 
tenien un color molt 
clar, pràcticament 
transparent. 

47 prepupes. 
Medien 3 mm i 
tenien un color molt 
clar, pràcticament 
transparent. 

Nº pupes (mida i 
aspecte) 

6 pupes. Medien 2,5 
mm, tenien un color 
marró una mica fosc i 
havia pres una mica de 
forma. 

16 pupes. Medien 2,5 
mm, tenien un color 
marró una mica fosc i 
havia pres una mica de 
forma. 

13 pupes. Medien 
3mm, tenien un 
color marró fosc i ja 
havia pres una mica 
de forma. 

23 pupes. Medien 
3mm, tenien un 
color marró fosc i ja 
havia pres una mica 
de forma. 

 

F+ F++ 

Nº ous 5 7 3 8 

Nº larves 0 0 5 3 

Nº prepupes (mida i 
aspecte) 

34 prepupes. Medien 3 
mm i tenien un color 
molt clar blanc, força 
blanc. 

16 prepupes. Medien 3 
mm i tenien un color 
molt clar, força blanc. 

17 prepupes. 
Medien 3 mm i 
tenien un color molt 
clar, blancós. 

9 prepupes. Medien 
3 mm i tenien un 
color molt clar, 
blancós. 

Nº pupes (mida i 
aspecte) 

11 pupes. Medien 
3mm, tenien un color 
marró molt fosc i havia 
pres una mica de 
forma. 

5 pupes. Medien 3mm, 
tenien un color marró 
molt fosc i havia pres 
una mica de forma. 

10 pupes. Medien 
3mm, tenien un 
color marró 
extremadament 
fosc i ja havia pres 
una mica de forma. 

3 pupes. Medien 
3mm, tenien un 
color marró 
extremadament 
fosc i ja havia pres 
una mica de forma. 

Taula 13. Nombre d'ous, larves, prepupes i pupes; i algunes característiques d’aquestes. 

Per a poder determinar el grau de transparència del cos de les prepupes he establert el següent 

criteri on 1 és el mínim i 4 el màxim: 

 

 

                1                                          2                                          3                                         4 

Mosca totalment 

transparent. 

Mosca clara, una 

mica transparent. 

Mosca una mica 

blanca. 

Mosca blanca. 
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Per a poder determinar el grau d’enfosquiment del cos de les pupes he establert el següent criteri 

on 1 és el mínim i 4 el màxim:  

 

 

                1                                          2                                          3                                         4  

El nombre d’ous és força baix i pràcticament igual en cada medi. Molt similar és el cas del nombre 

de larves, tot i que en aquest cas no n’hi havia a excepció del medi de cultiu amb 100 % de Red-Bull 

(F++) que en tenia algunes.  

El nombre de prepupes disminueix a mesura que la concentració de Red-Bull augmenta. Cal 

remarcar una notable diferència de prepupes en un propi medi de cultiu entre flascons, és el cas 

del grup control, que un flascó en conté 58 i l’altre 13, fet que podria estar explicat per la 

temperatura o que simplement, les mosques no van procrear tant. Ja que aquesta diferència s’estén 

en tots els àmbits: el nombre de mosques nascudes i les pupes. 

Un altre punt important és l’aspecte i mida de les prepupes en els diferents medis de cultiu. La mida 

és la normal, 3mm, en tots els casos, i el seu color apropiat és blanc, pràcticament transparent. Tant 

en el grup control com en el medi F, les prepupes són transparents, GC en grau 1 i F grau 2, però en 

els altres dos medis, el F+ i el F++, són més aviat blanques, més concretament F+ en un grau 3 de 

transparència i F++ en grau 4 i seria causat per l’augment de la concentració de Red-Bull, que fa que 

el seu color a poc a poc s’enfosqueixi. 

El nombre de pupes és força divers en cada medi de cultiu i sobretot és molt baix, el que implica 

que si m’hagués esperat 1 o 2 dies més, s’haurien convertit en mosques. En aquest cas, a mesura 

que la concentració de Red-Bull augmenta, el nombre de pupes baixa, però això està relacionat 

amb el nombre total de les mosques en diferents fases de cada medi de cultiu. Com que en el medi 

de grup control el nombre total de mosques és molt elevat el de pupes també ho és. 

Respecte a la mida de pupes, la ideal és de 2,5 mm. En el meu experiment, l’únic medi que ho 

compleix és el grup control, en els tres medis amb Red-Bull la mida és 0,5 mm superior, 3 mm que 

és la mateixa mida que les prepupes. En el GC i F, tenen un color marró i ja tenen una mica de 

forma, el grau d’enfosquiment és 1 en el GC i 2 en F, en el F+ s’han enfosquit una mica més, en un 

grau 3 i ja en el medi amb major Red-Bull, F++, tenen un color marró extremadament fosc en grau 

4. Aquesta gradació de mida i aspecte, la podria justificar alguns dels components del Red-Bull. 

En general, tant en les prepupes com en les pupes, el fet que hi hagi moltes diferències i canvis a 

mesura que la concentració de Red-Bull augmenta, podria ser degut al metabolisme. La possible 

causa es trobaria en dos dels components del Red-Bull, la cafeïna i la taurina, que afecten a 

l’organisme alentint-lo i alterant el metabolisme de manera molt negativa i perjudicial. Aquesta 

conseqüència, provocaria que com que no es produeix un control natural i correcte del 

metabolisme, aquest creixés de manera descontrolada i enfosquint el cos.  

 

 

Mosca marró una 

mica fosc 

Mosca marró 

fosc. 

Mosca marró  

molt fosc. 

Mosca marró fosc, 

un to quasi negre. 
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Tal com dic a la hipòtesi 1-C: com major sigui la concentració de Red-Bull, menor serà la natalitat 

de G1. Ara mostraré un seguit de taules corresponents a cadascun dels grups de cultius, on es 

veuran reflectits els resultats del nombre de mosques nascudes (G1), descendència de G0, un cop 

completat el seu cicle, que en aquest cas ha estat: de 10 dies, un cop han aparegut els ous i a una 

temperatura de 26,5ºC.  

Medi de cultiu Nº de mosques 
Mascles Femelles 

GC 1 1 

GC 8 10 

20 

 

Medi de cultiu Nº de mosques 

Mascles Femelles 

F 10 18 
F 15 12 

55 

 

Medi de cultiu Nº de mosques 
Mascles Femelles 

F+ 9 7 

F+ 7 8 

31 

 

Medi de cultiu Nº de mosques 

Mascles Femelles 

F++ 5 7 
F++ 9 5 

26 
 

Taula 14. Nombre de mosques mascles i femelles nascudes segons el medi de cultiu. 

El nombre de mosques nascudes, en qualsevol cas, malgrat no ser molt elevat, està molt bé tenint 

en compte les condicions en les quals s’ha dut a terme. Les dues principals variables de l’experiment 

eren la concentració de Red-Bull i la temperatura. De la temperatura depenia l’experiment i més 

concretament el cicle de vida de les mosques i per tant el seu naixement. Una petita variació 

d’aquesta, tal com he comentat en l’apartat 5.1 pot canviar-ho tot. 

El medi de cultiu en el qual han nascut més mosques ha estat el F, seguit de F+, F++ i GC. En el cas 

de F+ han nascut 31 mosques i en F++ 26 mosques. En el medi F han nascut 55 mosques i en el GC 

20 mosques. Tot i que el més probable era que nasquessin més mosques en el grup control que en 

el medi F, en aquest cas no ha estat així. Però és important tenir en compte el total de mosques en 

les diferents fases del cicle de vida, on el grup control és el major, ja que a causa del límit de temps 

que vaig establir (10 dies segons la temperatura a la qual jo vaig treballar 26,5 ºC) i la variació de 

temperatura van influir-hi.  
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Aquests dos factors han estat la principal causa per la qual moltes pupes que hi havia en GC, 58, no 

hagin arribat a formar-se completament. La variable de la concentració de Red-Bull ha afectat a tot 

al conjunt (prepupes, pupes, mosques) on com major és la concentració menor el nombre total. 

 

Tal com dic a la hipòtesi 1-B: com major sigui la concentració de Red-Bull, major serà la mortalitat 

de les drosòfiles. En aquesta taula s’observa el nombre de mosques mortes segons el medi de 

cultiu. 

Medi de cultiu Nº de mosques 
Flascó A Flascó B 

GC 1 0 

F 2 3 
F+ 3 2 

F++ 1 2 
Taula 15. Nombre de mosques mortes segons el medi de cultiu. 

El nombre de mosques mortes és molt baix. En el cas del GC és només d’una (5 %), en canvi en els 

medis de cultiu amb Red-Bull és de 3 o 5, essent el medi F d’un 9 %, el F+ de 16 % i el F++ d’11,5 %. 

A més, s’ha de tenir en compte que el percentatge de morts s’ha fet respecte a cada medi: en GC 

de 20 mosques nascudes han mort 1, en F de 55 han mort 5, en F+ de 31 han mort 5 i de F++ de 26 

han mort 3. El principal motiu pel qual han mort les mosques és que es han quedat enganxades en 

el medi, sense poder volar i acabar morint. A més, s’observa que la mortalitat és major en el medi 

F+ que en el F++, havent-hi una diferència de 3,5 % i això podria ser degut al fet que en el medi amb 

50 % de Red-Bull (F+) el nombre de mosques han nascut ha sigut major que en el de 100 % (F++) i 

això hauria provocat que a l’haver més mosques en F+ quedessin més enganxades i per tant, que 

en morissin més, tot i que el percentatge de Red-Bull fos menor. Per tal de comprovar això, s’hauria 

de continuar experimentant, preferiblement a 25 ºC per garantir una millor temperatura, i així el 

nombre de mosques nascudes seria més real. Amb aquestes dades i fent els mateixos quatre medis 

de cultiu realitzats que en aquest experiment, es podria corroborar si com més mosques i tenint en 

compte el tipus de medi, el nombre de morts és major. 

Un dels altres motius que explicaria una mortalitat major en medis amb Red-Bull que en el GC, seria 

que la concentració de Red-Bull fa que el metabolisme i comportament habitual d’una mosca variï. 

Consegüentment, no tenen el mateix control sobre elles mateixes i la capacitat de controlar el vol i 

evitar quedar-se enganxades en el medi. 

 

Tal com dic a la hipòtesi 1-A: com major sigui la concentració de Red-Bull, major serà l’efecte 

teratogènic sobre la drosòfila. Per a poder extreure unes millors dades de l’experiment vaig establir 

diferents característiques de les mosques (aspecte, vol...), perquè m’ajudessin a determinar amb 

major exactitud l’impacte del Red-Bull segons les concentracions en el desenvolupament de G1 

alimentades amb aquesta beguda energètica al llarg del seu cicle de vida, des de l’ou fins al 

naixement.  
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GC GC F F 

Mida ♂: 2mm   ♀: 3mm ♂: 2mm   ♀: 3mm ♂: 2mm   ♀: 3mm ♂: 2mm   ♀: 3mm 

Cap Presenten les 2 antenes, 
s’observen 
correctament. 

Presenten les 2 antenes, 
s’observen correctament. 

Presenten les 2 
antenes, pràcticament 
sense cap anomalia. 

Presenten les 2 
antenes, pràcticament 
sense cap anomalia. 

Ales (vol) Presenten les 2 ales amb 
una mida normal , 
rodonetes un pel allar-
gades i transparents. El 
vol és normal no pre-
senten cap dificultat per 
emprendre’l. 

Presenten les 2 ales amb 
una mida normal, 
rodonetes, un pel allar-
gades i transparents. El 
vol és normal no pre-
senten cap dificultat per 
emprendre el vol. 

Presenten les 2 ales, 
força transparents, 
estan molt allargades i 
en alguns casos 
obertes i punxegudes 
(15). Tenen un vol 
accidentat, tendeixen 
a caure i són incapaces 
d’aguantar-se amb les 
seves potes. Intenten 
pujar per la superfície 
del flascó però no ho 
aconsegueixen. 

Presenten les 2 ales, 
força transparents 
estan molt allargades i 
en alguns casos 
obertes i punxegudes 
(15). Tenen un vol 
accidentat, tendeixen 
a caure i són incapaces 
d’aguantar-se amb les 
seves potes. Intenten 
pujar per la superfície 
del flascó però no ho 
aconsegueixen. 

Abdomen ♀: molt pigmentat, 
punxegut, on s’observen 
els 7 segments i major 

que el del mascle.  ♂: 
menys pigmentat, rodo-
net, on s’observen els 5 
segments i també les 
pintes sexuals (les 
femelles no en tenen). 
 

♀: molt pigmentat, 
punxegut, on s’observen 
els 7 segments i major que 

el del mascle.  ♂: menys 
pigmentat, rodonet, on 
s’observen els 5 segments 
i també les pintes sexuals 
(les femelles no en tenen). 
 

♀: molt pigmentat, 
força punxegut, on 
s’observen els 7 
segments i major que 

el del mascle. ♂: 
menys pigmentat, ro-
donet, on s’observen 
els 5 segments i també 
les pintes sexuals (les 
femelles no en tenen). 
En ambdós casos 
l’abdomen és una mica 
més gran que el 
normal. 

♀: molt pigmentat, 
força punxegut, on 
s’observen els 7 
segments i major que 

el del mascle. ♂: 
menys pigmentat, ro-
donet, on s’observen 
els 5 segments i també 
les pintes sexuals (les 
femelles no en tenen). 
En ambdós casos 
l’abdomen és una mica 
més gran que el 
normal. 
 

Ulls Color vermell Color vermell Color vermell Color vermell 

Color Groc-marró Groc-marró Groc-marró enfosquit Groc-marró enfosquit 
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F+ F+ F++ F++ 

Mida ♂: 2,5 mm   ♀: 3,5 mm ♂: 2,5 mm   ♀: 3,5 mm ♂: 2,5 mm   ♀: 3,5 mm ♂: 2,5 mm   ♀: 3,5 
mm 

Cap Presenten les 2 antenes, 
petites i amb alguna 
anomalia. 

Presenten les 2 antenes, 
petites i amb alguna 
anomalia. 

Presenten les 2 
antenes, tortes i amb 
una anomalia. 

Presenten les 2 
antenes, tortes i amb 
una anomalia. 

Ales (vol) Presenten les 2 ales, 
amb una transparència 
menor i força obertes 
(11), de forma constant. 
Tenen un vol bastant 
accidentat, es solen 
caure i no aconseguei-
xen aguantar-se amb les 
seves potes (que estan 
molt enfosquides). 

Presenten les 2 ales, 
amb una transparència 
menor i força obertes 
(11), de forma constant. 
Tenen un vol bastant 
accidentat, es solen 
caure i no aconsegueix-
en aguantar-se amb les 
seves potes.  

Presenten les 2 ales, 
amb una transparència 
menor, i estan 
constantment obertes. 
El fet de tenir-les 
sempre obertes els hi 
dificulta el vol i son 
incapaces de fer-ho i 
per molt que ho 
intenten, tendeixen a 
caure al medi.  

Presenten les 2 ales, 
amb una transpa-
rència menor, i estan 
constantment 
obertes. El fet de 
tenir-les sempre o-
bertes els hi dificulta 
el vol i son incapaces 
de fer-ho i per molt 
que ho intenten, 
tendeixen a caure al 
medi. 

Abdomen ♀: bastant pigmentat, 
força punxegut, on 
s’observen els 7 
segments, de manera 
menys clara i molt gran 

♂: menys pigmentat, 
rodonet, on s’observen 
els 5 segments i també 
les pintes sexuals (les 
femelles no en tenen). 
En ambdós casos 
l’abdomen és una mica 
més gran que el normal i 
també està més 
enfosquit. 
 

♀: bastant pigmentat, 
força punxegut, on 
s’observen els 7 
segments, de manera 
menys clara i molt gran 

♂: menys pigmentat, 
rodonet, on s’observen 
els 5 segments i també 
les pintes sexuals (les 
femelles no en tenen). 
En ambdós casos 
l’abdomen és una mica 
més gran que el normal i 
també està més 
enfosquit. 
 

♀: molt pigmentat, 
força punxegut, on 
s’observen els 7 
segments, de manera 
molt menys clara i molt 

gran ♂: menys pig-
mentat, rodonet, on 
s’observen els 5 
segments i també les 
pintes sexuals (no 
s’observen molt clara-
ment). 
En ambdós casos 
l’abdomen és una mica 
més gran que el 
normal i està molt 
enfosquit. 
 

♀: molt pigmentat, 
força punxegut, on 
s’observen els 7 
segments, de manera 
molt menys clara i 

molt gran ♂: menys 
pigmentat, rodonet, 
on s’observen els 5 
segments i també les 
pintes sexuals (no 
s’observen molt cla-
rament). 
En ambdós casos 
l’abdomen és una 
mica més gran que el 
normal i està molt 
enfosquit. 

Ulls Color vermell Color vermell Color vermell Color vermell 

Color Groc-marró fosc Groc-marró fosc Groc-marró molt fosc Groc-marró molt fosc 

Taula 16. Aspectes a valorar sobre la drosòfila. 
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A mesura que augmenta la concentració de Red-Bull, en la majoria d’aspectes a valorar, hi ha una 

degradació de la forma de vida de les drosòfiles. 

Una de les principals diferències és la mida, en el cas de GC  i F, es troba en barems normals: els 

mascles mesuren 2 mm i les femelles 3 mm (són més grans que els mascles i es reflecteix en diversos 

aspectes com en l’abdomen). En canvi, en F+ i F++, la mida de les mosques ha augmentat, els 

mascles 2,5 mm i les femelles 3,5 mm. Aquest augment s’ha pogut produir per un canvi en el 

metabolisme pel Red-Bull que ha afectat al seu creixement.  

Pel que fa a la zona del cap en tots els medis tenen les dues antenes, però hi ha petites variacions 

respecte a la seva forma. En els medis GC i F presenten les dues antenes sense cap mena 

d’anomalia, amb una mida normal i les mosques dels medis F+ i F++  malgrat i tenir ambdues 

antenes, les tenen més petites, al contrari que ha passat amb la mida del cos, ja que no he pogut 

analitzar amb exactitud com ha afectat el Red-Bull en l’organisme de les drosòfiles. A més aquests 

dos últims medis presenten una anomalia anomenada Antennapedia, que consisteix en l’aparició 

de dues potes en el cap en comptes de dues antenes. 

Un dels aspectes més importants i que m’ha ajudat a determinar més clarament com ha afectat el 

Red-Bull en el desenvolupament de les mosques ha estat el vol i la forma de les ales. En el GC tant 

mascles com femelles presenten les dues ales en un estat normal: una mida adequada, transparents 

amb una forma rodona i una mica allargades. Durant el període52 que les he observat podien 

prendre el vol sense cap mena de dificultat i tenien la capacitat d’aguantar-se sobre el medi. Però 

un cop passem als medis amb Red-Bull, tant en el medi menys concentrat com en el més, les 

mosques han demostrat poca capacitat de control sobre el seu cos. En F, tot i ser el medi menys 

concentrat (25%) ja s’observen aspectes diferents d’un vol i ales normals (el cas de GC): les dues 

ales són bastant transparents, allargades però en alguns casos obertes i punxegudes (15 mosques). 

Les ales les tenen obertes constantment i són incapaces de mantenir el vol, tendeixen a caure, no 

poden aguantar-se amb les potes i quan intenten pujar per la superfície del flascó no ho arriben a 

aconseguir. Tant en F+ i F++ la situació és la mateixa però amb alguns matisos diferents. En F+ la 

transparència de les dues ales és molt menor, moltes obertes (11 mosques) i tampoc poden volar 

molt bé, es tracta d’un vol molt accidentat i tenen les potes bastant enfosquides.  

En F++ les ales no són gaire transparents, sempre estan obertes, és el medi en què més 

desorientades estan les mosques: no poden emprendre el vol i quan ho fan o cauen cap al medi o 

ni s’arriben a moure. També s’observa en algunes mosques un efecte una mica estrany, Curly wings, 

ja que presenten les ales recargolades. 

Un altre aspecte molt determinant en la resolució de l’experiment ha estat l’abdomen de les 

mosques diferenciant mascles de femelles. En GC els mascles presenten un abdomen poc 

pigmentat, rodó on s’observen els 5 segments i les pintes sexuals; les femelles tenen l’abdomen 

molt més pigmentat i punxegut, on s’observen els 7 segments i és molt major que el del mascle. Es 

tracta de característiques pròpies d’un abdomen sa d’una mosca acabada de néixer. Però com ja 

ha passat amb altres aspectes a l’introduir el Red-Bull en el medi tot varia. En el medi F s’observen 

les mateixes característiques que en GC, però hi ha una diferència en la mida de l’abdomen i és que 

tant el del mascle com el de la femella ha augmentat uns mil·límetres. Però ja en els medis amb 

major concentració el F+ i F++, les diferències són molt més notables.  

 
52 Aquest període de temps correspon al moment en el que vaig estar analitzant les mosques de cada medi. 
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En F+ els mascles presenten un abdomen rodonet, força gran on s’observen els 5 segments i les 

pintes sexuals, tot i que costa una mica degut a un enfosquiment general de la mosca i sobretot de 

l’abdomen. En el cas de les femelles tenen una forma punxeguda amb els 7 segments, difícils de 

diferenciar i una mida també molt elevada. Ja en el medi amb major concentració de Red-Bull, F++, 

segueixen la tendència de F+, però s’observa un enfosquiment major (mascles i femelles) i la mida 

no ha variat gaire respecte a F+. 

Un dels aspectes que no ha variat en cap dels medis ha estat el color dels ulls, totes les mosques 

han mantingut el color vermell. 

Tal com s’ha manifestat en l’abdomen, el color del cos de les mosques no ha estat el mateix en cada 

medi de cultiu. Les drosòfiles en condicions normals (GC) presenten un color groc-marró, però en 

els medis que contenen Red-Bull aquesta tonalitat ha variat lleugerament. Si fem referència al medi 

F, el color groc-marró ha enfosquit una mica i en el cas de F++ la mosca presenta un enfosquiment 

molt general, que com he comentat anteriorment es produeix sobretot en l’abdomen (ebony body). 

I el medi F+ es troba en una posició intermèdia, presenten el cos de color groc- marró però amb un 

enfosquiment major respecte a F però menor respecte a F++. 

En la majoria d’aspectes que he analitzat, s’observa una diferència a mesura que la concentració de 

Red-Bull augmenta. El principal motiu d’aquestes variacions es podria trobar en l’efecte del Red-

Bull en el metabolisme. Les begudes energètiques, el Red-Bull, es caracteritzen per dos dels seus 

components: la cafeïna i la taurina. Es tracta de components que podrien afectar a l’organisme i 

provocar un alentiment en ell i una alteració en el metabolisme. Aquest com que no es podria 

autoregular, creixeria de manera descontrolada i provocaria un augment en la mida del cos, un 

enfosquiment general (sobretot en l’abdomen), les ales deformades i inestabilitat en el vol,  i una 

sèrie de mutacions... 

 

5.2.2. Mutacions en G1 
 

GC F F+ F++ 

Curly wings     

Antennapedia     

Ebony body     

Taula 17. Correspondència de les mutacions amb els medis de cultiu. 

 

En aquesta taula s’observa les diferents mutacions que han sofert les mosques segons el medi de 

cultiu.  
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                               (Fig. 35) Gràfics que mostren el nº d’afectats per les mutacions segons el medi de cultiu. 

I en aquests gràfics es mostren el nombre de mosques afectades segons la mutació i el medi de 

cultiu.  

La mutació Curly wings es produeix quan les mosques presenten les ales recargolades. Tal com he 

comentat en l’apartat anterior, només ha afectat aquells medis amb major concentració de Red-

Bull i en un número molt petit: en F+ a 2 i en F++ a 3, un 3,77 % respecte al total de mosques dels 4 

medis. Aquest ha estat un dels altres motius pel qual les mosques no han pogut volar, a part de les 

ales obertes.  

L’Antennapedia és una malformació que es troba en el cap de les drosòfiles, apareixen potes en 

comptes d’antenes. No ha estat una mutació molt observada, de fet ha afectat en els medis més 

concentrats de Red-Bull però en un nombre molt petit en un 5,3 % del total de mosques. 

La mutació Ebony body ha estat la més nombrosa en la investigació. Consisteix en una malformació 

que afecta el pigment de la pell que es torna d’un color molt fosc, quasi negre. Aquesta malformació 

podria ser una conseqüència de l’alteració del metabolisme que ha provocat el Red-Bull i que ha 

afectat F, F+ i F++, afectant a més de la meitat de les mosques, 63%. En el cas de F ha afectat a més 

de la meitat de les mosques (35 de 55) tot i que el grau d’enfosquiment en aquest medi ha estat 

bastant lleuger. En F+ quasi totes les mosques han estat afectades (24 de 31). I en l’últim medi, al 

ser al 100 % de Red-Bull concentrat, ha afectat a quasi tot el medi (25) a excepció d’una. 
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5.3. Supervivència de G0 
A l’inici de l’experiment a cada flascó vaig introduir 4 mascles i 8 femelles, però amb l’aparició d’ous 

(G1), 3 dies més tard, la generació 0 va ser traslladada a uns altres flascons amb el mateix tipus de 

cultiu. Finalment, al desè dia, un cop la generació 0 ja havia nascut, vaig procedir a analitzar a G0. 

Durant aquells 7 dies, aquesta generació es va tornar a reproduir, motiu pel qual vaig arribar a 

observar ous i larves. En les següents taules s’observa quantes mosques han sobreviscut després 

de 3 i 10 dies des de l’inici de l’experiment: 

 

Medi de cultiu Nº de mosques 

Inicialment Als 3 dies Als 10 dies 

Mascles Femelles Mascles Femelles Mascles Femelles 
GC 4 8 3 7 2 5 

GC 4 8 3 6 3 3 

24 19 13 

 

Medi de cultiu Nº de mosques 

Inicialment Als 3 dies Als 10 dies 

Mascles Femelles Mascles Femelles Mascles Femelles 

F 4 8 2 8 1 6 

F 4 8 3 6 2 3 

24 19 12 

 

Medi de cultiu Nº de mosques 
Inicialment Als 3 dies Als 10 dies 

Mascles Femelles Mascles Femelles Mascles Femelles 

F+ 4 8 4 8 3 6 
F+ 4 8 4 7 2 4 

24 23 15 

 

Medi de cultiu Nº de mosques 

Inicialment Als 3 dies Als 10 dies 

Mascles Femelles Mascles Femelles Mascles Femelles 

F++ 4 8 2 7 1 4 

F++ 4 8 1 8 0 6 
24 18 11 

Taula 18. Nombre de mosques G0 que han sobreviscut als 3 i 10 dies de l’inici de l’experiment. 

 

El nombre de mosques que ha sobreviscut ha estat força divers segons el medi de cultiu, sobretot 

pel que fa a mascles i femelles. En qualsevol cas, s’han produït morts als 3 i 10 dies, a excepció d’un 

flascó de medi de cultiu F+ que als 3 dies totes les mosques seguien vives. El recompte de mosques 

es va produir abans que fossin traslladades a uns altres flascons amb el mateix tipus de cultiu, en el 

cas de als 3 dies, hi vaig observar que la principal causa de mort era que quedaven enganxades en 

el medi. 
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En alguns casos, va ser una errada meva perquè quan vaig anestesiar les mosques i les vaig introduir 

als flascons, amb l’ajuda d’una paperina vaig tirar-les directament al flascó quan encara seguien 

adormides i el correcte era deixar el flascó tombat fins que es despertessin. 

Respecte als 10 dies, hi va haver morts tant en el medi de control com en els medis de cultiu amb 

Red-Bull. Si mirem a les taules anteriors, s’observa que a mesura que puja la concentració de Red-

Bull, el nombre de mosques vives és menor i el nombre de morts és major. En el medi de control 

(GC) és en el que han sobreviscut més mosques i s’han produït menys morts. La possible causa és 

pel Red-Bull que conté una sèrie d’ingredients, la cafeïna i la taurina, i la llarga exposició amb 

aquest, hauria alentit i perjudicat el correcte desenvolupament de les mosques, i en molts casos, 

hauria suposat la mort d’aquestes. 

Una de les causes comunes de les morts, tant als 3 com als 10 dies, és la temperatura, ja que a part 

de produir-se petites variacions, ha sigut una mica més alta de l’adequada, més concretament ha 

estat a 26,5ºC quan la ideal és a 25ºC.  

 

Ara faré alguns percentatges53 de les morts produïdes segons el medi de cultiu: 

- Grup control (GC):  

·  Als 3 dies: en el cas dels mascles, en un dels flascons han sobreviscut 3 de 4, un 75% i de 

femelles 7 de 8, 87,5 %. En l’altre flascó, de mascles també 3 de 4, un i de femelles 6 de 8, 

75 %. 

·  Als 10 dies: en el cas dels mascles, en el primer flascó han sobreviscut 2 de 3, el 66,6 % i 

de femelles 5 de 7, un 71,4 %. En l’altre flascó, de mascles han sobreviscut 3 de 3, el 100% 

i de femelles 4 de 6, 66,6 %. 

De mitjana ha sobreviscut el 77,13 %. 

 

- Medi amb 25 % de Red-Bull (F):    

·  Als 3 dies: en un flascó, dels mascles han quedat 2 de 4, el 50 % i de les femelles 8 de 8. I 

en l’altre, de mascles 3 de 4, un 75 % i de femelles 6 de 8, també un 75 %. 

· Als 10 dies: en un flascó, dels mascles 1 de 2, un 50 % i de femelles 6 de 8, el 75 %. En 

l’altre flascó, dels mascles 2 de 3, un 66,6 % i de les femelles 3 de 6, el 50 %. 

De mitjana ha sobreviscut el 67,7 %. 

 

- Medi amb 50 % de Red-Bull (F+): 

·  Als 3 dies: en un flascó, han sobreviscut el 100 % de mascles i femelles. I en l’altre, el 100 

% de mascles i 7 de 8 femelles, 87,5 %. 

·  Als 10 dies: en un flascó, 3 de 4 mascles i de femelles 6 de 8, en ambdós casos un 75 %. 

En l’altre flascó, 2 de 4 mascles, el 50 % i 4 de 7 femelles, un 57,14 %. 

De mitjana ha sobreviscut el 78,12 %. 

 

 

 

 

 
53 Tots el percentatges relacionats amb els 10 dies des de l’inici de l’experiment es fan partint dels 3 dies, ja que les 
mosques mortes al tercer dia no seran comptades al desè. 
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- Medi amb 100 % de Red-Bull (F++): 

·  Als 3 dies: en un dels flascons, 2 de 4 mascles, el 50 % i 7 de 8 femelles, el 87,5 %. En l’altre 

flascó, 1 de 4 mascles, un 25 % i 8 de 8 femelles.  

·  Als 10 dies: en un flascó, la meitat dels mascles, 1 de 2 i 4 de 7 femelles, el 57,14 %. En 

l’altre flascó, 0 mascles d’un que havia sobreviscut i 6 de 8 femelles, el 75 %. 

De mitjana ha sobreviscut el 78,12 %. 

 

En els següents gràfics es mostren percentatges de les mosques sobreviscudes segons el medi de 

cultiu i si han passat 3 o 10 dies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 38) Mosques que han sobreviscut als 10 dies segons el medi de cultiu. 
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(Fig. 37) Mosques que han sobreviscut als 3 dies segons el medi de cultiu. 
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Els gràfics mostren que com major és la concentració del Red-Bull en el medi, menor la 

supervivència. Així, en el GC hi ha una supervivència major respecte F++, que és el medi que té més 

Red-Bull. 

 

Seguidament, mostraré un seguit de taules on s’observa tant el nombre d’ous com de larves que 

han aparegut al desè dia, 7 dies més tard de l’extracció del flascó original.  

Medi de cultiu Nº d’ous Nº de larves 

GC 4 3 

GC 7 2 

11 5 

 

Medi de cultiu Nº d’ous Nº de larves 

F 5 4 

F 3 1 

8 5 

 

Medi de cultiu Nº d’ous Nº de larves 

F+ 2 0 

F+ 1 2 
3 2 

 

Medi de cultiu Nº d’ous Nº de larves 

F++ 3 1 

F++ 2 0 
5 1 

Taula 19. Nombre d'ous i larves apareguts en el flascó de G0 als 10 dies. 

 

La presència de prepupes ha estat pràcticament inexistent, ja que a l’haver traslladat els 

progenitors al tercer dia dels flascons inicials, les mosques han arribat a pondre ous i en alguns 

casos han esdevingut larves però no prepupes i pupes. Com s’observa en les taules, hi havia pocs 

ous i larves, ja que les mosques G0, feia molts dies que portaven alimentant-se amb Red-Bull i 

prèviament en els altres flascons ja havien post molts ous, conseqüentment la taxa de natalitat és 

molt baixa. 

 

5.4. Separació de mascles i femelles de G0 
Un cop s’observa que comencen a néixer les mosques G0  s’han d’extreure del flascó que conté els 

ous (G1), les femelles verges i transferir-les a un altre flascó cada 3 hores. 

Aquest procediment no es va poder dur a terme a causa de la falta de material per les 

circumstàncies en què em vaig trobar. 
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6. CONCLUSIONS 
En aquest apartat, determinaré si s’han complit cadascun dels objectius i duré a terme la resolució 

de les hipòtesis. 

Objectius 

H1 Les begudes energètiques afecten al desenvolupament 

de les drosòfiles (efectes teratogènics). 

 Conèixer els efectes teratogènics 

com les malformacions en 

l’estructura corporal, l’anàlisi de 

la viabilitat i la fecunditat de les 

femelles que poden provocar les 

begudes energètiques en la 

mosca Drosophila. 

 Conèixer si com major és la 

concentració de la beguda 

energètica, els efectes 

teratogènics augmenten. 

 Estudiar la mortalitat de les 

drosòfiles amb les diferents 

concentracions de Red-Bull. 

 Estudiar la natalitat de les 

drosòfiles amb les diferents 

concentracions de Red-Bull. 

 Analitzar els resultats i extreure 

conclusions. 

H 1-A Com major és la concentració de Red-Bull, 

major serà l’efecte teratogènic sobre la 

drosòfila. 

H 1-B Com major és la concentració de Red-Bull, 

major serà la mortalitat de les drosòfiles. 

H 1-C Com major és la concentració de Red-Bull, 

menor serà la natalitat de G1. 

Taula 20. Hipòtesi 1 i objectius corresponents 

S’ha observat que el desenvolupament de les mosques exposades a un medi amb Red-Bull ha estat 

diferent d’aquelles que no ho han fet (grup control). Hi ha diferents aspectes a destacar: 

- Mida: tots els medis de cultiu amb Red-Bull, la mida ha estat superior a la normal. Tant els 

mascles com les femelles han augmentat 0,5 mm, essent així 2,5 mm i 3,5 mm 

respectivament. 

- Cap: en alguns medis amb Red-Bull s’han observat variacions en les dues antenes, més 

concretament la mutació Antennapedia, en un 5,3 % del total de mosques i consisteix en 

l’aparició de dues potes en el cap. 

- Ales i vol: totes les mosques que s’han alimentat de Red-Bull han presentat força variacions 

en la forma de les ales i sobretot del vol: ales poc transparents, una mica obertes i 

punxegudes; i algunes, més concretament un 3,7 %, han presentat Curly wings (ales 

recargolades). Respecte a volar, les mosques han demostrat una gran incapacitat per 

controlar el seu cos, no podien mantenir un vol ferm i constant ni aguantar-se sobre el 

medi. 

- Abdomen: els efectes del Red-Bull han estat molt notables en l’abdomen de les mosques 

tant en mascles com en femelles, tenint en compte les diferències morfològiques que 

presenten els seus sexes. Una de les principals diferències ha estat la mida, que ha 

augmentat uns mil·límetres.  
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Els mascles han presentat un abdomen rodó, molt fosc, gran, però s’observen els 5 

segments i les pintes sexuals amb algunes dificultats per l’enfosquiment general del cos. 

Les femelles tenen l’abdomen punxegut i es poden observar els 7 segments, però amb poca 

precisió a causa d’un enfosquiment molt elevat. 

- Cos: en un medi de cultiu adequat el color de les mosques és groc-marró, però quan 

s’afegeix Red-Bull aquest color s’enfosqueix molt i en alguns casos s’ha produït la mutació 

ebony body afectant un 63 % de totes les mosques. 

La possible causa per la qual s’han produït tots aquests efectes teratogènics és per la presència de 

cafeïna i taurina en el Red-Bull, que alteren molt notablement el metabolisme de les mosques  i fan 

que aquest s’alenteixi. A més, el Red-Bull fa que el metabolisme no s’autoreguli, creixi 

descontroladament i provoqui tota mena de malformacions durant el creixement de les mosques. 

Tots aquests efectes empitjoren a mesura que augmenta la concentració de Red-Bull en el medi. 

Mentre que els efectes teratogènics es mostren en menor proporció en el medi amb 25 % de Red-

Bull, en el que té el 100% els efectes esmentats anteriorment són molt més grans. 

A mesura que augmenta la concentració de Red-Bull en el medi també ho han fet les morts perquè 

tot i que la mortalitat és superior en F+ (16 %) que en F++ (11,5 %), si tenim en consideració tots els 

medis, s’observa un augment de la mortalitat. Ja que, en el cas del medi grup control se situa entre 

2 i 3 morts (5 %), però en els medis amb major Red-Bull puja, i se situa entre 4 i 5 (F: 9%, F+: 16% i 

F++: 11,5 %). Essent la principal causa de mort que les mosques es queden enganxades en el medi, 

sense poder volar i acabar morint. A més, s’observa una mortalitat major en F+ que en F++ que 

podria ser perquè com que el nombre de mosques nascudes és major en F+ també ho són les morts, 

fent que quedin més mosques enganxades. 

El nombre de mosques nascudes no ha estat molt elevat per les condicions en les quals s’ha dut a 

terme l’experiment. En el cas de GC han nascut poques mosques però moltes pupes i prepupes. En 

el cas dels medis amb Red-Bull el nombre de mosques nascudes ha anat disminuint a mesura que 

augmentava la concentració del Red-Bull. Si tenim en compte tots els medis, han nascut menys 

mosques en el grup control que en els medis amb Red-Bull, però el nombre de pupes i prepupes 

del grup control ha triplicat al dels medis amb Red-Bull. Tant la natalitat com la mortalitat no només 

han estat influïdes pel Red-Bull, que com major era la concentració major l’efecte teratogènic, 

també per la temperatura. El meu experiment s’ha dut a terme a una temperatura 1,5 ºC superior 

a l’adequada, a 26,5 ºC, de manera que alguns aspectes han restat inacabats. I la temperatura ha 

estat una de les principals causes per les quals han nascut menys mosques del grup control, ja que 

hi havia moltes més pupes i prepupes que si l’experiment s’hagués allargat un dia més haurien 

nascut.  

 

 

 

 

 

 



Quins efectes provoca el Red-Bull en el desenvolupament de la Drosophila melanogaster? 

 

 64 

Objectius 

H2 Les drosòfiles exposades més temps a un medi amb 

Red-Bull, més concretament 10 dies, la mortalitat serà 

més alta. 

 Conèixer si a major temps amb 

un medi amb Red-Bull, la 

mortalitat augmenta. 

 Analitzar els resultats i extreure 

conclusions. 

Taula 21. Hipòtesi 2 i objectius corresponents 

El nombre de mosques que ha pogut sobreviure ha estat molt variat en els diferents medis, sobretot 

pel que fa a mascles i femelles. Tant als 3 com 10 dies han mort mosques, exceptuant un flascó de 

medi de cultiu F+ que als 3 dies totes les mosques seguien vives. El recompte de mosques, en el cas 

de als 3 dies, es va produir abans que fossin traslladades a uns altres flascons amb el mateix tipus 

de cultiu, i vaig observar que la principal causa de mort era que quedaven enganxades en el medi. 

Un dels altres motius radica en una errada meva perquè quan vaig anestesiar les mosques i després 

les vaig introduir als flascons, vaig tirar-les directament al flascó quan encara estaven adormides i 

el correcte era deixar el flascó tombat fins que es despertessin. 

A mesura que puja la concentració de Red-Bull, el nombre de mosques vives és menor, per tant, el 

nombre de morts és major. En el medi de control és en el que han sobreviscut més mosques i s’han 

produït menys morts.  

Totes les mosques exposades a un medi amb Red-Bull durant 10 dies han estat aquelles que 

corresponen a  G0, és a dir, els progenitors. Les morts se situen en el cas del grup control sobre 4 i 

els medis amb Red-Bull sobre 7. Aquestes mosques van ser traslladades de flascons quan van 

aparèixer els ous (G1) i algunes ja havien mort, de manera que el nombre de mosques restants en 

els medis amb Red-Bull ja era menor al del grup control als 10 dies. 

 

 

Objectius 

H3 El Red-Bull afecta de manera diferent a les femelles dels 

mascles. 

 Les begudes energètiques 

afecten per igual o hi ha alguna 

diferència entre les mosques 

mascles i femelles. 

 Analitzar els resultats i extreure 

conclusions. 

Taula 22. Hipòtesi 3 i objectius corresponents 

 

Aquesta hipòtesi ha estat falsejada perquè no s’han observat canvis molt diferents entre mascles i 

femelles que no es limitin a la morfologia de cada sexe. 
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Si hagués tingut més temps hauria pogut separar les femelles verges de G1. 

Per a extreure les femelles verges, primer, s’han d’anestesiar. Un cop s’han anestesiat les mosques, 

s’han d’escampar a sobre d’un paper i diferenciar els mascles de les femelles verges. S’hauran de 

tornar a fer els medis de cultiu corresponents: 2 flascons pels mascles i 2 flascons per les femelles. 

Seguidament s’introdueixen en els flascons corresponents. Per a poder-ho realitzar tot 

correctament s’ha de seguir el mateix procediment que en el punt 4.4.4.1. 

Així s’hauria pogut finalitzar l’experiment i extreure les dades d’ambdós sexes més exhaustivament. 

A més, per poder establir un millor patró i uns resultats més clarificadors hauria repetit tot 

l’experiment amb G1 i veure si hagués afectat amb major proporció el Red-Bull a G2, ja que els seus 

progenitors G1 havien dut a terme des de l’inici el seu cicle de vida alimentant-se de Red-Bull. 
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8.1. Diari de seguiment de les drosòfiles i experimentació 
 

Dia 30-6-20 
Recollida de les drosòfiles soca salvatge a la Facultat de Ciències i biociències a la UAB a les 11 del 

matí. He pogut aconseguir les mosques gràcies a la responsable de les drosòfiles a la 

UAB. Pel coronavirus el CESIRE (qui m'havia de donar les mosques) em va dir que no me les podia 

oferir i vaig haver de contactar amb diferents departaments de diferents universitats. I l'única que 

estava disposada a donar-me-les i ajudar-me amb qualsevol dubte va ser la Raquel. Un cop vaig 

arribar a casa, vaig introduir els flascons amb les mosques dins l'estufa que ja estava preparada feia 

un parell de dies, a 26,5 °C i amb el fotoperíode corresponent: 16 hores llum i 8 h foscor. Els flascons 

amb el medi els vaig posar a la nevera i el llevat al congelador. Des del primer moment em va oferir 

venir a la universitat i ensenyar-me com funcionava tot i entrar en contacte amb els procediments 

que aquestes mosques requereixen. Així que un cop he arribat, li he preguntat alguns dubtes, que 

m'ha resolt, i he pogut fer alguns procediments que hauré de fer a casa i poder veure la seva 

dificultat. M'ha donat alguns flascons amb medi (per si tingués algun problema) i 3 flascons amb les 

mosques, i mig kg de llevat. 

 

 

Dia 1-7-20 

He revisat la temperatura i el fotoperíode per assegurar-me que estiguessin correctament per 

poder començar l'experiment uns dies més tard. A les 10 del matí he anat a l'institut a retornar un 

agar, que no era el que jo necessitava, i canviar-lo per agar-agar. Però, un cop allà, no hi havia el 

que necessitava i s'ha hagut de demanar a una empresa, per això demà l'hauré d'anar a buscar a 

Cabrera de mar. A part de l'agar, també he agafat un pot amb una mica d'èter, necessari per adormir 

les mosques, i alguns vasos de precipitats de 50 i 100 ml que utilitzaré com a flascons, ja que encara 

no tinc tots els necessaris (s'ha fet una comanda demanant els restants (20)). A més a més, he resolt 

alguns dubtes respecte a l'experiment: 

 

1. Com fer el medi de cultiu per la presència del Red-Bull. 

 

2. Si 26,5 ºC era una temperatura adequada per al correcte desenvolupament de les 

drosòfiles, ja que a causa de la calor és complicat aconseguir que l'estufa baixi d'aquesta 

temperatura i m'han dit que cap problema. 

 

A la tarda, he enllestit tot el material necessari per a l'experiment, però sobretot pel del medi 

de cultiu perquè demà dia 2-7-20, els haig de preparar. He netejat les plaques de petri, els flascons 

i tots els estris requerits; he preparat la balança de precisió i he revisat que tingués tot el material 

del medi de cultiu (els tinc tot menys l'agar-agar que demà tindré). He realitzat tots els taps dels 

flascons i he acabat de concretar la recepta pels diferents medis de cultiu. 
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Dia 2-7-20 
He controlat la temperatura que havia pujat 0,2 °C i he encès i apagat les llanternes. Avui, he anat 

a buscar l'últim que em faltava per fer la “papilla” per a les mosques, l'agar-agar. La meva tutora de 

TdR l'havia demanat el dia abans i havíem quedat que ella ho aniria a buscar l'endemà a Cabrera de 

mar i me'l portaria a l'estació, ja que jo no podia anar-ho a buscar. Tot això ha passat a les 10 del 

matí. Un cop a casa, m'he disposat a fer els medis de cultiu amb totes les instruccions requerides. A 

l'acabar el primer medi, l'havia de posar dins dels flascons i deixar-lo reposar 24 hores, però he 

tingut problemes, ja que els flascons són molt petits i no aconseguia que entrés la quantitat de medi 

que jo volia evitant tacar tot el flascó. Així que he decidit fer-ho tot l'endemà divendres dia 3 amb 

més calma i temps, a primera hora del matí. Respecte com posar la “papilla” ho provaré de fer amb 

una xeringa. 

 

  

Dia 3-7-20 
Primerament, he revisat la temperatura i el fotoperíode de les mosques amb les quals iniciaria el 

meu experiment i després ja estava disposada a fer tots els medis de cultiu. Ho he preparat tot 

abans de començar: els ingredients, els estris i la balança de precisió per pesar-ho tot. Una de les 

coses més difícils ha sigut aconseguir el pes adequat del llevat (30 g) perquè estava congelat. He 

tardat bastant a fer cada medi perquè requeria molt de temps tant la preparació prèvia com la 

cocció dels ingredients. Per a la col·locació de la “papilla” dins dels flascons, la xeringa ha funcionat 

perfectament. He fet per a cada medi 4 flascons: 2 inicialment per a les mosques G0 i 2 més per a 

l'extracció de G0 un cop apareguin els ous (G1). Ara ho haig de deixar reposar 24 hores i després 

col·locar les mosques. 

 

 

Dia 4-7-20 
Els medis ja han reposat, per tant, ja puc col·locar les 8 femelles i 4 mascles dins de cada flascó, 2 

per medi. Ha estat una mica complicat, ja que mai ho havia fet i a l'hora de traspassar les mosques 

a un pot amb èter per anestesiar-les i agafar les que m'interessaven, se m'han escapat algunes. 

Però amb l'ajuda d'un pinzell i una lupa binocular, he pogut dur a terme tot el procediment. Després 

d'això, he col·locat tots els flascons dins l'estufa a 26,5 °C i he encès les llanternes dins l'estufa pel 

seu fotoperíode i a la nit entre les 11:30 i 12 les apagaré. M'hauré d'esperar 2-3 dies a 

què apareguin els ous i després, extreure els progenitors (G0). 

 

 

Dia 5-7-20 
Avui l'únic que he fet ha sigut revisar la temperatura: 26,3 °C, que les mosques estiguessin vives i 

controlar el fotoperíode encenent les llanternes a les 8 del matí i apagant-les a les 11:30-12 de la 

nit. 
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Dia 6-7-20 
He controlat sobretot la temperatura (cada a matí a les 8) i havia pujat a 0,2 °C, així que l'he tornat 

a posar a 26,5 °C. He mirat si hi havien ous, n'he vist, però molt pocs, així que l'extracció dels 

progenitors (G0) la faré demà. I com cada dia, he estat pendent del seu fotoperíode, és a dir, he 

encès i tancat les llanternes quan ha sigut necessari. 

 

 

Dia 7-7-20 
Temperatura: 26,4 °C i fotoperíode (encendre i apagar llums). 

Assegurant-me la presència d'ous en tots els flascons, he procedit a l'extracció dels progenitors (G0) 

i els he introduït en altres flascons amb medi que vaig fer el dia 3-7 juntament amb el medi on 

estaven la G0 abans que apareguessin els ous. L'extracció s'ha dut a terme amb un flascó que 

contenia èter per anestesiar a les mosques, encarant flascó que contenia èter amb el de les 

mosques. Després, he diferenciat mascles i femelles i he col·locat les mosques en els flascons 

corresponents. 

Tot i que el procés ha estat senzill, en tots els flascons a excepció d'un, han mort algunes mosques. 

Resultats: 

 Flascó GC: 2 mosques mortes enganxades al medi 

 Flascó GC: 3 mosques mortes enganxades al medi 

 Flascó F: 2 mosques mortes 

 Flascó F: 3 mosques mortes enganxades al medi  

 Flascó F+: totes les mosques vives, cap mort 

 Flascó F+: 1 mosca morta 

 Flascó F++: 3 mosques mortes 

 Flascó F++: 3 mosques mortes 

 

 

Dia 8-7-20 
Com cada dia he revisat la temperatura: 26,5 °C i he estat pendent d'encendre i apagar les 

llanternes. He observat els flascons per a veure que tal anaven i ja he observat, en tots ells, la 

presència de les larves (blanquetes i una mica transparents). 

 

 

Dia 9-7-20 
Tant la temperatura com el fotoperíode estan ben controlats, tot i que he hagut de baixar-la 0,1 ºC, 

ja que estava a 26,6 °C. Els flascons amb les mosques G0 estan bé i totes les mosques que hi ha (les 

trasllades un cop aparegut els ous G1) segueixen vives. 

 

Control flascons G1: 

 Flascons GC: un flascó té més que l'altre. En aquests les mosques segueixen el cicle habitual, 

està ple de pupes, prepupes i encara queda alguna larva. 

 Flascons F: només hi ha larves i poquetes, menys que en el GC i algunes prepupes i pupes. 

 Flascons F+: no hi ha cap mena de pupa, l'únic que hi ha són larves, però molt poques. 

 Flascons F++: en aquests l'únic que hi ha són larves i molt poques, pràcticament no n'hi ha. 
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Dia 10-7-20 
La temperatura una mica baixa: 26,2 °C i el fotoperíode controlat. Flascons G0: les mosques vives. 

Control flascons G1: 

 Flascons GC: tot el que hi ha són pupes i alguna prepupa, amb un nombre molt major 

respecte a qualsevol dels altres medis, tot i que un flascó té molt menys que l'altre 

 Flascons F: hi ha larves i algunes prepupes i pupes, més que ahir. 

 Flascons F+: el nombre de larves és bastant inferior al del GC dies anteriors i comencen a 

aparèixer algunes prepupes i pupes. 

 Flascons F++: pràcticament només hi ha larves i hi ha algunes prepupes i pupes (un nombre 

molt limitat). 

 

 

Dia 11-7-20 
Tant la temperatura com el fotoperíode correctes i controlats. Els flascons amb les mosques G0 

semblen estar tots correctament, en alguns flascons estan mortes, en altres observo ous. 
 

Control flascons G1:  

 Flascons GC: segueixen el seu cicle vital, només hi ha pupes. 

 Flascons F: mostren ja algunes prepupes i quasi totes pupes, no s'observa cap larva. 

 Flascons F+: s'observen algunes larves, però ja es poden apreciar amb major nombre a 

les prepupes i pupes. 

 Flascons F++: encara s'observen larves, però ja es veuen en major nombre tant 

les prepupes com les pupes. 

 

 

Dia 12-7-20 
He hagut de baixar 0,2 °C la temperatura i el fotoperíode ben controlat. Respecte als flascons amb 

les mosques G0 semblo observar algunes mosques mortes, i en la resta observo ous i ja s'aprecien 

larves pel fet que les mosques progenitores, tant pel medi com per la fertilitat, han continuat 

reproduint-se. 

 

Control flascons G0: 

 Flascons F: moltes larves i totes les mosques vives. 

 Flascons F+: hi ha larves i totes les mosques estan vives i en l'altre totes mortes. 

 Flascons F++: totes les mosques estan mortes, cap està viva. 

 Flascons GC: han mort totes les mosques perquè han quedat enganxades en el medi. 

 

Control flascons G1: 

 Flascons GC: ja s'observen mosques i encara queda alguna pupa. Sembla que hi 

ha prepupes i algunes mosques mortes enganxades al medi.  

 Flascons F: s'observen pupes i alguna prepupa (en grans quantitats) i pràcticament la 

meitat ja són mosques. 

 Flascons F+: el nombre de larves és nul i totes les prepupes (en queda alguna) ja s'han 

convertit en pupes i ja apareixen mosques. 

 Flascons F++: en aquest medi trobem mosques en quasi cada fase del cicle, tantes 

larves com prepupes i pupes (pupes en major nombre) i alguna mosca. 
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Dia 13-7-20 

Temperatura: 26,6 °C i l'he baixat a 26,5 °C tot i que avui ja procedia a l'extracció de G1. El 

fotoperíode ben controlat. He fet medi de cultiu per seguir amb l'experiment, 8 flascons. 

Avui he procedit a observar i analitzar atentament a G1 i veure els resultats de la ingesta de Red-

Bull per part de les mosques a través dels medis de cultiu. 

En primer lloc, he preparat tot el material que requeria aquesta última part de l'experiment: lupa 

binocular, èter, taula de suro (per picar els flascons), paper blanc (per observar les mosques 

anestesiades i traslladar-les als flascons en forma de paperina), pinces (en cas d'haver d'agafar 

mosques mortes de dins dels flascons) i el pinzell fi. 

Ha estat un procediment força llarg, unes 4 hores degut al nombre de flascons a analitzar, per això 

he començat a les 9 del matí. 

He anestesiat el flascó amb les mosques utilitzant un flascó amb èter i encarant ambdós; he fet 

recompte del nombre de mosques, de sexe, de pupes, ous i també de mides i diferents aspectes 

més que he anotat en un full, on tenia totes les característiques classificades i he pogut extreure  

resultats. Procés que he realitzat amb cada flascó. 

Un cop fet, he matat totes les mosques amb una sobredosi d'èter. 

Pel que fa a les mosques G0 no s'han analitzat i no he extret resultats per falta de temps. 

 

 

Dia 14-7-20 
Com que ja he acabat l'experiment, he netejat tots els utensilis que he utilitzat i he guardat tot el 

material que em va prestar l'institut pel meu treball com vasos de precipitats, vareta de vidre, 

safata de laboratori, pinces, plaques de petri, entre altres. 
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8.2. Diagrames sobre l’experiment 
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8.3. Fotografies dels medis de cultiu realitzats 
 

 

 

 

GC: Medi del grup control 

F: Medi amb 25% RB 

F+: Medi amb 50% RB 

F++: Medi amb 100% RB 
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