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Sammanfattning 
Abstract 

 Stress can be defined as factors which reduce an individual’s survival and/or reproductive ability. 
Certain stressors strike harder against individuals the more harmful mutations they carry, thus 
increasing selection against harmful mutations. The aim of this project is to test if exposure to 
stress, during many generations, decreases the frequency of harmful mutations and lead to more 
adapted individuals, or if specific adaptations to the stressor override this effect and results in 
reduced adaptation in the original environment through trade-offs. To test these hypotheses, I use 
selection lines of Drosophila melanogaster, where the flies during the larval state either have 
been exposed to media with reduced nutritional value or a heat shock treatment over 22 
generations. The results from this experiment show that the selection lines have adapted to their 
novel environments, since survival of the larvae had increased in the novel environment they had 
been exposed to for 22 generations. However, survival of selection lines were if anything 
decreased rather than elevated in the original environment. A plausible explanation to these 
results is that adaptations to stressors occur both through trade-offs and reduced frequency of 
generally harmful mutations, but that the effect of the former possibly is larger than the latter. 
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1 Sammanfattning 
Stress kan definieras som faktorer som minskar en individs överlevnad 
och/eller reproduktiva förmåga. Vissa stressmiljöer slår relativt hårdare 
mot individer ju fler skadliga mutationer de bär, och ökar därför 
selektionstrycket mot skadliga mutationer. Detta projekt har som mål att 
testa om exponering mot sådana stressmiljöer, under flera generationer, 
minskar frekvensen av skadliga mutationer och leder till generellt bättre 
anpassade individer, eller om specifika anpassningar till stressmiljön 
överskuggar denna effekt och via trade-offs leder till individer som är 
sämre anpassade till ursprungsmiljön. För att testa dessa hypoteser 
använder jag mig här av selektionslinjer av Drosophila melanogaster, där 
flugorna under larvstadiet antingen utsatts för en näringsfattig miljö eller 
en värmechock under 22 generationer. Resultaten från detta experiment 
visar en tydlig evolutionär respons, i och med att larvöverlevnaden ökat för 
de selekterade linjerna i den stressmiljö de utsatts för efter 22 generationer. 
Test av överlevnad i ursprungsmiljön visar dock ingen signifikant skillnad 
mot kontrollinjerna, men om något att de selekterade linjerna klarade sig 
något sämre. Dessa resultat tyder om något på att anpassningar som skett 
till den nya miljön på bekostnad av anpassningar i ursprungsmiljön (via 
trade-offs) överskuggar ökad anpassning via en minskad frekvens av 
generellt skadliga mutationer.  
 

2 Introduktion 
Stress kan definieras som faktorer som minskar en individs överlevnad 
och/eller reproduktiva förmåga (Agrawal & Yun, 2014). Stress har därför 
en negativ effekt på fitness. Stress kan orsakas av antingen abiotiska eller 
biotiska faktorer. Abiotiska faktorer består t.ex. av förhöjd temperatur eller 
kemisk påverkan. Exempel på biotiska faktorer är predatorer, parasiter och 
konkurrenter (Biljlsma & Loeschcke, 2005). Stress tros generellt ha en 
mindre negativ påverkan på bättre anpassade individer, då dessa antas vara 
mer tåliga. En faktor som påverkar hur anpassad en individ är till sin miljö 
är antalet skadliga mutationer i dess arvsmassa. Som en följd av detta borde 
ökad stress leda till starkare selektion mot skadliga mutationer (Agrawal & 
Whitlock, 2010). 
 
Bevis för att stress ofta selekterar starkare mot skadliga mutationer har man 
funnit genom studier som visar att stress generellt har en större negativ 
effekt på inavlade än utavlade individer. Det har dock visat sig att vissa 
stressmiljöer har en betydligt starkare negativ effekt på skadliga mutationer 
än andra, och att undersökningar måste göras i varje specifikt fall (Agrawal 
& Whitlock, 2010; Agrawal & Yun, 2014). 
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Enligt ovan argument skulle individer i populationer som kontinuerligt 
utsätts för stress ha färre skadliga mutationer och vara generellt bättre 
anpassade, än individer i populationer som aldrig utsätts för stress. Å andra 
sidan medför kanske kontinuerlig exponering för stress selektion mot 
specifika anpassningar som gör det möjligt för individen att hantera den 
specifika stressfaktorn. I det senare fallet skulle en evolutionär anpassning 
troligen leda till en trade-off, d.v.s. att anpassningen till den nya miljön 
samtidigt innebär en minskad anpassning till den ursprungliga miljön (Roff 
& Fairbairn, 2006; Sterns & Hoekstra, 2005). 
 
I en tidigare studie har det visats att larver av Drosophila melanogaster har 
en lägre överlevnad när de lever i en miljö med reducerad näringshalt, och 
även när larverna utsätts för en värmechock behandling (Kimber and 
Friberg opublicerade resultat). Medan reducerad näringshalt i larvmaten 
slog hårdare mot inavlade än utavlade larver gällde inte detta i 
värmechockmiljön (Kimber och Friberg opublicerade resultat). 
Sammanfattningsvis visar detta att selektionen är starkare mot skadliga 
mutationer i näringsreducerat medium, men att detta inte är fallet i 
värmechockmiljön.   
 
Det är lämpligt att använda Drosophila melanogaster till denna studie 
eftersom många av grunderna inom genetik startades tack vare forskning 
med denna art, som sedan har expanderats till andra delar inom biologi 
(Ashburner et al 2005).  
 
I den här studien använder jag mig av linjer av D. melanogaster som under 
22 generationer har exponerats för antingen ett näringsreducerat 
larvmedium, en värmechock, eller en kontrollmiljö. I första hand testas om 
det har skett en anpassning till dessa stressmiljöer. I andra hand om detta 
indirekt har resulterat i en nedsatt förmåga att överleva i andra miljöer 
(evolution via trade-offs), eller om anpassningen lett till "supergenotyper" 
som ett resultat av en reduktion i antalet skadliga mutationer. Syftet med 
studien är således att undersöka om långvarig selektion i en stressmiljö 
framför allt leder till anpassningar via trade-offs eller färre generellt 
skadliga mutationer. 
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3 Material & metoder 

3.1 Selektionslinje 
Denna studie använder sig av nio selektionslinjer av D. melanogaster, som 
alla härstammar från en stor utavlad laboratorieanpassad population (Rice 
et al 2005 PNAS). Under 22 generationer hade i) tre linjer selekterats på 
ett larvmedium utspätt till 45% av normal koncentration, ii) tre linjer 
selekterats för en värmechock exponering och iii) tre kontrollinjer 
selekterats under samma förutsättningar som baspopulationen varit 
selekterad på under ca 1000 generationer. 
 
Varje generation av selektion startades med 600 flugor från varje 
selektionslinje, fördelade på 20 par i 15 rör. Dessa flugor interagerade 
under 2 dagar med ad lib tillgång till levande jäst. Flugorna fördes sedan 
över till nya rör (kontroll- och värmechock-linjerna till rör med normalt 
larvmedium och linjerna som selekterades på reducerat larvmedium 
överfördes till rör med sådant medium) där flugorna under 1 till 2 timmar 
lade ägg för nästa generation. Efter detta kastades de vuxna flugorna och 
antalet ägg i rören reducerades till ca 175. 28 timmar efter äggläggningen 
exponerades värmechocklinjerna för en temperatur på 39.5°C under 50 
minuter. Ägg, larver och flugor förvarades under övrig tid i inkubatorer 
med en temperatur på 25°C. Dag 12 efter äggen lagts blandades flugorna 
som kläckt ut ur vart och ett av de 15 rören per selektionslinje, och 300 
hanar och 300 honor valdes slumpmässigt ut för att starta nästa generation. 
 

3.2 Test av larvöverlevnad i olika larvmiljöer 
Innan försöken startades odlades flugorna från alla de olika 
selektionslinjerna under identiska (kontroll) förhållanden under två 
generationer, för att minimera eventuella maternella effekter. 
 
För att testa om flugorna från selektionslinjerna hade anpassat sig till den 
stressmiljö de utsatts för, mätte jag överlevanden från ägg till adult för 
dessa linjer i respektive miljö, och jämförde detta med kontrollinjernas 
överlevnad i dessa miljöer. Detta gjordes genom att placera 90 
tidssynkroniserade ägg från en selektionslinje/kontrollinje tillsammans 
med 90 ägg från en standardiserad population homozygot för den recessiva 
mutationen bw, som ger flugorna brun istället för röd ögonfärg. 
Konkurrenten användes för att larver från alla selektionslinjer skulle testas 
i en så standardiserad miljö som möjligt.  
 
För att testa om selektionslinjerna hade utvecklats till supergenotyper eller 
om anpassning till den nya stressmiljön hade skett på bekostnad av andra 
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egenskaper (trade-offs) upprepades ovan protokoll dels på kontrollmediet 
och dels på den stressmiljö som selektionslinjerna inte hade selekterats på 
(dvs värmechock linjerna testades på näringsreducerat medium och 
linjerna selekterade på näringsreducerat medium testades under 
värmechock). 
 
Totalt startades ett rör med ägg från var och en av de tre populationerna 
per evolutionär selektionsmiljö i var och en av de olika tre miljöerna per 
dag under 10 dagar. Detta summerar till 10 rör per population och 
selektionsmiljö. Tolv dagar efter att äggen placerats i rören räknades 
antalet rödögda flugor som kläckt ut, vilket användes som ett mått på 
överlevnad från ägg till adult. 

3.3 Statistisk analys 
Skillnader i antalet överlevande flugor från de olika selektionslinjerna i de 
olika miljöerna analyserades med t-test. Eftersom variansen i några fall 
varierade mellan grupper som testades användes t-test som inte förutsätter 
att variansen är densamma mellan grupper. För att undvika 
pseudoreplikering tog jag ett medelvärde över antalet utkläckta flugor över 
de 10 rören per population. Varje evolutionär selektionsmiljö 
representerades därför av ett värde per selekterad population, i var och en 
av de tre miljöerna som flugorna testades i. 

4 Resultat 

4.1 Evolutionär respons 
För att testa om evolutionär anpassning skett till näringsreducerat medium 
efter 22 generationers selektion, jämfördes antalet utkläckta flugor 
selekterade i kontrollmiljön med flugor selekterade på näringsreducerat 
medium, när det testades på näringsreducerat medium. Likaså testades om 
evolutionär anpassning skett till värmechocksmiljön genom att jämföra 
antalet utkläckta flugor selekterade på kontrollmiljön med de selekterade 
på värmechocksmiljön, när de testades i värmechocksmiljön. Både flugor 
selekterade i den näringsreducerad miljön (df=4; t=3.76; P=0.020; Figur 
1A) och flugor selekterade i värmechockmiljön (df=2; t=3.41; P=0.048, 
Figur 1B) hade signifikant högre ägg till adult överlevnad i den miljö de 
selekterats i jämfört med kontroll populationerna.  
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Figur 1. Test av evolutionär respons. A) Antalet utkläckta flugor selekterade i 
kontrollmiljö och flugor selekterade i näringsreducerad miljö som kläckte ut från 
näringsreducerat medium (från 90 ägg). B) Antalet utkläckta flugor selekterade i 
kontrollmiljö och flugor selekterade i värmechockmiljö som kläckte ut från 
värmechockmiljön (från 90 ägg). Felstaplarna visar standardfel. 

4.2 Supergenotyper eller trade-offs: test i ursprungsmiljö 
För att testa om den evolutionära anpassningen till näringsreducerat 
medium skett via reduktion av generellt skadliga mutationer (med 
supergenotyper som resultat) eller specifika anpassningar (med trade-offs 
som resultat), jämfördes antalet utkläckta flugor selekterade i 
kontrollmiljön med flugor selekterade på näringsreducerat medium, när det 
testades i ursprungsmiljön/kontrollmiljön. Detta test visade ingen 
signifikant skillnad mellan kontroll och selekterade flugor (df=4; t=1.85; 
P=0.137; Figur 2A). Likaså testades om den evolutionära anpassningen till 
värmechockmiljön resulterat i supergenotyper eller trade-offs, genom att 
jämföra antalet utkläckta flugor selekterade på kontrollmiljön med de 
selekterade på värmechocksmiljön, när de testades i värmechocksmiljön. 
Inte heller i detta fall kunde en signifikant skillnad mellan grupper påvisas. 
(df=4; t=1.99; P=0.116; Figur 2B). Dessa resultat stöder därför vare sig 
evolution av supergenotyper eller trade-offs, men visar på en trend mot att 
anpassningen skett via trade-offs. 
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Figur 2. Test av supergenotyper och trade-offs. A) Antalet flugor selekterade i 
kontrollmiljö och flugor selekterade i värmechockmiljö som kläckte ut testade i 
kontrollmiljön (från 90 ägg), B) Antalet flugor i kontrollmiljö och flugor selekterade i 
näringsreducerad miljö som kläckte ut testade i kontrollmiljön (från 90 ägg). 
 

4.3 Supergenotyper eller trade-offs: test i en utmanande miljö 
För att testa om evolution i form av supergenotyper eller trade-offs syns 
tydligare i en utmanande miljö jämfördes antalet utkläckta flugor 
selekterade i kontrollmiljön med flugor selekterade i den stressmiljö 
flugorna inte selekterats i. Ingen signifikant skillnad detekterades i antalet 
utkläckta flugor i endera fallet (värmechockmiljö: df=4; t=0.74; P=0.497; 
Figur 3A, näringsreducerad miljön: df=4; t=0.15; P=0.890; Figur 3B 
 

  
 

Figur 3 Test för supergenotyper och trade-offs i en utmanande miljö. A) Antalet flugor 
selekterade i kontrollmiljö och flugor selekterade i näringsreducerad miljö som kläckte 
ut testade testades i värmechockmiljö (från 90 ägg), B) Antalet flugor i kontrollmiljö 
och flugor selekterade i värmechockmiljö som kläckte ut testade i näringsreducerad 
miljö (från 90 ägg).
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5 Diskussion 
I denna studie visar jag att populationer selekterade i en stressmiljö under 
larvstadiet (reducerad näringshalt eller värmechock) uppvisar en tydlig 
evolutionär respons, i och med ökad överlevnad i den selekterade miljön. 
Studien ger dock inga belägg för att anpassningarna har skett via reducerad 
frekvens av generellt skadliga mutationer. Studien ger heller inga belägg 
för att anpassningarna skett via trade-offs, även om trenden går i den 
riktningen för populationerna selekterade i båda stressmiljöerna. 
 
En tidigare studie har visat att exponering för näringsreducerat medium, 
men inte värmechockmiljö, ökar selektionen mot skadliga mutationer när 
inavlade linjer användes. Varför har då inte flera generationer av selektion, 
i speciellt den näringsreducerde larvmiljön, resulterat i genotyper med 
färre skadliga mutationer, sk supergenotyper, som fungerar bättre i alla 
miljöer? Troligen pågår två processer samtidigt; dels specifika 
anpassningar som sker på bekostnad av anpassningar till andra miljöer 
(trade-offs) och dels selektion mot skadliga mutationer. Båda dessa 
processer leder till bättre anpassningar i den selekterade miljön, men de 
motverkar varandra när det gäller anpassningar till ursprungsmiljön. I och 
med att vi ser en trend mot trade-offs tyder detta på att det eventuellt har 
funnits mer genetisk variation med avseende på karaktärer med olika 
optima i de olika miljöerna. Selektion mot skadliga mutationer kan ha skett 
parallellt, men i så fall med en mindre effekt på den evolutionära 
förändringen. 
 
Många tidigare studier har undersökt om selektion under nya 
miljöbetingelse har resulterat i reducerad funktion i andra miljöer. Vissa 
av dessa experiment har påvisat trade-offs medan andra inte har gjort det 
(Harshman and Hoffman 2000). Ingen tidigare studier, så vitt som jag vet, 
har dock fokuserat på hur selektion i en stressmiljö på längre sikt påverkar 
frekvensen av skadliga mutationer och om detta kan leda till generellt mer 
anpassade individer. 
 
För att tydliggöra eventuella anpassningar i form av en reducerad frekvens 
skadliga mutationer vore det intressant för ett framtida experiment att 
inavla selektionslinjerna. Detta skulle öka det relativa uttrycket av skadliga 
recessiva mutationer och skulle därför kunna ge belägg för om en 
anpassning skett även genom reduktion av skadliga mutationer. 
I och med att stress över flera generationer potentiellt kan öka 
selektionstrycket mot skadliga mutationer har det diskuterats att man skulle 
kunna använda denna metod för att vårda hotade populationer med 
inavelsproblem (Enders and Nunney, 2015). Att tidigt under djurens liv 
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utsätta dem för stress och på så sätt ta reda på vilka individer man bör satsa 
på skulle kunna minska frekvensen av skadliga mutationer och vägleda 
med avseende på vilka individer man bör satsa på om resurser är 
begränsade, t.ex. på ett zoo. Resultaten från denna studie tyder dock på att 
denna metod inte alltid fungerar, då specifika anpassningar till 
stressmiljön, som leder till trade-offs med avseende på den naturliga 
miljön, kan ha motriktad effekt på individers överlevnad i den relevanta 
miljön. 
 

5.1 Konklusion 
Efter 22 generationers selektion mot två olika stressfaktorer ser vi en tydlig 
evolutionär anpassning till dessa miljöer. Vi ser dock inga signifikanta 
bevis för att detta skett genom trade-offs eller reduktion av frekvensen 
skadliga mutationer.  
 

6 Tack 
Jag vill tack till min handledare Urban Friberg som har hjälp mig att 
utföra experimentet, tack vare hans hjälp, kunskap och tålamod. Jag vill 
även tacka Chris Kimber för sin expertis inom flugor och evolution. 
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