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ABSTRACT 

 
There are three recognized chromosomal forms (B, E, K) in the taxon of 

Anopheles maculatus, one of the eight members of the Anopheles maculatus group. 

Previous studies suggested that forms B and E are cytotypes of the species, but little 

genetic characteristics of form K are known. The present study demonstrates using 

crossing experiments and ovarian nurse cell polytene chromosomes of the F1 hybrids 

that An. maculatus form K is genetically distinct from the other two forms.                

In addition, post-zygotic genetic incompatibility between form K and An. 

sawadwongporni, An. dravidicus, An. pseudowillmori and An. willmori are 

demonstrated. In all crosses, all hybrid males were sterile with atrophied testes and 

accessory glands, or partially sterile with abnormal spermatozoa. The hybrid females 

showed varying degrees of atrophied ovaries. The ovarian nurse cell polytene 

chromosomes of the F1 hybrid females displayed ~70% to almost complete asynapsis. 
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The results provide clear evidence that form K should no longer be regarded as a 

cytotype of An. maculatus. Study on the morphology of adults and larvae of form K 

reveals overlapping characteristics with An. sawadwongporni and An. notanandai. 

The present study supports previous suggestions that form K represents another 

species of the Maculatus group. 
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บทคัดยอ 

 

 ยุง Anopheles maculatus เปนสมาชิกหนึ่งในแปดของกลุมยุง Anopheles maculatus  group 

มีรูปแบบโครโมโซมแตกตางกัน 3 รูปแบบคือ B, E และ K การศึกษาท่ีผานมาเสนอแนะวา รูปแบบ 

B และ E เปนชนิดเดียวกัน แตความรูเกี่ยวกับพันธุศาสตรของรูปแบบ K ยังมีอยูนอยมาก การศึกษา

ในคร้ังนี้จึงไดแสดงถึงความแตกตางทางพันธุกรรมของยุง An. maculatus ท่ีมีรูปแบบโครโมโซม

แบบ K กับยุง An. maculatus ท่ีมีรูปแบบโครโมโซมแบบ B และ E โดยอาศัยหลักฐานจาก

การศึกษาการผสมขามพันธุ และ ความผิดปกติของโพลีทีนโครโมโซมท่ีไดจากเซลลรังไขของยุง

ลูกผสมรุนท่ี 1 นอกจากน้ียังไดแสดงถึงความแตกตางทางพันธุกรรมของยุง An. maculatus ท่ีมี

รูปแบบโครโมโซมแบบ K กับ ยุง An. sawadwongporni, An. dravidicus, An. pseudowillmori และ 

An. willmori โดยพบวา ลูกผสมเพศผูแสดงความเปนหมันโดยสมบูรณหรือบางสวน และมีตัวอสุจิ
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ผิดปกติ นอกจากนี้ อัณฑะ และ accessory glands มีขนาดผิดปกติ ในขณะท่ีลูกผสมเพศเมียแสดง

ลักษณะการแคระแกร็นของรังไขท่ีระดับความรุนแรงตางๆกัน โพลีทีนโครโมโซมท่ีไดจากเซลลรัง

ไขของลูกผสมเพศเมียรุนท่ี 1 แสดงใหเห็นถึงการไมเขากัน (asynapsis) ของสายโพลีทีนโครโม

โซม ต้ังแตประมาณรอยละ 70 จนถึงการไมเขากันเกือบทั้งหมด ผลการศึกษานี้แสดงหลักฐานท่ี

ชัดเจนวา ยุง An. maculatus ท่ีมีรูปแบบโครโมโซมแบบ K ไมควรถูกจัดอยูในสมาชิกของยุง       

An. maculatus อีกตอไป และจากการศึกษาดานสัณฐานวิทยาของยุงตัวเต็มวัยและลูกน้ําพบวา       

ยุง An. maculatus ท่ีมีรูปแบบโครโมโซมแบบ K มีลักษณะท่ีคาบเกี่ยวกับยุง An. sawadwongporni 

และ An. notanandai ผลการศึกษาครั้งนี้สนับสนุนขอเสนอแนะในการศึกษาที่ผานมาวา ยุง An. 

maculatus ท่ีมีรูปแบบโครโมโซมแบบ K เปนยุงชนิดใหมในสมาชิกของกลุมยุง Maculatus group 

 


