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Den som ar sysselsatt med forskningsarbete

med bananflugan Drosophila melanogaster f肝

stundonl fragan:Nu har ni genetiker och andra
biologcr halit pa med den har nugan i tre
kvarts sekcl― har ni inte fOrskat ardigt pa den

arten snart?Finns det verkligen nagonting kvar

att upptacka? Sadana fundeHngar ligger onek―
ligen ntta till hands fё r dem som inte ar dirckt

engagerade i biologiska prOblenl och sonl kanske

drar parallener till forskningsarbeten inom helt

andra omradcn,exempelvis humanistiska disci_
pliner.Men fOrhanandena dar ar Ofta ratt an■ Or_

lunda.]/1an kan inte skriva hur manga avhand―

lingar som helst om en mttare,en musiker cller

en fOrfattare utan att det kvarvarande materialet

nskerar att si smaningOnl tunnas ut till ointres―

santa trivialiteter. En enda art av vaxter eller

荀ur represcnterar en sadan komplcx vav av
fysikaliska, kemiska och bi01ogiska fёrlopp att

nagon upphalning i studiematerialet kan san―
nerligen ickc skёttas.Ett forskningsarbete som

koncentrcras pa en"ur_Cller vaxtart resulterar

inte i nlinskande,utan tvttom ti11 6kande forsk―

ningsm● lighetcr.GenOm att manお rfogar ёver
vasentliga baskunskaper ёppnar sig ofta helt
nya forskningsellt som pl ett cffektivt satt kan

fёra forskningen framat genereⅡ t.

Dessa fOrhallanden kan knappast llustrcras

battre an lned det sanllingsverk sonl hallcr pa att

ges ut av Academic Press "The genetics and

biology of Drosophila'', med M. Ashburncr i
England och E.Novitski i u.S.Ao som rcdak―

tё rer.Hittills har volynl l givits ut,Inen dcnna

volym ar uppdelad pi tre stora delar l a-l c,

vardcra pa ungeぬr500 sldor.Hur manga band
verkct skall omfatta har jag inte kunnat finna

ut ―fёnnodligen vet intc utgivarna det ttalVa

mcd sakcrhet. Nar man nu konfrontcras med
denna volumin6sa bchandling av i stort sctt cn

enda av dc ёver inillioncn levande insektsartema

pa jordklotetな det latt attぉ restalla sig inne―

hallet som cn bedё vandc upprakning av ointrcs‐
santa detabCr i bananflugans liv och lcvcrne ―

en ''Kurzc Eirfuhrung… .'' av kant tyskt snitt

anno dazumal Men det vcrkliga forhanandet ar
annorlunda.De olika kapitlcn ger i jalva vcrket

ett tvttsnitt genom den gcnetiska och delar av

den molekylarbiologiska vctenskapen.

Intresset knyter sig ingalunda till dcn lilla

nuganI)rosophila rnelanogaster som sadan,utan

till de forskningsmctoder som har kunnat ut‐
vecklas pa detta fёrsёksmaterial och de resultat

som dessa metoder har gi宙 t.I ttalva verket vilar

den genetiska vetenskapen pa ett fundament
som till mycket stor del erhallits med珂 狙p aV
Drosophila.Det var Morgan och hanslndarbeta‐

re, fralnfё r allt Sturtevant, Bridges och Muller

i l」 .S.Ao som ledde dcssa arbeten undcr de
fёrsta decennierna av genetikens tillvaro som
vetenskap efter aterupptackten av Mendels lagar

1900. Frin lardOmshistorisk synpunkt maste
detta skede betraktas som hё gst fascinerande,

men denna aspekt har knappast tttt n縫 30n va―
sentlig plats i den har handbOken.Ett nttmast

pliktskyldigt inledningskapitel om Drosophila‐

genetikcns histOria av C. P.C)liver ar det cnda

som offras pa lardomshistoriens altare.ル 【en det
計 anda ofrank。 .1ligt attル【organs och hans lned―

arbetares ande svavar ёver atskllliga delar av

verket.1/1an hade den nastan Obegripliga turen

att starta undersё kningama i genetikens barn‐
dom pa en organisnl, som vi idag knappast
skulle kunna crsatta mcd nagon lampligare.Inte

bara att bananflugan var extrcmt lattOdlad med

snabb gencrationsvaxling― den visade sig ha ctt

litet och latthanterligt antal kromosomer,jatte_

lika spottkё rtelkromosomer,som kundc anvan‐
das fёr att lokalisera gener och kromosomfё r‐

andringar l mlkroskop, och avsaknad av gcne―
tisk rekombination pa hansidan, vilket ar en

Ovarderlig ll,lp Vid korsningsanalyser.

DrosOphilas storhctstid infOH undcr 1900-
talcts fё rsta halft fram till molekylを rbi。 1。gins

tillkomst, som onekligcn har revolutioncrat den

biologiska virldsbilden i grunden. Gcnctiken

blev dtt dct domincrande inslaget,rncn cn gene‐

tik som kom att grundas nastan helt pa mikr。 _

organismcr. Nar det galldc att lё sa den genc‐
tiska koden och hur den biologiska ёversatt_

ningen till aggviteamnen skedde ― dar hadc
Drosophila obctydligt att komlna mcd. Men
bilden har ater fё randrats. Teorin ёver arvs―

anlagens vcrkan, sonl man har byggt upp mcd

可alp av mikroorganismer ar visserligen i prin‐

cip universen, men differenticringsproccsserna

hos de hёgre organismerna ar ingalunda klar i
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och med det. I)essutom avviker bidc nuklein―

syrans och kromosomcrnas organisation hos
hёgre organismer i viktiga avseenden frin mik‐

roorganismernas. Ett vascntligt problcm idag ar

daJor att ёverOra kunskapcrna fran nlikro‐

organismer till hё gre organismer och har har

Drosophila fitt en renassans.Hcla arscnalen av

mutationcr, kromosomvariationer osv. har har

anyo blivit en hё rnsten i den genetiska analy‐

sen pi det rnolekylara planct.

Gcnetikernas   och   molekylarbi010gernas
intresse fOr de hёgre organismerna, och inte

minst l)rosophila, undcr senare ar har rcsulte‐

rat i nya kunskapcr onl relationen m,1lan
Πlikrooganismer och hёgre organismer. Avcn

onl man finner viktiga sklllnader har man aVCn

kunnat se cn del ratt Ovantade likhcter. Vissa

fenomen som man trodde var helt speciella fё r

bakte五 er och virus dyker upp aven hё gre upp i

systemet. Obscrvationcr pa Drosophila tyder

cxempelvis pa att transformation-OveJOring av

gcnetiskt material i form av bitar av nuklein‐

syrin― kan fёrekonllna och det rlnns aven indi‐

kationer pa att detta kan ske rned lJalp av virus.

Sふdana har nymOdigheter tillsammans med
redogёrclscr fё r rner klassiska genetiska fOrlopp

gcr detta verk som sagt ett intresse langt ut_

ёver dcn lilla flugan IDrosophila inelanogastcr.

N縫3ot uppenbart system iお Jden aV kapitel i

boken fё religger knappast aven Om man fё rsёkt

hilla sanlman en del bidrag med relatcrat inne‐

han. I)ct ar dar6r intc latt att ge nagon slags

Oversikt Over bё ckernas inncha1l och det ar

heller inte latt att framhava nagra speciella

delar.Det bё r dock papekas att verkct vander

sig till en genetiskt sakkunnig publik och en

del bidrag ar nOg dessvarre en smula svarsmata

aven fёr manga genetiker pa grund av det
hёgst spcciena I)rOsophila‐fackspraket.

Fёr den entomologiskt intresseradc kan det

vara av varde att kanna till att en stor del av

vetandet om Drosophila finns sanllat i nigot sa

nar ёversiktlig form pa ett sthne. Som referens―

verk tordc det fi en ratt stOr betydelsc i fram―

tiden.  Kanske kan det ocksa vara tanke_
vackande fё r ana insektsintresseradc att veta,

att vilken art av snytbagge, trollslanda, fJaril

ellcr vartbitare vi an vajcr, si skulle det bio‐

logiska maskinerict i dessa sma varelscr racka

tin for att fё rse bokfё rlagen ined sanllna uppsatt―

ning 10Cka volymcr och mer till.
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