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I′ls′ cr力′7770εッras_D′ ッ′′ορ′ηι″′,∫or771S,ルイ′,C―

ri072S,α 71″ r`ε力″′9′ιs(A.P.Gupta,ed).Cam―
bridgc Univcrsity Press, 1979. X + 614 sid.
ISBN 0 521 22364 4.£ 4000

1d6n till dcnna monograrl kommer frin den XV
intcrnationclla entomologikongressen(Washing―

ton, 1976),dir ett av specialsymposicrna agna_

des blodcener. Fem av bokens kapitcl ar omar_

betningar av fё redrag som hё ls vid dctta sym―

posium,resten har skrivits av sarskilt inttudna

spccialistcr Totalt har 23 personer medverkat,

flcrtalct mycket namnkunniga. F6rutom rcdak―
tёren A. P. Gupta, kan bland de mera kanda
namnas ch.Gr6goire,J.C.Joncs,N A.Rat―
cliffc,M Shapiro och W.Bo Wigglesworth.

Boken omfattar 22 kapitel sammanhillna i″ ra

avdelningar Den fё rsta,kanad''utveckling och

differentiering'',omfattar 82 sidor och i tre kapi‐

tel presenteras blodccncrna undcr embryonal
och postcmbryonal utvecklingsfas, blodcclls―

bildandc v,vnadcr samt blodcenernas fOrё kning
''Form och struktur'' ar titcin pa dcn andra av―

dciningcn(217 sid.).Dcn omfattar″ ra deSkrip‐

tiva kapitel, vilka bchandlar blodccllstyper,

blodcellernas flnstruktur,membrancr och mem―
brankopplingar vid inkapslingsreaktioncr samt
odling av blodcener. Dessutom ingar har tre
mera resonerande:tva kapitel om meningsskib‐
aktighetcr, dcls betriffande koagulocyten och
dcls avsccndc blodcenstypCr,samt ett om vagar
och fangropar vid studict av insekternas blod―

ccllcr.Tre● e avdeiningen,med den korta be―

teckningen''Funktioner'',omfattar 6 kapitel och

224 sidor. Har belySes blodcellernas betydelse

fё r inscktcns tillvhxt och utbildandct av konnek‐

tivvavnad, dcras engagemang i forsvar och dc―

struktion resp syntcs,upplagring och sckretion,

samt fёrandringar i blodcclspopulationcr. Av―

deining IV (6 kap, 74 sid), betitlat ''Tcknik'',

tar upp idcntiflkation, teknik fё r studiunl med

buSnlikrOskop och elektron■ likroskop,diffcren―

tialrakning, bcsthmning av blodvolym samt ett

antal histoke■ liska metoder.Har kan man ocksa

rlnna en diskussion kring tekniker och deras an―

vandbarhet.Boken avslutas med tvl indices(14

Sid.): ett taxonomiskt register och ett hmncsre―

gister

Det ar inte nagon lhtt uppgift att redigcra ett

arbcte om inscktsblod.Amnet ar kOntroversiellt

och uppfattningarna om antalet centyper och dc‐

ras uppkomst och differentiering gar vitt isar

Elektronmikroskopister sarskiber t ex farre ty―

per an de sOm arbetar med konventionell luS‐

mikroskopi Cupta har ocksi skridit till verkct

mcd varsam hand. Redigeringcn inskranker sig

till att g6ra de olika kapitlen typograflskt cnhct―

liga och nigot f6rsё k t‖ l innehansmissig sam―

ordningお rckommer a Dctta har mcdbrt att
vissa amnen bchandlas i flera kapitel D/1an kan

exempelvis lasa om b10dccnsbildandc vavnader
pa″ ra。lika stanen och likaledcs behandlas in―

kapslingsproccsscn under ″ra Olika rubriker

Koagulationen presentcras i tre skilda kapitcl

och samma g'ller fё r blodcellstypcrna Varic

kapitcl har sin egcn littcraturlista,v‖ ket ledcr till

att manga arbeten fbrtccknas pl ctt iel‐ tal st,1-



154 R′ cθ 71SFO″ ′″

len.Litteraturlistorna ar i allmhnhet inycket om―

fattande och i kapitlet onl fё rsvar rnot biologiska

agentier aberopas t ex 283 rcfcrcnser.

Boken presenterar inte nigra nya vctcnskapli‐

ga rёn, dct som star har har redan「 lgurcrat i

fackpresscn, men den har bredd och ger daJ6r

en mycket god och valtackande ёversikt. Fler‐

talet kapitel ar refererande och belyser antingen

fcnomenen mcd exempel frin ctt brett spektrum

av insektsartcr, sa gё r cxcmpelvis Crossley's
biokcnliska ёversikt,medan andra koncentrerar
sig pl ctt ringa antal arter och presentcrar dcssa i

dctali Kapitlet om de postembryonala hindel―

serna(Hoffman et al.)oCh presentationen av ul―

trastruktur(Akal och Sato)ar exempel pl den

senare typen Kapitlet om koagulocyten(Gr6go―
ire och Gofflnct)skiber sig genom att behandla

lCddiur i stort och inte begransa sig till insekter.

Tilisammans medお りande kapitcl''Controver―

sies about the hemocyte types in insccts''(Ar‐

n01d)avvikcr det,genom att rnera vara en kritisk

granskning an ett referat

lnustrationerna ar huvudsakHgcn av god kva―

litet,men trycket gё r inte bilderna rittvisa Tcxt

och bilder har tryckts pi samma matta pappcr,
vilkct ar att beklaga l arbeten dar inustrationer―

na ar av si stOr betydelse som har,brukar dessa

tryckas pa hё gklassigt papper Skau nagOt kapi‐

tel framhavas ur inustrationssynpunkt bё r dctta

vara Bacrwald's prcsentation av membrancr,dar

illustrationerna ar av myCkCt hё g klass. Bokens

simsta bnder flnncr man i rcdakt6rens egcn pre―

sentation av blodccllstyper. Flera av dc jus―

mikroskopiska bilderna ar b10tt och bart diffusa

gri flackar En jhmお rclsc med Arnold's bildcr i

kap 8 visar tydligt, att dct gar att istadkomma

distinkta och kontrastrika bilder aven pl 」us_
mikroskopisk nivi

Tryckfel och dirckta sakfel fё refancr sallsynta.

Pa sid 478 stir C/2″ vsο′s i sthnet f6r C/1rySορα,

men detta tryckfel framgar mycket tydligt av

sammanhanget Tyvarr iterkOmmer felet i rc―
gistret. Ett annat bagatenartat fel fё rekonlmer i

diskussionen om blodcclernas ron i fё rsvaret

mot bakterier och andra levande organismcr

Ratc‖ ffc och Rowley namner att rickettsioscr ar

kanda fran coleoptera och E)iptera, med han‐

visning till ctt arbete frin 1963. Det hr nagot

f6rvinande att cn si gammal rcfercns iberopas.

N41odernare litteratur hade visat ett bredare vard‐

spektrum.

Bokens stё rsta fё r」 hnstliggeri den breda pre‐

sentationen och anra mest i det storsiagna ut―

budet av rcfcrenser Med ttalp av dessa ar det

latt att(ヵ upare tranga in i flcrtalet problem kring

insektsblod Teknikkapitlen gcr en god start fёr

nybё ttaren inOm blodstudiet och aven om dct ar
elementa som presenteras,ger referenscrna till―

ging till soflstikerad metodik. Det ar ett digert

arbete, dar bidc nOvisen och den mera fё rsig―

komnc kan g6ra vardcfuna upptacktcr Dcnna
bok hilsas mcd gil荀 e.
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