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Jaenson, T. G. T. 1985. Medicinsk enromologi.
Om insekter och kvalster som orsakar sjukdomar
hos minniskan. Liber. Malmo. 96 sidor. 28 illu-
strationer. ISBN 91-40-05112-9. Ca-pris inkl
moms 75:-.

Mcdicinsk entomologi ar vetenskapen om insek-
tcr och andra leddjur som fororsakar sjukdomar
hos miinniskan. Denna gren av entomologin har
fett mycket litet uppmiirksamhet har i landet och
den svenska litteraturen i Amnet dr mycket ofull-
stendig. Internationellt sctt diiremot iir den medi-
cinska entomologin myckct betydclsefull, vilket
sammanhdngcr mcd att dc flcsta svera sjukdomar
miinsklighetcn lidcr av sprids av insekter. Dessa
sjukdomar iir i huvudsak tropiska-subtropiska och
mcd etI stigandc svenskt intresse och engagemang
i varmare linder har behovet av en bok om medi-
cinsk entomologi blivit alltmer uppenbart.

Sjukdomsspridare finns i ett antal insektgrup-
per och bland kvalster. Dessa behandlas i tur och
ordning i Jaensons bok. som inleds mcd en mycket
kortfattad rjversikt river dc aktuclla gruppernas
byggnad och systcmatiska placering. Sedan foljer
Ivivingarna mcd som sig b<ir sticknryggorna, de
viktigaste blancl smittor'jvcrfdrarna, forst. De and-
ra grupperna av medicinskt intresse ar sandmyg-
gor, svidknott. knott, bronrsar, hus-, stick- och di-
vcrsc andra tlugor, tsetseflugor, loppor, loss,
vaggloss. Iriatominer (skinnbaggar). mikrosko-
piska kvalster och fiistrngar.

FOr varje grupp ges en kort karakteristik av ut-
seende och levnadssiitt. i de flesta fall ocksi en ha-
bitusbild och en rcdogorelse trir de sjukdomsorsa-
kande artcrna eller sltiktena med de sjukdomar de
orsakar. Dir niimns de sjukdomsalstrande orga-
nismerna (virus, protozoer etc). sjukdomens ut-
bredning och betydelse, vardar, symptom och
sj ukdomsfdrlopp, medicinsk behandling. be-
kiimpning och annat som ar relevant for kunska-
pen om resp. sjukdom.

Trots bokens mittliga omfing innehiller den
allt man cinskarveta om sjukdomar. diir leddjur iir
inblandade. Forfattaren har varit frired<imligt
kortfattad i sin prescntation och detta ikombina-
tion mcd ctt enkelt spriik och stor sakkunskap hos
forfattarcn grir boken rnycket liisvird och latt att
hitta i. For den som inte kiinner till de facktermer
(entomologiska och medicinska) som f<jrekom-
mer i texten finns en fcirklarande ordlista bak i bo-
ken-

Jag har haft stor glddje av att liisa denna bok och
jag tror att mdnga andra ocksi skulle ha dct. inte
bara entomologer och berijrda medicinare.

Den som ir medlcm i en entontologisk frirening
anslutcn till Sverigcs Entomologiska Fcirening
kan bcstiilla boken gcnom Sten Jonsson. Entomo-
logiska avd., Box 561, 751 22 Uppsala och di fa
den frir c:a 60 kr.
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