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V. B. Wigglesworth, professor emeritus vid Uni-
versitetet i Cambridge, England, iir ftir mAnga en-
tomologer ftirknippad med insektsfysiologi ge-
nom sitt standardverk "The Principles of Insect
Physiology", vilket sedan 1939 utkommit i 6t-
minstone 8 upplagor. Tillsammans med sin kol-
lega P. D. Evans frAn samma universitet har
Wigglesworth iiven det redaktionella ansvaret f<ir
ett annat standardverk inom insektsfysiologin -
det med en volym lrligen utkommande "Advan-
ces in Insect Physiology". Detta verk innehAller
vad man pA engelska kallar "review papers", dvs
artiklar som civersiktligt sammanfattar kunskaps-
liiget inom ett speciellt omrAde. Den under 1990
utgivna 22a volymen innehiller 4 s6dana civer-
siktsartiklar. TvA av dessa behandlar signalsub-
stanser, en tredje behandlar genetiken bakom bio-
logiska rytmer hos bananflugor, och den sista
artikeln handlar om proteiner i insektemas haemo-
lymfa (motsvarigheten till v6rt blod).

Jag ncijer mig hiir med att kommentera en av
de tvA artiklama om signalsubstanser, eftersom
denna bercir ett av mina egna forskningsomrAden
(signalsubstanser hos ryggradsdjur). Signalsub-
stanser iir smi molekyler som frisliipps fr6n peri-
fera delar av nervceller (s k nerviindar) i akt och
mening att pAverka niirliggande nervcellers aktivi-
tet. En signalsubstans kan antingen aktivera en
annan nervcell, och kallas dA excitatorisk, eller sA

siinker den aktiviteten hos en nervcell, varvid den
kallas inhibitorisk.

I alla djurs hjiimor skcits det oavbrutna kommu-
nicerandet mellan nervceller av just dessa excita-
toriska och inhibitoriska signalsubstanser. Flerta-
let lagliga s6viil som olagliga droger som pAverkar
hjiimans funktioner har sin verkan genom att gripa
in i dessa signalsubstanssystem.

Den dominerande inhibitoriska signalsubstan-
sen i ryggradsdjurs hjiimor heter gamma-amino
smtirsyra (eng. garnma-aminobutyric acid) och
kallas kort och gott GABA (den engelska fcirkort-

ningen).I en l15 sidor lang artikel av D.B.Sat―

telle,kallad"GABA Receptors of lnsects'',far Vi

veta att GABA ar en myckct viktig inhibitorisk

signalsubstans avcn hos insekter och andra led―

荀ur.

En signalsubstans paverkar en nervcen genOm

att binda till receptorer pa nervcenens yta.En re―

ccptor ar cn stOr proteinmolckyl som ar spccient

anpassad till att aktivcras av en enda typ av signal―

substanser(ungefar sOm en nyckel passari ettlas).

Nart ex GABA― receptom akt市 erats av GABA
paverkar receptom nervcenen i inhibitorisk rikt―

ning.Av Sattenes artikel framgar att receptorema

おr GABA i insektsttaman visar manga likheter

med vara egna GABA― receptorer.Likhctcma ar

sa manga att man mcd fog kanお moda att GABA
var en inhibitorisk signalsubstans avcn hOs ledttu―

rens och ryggradstturenS gemensamma anね der.

En av de mer frapperande likhctcrna rnenan insek_

ters och ryggradstturs GABA― receptorer ar att

bada aktiveras av lugnande lakemedel tillhё randc

gruppcn bcnzodiazepincr(dit bl a valium, Lib―

rium och Sobril hё r).

Dcn stOrsta praktiska nyttan med att studera

signalsubstans― receptorer hos inscktcr ar att inan

harigenOm kan Anna kenliska amnen so■ l selek―

tivt paverkar dcssa rcceptorer hos insekter utan att

ha nagon effekt pa ryggradsttur Och da sarskilt

manniskOr. Onl man hittar sadana amncn skulle

dc kunna anvandas sOm''sakra''insekticider(dOCk

saHan''sakra"for andra insekter).Ett 15-tal sidor

i Sattelles artikcl bchandlarjust GABA― receptorcr

hos insekter som mal fё r insckticider.Hittills har

inga sakra insekticidcr nled GABA― receptom som
mal utvecklats, men forfattaren pekar pa nagra

m● liga vagar.Det stё rsta problcmct har verkar
just vara den stora likheten mellan GABA― recep―

torcr hos inscktcr och ryggradsttur.

Fёr den som har last sin ''Principles of lnsect

Physiology", och vill fa en uppfattning om vad

sOm handcr vid den insektsfysiologiska forskning―

cns frondittcr,ar cn arlig titt i''Advanccs in lnsect

Physlology''att rcko■ lmendera
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