Bananflugan och Nobelpriset
Nobelpriset i Medicin eller Fysiologi 2017 gick till
tre forskare (Jeffrey Hall, Michael Rosbash och Michael Young) för deras studier av de bakomliggande
mekanismerna för vår biologiska klocka. Bananflugan
(Drosophila melanogaster) har spelat en avgörande roll i
deras forskning. De har funnit olika proteiner som är
nödvändiga för att upprätthålla en normal dygnsrytm.
Dessa proteiner utgör delar i ett intrikat system med
återkopplingsmekanismer som fungerar som en självgående inre klocka.
Detta var det femte Nobelpriset i Medicin eller
Fysiologi där bananflugan varit involverad. Det första
gavs 1933 till Thomas Hunt Morgan för hans ”upptäckter rörande kromosomernas ärftlighetsbärande
funktion”. Hermann Müller, student till Morgan, ville
inducera mutationer i bananflugan och fann att röntgenstrålning skadade kromosomer och för detta tilldelades han Nobelpriset 1946. Närmare 50 år senare,
1995, var det dags igen. Christiane Nüsslein-Volhard,
Eric Wieschaus och Ed Lewis fick priset för sina upptäckter av hur gener styr den embryonala utvecklingen.
Det fjärde Nobelpriset tilldelades Jules Hoffmann,
Bruce Beutler och Ralph Steinman 2011 för deras studier av immunitet.
Forskning på bananflugan har bedrivits i över 100
år. T. H. Morgan var pionjären Han skapade under
1900-talets första decennium ett laboratorium på Columbia-universitetet i New York för genetiska studier
på bananflugan. 1910 kom genombrottet då han fann
en vitögd hanfluga bland de normalt rödögda och kunde senare visa att genen för ögonfärg ligger på X-kromosomen. Flugan som modell har många fördelar; den
är kostnadseffektiv, den är liten, den är lätt att föda upp,
förökar sig snabbt och har en kort livscykel, dess gener
är likartade människans men den har bara fyra kromosompar. Med dagens tekniker kan man manipulera
bananflugans gener och skapa modeller för en rad olika
sjukdomar, exempelvis neurodegenerativa tillstånd.

Man kan kanske tycka att resultat från forskning på
en liten insekt som bananflugan knappast kan överföras
till hur en människa fungerar eller de sjukdomar vi kan
drabbas av men dessa ord i en dikt publicerad 1794
äger nog trots allt sin giltighet:
Am not I
A fly like thee?
Or art not thou
A man like me?
En strof ur “The fly” av William Blake (1757-1827).
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