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Wolbachia är ett släkte av intracellulära bakterier som framförallt infekterar insekter och 
sprids från generation till generation genom insekthonornas ägg. Trots att Wolbachia inte 
orsakar någon egentlig sjukdom hos sina värddjur kan de framkalla diverse besynnerliga 
effekter som påverkar insekternas fortplantning till förmån för bakteriernas spridning till nästa 
generation. En av dessa effekter, cytoplasmisk inkompatibilitet, gör så att en parning mellan 
en infekterad hanne och en icke infekterad hona resulterar i att de befruktade äggen dör. Om 
den infekterade hannen istället parar sig med en infekterad hona överlever avkomman men 
blir infekterad – Wolbachia-infektionen i honan motverkar den cytoplasmiska 
inkompatibiliteten. 

Bananflugan Drosophila ananassae är infekterad med Wolbachia-stammen wAna som 
orsakar cytoplasmisk inkompatibilitet hos sina värddjur. År 2007 upptäckte en grupp forskare 
att en stor del av Wolbachia-genomet hade överförts från bakterien till flugans genom. Den 
överförda bakteriearvsmassan, det så kallade insertet, hade alltså infogats i flugans egna 
arvsmassa. Forskargruppen hittade Wolbachia-insert i sammanlagt fyra olika stammar av D. 
ananassae, men det verkade också som om olika stora delar av bakteriegenomet hade infogats 
i de fyra olika stammarna. Samtidigt visste man ingenting om insertens evolutionära historia 
eller om huruvida de hade någon funktion i flugorna. 

De två huvudsakliga målsättningarna med det föreliggande examensarbetet har varit dels 
att försöka ta reda på om inserten har någon funktion i framkallandet eller motverkandet av 
cytoplasmisk inkompatibilitet hos D. ananassae och dels att försöka klargöra insertens 
evolutionära historia.  

Insertens roll i samband med cytoplasmisk inkompatibilitet undersöktes genom 
korsningar av flugor med resp. utan insert  i olika kombinationer. Dessvärre kunde ingen 
slutsats dras från resultaten av dessa korsningar eftersom det p.g.a. tidsbrist inte gick att 
genomföra tillräckligt många.  

Insertens evolutionära historia undersöktes genom att läsa av sekvensen från ett antal 
gener i inserten följt av en jämförelse mellan gensekvenserna från respektive D. ananassae-
stam. Jämförelsen visade inte på tillräckligt stora skillnader mellan inserten i de olika D. 
ananassae-stammarna för att en evolutionär analys skulle kunna genomföras, men det 
framgick å andra sidan att det fanns åtminstone två olika varianter av de undersökta generna i 
insertet i en av D. ananassae-stammarna. Korsningar mellan den här stammen och en D. 
ananassae-stam utan insert visade dessutom på en oväntad nedärvning av insertet; mer än 50 
% av avkomman verkar ärva det och dessutom nedärvdes båda varianterna alltid tillsammans. 
Dessa resultat tyder på att flera kopior av de undersökta generna är överförda till den aktuella 
D. ananassae-stammen.  

Flera frågor återstår att besvara. Vi vet fortfarande inte hur insertens evolutionära historia 
ser ut; härstammar de t.ex. från ett och samma överföringstillfälle, eller har överföringen till 
de olika stammarna skett separat och vid olika tillfällen? Det vore också intressant att 
ytterligare undersöka det oväntade nedärvningsmönstret av insertet i en av D. ananassae-
stammarna samt de i samma insert förekommande varianterna. 
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