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Reglerar Ets96B dopamin i Drosophila melanogaster? 

Emilie Hallqvist 

Fetma och bipolär sjukdom är växande hälsoproblem i dagens samhälle och bidrar till stora 

kostnader för samhället. Fetma klassas idag som en sjukdom och fler, barn som vuxna blir 

diagnostiserade. Bipolär sjukdom orsakar omväxlande episoder av depression och mani, och 

fetma är även vanligt förekommande hos människor med bipolär sjukdom. I en nyligen gjord 

studie visade det sig att båda sjukdomar är kopplade till genen Etv5. Det är känt att Etv5 

hjälper till att reglera energibalansen i kroppen och att Etv5 finns i nervceller som producerar 

dopamin. Dopamin är ett hormon och verkar som signalsubstans i centrala nervsystemet 

(hjärnan) och påverkar bland annat humöret och aptiten. I vanliga fall får dopamin oss att må 

bra och man antar att för stora mängder av dopamin resulterar i mani och mindre aptit, och 

låga mängder dopamin orsakar depression och ökad aptit. Hypotesen är att Etv5 hjälper till att 

reglera mängden dopmanin och i denna studie användes bananflugan, Drosophila 

melanogaster, för att undersöka om bananflugans Ets96B, som motsvarar människans Etv5 

påverkar dopamin. 

Vi alla vet att bananflugan är en oönskad gäst i hemmet, men inom forskning är bananflugan 

en välanvänd modellorganism. Många system och processer har bevarats under evolutionen 

och resultat från studier på flugan kan till viss mån tillämpas på människan. I denna studie 

användes bananflugan för att se om minskat uttryck av Ets96B i dopaminproducerande celler 

ökar produktionen av dopamin. Genom att använda teknik som mäter aktiviteten av en gen 

kunde uttrycket av gener involverade i produktionen av dopamin studeras. Resultatet tyder på 

att mängden dopamin ökar när uttrycket av Ets96B är lågt, men mer data måste samlas in för 

att bekräfta resultatet.  

Studier har visat att en extrem mängd dopamin gör att flugorna blir hyperaktiva och mer 

lättskrämda. Flugorna som har minskat uttryck av Ets96B matades med 3-iodo-tyrosin, ett 

ämne som hämmar produktionen av dopamin, för att se om flugornas beteende kan återgå till 

det normala och bli lugnare. Tyvärr ville inte 3-iodo tyrosin lösas ordentligt i maten så det är 

omöjligt att veta vilken koncentration flugorna fick i sig. Men flugorna blev istället extremt 

hyperaktiva, tvärtemot vad som var förväntat. Vi kan inte riktigt förklara varför vi ser en 

motsatt effekt men det kan bero på att andra system tar över. Detta experiment måste 

upprepas där man vet 3-iodo tyrosin koncentrationen och se om man får samma effekt. 

Resultaten från denna studie tyder på att mängden dopamin ökar när uttrycket av Ets96B är 

lågt, men mer data måste samlas in för att bekräfta teorin. Om Ets96B reglerar dopamin kan 

man anta att människans Etv5 också hjälper till att reglerar dopamin. Det är oklart vad som 

orsakar fetma och bipolär sjukdom, båda sjukdomar är väldigt komplexa men genom att 

studera hur Etv5 eventuellt reglerar dopamin kan man börja förstå en aspekt hos båda 

sjukdomarna. 

   


