haberler17-18

2/23/05

1:49 PM

Page 18

‹pek Güvesinin Aﬂk S›rr›
Japonlar, ortaça¤lardan beri ipe¤e
düﬂkünlükleriyle tan›nan bir toplum. Bu
nedenle ipekböce¤iyle ilgili en ince
ayr›nt›lar› araﬂt›rmalar›na ﬂaﬂmamak gerek.
Bir Japon araﬂt›rma ekibi iﬂe en baﬂtan,
ipekböce¤i yumurtalar›n›n nas›l ortaya
ç›kt›¤›ndan baﬂlamak istemiﬂ. Ekibin
bulgular›na göre yüzy›llar boyu Do¤u-Bat›
iliﬂkilerine damgas›n› vuran ipek sanayiinin
temeli, diﬂi ipekgüvesinin antenlerindeki bir
feromon bezi. Diﬂi, bombykol ve bombykal
adl› iki seks feromonu sal›yor. Erke¤in
antenlerindeyse, ikisi seks hormonlar›n›, bir
baﬂkas›ysa öteki kimyasallar› alg›layan
almaçlar bulunuyor ve bunlar›n bir arada
iﬂlev görmesi gerekiyor. Bombykol, erkek
güvelerde kanat ç›rp›ﬂ›n› tetiklerken,
bombykal kanat titreﬂimlerini ve hareketi

Erkek ipekgüvesi (sol altta) bir diﬂiye yaklaﬂ›yor

bask›l›yor. Erkekteki almaçlar›n aktifleﬂme
biçimleri, diﬂilerin sald›klar› feromon
bileﬂimlerindeki mesajlar›n
“kaç›r›lmamas›n›” sa¤l›yor.
Science, 4 ﬁubat 2005

Erkek ipekgüvesinde seks hormonu
alg›lay›c›lar› taﬂ›yan anten

Hamamböceklerine
Seks Tuza¤›
Çeﬂitli Amerikan üniversitelerinden
uluslararas› bir araﬂt›rmac›lar ekibi, en
yayg›n hamamböce¤i olan Blattella
germanica’n›n (Alman hamamböce¤i)
diﬂilerinin yayd›klar› seks feromonunu
yal›t›p senteti¤ini yapmay› baﬂard›.
Sonucun, evlerdeki hamamböce¤i
istilalar›yla daha etkili bir mücadele için
umut ›ﬂ›¤› yakt›¤› belirtiliyor. Feromonlar,
birçok hayvan›n mesaj iletmek için yayd›¤›
koku moleküllerine deniyor. Ekip, “kinon”
(quinone) denen bir bileﬂim grubuna ait
oldu¤u için “blatellaquinone” ad›n› verdi¤i
feromonu yal›tmak için, gaz kromatografisi
denen tekni¤in yeni bir biçimini uygulam›ﬂ.
Bu yöntemde karmaﬂ›k bileﬂikler ›s›t›l›yor
B‹L‹M ve TEKN‹K 18 Mart 2005

Bir diﬂiye kur yapan üç erkek hamamböce¤i. Diﬂiye
dokunduktan sonra kanatlar›n› kald›ran erkekler,
s›rtlar›ndaki bir salg›y› aç›¤a ç›kar›yorlar. Resimde
soldaki erke¤in s›rt›na ç›kan diﬂi bu salg›y› yiyor.

ve farkl› s›cakl›klarda buharlaﬂan bileﬂimler
ayr› ayr› toplan›yor. Ancak, bu feromon az
miktarda sal›nd›¤› ve k›r›lgan oldu¤u için
araﬂt›rmac›lar, daha düﬂük s›cakl›klarla
çal›ﬂan bir kromatografi tekni¤i

Bundan sonra diﬂi kanatlar›n› kald›rarak son kar›n
bölmesinden uçucu bir feromon (blatellaquinone)
sal›yor. Kokuya gelen erkekle çiftleﬂme
gerçekleﬂiyor.

kullanm›ﬂlar. ‹ncelenen feromonun yap›s›
çözülerek elde edilen sentetik türünün
sürüldü¤ü tuzaklar›n, erkekleri baﬂar›yla
toplad›¤› görülmüﬂ.
Science, 18 ﬁubat 2005

