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Inledning

Under perioden 1963 till 1978 har ctt stort antal

bin,humlor och myror undersё kts kcnliskt mcd

avsccnde pa sammansattningCn av doftimncs‐
sckrct frin bestamda kё rtiar:dufourk6rtclsckrc―

tet hos ca 35 artcr av bin(″α′た`″S, L“′οg′οs―

s″ ″,Cο〃′′′s,ル′′ノ′″α och И″グ″′″α),mandibu‐
lark6rtcins innehall frin hannar Och honor av ca

25 artcr bin(И ′671・′llα , ′V0772αグα, Cο〃′r′ s Och
Prο sορFs), labialkё rtelsekretct hos ca 30 hum‐

lcartcr(3ο ′27わ″S OCh Psfr″ y′rrs)och dufOurkё r―

tclsckrctct hos arbetarc av ca 20 artcr myror

(Fο r/PIJcα ,Cα″ρο″ο′〃S,PO/1′″g″s och ι′s′″s)

har analyscrats

Det har visat sig att de flcsta sckrctcn bcstar

av blandningar av flcra 01ika kcmiska fbrcningar,

framお r allt isoprenoidcr(tcrpcncr)och fCttSyra―

dcrivat.Dcssa kan vara k01vatcn,alkoholcr,ke‐

tofёrcningar,syror cncr cstrar― ofta i homologa

scricr― mcd fran 5 ti11 25 kolatomcr.Dc rcprc‐

scnterar antsa kcmiska fё rcningar badc med h6g
och mede1/1ag nyktighct.Estrar ar den vanligas―
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tc f6rcningstypcn. Dcssa ar cnkla aHfatiska

cstrar,laktoncr ener tcrpenestrar Dcn individu―

ena variationen inonl ctt kё n och cn art ar Oftast

obctydlig.

Flcrkomponentkaraktaren hos dc flcsta av dc

undcrsё kta sckrcten vacker fragan varё r sckrc_

tcn ar sa komplexa. Dctta problcm diskutcras

har mcd avsccndc pa fouandc faktoreri bioke―

misk potcntial,samutvcckling,mimetism,speci―
rlcitet,kvantitativ och kvalitativ reglcring av bc―

tecnde,exocrin sJalvstimulering,gradicnter i tid

och rum, ncra funktioncr, biokcmiska f6rstcg
Och artcfaktcr Stekelsekretcns komplcxitct kan

fёrklaras gcnOm en kombination av ncra av dc
namnda faktorcrna.

Fё r cn ёvcrsikt ёver dc blologiska problem―

stalningarna,som sammanhingcr mcd dc undcr―

sё kta sckreten,hanvisas till Kunenberg&Bcrg―

strё m(1973).Rcfcrcnscr tiH dc originalarbctcn,

varpa f6rcliggandc diskussion byggcr, finns i
Bergstrё m (1979).Nar det gallcr binas doftam―

nessekrct har studict av dessa sin upprinnclsc i
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de studicr ёver Opありs― orkid6ernas pollinations‐

biologi, sQm Kullenberg lange arbetat mcd, se

bl.a.Kullenberg&Bcrgstrё m(1976).Diskussio‐

ncr om komplexa dofthmncssekret har ocksa
publiccrats av Silverstcin (1977) och Blum

(1977).

Analystekniken

Dcn kemiska analyscn skcr gcnom isolcring,

separcring och identiflering,dar gaskromatogran

Och masspektrograrl ar huvudmetoderna, kom‐
plettcrat med IR― och NMR spektrografl samt
mikrOkenliska metoder l idealfaHct sker dcn

successiva kemiska analyscn incd koppling av de

ollka stegen till biologiska fё rsё k,bade i tilt och

pa laboratorict. Man cftcrstravar att gёra den

kemiska analysgangen si slutcn som mttligtお r

att undvika materialfbrluster och(oё nskad)kC―

misk fё randring.Idcntifleringsmctodcrna ar em_

piriska och komparativa och deras framging star

Och fancr med tillgingcn till valderlnieradc rcfe‐

renssubstanscr.

Isoleringen av doftamncn,som ibland inncbar

cn samtidig anrikning,skcr gcnom en ellcr flcra

avおjandc scx mctodcr:1."Omgivandc luftvo―

lym''―uJptagning,2.Kylぬ lla,3 Adsorption pa

adsorptionsmedeli r6r,4.Adsorption pa adsorp―

tionsmcdcl i Pctri― skal(''cnneurage''),5.E)irekt

i f6rkolonn cncr 6. Extraktion i lё sningsmcdel.

VattC mctOd har fё r― och nackdelar och bchand―

lar fё reningar incd olika cgcnskapcr ollka.En sa

rattvisandc bild som mttligt aV Vilka komponcn―

tcr,som ingar i ett komplext sckrct och i vilka

proportioncr dcssa ingar,kan fas gcnonl cn kom‐

bination av analysrcsultatcn frin tva ellcr nera

av dcssa tekniker

Livsbehov― delbeteenden

Dc viktigastc livsbehoven fё r dc studcrade

steklarna kan sigas vara: parning, bobyggnad,
fё dosamling Och f6rsvar.Dartin k。.lmer dcn hos

hannar av bin och humlor si typiska banflyg―
ningcn(alt patrulleringsflygning,rcviraygning),

som kan vara mer cllcr mindrc regelbunden i

tidcn och rummct Dcnna tycks vara mest ut‐
vccklad hos humlorna aven om dcn har stor be‐

tydclsc ocksa f6r inanga bin.

Banflygningen inncfattar parfymering och har

val narmast med reproduktionen att g6ra.Mttli‐

gcn kan den ocksa uppfattas som ctt alerterat

''stand‐ by"‐ beteendc,ctt dclvis odccidcrat bete―

cndc, som snabbt kan lcda ёver i parningsbete‐

ende.

Villkorcn br att ett kemiskt kommunikations―

system,som gar via luktsinnct,skall fungera ir

atti l Dcn avgivande organismcn har ett adekvat

beteendc, 2. Sandaren produccrar och avgcr
劇yktiga signaler, som kan ёvcrёras i luftcn,3.

Den inottagandc organismen(sOm kan varaiden―

tisk med sindarcn,cn annan medlem av samma
art cllcr cn annan art)har acceptorer f6r signal‐

五mnena, sa att de kan f6ras vidare till ccntrala

nervsystemet, samt 4. Mottagaren reagerar pa

signalcrna med adekvat bctccndc. 5. Kenliska
signalcr ofta verkar tillsammans mcd andra sti―

muli(ViSucna,taktila,akustiska).Vidarcutveck‐

lingen av ctt visst signalsystem ― eller del av

sadant_kravcr salunda cn samtidig anpassning

av signalimncn och acccptorer,vilkct kan bcty―

da antingen modifiering av dcssa eller iansprak_

tagande av fё rut ci anvanda signalamnen och

acccptorcr. Kanske gar utvecklingcn lattare Om

acceptorcrna har cn viss vidd i sitt reaktions―

spektrum,mcn mcd ctt maximum(optimum)お r

vissa bcstimda kemiska konflgurationcr.

Olika aspekter av nerkomponentsekrets funktion

I Fig. l har atta。1lka aspcktcr av flcrkOmpo‐

nentsekretsfunktion sanllats mcd utgingspunkt

fran dcn biokcmiska potcntialen, dvs cn viss

doftkё rtels fё rmaga att producera olika signal‐

hmnen. Aspcktcrna (faktorerna) har ― nagot
godtyckligt― ordnats cftcr tva huvudaxlar Dcn

cna,A―B,omfattar aspektcr,som har mcd isolc‐

ring rcspcktivc interaktion(A)c‖ er dCn fysiolo―

giska cffektcn(B)att gё ra Den andra, C― D,
galler ut16sning av olika dclbctccnden pa olika

avstind i tid och rum (C)Cncr ut16sning av olika

altcrnativa dclbeteendcn(funktioncr)(D).

F6rutom dessa itta''dclf6rklaringar''till doft―

sckrctcns komplcxitct mastc man rakna med att
narvaron av manga kompOnenter beror pa att
dcssa ar antingcn biokcmiska fё rsteg till aktiva

breningar(prekursorcr)cllCr artcfraktcr De se―

nare kan uppsta undcr。 lika dclar av den kenlis―

ka analysgangCn. Dct ar vidarc numera ett ac―

ccptcrat faktum att det ofta kravs ctt samspel

mellan tvi cllcr ncra fё rcningar f6r att ut16sa ctt

visst delbeteende.Framtidcn far utvisa onl dctta

pastacndc ganer aven nar bcstamda dclbeteen―
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Fig i FOrklaringar se texten

den brutits ner till sina minsta odelbara grunddc―

lar

Dct Anns i princip tva olika sitt att uppna
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r′ ′,antingcn med ttalp av cn cnstaka,
myckct karakteristisk kcmisk fёrening,cncr gc_

nom en kombination av flcra,var och en fё r sig

rclativt enkla och vanliga, kcmiska fё reningar.

Dct flnns exempel pa bada dessa yttcrlighctcr,

mcn ocksa pa olika grader av kombinationer dem

cmenan. Den specificitct som avses kan ghHa

olika nivaer:individ(tVeksamt),pOpulation,art,

slakte ctc.Dct vanHgastc ar kanske att specifici‐

tet uppnas gcnonl en kombination av ncra f6re‐

ningar samt cn viss grad av cgenart hos var och

cn av dem. Flcra kompOnentcr, narvarande i
doftsekretet ёkar silunda m● ligheten att gё ra

sckretet specirlkt.

Kemisk″′771′ s,som aVSer doftamncn och var―

av ''kcmisk crypsis''ar ett spccialfall,har kon―

statcrats bl a i vara egna studicr av bin(Andre―

na/Nomada).Det ar tr。 ligt att fenomcnct hvcn

flnns hOs myrOr.Avcn har gallcr att 15rekomsten

av nera kOmponenter i ctt doftsekret,kombinc―

rad med narvaron av lampliga acceptorcr i rc‐

ccptOrn hos inottagaren,undcrlattar utbildandet

av kcnllsk mlmes.

Overhuvud taget paskyndas eller mttliggё rcs

sα ″″rッ ′
`.た

′′″g menan ollka organismcr,t.ex.in―

sekt och vaxt,sannoHkt om dct rlnns ett flertal

Olika dOfthmnen rcspektivc dOftacceptorer fё r

utvccklingen att spela pa. M● ligen ar dctta ctt

huvudskal till att b10mdoftamnen_och allmant

sett flyktiga vaxtsekrct ― innehancr sa manga
kcmiska f6rcningar. Dessa reprcscntcrar olika
flyktighct,p01aritet Och kemisk struktur.

Den b′οた′
“
′s々α ροr′ ″′′α′′rt manifesterar sig i

produktion Och avgivning av ctt antal dofthmncn

i blandning. Vi kan detektcra hmnen i si laga
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koncentrationcr sOm analystekniken fё r narva―

randc medger Denna dofthmnesblandning fbrut‐

satter utbildandet av producerandc cener,。 ftast

samlade till k6rtlar,cnzymsystem,som kan till―

verka olika kcmiska fё reningar, samt genetisk

styrning av cener och enzym. Den biokemiska
potentialen avser ocksa genctiskt styrd utbild‐

ning av molekyler(troligen protein), som kan

intcragera med doftamncn och ge upphov till

clektriska signaler. Tlll den totala biokemiska

potentialen mastc ocksa raknas produktion av
potenticHa doftsignaler via symbiotiska nlik―

roorganismer encr genom organismen upptagna

Och ickc kenliskt fё randrade substanser(t.ex.可

modiflcradeお doamnen).Den totala biokemiska
potentialen liggcr till grund fё r gcnctiskt ener
genom inlarning Styrd kcnlisk konlmunikatiOn.

Rcgleringen av ctt beteendc med可 ,lp aV doft―

signalcr kan ibland dclas upp i en々 ッα″′′′αrピッοcカ

′″ ッ々α′′′α′ブッkomponent,aven om dcssa ofta ar
intiint kopplade.Svaret pa stimulus kan vara av
''an_。 r_nonc'' typ,dvs. under ett visst tr6skel‐

varde ut16ses ingen betcendereaktion och ёver

tr6skein indras tt betCCndet av yttcrligare sig‐

nalstyrka(kCmisk koncentration).Det kan ocksa
rlnnas flera trё sklar Vid passerandet av var och

en av dcm utiё ses da cn ny betccndefas. Den
kvantitativa reglcringen kan ocksa vara additiv,

sa att kontinuerligt ёkad signalstyrka(kOncent‐
ration)gcr kontinuerligt 6kat betcendesvar,t.cx.

■ygintensitet.

Prccis som cn individs aktivitetsniva kan reg‐

lcras av cndokrina signaler(t.CX.hormoncr)kan
man tanka sig att doftamncn kan fungcra f6r

′χοたri″ 巧a′ッsrim′′′″′″g. Denna kan t.ex. ge
Organismen en viss aktivitctsniva Tva intressan‐

ta aspekter av denna cxokrina筍 01vstimulering

kan framhallas.Tin skillnad fran endokrin stimu‐

D
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lcring kan den cxokrina var additiv.Flera parfy‐

mcrande individer kan samverka till starkarc sti‐

mulus― och reaktion.Exokrina signalcr ar dcss_

utom berocnde av omgivningen och kan module―

ras av denna. Signalen kan paverkas t.ex. av

temperaturen,luftfuktighetcn,vinden och andra
dOftamnen

Gcnom flerkomponcntsekrct kan gra″ J′″′′″

skapas.Dessa kan varairummct och itiden.F6r

荀uren kan de ge information om avstandct till

doftk,Han ellcr den tid som fё rnutit scdan cn

doftmarkering glordcs.Det ar v1l fOrtfarandc en

6ppcn fraga i vilkcn utstrackning dOftgradicnter

utnyt」 as av gaddstcklarna

Komplcxa sckret kan haノ′″α/1r″ ただて,″ ′r.Dct‐

ta visar gaddsteklarna flera excmpel pa. vissa

komponcntcr kan vara aktiva som doftamncn,
undcr dct att andra har helt andra funktioner.

Dufourk6rtcisekretet hos arbetarc hё rande till

Formicinac har troligcn trc funktioncri fOrsvar,

alarm och igenkanning. Dar ar dct delvis ollka

fёrcningar, sonl l kombinationcr styr de ollka

bcteendcna. Cο′′′ras―  och Ha′ た・r″ s― binas du‐

fourk6rtclsckrct tycks ha tva funktioncr. Dcis

vcrkar dc makrocykliska laktoncrna i dem som

bomarkcring, dels bildar troligen hydroxisyror

cn polymcr som ger cn hydrofob hinna i bocel‐

lcrna.

Dc tcorctiska och dclvis hypotctiska resone‐

mangen byggcr pa originalarbcten, som rcfere―

rats i Bcrgstrёm (1979) I det arbetct ges ncr

konkrcta cxempel pa aspckter av komplexa doft‐

sckrcts funktion,som diskuterats har

Jag ёnskar tacka Statcns Naturvetcnskapliga

Forskningsrad, Uppsala universitet och Gё te‐

borgs univcrsitct samt Axel och  Margaret
Ax:son Johnsons Stiftclsc och Knul och Alice
Wallcnbergs Stiftclsc, som stё tt fOreliggandc
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