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Abstrakt 

Chemická komunikace je považována za velmi běžný typ komunikace u hmyzu. Velmi 

nápadná je u podřádu ploštice, Heteroptera (Insecta: Hemiptera). Komunikace probíhá 

vylučováním sekretu z pachových žláz, z nichž nejdůležitější jsou dorsoabdominální pachové 

žlázy (DAGs) nymf a metathorakální pachové žlázy (MTGs) dospělců. Práce shrnuje 

dosavadní znalosti o těchto pachových žlázách, zejména u mikropterní ploštice, štěnice Cimex 

lectularius (Linnaeus, 1758) (Cimicidae). Dále také obsahuje souhrn znalostí o chemickém 

složení a funkci sekretu syntetizovaném  DAGs a MTGs. 

 

Klíčová slova: Heteroptera, DAGs, MTGs, pachové žlázy, štěnice Cimex lectularius, složení 

sekretu 

 

Abstract 

Chemical communication is considered to be very common type of communication within the 

insects. Taxon true bugs, the suborder Heteroptera (Insecta: Hemiptera) is well known 

concerning this type of communication. It is based on a secretion of glands from which the 

most important are dorsoabdominal scent glands (DAGs) of nymphs and metathoracic scent 

glands (MTGs) of adults. The present study includes a summary of the knowledge about 

heteropteran scent glands, including the glands in micropterous bed bug,  Cimex lectularius 

(Linnaeus, 1758) (Cimicidae). Also information about chemical composition and function of 

the secretion is included. 

 

Key words: Heteroptera, DAGs, MTGs, scent glands, bed bug Cimex lectularius, 

composition of secretion  
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1. Úvod 

Hmyz mezi sebou může komunikovat různými způsoby, mezi nimi je velmi důležitá 

chemická komunikace pomocí semiochemikálií. Takováto komunikace je velmi výrazná u 

ploštic, které prostřednictvím vyloučeného sekretu z pachových žláz, zejména 

dorsoabdominálních žláz (DAGs) nymf a metathorakálních žláz (MTGs) dospělců, reagují se 

svým okolím. Semiochemikálie jsou zachyceny pomocí olfaktorických orgánů. Informace z 

nich napomáhají plošticím vyhledat potravu, predátora či jedince stejného druhu. 

Mezi nejdůležitější funkce systému pachových žláz patří syntéza a vyloučení sekretu. Sekret 

může být nasměrován na potencionálního nepřítele a poté na něj vystříknut nebo může být 

vyloučen na externí specializovanou strukturu, evaporatorium, která chrání vlastní tělo před 

toxickými látkami obsaženými v sekretu. Sekret může mít funkci obranou, repelentní nebo 

může mít druhotně funkci feromonů. 

Původně se předpokládalo, že DAGs se nachází pouze u nymf a u dospělců jsou plně 

redukované, díky umístění jejich vyústění na dorsu abdominu by při vylučování sekretu 

překážela křídla, a místo toho jsou u dospělců vyvinuty MTGs. Postupně však byla zjištěna 

perzistence DAGs u dospělců řady taxonů ploštic, dnes je tento fenomén brán jako velmi 

obvyklý. 

Cimex lectularius (Linnaeus, 1758), štěnice domácí, je ploštice patřící do čeledi Cimicidae 

(Hemiptera: Heteroptera). Je brána jako modelový druh v řadě směrů studia, díky recentnímu 

šíření je i řada studií o detailech chemické komunikace štěnic – např. o agregačních a 

alarmových feromonech. Z tohoto důvodu je v předložené bakalářské práci uveden přehled 

znalostí o samotných pachových žlázách, zejména DAGs a MTGs, o jejich morfologii a 

histologii. Otázkou zůstává, zdali u štěnic perzistují DAGs nebo ne, proto je práce více 

zaměřena na data publikovaná o DAGs než na data o MTGs. 

Cílem bakalářské práce je uvedení do problematiky DAGs a MTGs ploštic a štěnice Cimex 

lectularius a možnou perzistenci DAGs u štěnice. Dále rámcový přehled o chemickém složení 

sekretu žláz štěnice, jeho význam jakožto feromonu, funkce a rozdíly obsažených složek 

sekretu vyloučených z DAGs nymf a MTGs dospělců.  
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2. Literární přehled 

Terminologie 

V následujícím textu je použita obecná terminologie struktur týkajících se pachových 

žláz ploštic podle studií Staddon (1979, 1999), Kment & Vilímová (2010a,b) a Vilímová & 

Kutalová (2012), např. sekreční jednotka, tubuly = kanálky, duktuly = ústí kanálků do 

rezervoáru, rezervoár, vestibulum, valva = záklopka, ostiola, peritrema, evaporatorium. 

Použité zkratky: dorsoabdominální pachové žlázy = DAGs, metathorakální pachové 

žlázy = MTGs. Označení jednotlivých DAGs: DAG1 = přední žláza, umístěná v abdominu 

mezi segmentem 3 a 4, DAG2 = střední žláza, mezi segmentem 4 a 5, DAG3 = zadní žláza, 

mezi segmentem 5 a 6. 

2.1. Chemická komunikace u hmyzu a ploštic 

Chemická komunikace je velmi běžným typem přenosu informací u hmyzu, nejen u 

hmyzu je často nejdůležitější komunikací. Umožňují ji exokrinní žlázy vylučující 

semiochemikálie, které zabezpečují komunikaci jedince s organismy v okolním prostředí. Tato 

komunikace je vnitrodruhová, ve které fungují feromony, a mezidruhová zprostředkovaná 

převážně repelentními sekrety. Komunikace pomáhá určit podmínky prostředí, přítomnost 

nebezpečí nebo naopak zdroje potravy nebo jedinců stejného druhu (např. Suh et al. 2014). 

Exokrinní žlázy jsou u hmyzu velmi důležitým orgánem, syntetizují řadu těkavých, 

silně aromatických sloučenin včetně feromonů a mohou se podílet i na tvorbě trávicích enzymů 

(např. Billen & Šobotník 2015). Spektrum exokrinních žláz hmyzu je široké, nejčastější jsou 

pachové žlázy, jejichž hlavním úkolem je syntéza a skladování aromatických, často rovněž 

těkavých látek, které jsou regulovaně uvolňovány do okolí. Funkce pachových žláz je hlavně 

obranná. Názvy žláz často popisují jejich umístění na těle, například u zástupců ploštic 

(Heteroptera) dorsální abdominální pachové žlázy a metathorakální pachové žlázy, jinými typy 

jsou Brindleyovy žlázy nebo pygidiální žlázy a řada dalších. Počet žláz se u jednotlivých skupin 

hmyzu liší, např. mravenci (Hymenoptera: Formicoidea) mají 84 různých žláz, včely a čmeláci 

(Hymenoptera: Apoidea) 53, vosy (Hymenoptera: Vespoidea) 49 a termiti (Blattodea) 20. Díky 

této rozmanitosti exokrinních žláz a v nich syntetizovaných semiochemikálií přispívá hmyz k 

velmi sofistikovanému dorozumívání pomocí chemických informací (Staddon 1979, Billen & 

Šobotník 2015). 
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Hmyz vnímá chemické signály pomocí olfaktorických orgánů, převážně sensil. Počet 

a typy sensil jsou odlišné i u jednotlivých druhů. Dokáže jimi zpracovat široké spektrum 

informací na principu rozlišení jednotlivých molekul pomocí řady skupin chemosenzorických 

receptorů. Získané informace jsou různorodé, představují např. data o okolním prostředí, o 

přítomnosti predátorů nebo jedinců stejného druhu, nebo o výskytu potravy. Porozumění 

mechanismu analýzy chemických podnětů hmyzem je proto velmi důležité. Aromatické 

sloučeniny difundují přes póry sensily a váží se na specifické receptory, tím vznikne určitý 

akční potenciál vyvolávající reakci hmyzu. Receptory mohou být úzce specifické, reagují pouze 

na jeden nebo málo aromatických sloučenin, až reagující na široké spektrum sloučenin (Suh et 

al. 2014). 

Zástupci taxonu ploštic se vyskytují ve všech typech prostředí, včetně vodního, a jsou 

u nich zastoupeny různé životní strategie (Aldrich et al. 1979, Schuh & Slater 1995). Obdobně 

jako pro další hmyz je i pro ploštice chemická komunikace velmi důležitá. Nejznámějšími 

žlázami jsou u ploštic žlázy repelentní, reprezentované dorsálními abdominálními žlázami (dále 

DAG/DAGs) u nymf a metathorakálními žlázami (dále MTG/MTGs) u imag (dospělců). Mimo 

nich se vyskytuje řada dalších specifických žláz s výskytem pouze u některých skupin ploštic, 

např. Brindleyovy žlázy u zástupců čeledi Reduviidae (zákeřnice) (Carayon 1971, Cobben 

1978, Staddon 1979, Aldrich 1988a). 

2.2. Funkce a evoluce pachových žláz u ploštic  

Nejdůležitější funkcí pachových žláz ploštic je syntéza, uskladnění a následné 

uvolnění sekretu. Sekret obsahuje vonné těkavé látky a zároveň je často také kontaktním jedem, 

který může způsobit paralýzu až smrt. Sekret se v případě hmyzu/členovců do těla dostává buď 

přes kutikulu nebo tracheálním systémem (Remold 1962, 1963). Hlavní funkcí sekretu je 

funkce obranná = repelentní, sekret slouží na obranu hlavně proti predátorům, parazitům a 

parazitoidům (Remold 1963, Staddon 1979, Aldrich 1988a). 

Remold (1962, 1963) jako jeden z prvních autorů shrnul možné fungování pachových 

žláz u ploštic. Prvním typem je namíření vystříknutého sekretu přímo k potenciálnímu 

nebezpečí, např. na útočícího predátora. Druhým typem je vyloučení sekretu na vnější strukturu, 

evaporatorium, rozkládající se okolo vlastního vyústění žlázy, ostioly. Evaporatorium je 

tvořeno kutikulou s velmi složitou mikroskulpturou, která umožňuje rychlé odpaření sekretu s 

odpuzujícím účinkem. Třetím typem je přenos sekretu tarsem přímo na tělo útočníka. Jedinec 
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může používat i více typů. Autor chápe sekret pachových žláz výhradně jako repelent, odmítl 

jeho možné působení jako feromon. 

Staddon (1979) definoval různé funkce sekretu pachových žláz ploštic naopak včetně 

funkce feromonální. Sekret má jednak funkce obranné, proti predátorům, parazitům a 

mikroorganismům, jednak funkce tzv. příkazové, například vyvolávající agregaci a disperzi a 

ovlivňující sexuální chování jedinců stejného druhu. První skupinu funkcí podložil studiemi o 

vodních i terestrických druzích, i když se mu nepodařilo nalézt přímé důkazy. V případě druhé 

skupiny funkcí použil také nepřímé důkazy z řady studií, například vůni sekretu jako přirozené 

funkci, která odradí ostatní samce od přiblížení se k samici. 

Mravenci jsou jako nejdůležitější hmyzí predátoři hlavní takovouto hrozbou i pro 

ploštice. Předpokládá se, že se díky tomuto selekčnímu tlaku mohly vyvinout repelentní žlázy, 

jejichž sekret má chemické složení velmi podobné „trail“ feromonům mravenců, jejichž predaci 

se tak snažily některé ploštice vyhnout. Obranná funkce pachových žláz u ploštic je jednou z 

jejich nejdůležitějších funkcí (Aldrich 1988a). Jejich sekrety lze obecně klasifikovat do tří 

skupin: Nespecifické dráždivé látky fungující proti predaci dravých členovců, například 

zmíněným mravencům. Specifické toxiny, jedy, směřované hlavně proti hmyzožravým 

obratlovcům, třeba ptákům, kterým toxin dokážou ploštice vystříknout například do oka. A 

entangulíny, „dezorientující“ látky, používané proti malým členovcům (Aldrich 1988a). 

2.3. Funkce pachových žláz u ploštic, jejich evoluce a analýza jejich 

sekretu 

2.3.1. Funkce 

To, že obranná neboli defensivní funkce pachových žláz je jedna z nejdůležitějších 

funkcí u Heteroptera, podpořil svým tvrzením i Aldrich (1988a), kdy klasifikoval defensivní 

funkci na nespecifické dráždivé látky, které slouží proti predaci dravých členovců (např. výše 

zmíněné mravence), dále na specifické toxiny neboli jedy, které jsou používány zejména proti 

ptákům i jiným obratlovcům. Ploštice vystřikují specifický toxin ptákům do oka. Třetím typem 

jsou entangulíny určené proti malým členovcům (Aldrich 1988a). 

Ochrana ploštic před parazitoidy je zprostředkována sekrecí z DAGs. Aldrich (1988a) 

dal za příklad dospělce druhu Hotea gambiae (Westwood, 1837) (Scutelleridae), vylučující 

feromon, který obsahuje (E)-2-hexenol. Na druhou stranu, některé druhy parazitů i parazitoidů 

dokáží tyto feromony vystopovat a dostihnout tak ploštice, které je vylučují. Takové feromony 
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se nazývají kairomony (Aldrich 1988b). Někteří samci sekret nevylučují vůbec a svým 

způsobem „parazitují“ na sekretu ostatních samců. Chrání tak sami sebe před vystopováním a 

doufají, že samice přilákané na cizí sekret se budou chtít spářit i se samci, kteří sekret 

nevyprodukovali (Aldrich 1988b). Možná kvůli tlaku ze strany parazitů a parazitoidů vylučují 

sexuální feromony spíše samci než samice, protože je pro daný druh výhodnější přijít o samce 

než o samice, které v reprodukci hraje přeci jenom větší roli (Staddon 1979). 

Sekret neškodí jen nepřátelům ploštic, ale může poškodit ploštici samotnou. Vyústění 

žláz je proto spojeno se specifickými externími strukturami např. evaporatoriem a peritremou, 

díky kterým dochází k rychlejšímu odpařování sekretu a zároveň tak nedochází k poškození 

vlastního těla (Staddon 1979). 

2.3.2. Analýza sekretu pachových žláz 

Chemická analýza sekretu prokázala důležité detailní složení, sekret pachových žláz ploštic 

obsahuje nejvíce nasycené i nenasycené aldehydy (např. Remold 1963, Staddon 1986). Staddon 

(1986) ve svých studií uvádí informace o funkcích jednotlivých složek sekretu vyloučených z 

pachových žláz ploštic. Například aldehydy působí jako repelenty či toxiny a spolu s estery se 

považují kvůli silnému zápachu za dráždidla. U vodních ploštic se setkáváme s fenoly, které 

působí proti vodním predátorům (Staddon 1986). Nejvýznamnější složkou sekretu je (E)-2-

hexenal, který je vylučovaný DAGs i MTGs, ty ho vylučují ale méně. Tato složka obsažená v 

sekretu ploštic funguje jako poplachový feromon, o kterém bude více pojednáno níže (Lucchi 

& Solinas 1990). Složení sekretu produkovaného MTGs dospělce a sekretu DAGs nymf se 

velmi liší. Odůvodnit si to lze jejich odlišným způsobem života i informací upozorňující, že 

nymfální stádia nejsou ještě pohlavně dospělá (Staddon 1979). 

2.4. Evoluce 

Pravděpodobnou evoluci pachových žláz u řádu Heteroptera popsal Schaefer (1972), a to 

konkrétně u čeledi Lygaeoidea, Pyrrhocoroidea, Coroidea a Pentatomoidea. Domníval se, že 

evoluční trend se pohybuje od predátora k fytofágovi. Čeledi Heteroptera, které žijí na 

rostlinách nejsou primární, ale druhotné, jelikož se zaměřují na specifický zdroj potravy. 

Pokusil se také dokázat a vysvětlit redukci MTGs dospělce. Žláza může být zcela redukovaná 

nebo dojde k jejímu zmenšení. S jeho názory o redukci se ztotožnil i Staddon (1979). Co však 

vede k redukci či zmenšení pachových žláz není stále jasné.  

Cobben (1968, 1978) byl dalším autorem, který se zajímal evolučním trendem pachových 

žláz a rozvedl evoluci o dva trendy. Obohatil další směr od polyfága k monofágovi a tvrdil, že 
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nejvyšší stupeň anageneze, neboli docházení k postupným změnám v určitých znacích 

jednotlivých evolučních liniích, je u Pentatomorpha. Trend tedy jde od predátora, který žije v 

detritu až po predátora spadlých semen. Dále sem potom patří i paraziti, kteří se živí na 

rostlinách. Celkový trend jde tedy od generalizovaného predátora ke specializovanému parazitu 

žijící na rostlině. Aldrich et al. (1979) se též zajímali o anegenezi. Jestliže došlo k takovéto 

evoluci, muselo proběhnout určité semiochemické spolupůsobení tzv. koevoluce mezi rostlinou 

a hmyzem. 

2.5. Existence dorsálních abdominálních pachových žláz u larev a 

metathorakálních pachových žláz u imag 

2.5.1. Popisy žláz 

První zmínku o tom, že Heteroptera mají pachové žlázy, sepsal Dufour v roce 1833. 

Pokusil se také o první morfologický popis MTGs u imag. Uvádí zde, že sekret je vylučován 

právě jimi. V roce 1866 se prvním popisem DAGs zabýval Künckel, který také jako první autor 

informoval o atrofizaci DAGs v posledním nymfálním instaru a jejich nahrazení za MTGs u 

dospělců. 

 Verhoeff (1893) první více popsal externí struktury spojené s pachovými žlázami a pro 

jejich vyústění navrhl odborný termín ostiola.  Gulde (1902) obohatil znalosti o DAGs o jejich 

podrobnější morfologii, i histologii a dokázal jistou persistenci DAGs u dospělců druhu 

Pyrrhocoris apterus (Linnaeus 1758) (Pyrrhocoridae). Brindley (1930) se věnovala DAGs i 

MTGs. Studovala, jestli to jsou párové orgány a řešila otázku homologie. Dalším autorem, který 

studoval DAGs byl Henrici (1939), zmiňuje i jejich persistenci u imag rodů např. Lygaeus 

(Fabricius, 1794) a Pyrrhocoris (Fallén, 1814). O rok později (Henrici 1940) se věnoval studiím 

MTGs. Dupuis (1947) byl prvním autorem, který popsal sexuální dimorfismus perzistujících 

DAGs u dravé kněžice Arma custos (Fabricius, 1794) z podčeledi Asopinae (Pentatomidae: 

Asopinae). V letech (1949) a (1952) Dupuis do svých studií přidal více druhů kněžic z této 

podčeledi. Souběžně se v této době sexuálním dimorfismem zabýval Carayon (1948), který 

popsal dimorfismus MTGs u zástupců čeledi Lygaeidae.  

Tyto výsledky publikované ve starších přehledových studiích byly dosaženy 

jednoduššími metodikami, nebyly k dispozici žádné techniky, běžné v současné době, které 

umožňují vidět a studovat lépe jednotlivé struktury. I přesto jsou tyto studie velmi důležité a 

cenné. Ilustrace v těchto pracích jsou většinou typu pérovek méně pak fotografií z optického 
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mikroskopu. K novodobým mikroskopům patří například skenovací elektronový mikroskop 

(SEM) nebo transmisní elektronový mikroskop (TEM), bez kterých se recentní studie 

neobejdou. Histologie nám umožňuje lepší porozumění a přehled o zkoumaných strukturách 

pachových žláz ploštic. Jsou tak hlavně studovány DAGs u larev a MTGs u imag, jen zřídka 

pak DAGs u imag.  

Gulde (1902) publikoval významnou soubornou histologickou studii DAGs nymfálních 

instarů. O tom, že sekret vyloučený DAGs, slouží jako obranný mechanismus napsal Gupta 

(1961) a zároveň shrnul do té doby nejdůležitější literaturu o pachových žlázách ploštic. 

Remold (1962, 1963) se zabýval funkcí sekretu pachových žláz, více se zaměřoval na MTGs. 

V roce (1962) přichází Carayon se svojí obsáhlou studií, ve které se zabýval více typy 

pachových žláz u ploštic, nejen DAGs a MTGs. Píše zde např. o pygidiálních žlázách nebo 

Brindleyových žlázách, které se nacházejí u čeledi Reduviidae. Cobben (1968, 1978) shrnul 

doposud vydané výsledky ohledně pachových žláz Heteroptera a připojuje své závěry ohledně 

persistence DAGs u imag, u kterých předpokládá, že mohou fungovat i při letu, ale konkrétní 

funkci neupřesňuje. Schaefer (1972) ve své práci shrnul publikované popisy MTGs u ploštic. 

Následně i Staddon (1979) shrnul dosavadní popisy DAGs a MTGs a zároveň je rozšířil 

o své vlastní znalosti. Uvádí morfologii, fyziologii, strukturu i funkce pachových žláz. V roce 

(1986) se Staddon zaměřuje více na MTGs, hlavně na jejich funkci a na složky obsažené v 

sekretu.  

Klíčovou studii o pachových žlázách napsal Aldrich (1988a), uvádí chemické složení 

sekretu z DAGs a MTGs. Pojednává zde i různé funkce pachových žláz. Také se zmiňuje o 

jistém evolučním tlaku, kterým působili mravenci jako důležití predátoři na ploštice. Další 

publikace, Aldrich et al. (1995) a Aldrich (1996), byly zaměřené také na systém pachových žláz 

u ploštic i jejich produkci a funkci sekretu jakožto sexuálních feromonů. Aldrich (1996) přispěl 

svými poznatky k persistenci DAGS u imag. Weirauch (2006) v úvodu své práce shrnula do té 

doby známé případy takovéto perzistence u ploštic, nejvíce se však sama zaměřila na perzistenci 

DAGs u zástupců čeledi Reduviidae.  

V posledním období byla publikována řada prací s detailními popisy DAGs u ploštic 

založenými na studiu externích struktur pomocí současných technik. Dále je z těchto prací 

zmíněno pouze několik jako ukázka. 
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Xue et al. (2008) zkoumali morfologii DAGs, konkrétně jejich evaporatoria u nymf 

některých zástupců čeledi Lygaeidae. Uvádí, že u nymf chybí peritrema ouškovitého tvaru, 

zatímco u MTGs se nachází zřetelná peritrema. Evaporatorium se liší, u MTGs se vyskytují 

tmavé sklerotizované šupinovité výběžky, které pravděpodobně zvyšují i mechanickou 

odolnost vůči chemickému složení sekretu. Gilio-Dias et al. (2013) studovali morfologii DAGs 

všech pěti nymfálních instarů u Caonabo pseudoscylax (Bergroth, 1891) (Pentatomidae). 

Hřebeny na peritremách vyskytujících se u ostiol DAGs jsou vyvýšené nad evaporatoriem. Obě 

tyto struktury, peritrema a evaporatorium, jsou vyvinuty jako adaptace k životu na rostlině. 

Souvisí to s použitím sekretu, jeho vystřikováním, jako k obraně proti predátorům na větší 

vzdálenost.  

Biasotto et al. (2013) se zabývali studiem DAGs všech nymfálních instarů i dospělce u 

druhu Euschistus grandis (Rolston, 1978) (Pentatomidae). Během ontogeneze nymf se u přední 

párové DAG mění pouze struktura kutikuly kolem ostiol, je postupně více zvrásněná. Externí 

struktury střední a zadní DAGs jsou postupně komplexnější a zvětšuje se jejich evaporatorium. 

Kheyri et al. (2014) podrobně popsali uspořádání různých typů buněk a složek vonných žláz 

DAGs i MTGs s jejich přídatnou žlázou u několika zástupců nadčeledi Pentatomoidea. 

  Dalšími autory, kteří se pomocí SEM zabývali nymfálními instary byli Barao et al. 

(2015). Zkoumali nymfy druhu Euschistus convergens (Dallas, 1851) (Pentatomidae). Popisují 

DAG2 (střední žlázy) a DAG3 (zadní žlázy) jako struktury morfologicky si podobné a odlišné 

od první párové DAG1 (přední žlázy) se liší. DAG1 mají zaoblenou ostiolu, nemají peritremu 

a mají jen velmi malé evaporatorium. Od druhého do pátého instaru se DAG2 a DAG3 

peritremy zvětšují a evaporatoria se rozšiřují.  

Faundéz & Carjaval (2016) zkoumali nymfu pátého instaru druhu Oenopiella punctaria 

(Stål, 1859) (Pentatomidae). Popsali ostioly a peritremy DAGs. DAG2 a DAG3 mají párové 

oddělené ostioly, zatímco DAG1 má párové vývody spojeny. Peritremy jsou nápadné černým 

zbarvením. DAGs jsou od sebe odděleny červeně zbarvenou oblastí, a to mezi segmenty II-III, 

III-IV a IV-V.  

Obdobně existuje řada prací týkajících se studia MTGs. Například Martinez et al. (2017) 

se hlavně věnovali rozdílům v morfologii ostioly, peritremy a evaporatoria MTGs u tří druhů 

dravých ploštic, Brontocoris tabidus (Signoret, 1852), Podisus nigrispinus (Dallas, 1851) a 

Supputius cincticeps (Stål, 1860) (Pentatomidae: Asopinae). Největší ostiolu má B. tabidus, za 
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to má ale nejmenší evaporatorium. Autor tento stav vysvětluje lepším vyloučením a odpařením 

sekretu a tím zvýšením jeho účinnosti. 

2.5.2. Synapomorfie Heteroptera – DAGs + MTGs 

Sama přítomnost pachových/repelentních žláz není u hmyzu vzácným jevem, naopak 

jsou rozšířenou strukturou, ale jejich systém u ploštic je zcela unikátním znakem, autapomorfií 

(např. Aldrich 1988a, Schuh & Slater 1995). Unikátní je poloha žláz – odlišná u nymf a imag, 

a hlavně výskyt DAGs u nymf, tj. kombinace DAGs a MTGs, dvou žláz se stejnou repelentní 

funkcí. 

Již dříve autoři určili, že tato synapomorfie definuje Heteroptera jako monofyletickou 

skupinu (např. Wheeler et al. 1993, Weirauch 2006). Weirauch et al. (2019) využili jednotlivé 

existující stavy znaků na pachových žlázách v detailní fylogenetické hypotéze ploštic, potvrdili 

pomocí nich i taxon Terheteroptera, zahrnující dva suchozemské taxony Cimicomorpha a 

Pentatomomorpha. Ploštice jsou tedy charakterizovány jako monofylum několika 

synapomorfiemi včetně výskytu párových MTGs u imag a DAGs u nymf. Takováto lokalizace 

u nymf a imag je zatím u hmyzu jedinou, unikátní situací (Wang et al. 2019). 

2.6. Stavba exokrinních žláz 

2.6.1. Stavba žláz u hmyzu 

Noirot & Quennedey (1991) definovali žlázu jako jakoukoliv žlázovitou strukturu, 

počínaje jednou izolovanou jednotkou až po komplexní sestavu žlázových jednotek, přičemž 

žlázová jednotka musí být strukturální a funkční. Jedná se o buňky původem z epidermis, tj. 

epidermální buňky. Ty jsou ve většině případů pokryty kutikulou, se kterou jsou v kontaktu 

(Noirot & Quennedey, 1991, Quennedey, 1998). 

 Žlázové buňky jsou klasifikované do tří kategorií: žlázové buňky 1. třídy, jsou pokryty 

kutikulou, přes kterou se uvolněný sekret vylučuje zevně. Žlázové buňky 2. třídy, nejsou ve 

styku s kutikulou a sekrece z nich musí projít přes buňky 1. třídy. Poslední kategorií jsou 

žlázové buňky 3. třídy, u kterých existuje velká variabilita v detailní. Nejčastěji jsou tvořené 

kutikulárním kanálkem, terminální buňkou a interkalární buňkou (Obr. 1.).  
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Obrázek 1: Klasifikace tří tříd žlázových buněk hmyzu. Převzato z Quennedey (1998). 

Vysvětlivky: cu – kutikula, c1 – žlázové buňky 1. třídy, c2 – žlázové buňky 2. třídy,  

c3 – žlázové buňky 3. třídy, plné šipky naznačují cestu vylučování sekretu, bílá šipka ukazuje 

na kanálek, přes kterou sekret prochází, aby mohl být vyloučen.  

 

Žlázové buňky 1. třídy jsou pokryté kutikulou, která však má odlišnou stavbu u 

jednotlivých žláz (Quennedey, 1998). Jednou z modifikací je tzv. perforace, další je variabilní 

počet epikutikulárních vláken, která někdy vytvářejí mezi sebou pevná spojení pod 

epikutikulou. Vznikají také extracelulárních prostorů, které umožňují skladování sekretu. 

Porézní kanálky u nich chybí, takže sekret musí difúzovat přes vnitřní vrstvy kutikuly 

(Quennedey, 1998). Všechny buňky obsažené v jedné žláze jsou odvozené od jedné epidermální 

buňky, která prodělala řadu mitóz (Noirot & Quennedey, 1991).  

Buňky 2. třídy nemají žádný styk s kutikulou a jsou obklopeny buňkami 1. třídy. Proto 

se sekret nemůže dostat zevně přímo, ale musí projít přes žlázové buňky 1. třídy. Tato třída 

buněk není dalšími autory moc uznávaná ze dvou důvodů (Noirot & Quennedey, 1991). Prvním 
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důvodem je, že takovéto buňky byly popsány pouze u mnoha termitů v několika žlázách, které 

mají vyústění na sternu (Quennedey, 1998). Druhým důvodem je jejich podobnost s oenocyty. 

Už dříve výše zmínění autoři předpokládali, že buňky 2. třídy a oenocyty jsou homologické. 

Existují dva typy oenocytů. Prvním typem jsou epidermální oenocyty, které se nacházejí v 

epidermis. Druhým typem jsou vnitřní oenocyty, které ztratily kontakt s pokožkou, migrují na 

různá místa a mají kontakt např. s tlustým střevem. Oba tyto typy se podílí na výrobě 

lipidických molekul epikutikuly. Podle názoru Noirot & Quennedey (1991) patří alespoň 

epidermální oenocyty mezi epidermální žlázy (Quennedey, 1998).  

Existuje velká variabilita žlázových buněk 3. třídy (Obr. 2), které mají nejsložitější 

strukturu. Jsou spojeny do žlázových jednotek, které mohou být buď izolované, nebo jsou 

spojeny s dalšími strukturami, což je častější. Samostatné žlázové buňky nejsou tak rozmanité 

a jsou definované dva jejich typy, terminální a interkalární (Noirot & Quennedey, 1991, 

Quennedey 1998). Terminální buňka se vyskytuje na vnitřním konci přijímacího kanálku, 

buňka má obvykle invaginaci, extracelulární rezervoárovou vrstvu, která je propojena 

mikrovilly s kanálkem. Interkalární buňka leží kolem vodivého kanálku a často také obsahuje 

reservoár, který se kříží s vodivým kanálkem (Noirot & Quennedey 1991). Kutikulární kanálek 

se skládá z přijímacího kanálku a vodivého kanálku. Přijímací kanálek se nachází v 

extracelulárním prostoru sekreční buňky a je ohraničený mikrovilly, ve kterých se sekret 

ukládá. Vodivý kanálek je zase obklopený jednou nebo více epidermálními buňkami a v mnoha 

případech je obklopený i dvěma kanálkovými buňkami. Je tvořený strukturálním proteinem 

kutikulinem a epikutikulou (Quennedey, 1998). 
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Obrázek 2: Strukturální variabilita žlázových buněk 3. třídy. Převzato z Quennedey (1998). 

Vysvětlivky: bl – bazální lamina, cu – kutikula, e – epidermální buňky,  

1,2 – kanálkové buňky, 3 – sekreční buňka. 

2.6.2. Stavba žláz u ploštic (Heteroptera) 

2.6.2.1. Dorsoabdominální pachové žlázy 

Morfologie 

Původně se pravděpodobně DAGs u Heteroptera vyskytovaly zřejmě čtyři postupně 

docházelo k redukci a nyní se nejčastěji objevují tři funkční žlázy, a to mezi tergity III-IV, IV-

V a V-VI na abdominu. Počet žláz se u různých druhů ploštic liší.  Žlázy se navzájem liší 

tvarem, velikostí a pigmentací. Tyto žlázy jsou typické pro nymfální stádia, ale existují 

příklady, kdy žláza perzistovala do dospělosti (viz. níže) (např. Farine 1987, Lucchi & Solinas 

1990, Lucchi 1993).  
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Největší strukturou DAG je rezervoár, který je obklopený žláznatým epitelem. Je 

umístěn v tukovém tělese na dorsální straně těla a zároveň je fixován pomocí tracheálních větví, 

které dodávají kyslík do žlázy. Rezervoár skladuje sekret žláz a otevírá se kruhovitým otvorem, 

ostiolou Ta je v klidovém stavu uzavřena a díky pružnosti kutikuly a podélných svalů se otevírá 

dle potřeby. Rezervoár a ostiolu většinou spojuje tzv. vestibulum (Staddon 1979, Lucchi & 

Solinas 1990, Kment & Vilímová 2010a,b). Mechanismus vypouštění sekretu z rezervoáru řídí 

podélné svaly, které jsou na něj přímo napojeny a můžeme je rozdělit do dvou typů: a) svaly, 

které se upínají na apikální stěnu rezervoáru, b) natahovací svaly, které jsou umístěny na 

bazálním konci. Kontrakcí těchto dvou svalů, s pomocí elasticity kutikulární intimy a zvýšení 

tlaku v hemolymfě, dochází k otevření ostioly a uvolnění sekretu z rezervoáru (Henrici 1939, 

Staddon 1979, Lucchi & Solinas 1990). K uvolňování sekretu napomáhá další morfologická 

struktura, valva, záklopka (Obr. 3.). Jedná se o kutikulární výběžek, který je sklerozitovaný a 

nachází se laterálně u ostioly. V klidovém stavu uzavírá vestibulum a za pomoci silného svalu 

se opět dle potřeby otevře a tím dojde i k otevření ostioly (Lucchi 1993). Jelikož je vylučovaný 

sekret svým chemickým složením toxický i pro samotné ploštice, které je vylučují, existuje 

vnější struktura, evaporatorium, která brání před poškozením vlastního sekretu a slouží také k 

rychlejšímu odpařování sekretu (Remold 1962, 1963, Vilímová & Kutalová 2012). 

 

 

Obrázek 3.: Podélný řez anteriorní DAG dospělé samice Nezara viridula (Linnaeus, 1758). 

Převzato z Lucchi & Solinas (1990). Vysvětlivky: CUe - epikutikula, CUp - prokutikula, G - 

žlaznatý epitel, L - dutina rezervoáru, M - sval ovládající vyústění žlázy, O - ostiola, OM - 

záklopka, III - IV abdominální segment. 
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Existují různé rozdíly mezi jednotlivými DAGs. DAG1 se nachází mezi tergity III-IV a 

je párová. Tyto žlázy nejčastěji perzistují a vypadají stejně u nymf i u dospělců (Farine 1987, 

1988). DAG2 se nachází mezi tergity IV-V a spolu s DAG1 vyskytujících se u nymf samiček i 

samců, je chemické složení jejich sekretů srovnatelné (Farine 1988). DAG3 se nachází mezi 

tergity V-VI, je největší a jako jediná DAG je pigmentovaná. Nejčastěji má oranžové, žluté 

nebo červené zabarvení. Pigmenty jsou koncentrovány v cytoplazmatických granulích v epitelu 

pachové žlázy, a jejich funkce zatím není jasná (Staddon 1979, Farine 1987, 1988, Casier et al. 

1994). Pokud je DAG1 funkční i u imag, bylo zjištěno, že vyloučí 10x více sloučenin než DAG2 

a DAG3. U nymf naopak přítomné DAG2 a DAG3 vyloučí 8x hojnější sekret než DAG1. Také 

podle chemického složení můžeme zjistit, zda se jedná o sekret dospělce nebo nymfy. 

Biosyntetická dráha osmiuhlíkatých a desetiuhlíkatých sloučenin je specifická pro dospělce 

(Casier et al. 1994). 

 

Histologie 

V DAGs se vyskytují tři typy sekrečních buněk: hlavní sekreční buňky, duktulární 

buňky a matrixové buňky. Matrixové buňky jsou podle Noirot & Quennedey (1991) sekrečními 

buňkami 1.třídy a jsou tvořeny jednobuněčnými sekrečními jednotkami. Jsou umístěny pod 

intimou a jejich sekrece vytváří kutikulu (Lucchi & Solinas 1990). Hlavní sekreční buňky 

doprovází duktulární, kanálkové buňky a podle Noirot & Quennedey (1991) jsou sekrečními 

buňkami 3. třídy. Tyto buňky se nachází ve vícebuněčných sekrečních jednotkách a od 

jednobuněčných se liší přítomností v epitelu pachových žláz. Kanálkové buňky jsou dvojího 

typu, proximální a distální a slouží k odvádění sekretu (Lucchi & Solinas 1990, Noirot & 

Quennedey 1991). Úlohou sekrečních buněk je výroba prekurzorů pro toxické sloučeniny za 

pomocí absorpce hemolymfy (Staddon 1979, Farine 1987). 

 

2.6.2.2. Metathorakální pachové žlázy 

Morfologie 

Vyústění MTGs je umístěno na metathoraxu, samotné žlázy a jejich rezervoár mohou 

zasahovat až do abdominu.  Nacházíme je pouze u imag. Mají složitější stavbu než DAGs a ve 

většině případů se skládají z hlavní žlázy a přídatné žlázy (Carayon 1971, Staddon 1979). MTG 

je epidermálního původu a skládá se ze sekrečních tubulů, které produkují vonné látky, 

vodivým a přijímacím kanálkem a z rezervoáru, který je lemován kutikulou (Staddon 1979, 

Noirot & Quennedey 1991, Kment & Vilímová 2010a,b). I u MTG se vyskytuje záklopka a 



15 
 

ostiola. Johansson (1957) byl jeden z prvních, kdo popsal podrobně do detailů MTG, a to u 

druhu Oncopeltus fusciatus (Dallas, 1852) (Lygaeidae). Část MTG se skládá ze sekrečních 

tubulů a rezervoáru, další část je tvořena druhým rezervoárem. Tento rezervoár je 

pigmentovaný do oranžova (Staddon 1979).  

Carayon (1971) klasifikoval MTGs do dvou typů podle jejich vyústění, omfaliální a 

diastomiální. Omfaliální typ má jednu žlázu a jediný otvor nebo dva otvory těsně blízko sebe. 

U diastomiálního typu dochází k rozdvojení žlázy a párové vyústění se nachází daleko od sebe. 

Tato klasifikace je přejímána například Staddon (1979) a Schuh & Slater (1995). Přídavnou 

žlázu najdeme napojenou na střední rezervoár a má většinou ledvinovitý tvar. Předpokládá se, 

že tato žláza syntetizuje enzymy důležité pro transformaci prekurzorů toxických sloučenin v 

rezervoáru (Farine 1988, Schuh & Slater 1995). Ostioly se nachází ventrálně na metathoraxu. 

Na ostiolu jsou napojené svaly spolu se záklopkou. Jsou spojeny kanálkem, končícím na bázi 

peritremy, která slouží k tomu, aby vyloučený sekret odtekl, co nejdále od ostioly a nepoškodil 

tak vlastní tělo. Tato oblast je ještě obklopena evaporatoriem (Schuh & Slater 1995, Weirauch 

2019). Funkce těchto žláz je hlavně defenzivní, toxické látky se chovají jako jed a dokáží 

nepřítele paralyzovat. Mezi další funkce patří také poplachové, agregační či feromonální 

sekrece (Farine 1988, Schuh & Slater 1995, Kment & Vilímová 2010a,b). Podle Aldriche 

(1988a) mohou mít sloučeniny obsažené v sekretu 3 funkce, obranu proti predátorům, obranu 

proti mikroorganizmům a funkci feromonů. 

Histologie 

Podle Noirot & Quennedey (1991) jsou sekreční buňky homologické se sekrečními 

buňkami 3 třídy (Farine 1988, Martinez et al. 2017). Přídatná žláza, která má zpravidla 

ledvinovitý tvar, se skládá z mnoha jednobuněčných sekrečních jednotek. Nebyla prokázána 

například u zástupců čeledí Pyrrhocoridae, Corixidae a Lygaeidae (Farine 1988, Kheyri et al. 

2014). To platí i o přijímacím kanálku, který proniká do extracelulárního prostoru sekreční 

buňky tubulu. Jsou zde přítomny mikrovilly, které zřejmě usnadňují uvolňování sekrece do 

lumenu sekreční buňky (Martinez et al. 2017). Rezervoár je tvořen epiteliálními buňkami 

krychlového tvaru, které mohou zprostředkovat změnu chemického složení sloučenin (Staddon 

1979). Sloučeniny jsou v podstatě vonné látky, produkované sekrečními buňkami. Buňky 

rezervoáru dokáží získat substráty pro tvorbu dalších metabolitů absorpcí z hemolymfy 

(Staddon 1979, Noirot & Quennedey 1991, Martinez et al. 2017).  Zdá se, že sekundární 

metabolismus epiteliálních buněk rezervoáru, může mít podle Martinez et al. (2017) tři funkce, 

syntézu kutikulárních materiálů, modifikaci vonných látek a akumulaci pigmentů. 



16 
 

 

2.7. Perzistence a sexuální dimorfismus pachových žláz ploštic 

2.7.1. Perzistence DAGs u imag 

Perzistence neboli přetrvávání určitého nymfálního morfologického znaku do stádia 

dospělce se u Heteroptera skutečně vyskytuje. V tomto případě se jedná o perzistence DAGs, o 

kterých se dlouho myslelo, se u imag nevyskytují. Funkce DAGs u nymf je hlavně obranná a 

repelentní, tudíž se předpokládalo, že tuto funkci u imag přebírají MTGs, které se během 

evoluce vyvinuly na místě, kde jejich funkci nepřekážejí křídla.  

Ovšem sekrety DAGs mají i jiné funkce, a to zejména funkci feromonů, která byla 

prokázána u imag (Aldrich 1996). Novější studie ukazují, že perzistence DAGs je 

pravděpodobně častějším jevem než jejich redukce (Weiracuh 2006). Nejprve se 

předpokládalo, že ostiola nebo její jizva vyskytující se u imag dokazuje funkčnost DAGs. 

  Verhoeff (1893) byl prvním kdo zmínil perzistenci, uvádí perzistující póry čili ostioly 

přítomné u imag několika druhů ploštic. V roce 1902 Gulde publikoval historicky první, 

mnohem detailnější histologický i morfologický rozbor nymfálních stádií a jejich DAGs u 

několika zástupců čeledi Nabidae a u druhu Pyrrhocoris apterus dokázal možnou perzistenci. 

Henrici (1940) na jeho studie navázal a perzistenci u Pyrrhocoris apterus potvrdil. Uvádí i 

perzistenci např. u rodu Nabis (Latreille 1802) (Nabidae), Lygaeus (Fabricius 1794) 

(Lygaeidae) a co je zajímavé tak je zmíněná absence DAGs u dospělců druhu Cimex lectularius.  

Dupuis (1947) rozšířil dosavadní znalosti o perzistenci DAGs u imag a potvrdil další případy u 

druhu Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758) (Pentatomidae) a Arma custos. Oba tyto druhy, 

jednalo se v obou případech o samice, ve své studii vyobrazil a popsal ostioly. Dupuis (1949) 

popsal jako první pohlavní dimorfismus perzistující DAG u druhu Zicrona coerulea (Linnaeus, 

1758) (Pentatomidae: Asopinae), podrobněji viz níže.  Dupuis (1949, 1952) přispěl dalšími 

příklady perzistence DAGs u zástupců z podčeledi Asopinae.   

Velice detailní práce o pachových žlázách, zejména DAGs, byla napsána Cobbenem 

(1978). Autor shrnuje doposud vydané poznatky například Gulde (1902), Henrici (1940), 

Dupuis (1947), ale hlavně přispívá výrazně i vlastním pozorováním. Uvádí podrobnou tabulku 

o distribuci nymfálních DAGs. Zjistil, že např. u čeledi Joppeicidae (Cimicomorpha) je funkční 

čtvrtá žláza mezi tergity VI-VII, a také zde uvádí perzistující DAG u čeledi Ceratocombidae a 

Dipsocoridae (Dipsocoromorpha), po které se zachovala jizva po ostiole.  
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Aldrich (1988a) publikoval velmi důležitou práci o sekretu žláz, především jeho 

chemickém složení a perzistenci DAGs u imag pokládá za běžnou situaci (Tab. 1.).  Aldrich et 

al. (1995) považovali za jednu z funkcí sekretu funkci sexuálních feromonů. Své zkoumání 

provádí u zástupců Pentatomidae: Asopinae. Navrhli dva typy sexuálních feromonů. První typ 

se vyskytuje u „jarních“ a „letních“ samců, kteří hledají potravu a až poté pomocí feromonů 

informují okolní jedince, kde se zrovna nachází. To, že samci vyhledají potravu je svým 

způsobem lákadlo pro samice a při setkání se mohou i spářit. Druhým typem jsou samci, kteří 

jsou aktivnější v době, kdy ještě není dost potravy a feromony jim slouží pouze k nalákání a 

následnému spáření se samicí (Aldrich et al. 1995, Aldrich 1996). 

  Staddon (1999) metodou počítání duktulů, tj. vyústění odvodných kanálků do 

rezervoáru a tím sekrečních jednotek DAGs potvrdil jejich perzistenci u Pentatomoidea a 

zároveň tím přispěl ke znalostem o dimorfismu prvnímu příkladem pohlavního dimorfismu v 

počtu odvodných kanálků posteriorní a mediální žlázy.  

Wierauch (2006) publikovala studii, ve které se zabývala čeledí Reduviidae a prokázala 

perzistenci DAGs u imag nejen jizvou po ostiole, ale otevřenou ostiolou. Během 125 let se 

názory a důkazy o perzistenci měnily. Pouhá jizva po ostiole (Verhoeff 1893) se jeví jako 

neprůkazný důkaz funkčnosti DAGs u imag, ale přesto je autorova práce jako průkopnická 

velmi důležitá.  

Dalším důkazem je tedy sklerozitované ústí ostioly, na které je napojeno vestibulum 

(Staddon 1999, Weirauch 2006) například u zástupců čeledí Reduviidae, Pentatomidae a 

Acanthosomatidae. Histologické důkazy perzistence (Henrici 1940, Lucchi & Solinas 1990, 

Casier et al. 1994) poukazují na aktivní žláznatý epitel, který je tvořen funkčními sekrečními 

jednotkami. Nacházíme je u některých zástupců čeledí Reduviidae, Pentatomidae a 

Pyrrhocoridae. Za nejlepší důkaz můžeme považovat přímé sledování ploštice, která vyloučí 

sekret z DAG (např. Calam & Scott 1969). 
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Tabulka 1. Prokázaná perzistence DAGs u imag ploštic podle polohy perzistujících žláz. 

Převzato z Křížková 2012. 

2.7.2. Sexuální dimorfismus pachových žláz u ploštic 

Pohlavní dimorfismus je běžným jevem v říši zvířat. U ploštic se s ním taky setkáváme, 

a to dokonce i u perzistujících DAGs u imag. Prvním autorem, který se tímto jevem zabýval 

byl Dupuis (1947) a o dva roky déle (Dupuis 1949) rozšířil své dosavadní znalosti. Pohlavní 

dimorfismus zjistil ve velikosti DAG u druhu Zicrona coerulea. Dimorfismus spočíval ve 

velikosti anteriorní žlázy, která je u samců vyvinutá, naopak u samic je tato žláza redukovaná. 

Aldrich (1988a) ke znalostem o pohlavním dimorfismu přispěl zkoumáním chemického složení 

sekretu perzistujících žláz, jehož hlavní složkou je E-2-hexenal. Weirauch (2006) u zástupců 

Reduviidae prokázala rozdíly u taxonu Harpactorinae. DAG 1 a DAG 3 jsou zřetelně větší u 

samců než u samic.  Vůbec jako první se zabýval pohlavním dimorfismem MTGs Carayon 

(1948), který poukazoval na rozdíl ve velikosti, větší MTGs jsou u samců než u samic, u 

zástupců čeledi Lygaeidae. Dalším příkladem dimorfismu je počet kanálků posteriorní a 

mediální žlázy u Pentatomidae (Staddon, 1999), odlišný u samců a samic. Vilimova et al. (2018) 

za pomocí SEM prokázali sexuální dimorfismus externích struktur spojených s ostiolou MTGs 

u druhů rodu Aradus Fabricius, 1803 (Aradidae) např. chybějící „kýl“ u samců A. betulae 

(Linnaeus, 1758) na okraji anteriorní ostioly, zatímco u samic je kýl přítomný. U A. 

cinnamomeus (Panzer, 1806) jsou např. ostioly kratší a užší u samce nežli u samice (Obr. 4.). 
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Obrázek. 4. (A – F). Detailní stavba externích struktur asociovaných s MTGs Aradus betulae 

(Linnaeus, 1758). Převzato z Vilimova et al. (2018). 

Vysvětlivky: fms – zploštělý povrch metapleury, fp – prstovité výběžky, gr – rýha, 

k – kýl, mc – místo artikulace metakoxy, n – síť červovitých výběžků, o – ostiola,  

pt – výběžek tvaru papily, rg – plocha s hřebínky a rýhami, ri – hřebínek, rp – zaoblený výběžek, 

st – malý výběžek, tp – trnovitý výběžek, vp – červovitý výběžek, přerušovaná čára – rozsah 

evaporatoria. 

 

2.8. Základní charakteristika Cimex lectularius 

Přítomnost Cimex lectularius, jakožto parazita člověka, je známa již od nepaměti. Dufour 

(1833) zmiňuje Aristotelův popis štěnice jako jistý hmyz, který parazituje na člověku. Také se 

neztotožňuje s názorem některých autorů, kteří tvrdí, že Cimex lectularius nebyl evropského 

původu, ale byl k nám zavlečen po objevení Ameriky. Crawley (2016) na základě 

archeologických nálezů uvádí stáří znalostí o Cimex lectularius až 3500 let starou. Díky 

urbanizaci a rozvoji mezinárodního obchodu a cestování může štěnice expandovat na nová 

místa. Za posledních 12 let se zvýšil výskyt o 24,7 % ročně ve Spojených státech amerických, 



20 
 

což nejspíše způsobuje zvýšená migrace, nárůst počtu obyvatel, či globální oteplování (Weeks 

et al 2011). 

Cimex lectularius patří do čeledi Cimicidae, klasifikované v plošticích (Hemiptera: 

Heteroptera) v taxonu Cimicomorpha. Je to mikropterní ploštice s proměnou nedokonalou a 

noční aktivitou. Zároveň je ektoparazitem, který využívá jako hostitele ptáky a savce, a to 

netopýry a člověka. Předpokládalo se, že netopýři byli jejich původní hostitelé, ale fosilní 

nálezy štěnic jsou starší než netopýrů. Štěnice na lidech jsou generalisté, jejich předpokládaný 

vývoj ze specializovaných předků na netopýrech není pravděpodobný. Původní společný 

předek je doposud neznán (Roth et al. 2019). 

 

Obrázek. 5. Vyobrazení všech životních stádií Cimex lectularius (Linnaeus, 1758). Převzato z 

Dogget et al. 2012. Vysvětlivky: egg – vajíčko, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th – 1., 2., 3., 4., 5. nymfální 

instar, ♂, ♀ -dospělci. 

Jsou známy 3 druhy štěnic, které přijdou do pravidelného kontaktu s člověkem – Cimex 

hemipterus (Fabricius 1803), Cimex lectularius a Leptocimex boueti (Brumpt, 1910) (Dogget 

et al 2018). Štěnice C. lectularius je v řadě směrů výzkumu považována za modelový druh 
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ektoparazita např. pro zkoumání příčin a důsledků sexuálního výběru, samotnou unikátní 

kopulaci či výběru hostitele. Ale je také detailně studována její genomika, cytogenetika, 

rezistence vůči insekticidů či vlivu na veřejné zdraví (Reinhardt & Siva-Jothy 2007, Roth et al. 

2019, Sadílek, nepublikováno).  

Štěnice má celkem pět instarů (Obr. 5.), přičemž zbarvení od prvního po pátý instar 

tmavne. Dospělci jsou 3-5 mm velcí, oválného tvaru, dorsoventrálně zploštělí, hnědě zbarveni. 

Hlavním zdrojem potravy je krev. K nasycení dojde během 5-20 minut sání. Krev je důležitá 

pro produkci vajíček u samic a k produkci spermií u samců. Kopulace probíhá způsobem, který 

je nazýván traumatická inseminace, při které dochází k probodnutí kutikuly v membráně mezi 

abdominálními segmenty samice samcem. Tento způsob páření je energeticky pro samice velmi 

náročný, jelikož musí obnovit poškozenou kutikulu, spustí se imunitní reakce na mikroby, které 

mohly vniknout při proražení. Samice si na tento druh kopulace vyvinuly vnitřní struktury, aby 

nedocházelo k úmrtí či většímu poranění. Mají tzv. ektospermalaege, což je kutikulární 

struktura, kterou prochází samčí intromitentní orgán. Spermie jsou poté vypouštěny do další 

struktury, mesospermalaege, která je součástí sekundárního genitálního systému tzv. 

paragenitálního systému, ve kterém jsou spermie uloženy.  Po zhruba 4 hodinách migrují 

hemolymfou do vejcovodů a dojde k oplodnění vajíček. Po spáření může samice klást vajíčka 

po dobu 10 dnů, může za svůj život naklást 200-500 vajíček (Carayon 1966, Crawley 2016, 

Dogget et al. 2018, Reinhardt & Siva-Jothy 2007, Weeks et al. 2011). 

2.8.1. Studie o pachových žlázách Cimex lectularius 

Dufour (1833) poprvé popsal MTGs u Cimex lectularius, jako „vonný“ aparát, který je 

oválný a leží v hrudi. Součástí aparátu je rezervoár, který se otevírá zevně a sekret malými 

otvory, které leží na každé straně na metasternu mezi druhým a třetím párem nohou, vytéká 

ven. Künckel (1866) se zasloužil o první popis DAGs, které mylně umisťuje do prvních třech 

abdominálních segmentů a MTGs, které popisuje jako dvojici vaků, propojených s 

rezervoárem, jenž se otevírá otvory vně na metasternu. Verhoeff (1893) pro tato vyústění zavádí 

pojem ostiola a uvádí, že u Cimicidae ostiola u MTGs imag chybí. Murray (1914) popisuje 

MTGs velmi podobně jako Künckel (1866). Podle něj se MTG skládá ze dvou vakovitých žláz, 

které se otevírají na metasternu a střední komory, kterou myslel rezervoár. 

 Aldrich (1988a) popisuje pachové žlázy jako MTGs s jedním párem přídatných žláz a 

třemi malými DAGs. Brindley (1929, 1930) preferuje název „přídatná žláza“, která se vyskytuje 

u MTGs v posteriorní části centrálního rezervoáru. Mnozí autoři jako např. Künckel (1866) a 
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Landois (1868), nazývají tuto část „střední orgán ve tvaru ledviny“. Brindley (1929, 1930) také 

poskytuje obsáhlý popis DAGs i MTGs u různých čeledí podřádu Heteroptera, včetně čeledi 

Cimicidae.  Gupta (1961) shrnuje údaje o DAGs a MTGs z do této doby publikovaných prací.  

Puri (1924) se věnoval popisu jak DAGs tak i MTGs u Cimex lectularius. DAGs 

popisuje jako jednoduché struktury, jejichž buňky jsou uspořádány v jedné vrstvě, lemované 

tenkou vrstvou chitinu. Podle autora se nachází dorsálně v třetím, čtvrtém a pátém 

abdominálním segmentu. Za hlavní funkci sekretu DAGs považuje obranu. Přiznává, že nebyl 

schopen najít svaly, které by byly spojeny s rezervoárem a tvrdí, že sekret z DAGs vytéká po 

celou dobu. I když je nymfa štěnice v klidu, druhý pár nohou jen částečně blokuje otvor, kterým 

se sekret uvolňuje. MTGs u imag jsou tvořeny centrálním rezervoárem, jehož zadní stěnu tvoří 

střední orgán ve tvaru ledviny, dále dva menší rezervoáry a pár vnějších ostiol pro vyloučení 

sekretu. 

 Studiem DAGs u Cimex lectularius se dále zabýval Kemper (1929). Žláza je obalena 

tzv. intimou tvořenou chitinem, která navazuje na kutikulu. Další vrstvou je bazální membrána. 

Na rozdíl od Guldeho (1902) tvrdí, že otvor není zakryt žádnou chitinovou záklopkou, ale je 

vždy otevřený a tím se ztotožňuje s názorem Puriho (1924). Studoval také svaly DAGs, které 

nepřímo ovládají vylučování sekretu. Při relaxaci se lumen žlázy zúží a tím dochází k vyloučení 

sekretu. Henrici (1940) na Kemperův (1929) popis svalů reaguje tvrzením, že některé svaly 

popsány Kemperem působí jako „otevírací“ u Pyrrhocoris apterus. U štěnice je „hrdlo“ a 

proximální část DAGs uvnitř chitinizovaná, to zabraňuje stlačování žlázy. 

 Detailnější popis MTGs Cimicidae poskytuje Carayon (1966). Své zkoumání 

praktikoval jak na čerstvých, tak fixovaných vzorcích, přičemž fixované sloužily k histologické 

studii a mohl tak vidět obarvenou kutikulu např. vestibula, který spojuje rezervoár s ostiolou. 

MTGs jsou funkční a přítomny u všech studovaných zástupců Cimicidae. Rezervoár popisuje 

jako velkou „kapsu“ oranžovo-červené barvy. Přídatné žlázy Cimicidae rozdělil do tří typů. 

Typ Cimex, který je popsán nejpřesněji u Cimex lectularius, má podobu plochého disku, ve 

kterém jsou invaginace kutikulární intimy. Typ Haematosiphon, jehož struktura je trubicovitá 

bez přítomnosti invaginace kutikuly a typ Afrocimex, který je pravděpodobně jen podtypem 

Haematosiphon. 

Carayon (1971) pomocí elektronového mikroskopu, pořídil snímky evaporatoria MTGs, 

na kterých jsou vidět různé typy mikroskulptury, které plochy pokrývají. Ukázal tím 

rozmanitost evaporatoria u Cimicidae. U Primicimex cavernis (Barber, 1941) zjistil Carayon 
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(1971) na základě snímků částečně redukovanou MTG. Cobben (1978) shrnul znalosti o 

výskytu DAGs u larev zástupců Heteroptera do přehledové tabulky. Například Cimicidae mají 

tři funkční DAGs a po čtvrté mohou mít kutikulární jizvu. Zástupci čeledi Miridae mají 

nejredukovanější počet DAGs, v podstatě mají pouze jednu funkční, a to mezi třetím a čtvrtým 

segmentem. 

Dosavadní publikované znalosti o pachových žlázách štěnice můžeme tedy shrnout 

následovně. U Cimex lectularius je tedy vyústění DAGs umístěno dorsálně mezi třetím, čtvrtým 

a pátým abdominálním segmentem. Mají nejpravděpodobněji tři funkční DAGs. Hlavní funkce 

těchto žláz je obranná. Proximální část mají chitinizovanou, aby nedošlo k deformaci žlázy. 

DAGs jsou obaleny intimou, pod ní se nachází bazální membrána.  Sekret je vylučován při 

pohybu, v klidu je tomu zabráněno částečně druhým párem nohou. MTGs se skládají z 

centrálního rezervoáru, dvou menších rezervoárů a párem ostiol, které se nachází na metasternu. 

Zadní stěnu centrálního rezervoáru tvoří přídatná žláza, která se může vyskytovat ve třech 

typech: Cimex, Afrocimex a Haematosiphon. Mikroskulptura na evaporatorium je velmi 

různorodá. Sekret je vylučován na evaporatorium umístěné na metasternu, mezi druhým a 

třetím párem nohou. 

2.8.2. Složení a funkce semiochemikálií Cimex 

Semiochemikálie jsou sloučeniny, které jsou syntetizované a vyloučené DAGs i MTGs. 

Zprostředkovávají přenos důležitých informací mezi jednotlivými organismy. Velmi důležitou 

roli v chemické komunikaci hrají feromony, díky nim dochází ke komunikaci mezi jedinci 

stejného druhu (Crawley 2016). Není známo, že by druh Cimex lectularius přenášel nemoci, 

mohou ale způsobit po opakovaném pobodání kožní problémy či nespavost. Přes den je štěnice 

imobilní a vylučuje agregační feromon, který přitahuje ostatní jedince k sobě navzájem. V noci 

je jejich aktivita řízena nedostatkem potravy, ale podílí se na tom i cirkadiánní hodiny, jejich 

rytmus je obrácený k lidskému kvůli vyloučení jejich objevení hostitelem (Hansen et al. 2014, 

Čejková 2019). Hostitele vyhledávají kombinací tepla, které lidské tělo vydává a kairomonů, 

což jsou běžné semiochemikálie pro interakci parazit – hostitel (Hansen et al. 2014, Crawley 

2016). Cimex lectularius může detekovat hostitele až na vzdálenost 1,5 metru. Stačí i změna 

teploty o 1–2°C, aby štěnice zareagovala a vyhledala hostitele (Weeks et al. 2011, Hansen et 

al. 2014). 

 Studie prokázaly, že hlavním atraktantem pro Cimex lectularius je oxid uhličitý. Při 

pokusu byly vyzkoušeny pasti, ve kterých byl oxid uhličitý, kairomony a teplota, která 
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napodobovala tělesnou (Hansen et al. 2014). Nejvíce štěnice přitahoval oxid uhličitý (Weeks et 

al. 2011, Hansen et al. 2014). Dále je pro ně atraktivní kůže, přesněji mastné kyseliny a těkavé 

látky obsažené v potu člověka (Weeks et al. 2011). Bylo také zjištěno, že Cimex lectularius dá 

přednost člověku před psem, toto může být způsobeno kvůli mastným kyselinám, které se 

nachází v lidské kůži nebo díky chemickému složení lidského potu (Weeks et al. 2011). 

Aby vůbec ke komunikaci došlo a semiochemikálie mohly být rozpoznány, slouží 

Cimex lectularius tykadla. V tykadlech mají uložené čichové senzory, tykadla jsou 

čtyřčlánková jako u většiny ploštic (Weeks et al. 2011, Hansen et al. 2014, Crawley 2016). 

Tykadla zachytí semiochemikálie, přes póry se dále transportují hemolymfou, dále váží na 

olfaktorické receptory na dendritech neuronů (Weeks et al. 2011, Hansen et al. 2014,). Celý 

tento proces funguje díky protein vázajícím odorantům (dále jen OBP). Odoranty reagují 

alespoň se dvěma proteiny při vstupu do čichové sensily, s OBP a s odorantními receptory (dále 

jen OR). OBPs usnadňují přenos pachových molekul hemolymfou k OR proteinům, které jsou 

umístěné právě v dendritech olfaktorických neuronů (Weeks et al. 2011, Hansen et al. 2014). 

Po navázání na dendrity je výsledný akční potenciál vyhodnocen centrální nervovou soustavou 

a dochází k behaviorální odpovědi Cimex lectularius (Weeks et al. 2011). Čichové sensily se 

nachází pouze na tykadlech, tudíž jejich role hlavního čichového orgánu je velice důležitá 

(Weeks et al. 2011). U štěnice identifikoval Hansen et al. (2014) 44 čichových senzorů 

uložených v tykadlech. Pro zajímavost je to 50x méně než u druhu Triatoma infestans (Klug, 

1834) (Reduviidae), který je vektorem pro Chagasovu chorobu (Hansen et al 2014). Nižší počet 

můžeme vysvětlit nižším spektrem hostitelů a jejich kontaktu s nimi. 

Na distálním konci tykadla se nachází sensily. Haraca et al. (2009) ve své studii uvádí 

tři různé typy sensil u Cimex lectularius. Analýzou odhalil C sensilu, tvaru rýhovaných kolíčků 

a čtyři až pět olfktorických neuronů receptoru (dále jen ORN), D sensilu, tvaru hladkých 

kolíčků, 8-19 ORN a 29 trichomů. E sensila má jeden až tři ORN a nazývá ji trichoidní sensilou. 

Kemper (1929) na tykadlech Cimex lectularius nemohl najít žádnou čichovou sensilu a proto 

si myslel, že jim čichové vnímání chybí. Harraca et al. (2009) studoval působení sensil na 31 

použitých sloučenin, z toho ani na jednu nereagovala sensila typu E. Určil tři typy sensily D na 

základě elektrofyziologické odpovědi ORN – Da, Db a Dc. Db a Dc sensily jsou si funkčně 

více příbuzné než sensila typu Da. E sensila se podobá strukturně D sensile. Levinson et al. 

(1974) na základě svých pokusů uvádí, že sensila typu E, respektive její ORN reagovaly na 

poplachový feromon (hexanální a oktenální sloučeniny obsažené ve feromonu), a právě to je 

dovedlo k názoru, že sensila E detekuje feromony. Studie Harraca et al. (2009) dokázala, že 
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výhradně D sensila reaguje na poplachový feromon, její typy Da na hexanální složky a Db na 

oktenální složky. Sensila typu C nejvíce reagovala na amoniak, který můžeme považovat za 

těkavou látku.  

Liedtke et al. (2011) srovnávali tropický druh Cimex hemipterus s Cimex lectularius. 

Cimex hemipterus má dvojnásobný počet chemosenzitivních sensil než Cimex lectularius. U 

Cimex lectularius se shoduje s názory Harraca et al. (2009) a považuje sensilu D, ale i C za 

receptory pro poplachový feromon. Levinson et al. (1974) uvažovali sensily C, D i E kvůli 

jejich poréznosti za receptory a přidělil jim čichovou funkci. Sensilu E rozdělil na E1 a E2 a 

považoval je za receptory pro poplachový feromon. Harraca (2009) jeho tvrzení vyvrátil a Liu 

et al. (2014) tento typ sensily zkoumá též. Srovnávali i ostatní typy sensil Cimex lectularius s 

jiným krev sajícím hmyzem – Culex quinquefasciatus (Say, 1823), Anopheles gambiae (Giles, 

1902) a Aedes aegypti (Linnaeus in Hasselquist, 1762). Sensila C Cimex lectularius je podobná 

tzv. GroovedPeg sensila (dále jen PG), D sensila je podobná ShortBluntedTrichoid sensile (dále 

jen SBT) a E sensila je podobná LongSharpTrichoid sensile (dále jen LST). Touto studií 

prokázali podobné neurologické odezvy mezi krev sajícím hmyzem. Dospělci štěnic nevykazují 

žádný sexuální dimorfismus tykadel, jejich larvy mají stejný typ sensil jako dospělci (Levinson 

et al. 1974). 

Pro Cimex lectularius jsou nejvýznamnější dva feromony – alarm feromon neboli 

poplachový feromon a agregační feromon neboli také hnízdní feromon (Crawley 2016). 

Poplachový feromon vylučují štěnice v případě, kdy se cítí být ohroženy, tento feromon je 

stimuluje k pohybu (Levinson & Bar 1979, Crawley 2016). Funguje poplašně, ale slouží také k 

rozpoznání pohlaví. Samec je lákán na čerstvě nasátého jedince, tudíž někdy dochází i k 

homosexuální kopulaci (Ryne 2009, Weeks et al. 2011, Crawley 2016). Ryne (2009) udělal 

pokus, ve kterém napodoboval interakci samec – samec u interakce samec – samice. Přidal 

poplachový feromon a tím se snížila doba kopulace. Tento feromon slouží i k rozpoznání 

samců, sami ho vylučují při kopulaci, samice nikoliv. Tím dochází ke snížení frekvence 

homosexuální kopulace (Ryne 2009, Crawley 2016). Hlavní složky tohoto feromonu jsou (E)-

2-hexenal, (E)-2-oktenal, dále také ale butanon a acetaldehyd (Levinson et al. 1974, Liedtke et 

al. 2011, Weeks et al. 2011, Crawley 2016). Feromon sekretovaný nymfálními DAGs obsahuje 

navíc 4-oxo-(E)-hexenal a 4-oxo-(E)-oktenal, tyhle dvě sloučeniny se v sekretu vylučovaným 

MTGs u dospělců nenachází. Toto silnější složení sekretu vylučovaných DAGs nymf může 

znamenat signál pro samce o jejich nedospělosti a tím k zabránění traumatické inseminace 

(Feldlaufer et al. 2010, Harraca et al. 2009, Liedtke et al. 2011). Samci mají specifické receptory 
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pro sloučeniny, které mají navíc ve svém sekretu nymfy. Tyto složky samec zachytí a rozpozná 

tak pohlaví jedince (Harraca et al. 2009, Crawley 2016). Nymfy mají poměr (E)-2-hexenalu ku 

(E)-2-oktenalu 2:5 (Harraca et al. 2009). Feldlaufer et al. (2010) ve své studii uvádějí, že 

uvedené 4-oxo-aldehydy tvoří 16% sloučenin DAGs (11% 4-oxo-(E)-hexenal a 5% 4-oxo-(E)-

oktenal), mohlo by to vést k novým strategiím odchytu Cimex lectularius. (E)-2-hexenal a (E)-

2-oktenal je obsažen jak v sekretu u nymf, tak u dospělců a podle koncentrace ve vzduchu slouží 

jako poplachový feromon. Pro dospělce je např. prahová hodnota (E)-hexenalu 9.1014 molekul 

na ml ve vzduchu (Levinson et al. 1974). 

Agregační feromon slouží k shlukování Cimex lectularius. Ukázalo se, že samice se 

agregují méně než samci či nymfy a čím víc samců se v populaci vyskytuje, tím je méně 

pravděpodobné, že se spárované samice budou agregovat (Crawley 2016). Siljander et al. 

(2008) prokázali, že neoplozené samice se agregovaly a oplodněné nikoliv. To je dovedlo k 

hypotéze, že oplodněné samice se neagregují kvůli riziku další traumatické inseminace. Tato 

hypotéza však nebyla v terénu ani v laboratoři prozkoumána (Crawley 2016). Agregační 

feromon obsahuje deset základních složek – (E)-hexenal, (E)-oktenal, (2E,4E) oktadienal, (RS) 

limonen, benzaldehyd, nonanal, dekanal, sulcaton a benzylakohol (Siljander et al. 2008). 

Nymfy prvního instaru naleznou rychleji hostitele s agregovanými samicemi než bez nich. Tato 

agregace je považována za rodičovskou péči (Crawley 2016). 

3. Závěr 

Z přehledu publikovaných údajů je zřejmé, že exokrinní žlázy u ploštic jsou velmi 

důležitým orgánem. Jejich spektrum je široké, nejčastěji jsou zastoupeny DAGs a MTGs, 

jejichž hlavní úloha je syntéza a skladování aromatických a často také těkavých sloučenin. 

Jejich funkce je zejména obranná a repelentní. Nejčastěji se u recentních zástupců ploštic 

vyskytují tři funkční DAGs, jejichž nejnápadnější vnitřní strukturou je rezervoár. Rezervoár 

ústí zevně méně či více nápadným otvorem, ostiolou. Na ostioly jsou navázané peritremy a 

evaporatoria, externí struktury se složitou mikroskulpturou bránící tělo před vlastním sekretem, 

který je pro ploštice samotné také toxický. Nyní je zřejmé, že persistence DAGs u dospělců je 

daleko obvyklejším jevem, než se dříve předpokládalo. Dokázané, fyziologicky aktivní DAGs 

jsou především u dospělců zástupců Asopinae, dravé podčeledi kněžic (Pentatomidae), u 

kterých byla jejich persistence potvrzena chemickou analýzou sekretu. Jako další důkazy byly 

dříve brány persistující rezerovár nebo jizva po ostiole, tyto důkazy jsou však nedostatečné, 
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funkčnost DAGs u dospělců nedokazují. MTGs nacházíme pouze u dospělců, mají složitější 

stavbu než DAGs, včetně přídatné žlázy, která poskytuje enzymy pro toxické sloučeniny. 

Pachové žlázy u štěnice Cimex lectularius jsou velmi důležitými strukturami jak pro 

komunikaci mezi jednotlivci, tak pro hledání jejího hostitele. Přesto, že se jedná o významného 

ektoparazita člověka, znalosti o morfologii a histologii jeho pachových žláz jsou sporné. 

Převažují starší studie publikované před desetiletími, v současné době takto zaměřené studie 

chybí. Naopak o složení semiochemikálií produkovaných štěnicemi existuje řada studií, protože 

štěnice se v posledním období rychle šíří a představují tak pro vyspělý svět novou komplikaci. 

U nymf štěnic nacházíme tři funkční DAGs, které vyúsťují mezi třetím a čtvrtým, 

čtvrtým a pátým a pátým a šestým abdominálním segmentem. Sekret je uvolňován hlavně při 

pohybu. MTGs mají jako nejnápadnější část vyvinutý centrální rezervoár, jehož zadní stěnu 

tvoří přídatná žláza, která se může nacházet ve třech typech. Funkce sekretu je hlavně obranná, 

ale mají také funkci feromonů. Pro štěnice jsou nejdůležitější poplachový a agregační feromon. 

Poplachový feromon vylučují štěnice při stavu ohrožení, přičemž hlavní složky tohoto 

feromonu jsou (E)-2-hexenal a (E)-2-oktenal. Feromon sekretovaný nymfálními DAGs 

obsahuje navíc 4-oxo-(E)-hexenal a 4-oxo-(E)-oktenal. Nymfy toto účinnější složení mají kvůli 

informování okolních samců o jejich nedospělosti. O tom, zda feromon bude mít poplašnou 

funkci, rozhoduje jeho koncentrace ve vzduchu. Agregační feromon slouží k shlukování štěnic. 

Feromon obsahuje deset základních složek – (E)-hexenal, (E)-oktenal, (2E,4E) oktadienal, (RS) 

limonen, benzaldehyd, nonanal, dekanal, sulcaton a benzylakohol. Díky vyloučení tohoto 

feromonu naleznou první instary lépe a rychleji hostitele. Tento fenomén můžeme považovat 

za typ rodičovské péče. 

Pro doplnění detailních znalostí o chemické komunikaci štěnice Cimex lectularius je 

tedy velmi žádoucí uskutečnit podrobné studie morfologie a histologie systému jejích 

pachových žláz u nymf i dospělců. 
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