
Abstrakt 

Společenský hmyz si vyvinul složitou komunikaci, která je dominována chemickými signály, tedy 

feromony. Termiti (Isoptera) jsou toho dokonalým příkladem, jelikož využívají širokou škálu feromonů, 

jako stopovací, pohlavní, poplašné a další feromony. Právě první zmíněný typ feromonů byl chemicky 

charakterizován u relativně mnoha skupin napříč fylogenezí termitů. To umožnilo popsat jejich diverzitu ve 

fylogenetickém kontextu a vyzývá k hledání evolučních posloupností schopnosti detekce těchto feromonů 

u různých linií napříč vývojových stromem, včetně hledání evolučního scénáře pro vznik specifických 

čichových receptorových proteinů. U většiny druhů se jako stopovací feromony vyskytují převážně jednou, 

dvakrát a třikrát nenasycené alkoholy (3Z)-dodec-3-en-1-ol (DE), (3Z,6Z)-dodeca-3,6-dien-1-ol (DDE) a 

(3Z,6Z,8E)-dodeca-3,6,8-trien-1-ol (DTE). 

Obecným cílem mojí práce bylo přispět k porozumění evoluce čichového vnímání C12 alkoholů jako 

stopovacích feromonů termitů. Konkrétně jsem si kladla otázku, zda evolučně bazálnější linie (Kalotermes 

flavicollis a Neotermes cubanus z čeledi Kalotermitidae) mající ancestrální stopovací feromon DE odpovídá 

na modernější látky DDE a DTE, a naopak, zda pokročilejší linie (Reticulitermes flavipes z čeledi 

Rhinotermitidae) používající jako stopovací feromon DTE odpovídá na ancestrální látku DE. K tomuto 

účelu jsem používala behaviorální pokusy testující stopovací aktivitu látek a elektrofyziologická měření, 

stanovující čichovou detekci těchto feromonů. Mým dalším cílem bylo zavést techniku single sensillum 

recording (SSR), která dosud nebyla u termitů používána, a hledat tykadlové senzily specifické pro detekci 

DTE u moderní čeledi Rhinotermitidae. K tomu účelu jsem zmapovala tykadlové senzily R. flavipes pomocí 

rastrovací elektronové mikroskopie a třídila čichové senzily podle jejich odpovědi na různé C12 alkoholy 

s využitím SSR. 

Moje výsledky naznačují, že evolučně starší Kalotermitidae mají nízkou, nespecifickou citlivost 

k moderním feromonům DDE a DTE. Naopak moderní Rhinotermitidae si podle všeho zachovali citlivost 

k ancestrálnímu feromonu DE, a je možné, že mají konzervovaný odpovídající DE receptor vedle nově 

získaného receptoru pro DTE. Obě linie vykazují pouze nízkou reakci na DDE, který se vyvinul až po 

diverzifikaci nejmodernější čeledi Termitidae. Moje výsledky také ukazují, že SSR je vhodná technika pro 

hledání příslušných čichových senzil u termitů, jak ukazují moje pozorování senzil specificky 

odpovídajících na DTE u R. flavipes.  
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