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Abstrakt 

 Ceratitis capitata je významný zemědělský škůdce, jehoţ reprodukční chování je 

kontrolováno chemickými signály. Samečci zahajují páření tvorbou rojů, v kterých 

uvolňují sexuální feromony, jimiţ lákají samičky k páření. Cílem diplomové práce bylo 

zjištění vlivu hostitelských rostlin na sloţení samčích sexuálních feromonů C. capitata. 

 Bylo studováno chemické sloţení těkavých látek uvolňovaných volajícími samci 

C. capitata z jedné laboratorní a dvou divokých populací pomocí dvourozměrné plynové 

chromatografie s průletovým analyzátorem a hmotnostní spektrometrickou detekcí 

(GC×GC-TOFMS), plynové chromatografie s elektroantenografickou a plamenově 

ionizační detekcí (GC-EAD-FID) a analýzy vícerozměrných dat. 

 Byly zjištěny významné rozdíly v kvantitativním a kvalitativním sloţení chemických 

látek uvolňovaných samci zkoumaných populací. Analýzy z GC-EAD-FID odhalily čtrnáct 

antenálně aktivních látek s moţnými behaviorálními funkcemi. Jako antenálně aktivní 

látky C. capitata byly poprvé zaznamenány isomenthon, geraniol, bornylacetát, 

geranylaceton a ethyloktanoát. Statistické analýzy ukázaly srovnatelnou citlivost tykadel 

samečků a samiček na hlavní komponenty samčích emanací. Celkově jsou tyto výsledky 

významné z hlediska optimalizace metod kontroly populací C. capitata. 

 

klíčová slova: Ceratitis capitata, samčí sexuální feromon, dvojrozměrná plynová 

chromatografie s průletovým analyzátorem a hmotnostní spektrometrickou detekcí 

(GC×GC-TOFMS), plynová chromatografie s elektroantenografickou a plamenově 

ionizační detekcí (GC-EAD-FID), analýza hlavních komponent (PCA) 
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Abstract 

The Ceratitis capitata is a very important agricultural pest, whose reproduction 

behaviour is controled by chemical signals. Males initiate mating by creating leks, where 

they release sexual pheromones to attract females. The main goal of this diploma thesis 

was to determine the influence of host plants on the composition of male sex-pheromones 

C. capitata and to compare emanations of wild males with those originating from 

laboratory population.  

We studied the chemical composition of volatiles, released by calling males C. capitata 

from laboratory and two wild populations, using two-dimensional gas chromatography 

with time-of-flight mass spectrometric detection (GC×GC-TOFMS), gas chromatography 

with electroantennographic and flame ionization detection (GC-EAD-FID). All data were 

statistically analyzed by multivariate data analyses. 

Significant differences were observed in the quantitative and qualitative composition of 

the chemical emanations among males from the three populations. The GC-EAD-FID 

analyses revealed fourteen antenally active compounds with a possible behavioral function. 

Isomenthone, geraniol, bornyl acetate, geranyl acetone and ethyl octanoate were newly 

identified antenally active compounds of C. capitata male sex pheromone. Statistical 

analyses indicated that males and females of C. capitata possess comparable sensitivity to 

male-produced volatiles. The results are significant from the perspective of optimalisation 

of C. capitata control techniques. 

 

keywords: Ceratitis capitata, male sex pheromone, two-dimensional gas chromatography 

with time-of-flight mass spectrometric detection (GC×GC-TOFMS), gas chromatography 

with electroantennographic detection (GC-EAD-FID), principal component analysis (PCA) 
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Seznam symbolů a zkratek 

C.   Ceratitis 

č. číslo 

Da Dalton 

EAD elektroantenografický detektor 

EAG elektroantenografie 

ECD   detektor elektronového záchytu 

EI ekoklimatický index 

ESG elektrosenziolografie 

et al.   kolektiv 

FAO   Food and Agriculture Organization 

FID   plamenově ionizační detektor 

GC   plynový chromatograf 

GC-EAD   plynová chromatografie s elektroantenografickou detekcí 

GC-EAD-FID plynová chromatografie s elektroantenografickou a plamenově 

ionizační detekcí 

GC-FTIR plynová chromatografie s detekcí pomocí infračervené spektroskopie 

s Fourierovou transformací 

GC×GC   dvourozměrná plynová chromatografie 

GC×GC-MS dvourozměrná plynová chromatografie s hmotnostně 

spektrometrickou detekcí 

GC×GC-TOFMS dvourozměrná plynová chromatografie s hmotnostně 

spektrometrickou detekcí s průletovým analyzátorem 

HPLC-MS vysokoúčinná kapalinová chromatografie s hmotnostně 

spektrometrickou detekcí 

IAEA   Agentura pro mírové vyuţití atomové energie (OSN) 

IR-EAD   lineární retenční index z elektroantenografické detekce 

IR-GC   lineární retenční index z FID detekce 

L.   Linné 

Milli-Q ultra čistá voda 

m/z relativní molekulová hmotnost / náboj 

N   počet měření 

NIST   National Institute of Standards and Technology 

NMR nukleární magnetická rezonance 
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Obr.   obrázek 

P   hladina pravděpodobnosti 

p.a.   per analysis (pro analýzu – označení stupně čistoty chemikálií) 

PCA   analýza hlavních komponent 

RDA   redundantní analýza 

RSD   relativní směrodatná odchylka 

Rt   retenční čas [s] 

SIT   Sterile Insect Technique - technika pouţití sterilního hmyzu 

SPME   mikroextrakce na pevné fázi 

spp.   druh 

Tab.   tabulka 

TIC   total ion current – celkový iontový proud 

TOFMS   průletový analyzátor 

t-test   Studentův test 

VCT Volatile Collection Tubes - adsorpční trubička na zachytávání 

těkavých látek 

v.v.i.   veřejná výzkumná instituce 

♀   samička 

♂   sameček  
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1. ÚVOD 

Ceratitis capitata patřící do čeledi Tephritidae je vysoce polyfágní druh dvoukřídlého 

hmyzu (Diptera) vyskytující se v mnoha státech světa převáţně v tropickém 

a subtropickém pásmu. Je schopen přizpůsobit se chladnějším podmínkám a různým 

hostitelským rostlinám, proto není zcela vyloučeno, ţe by se mohl adaptovat a rozšířit 

i v České republice. Jedná se o zemědělského škůdce napadajícího převáţně ovoce 

(citrusové plody, jablka, fíky), do kterého samičky kladou svá vajíčka a larvy vyţírají 

duţinu. Samečci zahajují páření tvorbou rojů, ve kterých hromadně vylučují sexuální 

feromony a lákají samičky k páření. Feromony jsou chemické látky specifické pro daný 

druh a ovlivňující jeho chování. Studium sexuálních feromonů samečků C. capitata 

přispívá k poznání evolučních vztahů s ostatními druhy čeledi Tephritidae a k hledání 

nových environmentálně šetrných metod kontrol tohoto zemědělského škůdce. 

Pro monitorování výskytu vrtule C. capitata a sníţení její populace se v posledních 

letech stále více vyuţívá metoda sterilizace hmyzu (SIT). Tato technika je zaloţená na 

chovu laboratorních samců, jejich sterilizaci a následném vypouštění do oblastí výskytu 

divokých populací. Cílem metody je dosáhnout co nejvyššího počtu páření sterilních 

samců s volně ţijícími samičkami. Úspěch SIT závisí na konkurenceschopnosti 

laboratorních samců se samci divokých populací. Studium feromonové komunikace nám 

dává nástroj ke kontrole kompatibility vypouštěných sterilních populací s populacemi 

přírodními. Feromony jsou vnímány čichovým orgánem (tykadlem). Schopnost látek 

vyvolávat podráţdění tykadel (tj. schopnost much tyto látky vnímat) je významným 

předpokladem pro moţnost, ţe daná látka má potenciál ovlivňovat chování jedince. 

Samčí kopulační chování se liší geograficky mezi volně ţijícími populacemi, ale i mezi 

laboratorně chovanými. U některých druhů much z čeledi Tephritidae je dokázáno, ţe 

hostitelské rostliny mají významný vliv na úspěšnost samečků při námluvách. Také 

samičky jsou přitahovány vůní hostitelské rostliny, podle které identifikují místo pro 

nakladení vajíček. Proto specifické těkavé sloţky hostitelských rostlin umocňují samčí 

feromony a samečci jsou pak pro samičky přitaţlivější. Někteří samci dokáţou specifické 

chemické sloţky vůně hostitelské rostliny vyuţít při syntéze vlastních feromonů (např. 

druh Bactrocera dorsalis). Tito samci jsou pak pro samičky atraktivnější při výběru 

k páření a samičky jim dávají přednost před sterilními samci z laboratorních chovů. 

Nicméně přímý vliv těkavých sloţek hostitelských rostlin na sloţení sexuálních 

feromonů C. capitata nebyl dosud zkoumán. Proto byl v této práci studován vliv dvou 

různých hostitelských rostlin, kterými byly kulturní odrůdy jabloně lesní (Malus sylvestris) 
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a fíkovníku smokvoňe (Ficus carica), na sloţení samčích sexuálních feromonů 

C. capitata. Bylo porovnáno sloţení sexuálního feromonu těchto dvou populací divokých 

vrtulí s populací pocházející z laboratorních podmínek hromadného chovu. K analýze byla 

vyuţita metoda GC×GC-TOFMS. Také bylo studováno, které sloučeniny samčího 

sexuálního feromonu C. capitata vykazují antenální aktivitu a mají tak potenciální vliv na 

jejich chování. Nakonec bylo pomocí GC-EAD-FID posouzeno, zda obě pohlaví 

C. capitata vnímají směsi samčích pohlavních feromonů a zda jsou jednotlivé sloţky stejně 

efektivní pro samečky i samičky. 

Práce na této studii probíhala v rámci mezinárodní spolupráce zaměřené na sníţení 

ekonomických ztrát způsobených vrtulemi. Projekt je podporovaný Agenturou pro mírové 

vyuţití atomové energie (International Atomic Energy Organization, IAEA), která se 

zaměřuje na vyuţití SIT metody proti C. capitata a ostatním druhům vrtulovitých 

způsobujících ztráty na zemědělských plodinách. Tato studie je výsledkem spolupráce 

biologů a chemiků zabývajících se touto problematikou. 

 

1.1 Cíl práce: 

 Zjištění přímého vlivu hostitelských rostlin jabloně lesní a fíkovníku smokvoně na 

tvorbu samčích sexuálních feromonů C. capitata. 

 Objasnění rozdílů v chemickém sloţení sexuálních feromonů samečků jedné 

laboratorní a dvou divokých populací C. capitata pomocí GC×GC-TOFMS. 

 Rozpoznání antenálně aktivních sloučenin feromonů metodou GC-EAD-FID. 

 Posouzení, zda jednotlivé pohlaví C. capitata vnímají stejně komponenty 

sexuálních feromonů samečků a zda jsou jednotlivé sloţky stejně efektivní pro obě 

pohlaví. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1 TEPHRITIDAE 

Tephritidae neboli vrtulovití jsou jednou z největších čeledí řádu dvoukřídlých 

(Diptera). Dnes je popsáno více neţ 4 000 různých druhů vrtulovitých vyskytujících se 

zejména v subtropických a tropických oblastech světa
1
. Přibliţně 267 druhů se vyskytuje 

na území Evropy
2
. V posledních letech bylo na území České republiky zaznamenáno 

113 druhů (99 na území Čech a 98 na Moravě) a na území Slovenska 102 druhů
3
.
 
Jedním 

z významných druhů u nás je vrtule třešňová [Rhagoletis cerasi L. (Linnaeus, 1758)]
4
. 

Většina vrtulovitých patří mezi ekonomicky významné škůdce napadajících převáţně 

plody ovocných stromů. Jednotlivé druhy se od sebe liší morfologicky, chováním 

a hostitelskými rostlinami
1
.
 

 

2.1.1 STUDOVANÝ DRUH Ceratitis capitata 

Mnoho druhů vrtulovitých je podrobně studováno především pro svůj negativní dopad 

na zemědělství. Škody způsobené larvami vrtulí v plodech zemědělsky významných plodin 

se zásadně projevují na ekonomických ztrátách
5
. Například na území Izraele, Jordánska 

a Palestiny v době, kdy nebyla provedena ţádná kontrolní opatření proti středomořské 

vrtuli Ceratitis capitata, byly roční ztráty odhadovány zhruba na 365 milionů amerických 

dolarů. To je více neţ polovina výnosu z celkové produkce. Podle dostupných údajů byly 

přímé škody (ztráty výnosu a kontrola nákladů) a nepřímé škody (dopad aplikace 

insekticidů na ţivotní prostředí) způsobené C. capitata v uvedené oblasti odhadovány na 

částku přibliţně 192 milionů dolarů za rok. Odhaduje se, ţe tato částka se bude kaţdým 

rokem zvyšovat, pokud současné programy kontroly proti C. capitata nebudou nahrazeny 

metodami efektivněšími
6
. Ne všechny druhy vrtulovitých jsou škodlivé. Některé druhy 

např. vrtule (Urophora) jsou vyuţívány pro biologickou kontrolu plevelů
5
.  

Rod Ceratitis zahrnuje přibliţně 65 druhů vyskytujících se původně převáţně v tropické 

a jiţní Africe. Druh C. capitata se rozšířil do téměř všech tropických a teplejších mírných 

oblastí světa. Jedná se o pravděpodobně nejnebezpečnějšího škůdce rodiny Tephritidae, 

který je schopen přizpůsobit se chladnějším podmínkám a různým druhům hostitelských 

rostlin
5
.
 
Dospělá vrtule (Obr. 1) je přibliţně 3,5 aţ 5 mm dlouhá. Barva jejího těla je 

naţloutlá s hnědým nádechem a výraznou kresbou na křídlech
7
. 
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2.1.2 TAXONOMICKÉ ZAŘAZENÍ Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) 

 

Říše: ţivočichové Animalia 

Kmen: členovci Arthropoda 

Třída: hmyz Insecta                                    

Řád: dvoukřídlý Diptera 

Čeleď: vrtulovití Tephritidae 

Rod: vrtule Ceratitis 

Druh: vrtule velkohlavá Ceratitis capitata
8 

                     
 Obr. 1: dospělec Ceratitis capitata

7
 

 

2.1.3 GEOGRAFICKÁ DISTRIBUCE 

C. capitata byla poprvé objevena roku 1910 na Havajských ostrovech
9
.
 
Původně 

pochází z tropické Afriky z východní subsaharské oblasti (Keňa), z které se posléze 

rozšířila do mnoha států světa. K rozšíření C. capitata napomohl mezinárodní obchod 

s ovocem a cestovní ruch
10

.  

Informace o současném výskytu C. capitata jsou doloţeny v Africe (Alţírsko, Angola, 

Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kapverdy, Kongo, Demokratická 

republika Kongo, Pobřeţí slonoviny, Egypt, Etiopie, Gabon, Ghana, Guinea, Keňa, 

Libérie, Libye, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritius, Maroko, Mosambik, Niger, Nigérie, 

Réunion, Svatý Tomáš a Princův ostrov Senegal, Seychely, Sierra Leone, Jiţní Afrika, 

Svatá Helena, Súdán, Tanzanie, Togo, Tunisko, Uganda, Zimbabwe) v Asii (Kypr, Izrael, 

Jordánsko, Libanon, Saudská Arábie, Sýrie, Turecko, Jemen) v Západní Austrálii, v střední 

Americe a Karibiku (Kostarika, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamajka, Nizozemské 

Antily, Nikaragua, Panama, Portorico) v jiţní Americe (Argentina, Brazílie, Kolumbie, 

Ekvádor, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela) a v Evropě (Albánie, Azorské ostrovy, 

Baleárské ostrovy, Kanárské ostrovy, Korsika, Chorvatsko, Francie, Řecko, Itálie, ostrovy 

Madeira, Portugalsko, jiţní Rusko, Sardinie, Sicílie, Slovinsko, Španělsko, Jugoslávie)
11

. 

K zjištění potenciální geografické distribuce C. capitata se dá pouţít model Climex, 

který ukázal, ţe výskyt druhu je omezen na severu Evropy chladem a v severní Africe 

a na jihu Španělska a Portugalska suchem (Obr. 2)
12

. 
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Obr. 2: Zobrazení potenciální celosvětové geografické distribuce C. capitata pomocí 

modelu Climex
12

. 

a) Znázornění ekoklimatického indexu (EI) za pouţití bodových dat a přírodních sráţek. 

b) Climex EI s 25 mm zavlaţování za týden. Odvozená vhodnost prostředí pro C. capitata 

je úměrná velikosti kruhů. 

 

2.1.4 HOSTITELSKÉ ROSTLINY 

C. capitata je vysoce polyfágním druhem, jehoţ larvy jsou schopné profitovat z více 

neţ 260 různých druhů ovoce, květin, zeleniny a ořechů. Samička klade vajíčka pod tenké 

slupky šťavnatých plodů. Z vajíček se posléze vylíhnou larvy, které se ţiví duţinou plodů. 

Hostitelské preference se liší v různých regionech. Druhy plodin, které jsou v jednom 

místě mouchami preferovány, mohou být v jiné části světa pro stejný druh nevhodným 

hostitelem. Mezi významné hostitele patří zejména citrus (Citrus aurantiifolia, Citrus 

limon), ale také broskve (Prunus persica), hrušky (Pyrus communis) a jablka (Malus 

sylvestris). Napadá i avokádo (Persea americana), banány (Musa acuminata), fíky (Ficus 
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carica), kávu (Coffea canephora), mango (Mangifera indica), papáju (Carica papaya), 

rajčata (Lycopersicon esculentum) a mnoho dalších plodin. Rozsáhlý hostitelský seznam je 

uveden v publikaci Thomas et al. (2010)
13

. 

 

2.1.5 ŢIVOTNÍ CYKLUS 

Ţivotní cyklus (Obr. 3) C. capitata trvá aţ 6 měsíců. Doba od oplodnění vajíčka do 

vylíhnutí jedince je dlouhá 30 aţ 40 dní, takto rychlým vývojem můţe vzniknout přibliţně 

8 aţ 10 generací za rok
14

.
 
V oblasti tropů se ţivotní cyklus C. capitata můţe zkrátit aţ na 

21 dní. Samička po oplodnění vyhledá zrající plod hostitelské rostliny, a do jednoho místa 

kladélkem naklade 1 aţ 10 vajíček. Samička můţe naklást 22 vajíček denně a aţ 800 

vajíček během svého ţivota (průměrné mnoţství nakladených vajíček se pohybuje asi 

kolem 300 za ţivot)
13

.
 
Do místa vpichu jednoho druhu vrtulí mohou klást svá vajíčka 

i jiné samičky stejného druhu. Bylo nalezeno i několik stovek vajíček v jednom plodu
9
. 

Z vajíček se začínají líhnout larvy po 2 aţ 3 dnech, pokud teplota okolí dosahuje 26 ºC. 

Vylíhlá larva je bílá a můţe měřit 7 aţ 9 mm (cit. 
13

). V hostitelském plodu se larvy 

vyţivují 6 aţ 10 dní. Z plodu, který dopadne na zem, se larvy dostanou do půdy či jiného 

dostupného substrátu, kde se zakuklí
9
. Kukla je válcovitého tvaru 4 aţ 4,3 mm dlouhá, 

tmavě červenohnědá. Jedinec ve stádiu kukly odolává i nepříznivým podmínkám, jakými 

jsou nedostatek potravy, vody a extrémní výkyvy teploty. Pokud teplota poklesne pod 

10 °C, vývoj kukly se zastaví. Minimální doba strávená ve stádiu kukly je 6 aţ 13 dní, 

jestliţe se průměrná teplota pohybuje kolem 24,4 aţ 26,1 ºC (cit. 
13

). 

Nově vylíhlé mouchy nejsou pohlavně dospělé a musí se ţivit potravou bohatou na 

proteiny minimálně po dobu 2 dnů, aby dosáhly pohlavní zralosti
9
. Sameček se od samičky 

snadno rozlišitelný, protoţe samička má na zadečku přibliţně 1,2 mm dlouhé kladélko. 

Pokud nemá dospělá moucha dostatek potravy, uhyne do čtyř dnů. Za příznivých 

podmínek se moucha můţe doţít 6 a více měsíců
13

. 
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Obr. 3: Ţivotní cyklus Ceratitis capitata
15 

a) Nezralý dospělec (2 - 4 dny). 

b) Páření pohlavně zralých dospělých much. 

c) Oplodněná samička hledající vhodné místo na nakladení vajíček. 

d) Samička klade vajíčka. 

e) Inkubační doba vajíček (6 aţ 10 dní). 

f) Larvální vývoj. 

g) Třetí a poslední larvální fáze. Vypadnutí larvy z plodu a její ukrytí v půdě. 

h) Zakuklení v půdě (6-13 dní). 

i) Zrození nového jedince. 
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2.1.6 REPRODUKČNÍ CHOVÁNÍ 

Základní charakter námluv a páření C. capitata je dobře znám (viz Obr. 4). Samci před 

pářením vytvoří malý roj, který slouţí jako místo pro námluvy a páření
16

. V rámci roje si 

samci vymezují teritoria a lákají samičky pomocí sexuálních feromonů
17

. Při příletu samic 

do roje se začnou samci chovat teritoriálně. V roji jsou samci rozmístěni dle určité 

hierarchie, která ovlivňuje šanci výběru samce samicemi
18

.
 
Kaţdý samec si zabere určité 

území (list, větev nebo prostor), které hájí proti jiným samcům za účelem námluv 

a pozdějšího páření
19

.
 
Sameček se začíná samičce dvořit, pokud se k němu dostatečně 

přiblíţí. Námluvy představují sled vzájemných stereotypních reakcí obou pohlaví 

zahrnujících: specifické pohyby hlavy a zadečku, vibrace křídel, zvukovou komunikaci 

a produkci feromonu
20

.
 
Pokud je samička receptivní, sameček zahajuje páření

21
. Samičky 

si partnera aktivně vybírají na základě kvality dvoření a jejich hierarchie v roji
22

. 

 

Obr. 4: Námluvy a páření 

Ceratitis capitata
20 

(a) Sameček připravený na 

páření s ventrálně ohnutým 

tělem, na jehoţ konci je 

v membránovém rektálním 

váčku vystavená kapičku 

tekutiny feromonu. 

(b) Sameček se dvoří 

samičce. Mouchy se pohybují 

s rozevřenými křídly v úhlu 

90º na tělní osu a natáčí se 

k sobě stranou. 

(c) Sameček nepřetrţitě 

vibruje křídly a tím láká 

samičku k spáření. 

(d), (e) Po úspěšném dvoření 

se sameček zachytí na břiše 

samičky a dojde ke kopulaci. 
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2.1.7 METODY KONTROLNÍHO VÝSKYTU Ceratitis capitata 

K monitorování výskytu much se pouţívají různé metody zaloţené na atraktivitě 

některých látek, které slouţí jako návnada lákající mušky do pastí. Návnady mohou být na 

bázi potravních atraktantů nebo feromonů. Feromonové návnady vyuţívají atraktivity 

samčího feromonu a jsou druhově specifické
23

. Další alternativou jsou proteinové návnady, 

které vábí obě pohlaví mnoha druhů vrtulovitých. Pouţívají se v kombinaci s insekticidy, 

které zabíjejí přivábené mouchy po kontaktu s postříkanou rostlinou
24

. Insekticid 

vyuţívaný pro hubení C. capitata je malathion, který se pouţívá v kombinaci 

s proteinovým hydrolyzátem ve formě návnady ve spreji. Insekticidy jsou toxické nejen 

pro vrtule, ale také pro řadu jiných organismů. Jsou finančně nákladné a hmyz si na ně po 

nějaké době vytváří rezistenci. Z toho důvodu se v posledních letech stále více vyuţívá 

metoda SIT (Sterile Insect Technique)
25

. Coţ je metoda, kdy jsou do přírodní populace 

masivně a opakovaně vypouštěni radiačně sterilizovaní, laboratorně chovaní samci.
 
Ti 

soupeří s divokými samci o přízeň samiček. Spářením sterilního samce s volně ţijící 

samičkou nedojde k oplození samičky a vzniku nové generace. V minulosti byly 

vypouštěny i sterilizováné samičky. Ačkoliv jejich vajíčka byla zářením poškozená, vylíhlé 

larvy i přesto přispívaly k poškození hostitelských plodů
26

. 

Biologické poznatky zaloţené na studiu laboratorních jedinců nemusejí přesně odráţet 

chování přírodních populací téhoţ druhu, jelikoţ v laboratoři působí jiné selekční tlaky neţ 

v přírodě. Tento fakt můţe chování laboratorních populací oproti divokým dramaticky 

změnit. Jako příklad poslouţí částečná nebo úplná ztráta závislosti na pohlavních 

feromonech u laboratorních kmenů motýlů, kteří je k vyhledání partnera po mnoho 

generací v těsných klecích „nepotřebovali―. V případech velkochovů pro účely SIT je třeba 

průběţně testovat schopnost konkurence vypouštěných jedinců s příslušníky cílových 

divokých populací
27

. 

 

2.2 CHEMICKÁ KOMUNIKACE 

Komunikace probíhající v rostlinné i ţivočišné říši je proces, kterým dochází k přenosu 

signálu mezi organismy. Hmyz komunikuje pomocí zraku, sluchu, dotyku a především 

chemických látek
28

. Chemické stimuly (semiochemikálie) hrají v ţivotě hmyzu zcela 

klíčovou úlohu. Patří sem jak čichové tak chuťové vjemy. Hmyz se jimi řídí ve všech 

fázích svého vývoje, výjimkou není ani rozmnoţování a mnoho dalších činností, jako je 

vyhledávání potravy, vhodného partnera pro páření i místa pro kladení vajíček. Zdrojem 

semiochemikálií bývají různě specializované exokrinní ţlázy
29

, skládající se ze shluků 
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sekrečních buněk vylučujících své produkty z těla do okolí nebo do střeva, odkud se 

dostávají ven z organismu společně s trusem
30

. 

Základní chemosensorický orgán u hmyzu je sensila, která můţe mít tvar vlásku, kolíku, 

plošky nebo jamky. Sensily jsou umístěny na tykadlech, ústních ústrojích, kladélku, 

cerkách, chodidlech a případně i na křídlech. Čichové sensily mají kutikulární povrch 

perforovaný drobnými otvůrky, kterými se těkavé látky dostávají ke smyslovým 

receptorovým buňkám v nitru sensily. Chuťové sensily reagují na látky rozpuštěné ve vodě 

a obvykle mají jen jeden pór na svém povrchu. Jím pronikají látky rozpustné ve vodě 

k chuťovým receptorovým buňkám. Typickým příkladem čichové sensily je vláskovitá 

sensila na tykadlech reagující na feromony. Jednotlivé sensily se liší svojí specificitou. 

Mezi vysoce specializované patří jiţ zmíněné feromonové receptory. Mezi méně specifické 

patří sensily vnímající neferomonové vůně například z hostitelské rostliny
31

.  

 

2.2.1 INFOCHEMIKÁLIE  

Veškeré chemické interakce mezi organismy a vnějším prostředím zprostředkují látky, 

které se nazývají infochemikálie. Informační chemikálie neboli semiochemikálie se dělí, 

podle toho, jestli k výměně informací dochází v rámci druhu nebo mezidruhově. 

Mezidruhovou komunikaci zajišťují allochemikálie dělící se na allomony (z chemické 

komunikace má prospěch vysílající), kairomony (z chemické komunikace má prospěch 

příjemce) a synomony (chemická komunikace je prospěšná pro oba zúčastněné). 

Vnitrodruhovou komunikaci hmyzu řídí feromony
28,30

. Toto dělení se však v mnoha 

ohledech překrývá, protoţe agregační feromon jednoho druhu můţe být chápán 

allopatrickým druhem jako kairomon. 

 

2.2.2 FEROMONY 

Feromony jsou vnitrodruhové chemické komunikační prostředky specifické pro daný 

druh
32

. Dva druhy organismů na stejném místě ve stejnou dobu (roční i denní) obvykle 

neprodukují identickou směs feromonů, coţ je způsobeno především evolučním tlakem na 

jednoznačnost vnitrodruhové komunikace vylučující mezidruhové „zmatení― na úrovni 

 informačního kanálu. Specificita je zajištěna různým sloţením látek nebo jejich různými 

poměry
33

. 

V roce 1959 Adolf Butenandt identifikoval sloţení prvního feromonu, kterým byl 

 sexuální feromon bource morušového (Bombyx mori), (10E,12Z)-hexadeka-10,12-dien-1-

ol („bombykol―)
34

. Za posledních 40 let pak vědci identifikovali feromony u více neţ 1500 
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různých druhů hmyzu
32

. Feromon bource byl izolován z extraktu zadečků 500 000 samiček 

v mnoţství asi 12 mg. Při pouţití nejcitlivější dostupné analytické techniky (GC×GC-

TOFMS) dnes stačí v ideálním případě k izolaci a identifikaci feromonů ţláza jednoho 

jedince, která za hodinu vyprodukuje 1 pg aţ 100 ng aktivní substance
30

. 

Feromony působí na krátké i dlouhé vzdálenosti. Na vzdálenost přenosu feromonů má 

vliv několik faktorů. Zejména těkavost a chemická stabilita feromonu ve vzduchu, čichové 

schopnosti příjemce a proudění vzduchu
33

. Optimální vlastností molekul feromonů 

u hmyzu je 5-20 atomů uhlíku v molekule a molekulární hmotnost v rozmezí 80 aţ 300 Da. 

Takové vlastnosti zajišťují střední těkavost a moţnost pouţití dostatečně širokého spektra 

rozmanitých chemických struktur
30

.  

Mezi feromony najdeme různé chemické strukturní typy, jako jsou nasycené 

a nenasycené alifatické sloučeniny, heterocykly, makrocykly, spiroacetaly, terpeny, 

aromatické sloučeniny a další
35,36

. Stereochemické uspořádání molekul feromonů má 

klíčový vliv na jejich funkci. Například enantiomery, různé polohové isomery či látky 

s jinou konfigurací na dvojné vazbě mohou vyvolat zcela odlišné chování u hmyzu a mají 

tak jinou biologickou funkci. V některých případech určité chování vyvolá pouze 

specifická směs stereoisomerů
36,37

.  

 

2.2.2.1 Rozdělení feromonů 

Feromony se dělí na dva různé typy. První typ jsou feromony spouštěče (releasers), 

které stimulují bezprostřední odpověď organismu tím, ţe působí přímo na nervový systém 

prostřednictvím smyslových receptorů. Druhým typem feromonů jsou tzv. feromony 

působky (primers) vyvolávající změny ve fyziologii endokrinní nebo rozmnoţovací 

soustavy příjemce, a tak připravují jeho organismus na novou biologickou aktivitu, kterou 

mohou později spustit feromony spouštěče
30,33

. Feromony působky se významně uplatňují 

při regulaci reprodukčních pochodů. Například u hmyzu mateří feromon včelí matky 

potlačuje vývoj vaječníků a pohlavní instinkty u dělnic
30

. 

Podle typu chování, které ovlivňují, se feromony dělí do následujících skupin na: 

agregační, antiagregační, stopovací, poplašné, značkovací (teritoriální, ovipoziční), 

identifikační, larvální, mrtvolné a sexuální
28,30

. Agregační feromony slouţí k soustředění 

populace na jednom místě, u sociálně ţijícího hmyzu udrţují kolonii pohromadě
38

. 

K shromáţdění více jedinců dochází například při ohroţení kolonie, nálezu zdroje potravy 

nebo za účelem páření. Některé druhy hmyzu vyuţívají antiagregační feromony. Jejich 

mechanismus působení je přesně opačný. Typickým příkladem působení antiagregačního 
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feromonu je odpuzování jedinců od přeplněného zdroje potravy. Zvláštním druhem 

agregačních feromonů jsou stopovací feromony
30

. Stopovací feromony se vyskytují 

zejména u sociálního hmyzu, byly prokázány u včel, termitů a mravenců. Pouţívají se 

k navigaci a řízení členů kolonie na dlouhé vzdálenosti. Důvodů pro nasměrování kolonie 

do určitého místa je několik. Nejčastěji se tyto feromony vyuţívají ke značení cesty 

ke zdroji potrav a sdělují jak kvantitu, tak kvalitu nalezené potravy
33,39-42

. Značení cesty 

dále slouţí při opravě porušené stěny hnízda, emigrace kolonie a otrokářských nájezdech
40

. 

Feromony plnící funkci disperze (rozprchnutí) jsou poplašnými feromony
30

. Jsou 

vyuţívány především sociálním hmyzem při varování ostatních členů v kolonii před 

hrozícím nebezpečím
33,43

. Například hlavní sloučenina feromonu včely při bodnutí je 

isoamylacetát, který říká ostatním včelám, do kterého místa mají bodnout, a tak zesílit 

obranou schopnost
31,44

. Poplašné feromony se vyskytují i u nespolečenského hmyzu 

napříkladu mšic. Poraněná mšice vyloučí kapičku feromonu (β-farnesenu) ze ţlázy na 

konci zadečku, který způsobí rozprchnutí mšic na listě. Značkovací feromony jsou látky 

vyvolávající chování vedoucí k regulaci populační hustoty druhu. Někdy se označují také 

jako teritoriální nebo ovipoziční feromony. Jedinci tímto feromonem zanechávají stopy 

o své přítomnosti. Dobře prostudovaným příkladem jsou značkovací feromony much 

vrtulí. Samička zanechá po nakladení vajíček na pouţitém plodu feromon, který odradí 

následující návštěvnici od kladení vajíček do stejného plodu. Identifikační feromony 

slouţí k vzájemné druhové nebo klanové identifikaci jedinců. Jsou poslední chemickou 

bariérou při mezidruhovém kříţení. Larvální feromony vydává larva, aby si vynutila péči, 

nebyla seţrána jedinci vlastního druhu a měla kolem sebe dostatečný prostor
30

. Mrtvolné 

feromony jsou látky, které identifikují mrtvá těla jedinců. Jsou vyuţívány převáţně 

mravenci a včelami. Mravenci ze svého hnízda vynášejí mrtvá těla a rozkládající se 

materiály
28,45

. Sloučeniny vyvolávající vynášení jedinců z hnízda jsou dlouhé mastné 

kyseliny a jejich odpovídající estery. Tyto látky byly prokázány například 

u mravenců Pogonomyrmex badius a Solenopsis invicta
28,46,41

. Velmi účinnou sloţkou 

vyvolávající vynášení jedinců z hnízda je kyselina olejová. Kdyţ se ţivý jedinec potřísní 

kyselinou olejovou, je povaţován za mrtvého a je mravenci vynesen ven
28,47

. 

 

2.2.2.2 Sexuální feromony 

Sexuální feromony jsou směsi látek uvolňované jedním pohlavím za účelem přilákání 

partnera k páření. Mohou být produkovány samci i samicemi
48

. Jejich sloţení je geneticky 

determinováno, ale můţe být ovlivněno i vnějšími podmínkami. Feromony jsou obvykle 
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vícekomponentní. Jsou sloţené z hlavních a vedlejších komponent. Dříve se 

předpokládalo, ţe hlavní komponenty působí na větší vzdálenosti, zatímco vedlejší 

komponenty se uplatňují nablízko. Dnes se předpokládá, ţe se uplatňují všechny sloţky 

feromonu zároveň
30

. Feromony jsou v organismu buď syntetizovány de novo ze základních 

metabolických dvou- nebo tříuhlíkatých jednotek. Nebo mohou být tvořeny 

biotransformací z exogenních látek, např. sekundárních rostlinných metabolitů 

sekvestrovaných z potravy, které jsou na feromony konvertovány
36

.  

Sexuální feromony u vrtulovitých much jsou strukturně poměrně rozmanité. Na jedné 

straně to jsou nepříliš těkavé uhlovodíky o vyšším počtu atomů uhlíku (aţ 47), které působí 

spíše jako kontaktní feromony. Vyskytují se v epikutikule a syntetizují se dekarboxylacemi 

mastných kyselin
36,49

. Na druhé straně se u vrtulovitých setkáváme i s více těkavými 

látkami působící na delší vzdálenosti, kterými jsou těkavé deriváty alkenů nebo terpeny
50

. 

Například u rodu Anastrepha jsou sexuální feromony sloţeny ze směsi čtyř terpenoidních 

sloţek: farnesenu, bisabolenu, anastrephinu a epianastrepinu, které jsou přítomny 

v hostitelských rostlinách
51

.  

 

2.2.2.3 Samčí feromony Ceratitis capitata 

Feromonový komunikační systém C. capitata je sloţitý a sloţení feromonů není 

jednoznačně určeno
52

, přestoţe těkavé látky produkované sexuálně zralými samci byly 

opakovaně studovány [Jacobson et al. (1973), Ohinata et al. (1977), Baker et al. (1985), 

Jang et al. (1989), Cossé et al. (1995)]
53,54,55,56,57

. První zmínka o sloţení feromonu 

C. capitata je v publikaci Jacobson et al. (1973). Zde se popisuje sexuální feromon 

C. capitata jako směs 15 látek sloţených z karboxylových kyselin a dalších sloučenin 

včetně methyl-(E)-6-enoátu a (E)-6-nonen-1-olu
53

. Později Baker et al. (1985) 

identifikovali zcela odlišnou skupinu devíti látek samčího feromonu včetně tří hlavních 

sloučenin (ethyl-(E)-3-oktenoát, geranyl acetát, (E,E)-α-farnesen) a klíčové sloučeniny 

v sexuální přitaţlivosti C. capitata 1-pyrrolin
55

. Rozsáhlejší seznam 69 sloučenin samčího 

feromonu měřeného pomocí headspeace analýzy byl publikován Jangem et al. (1989)
56

.
 

S vyjímkou (E)-2-hexenové kyseliny byly v této práci ověřeny všechny předtím 

identifikované sloučeniny Baker et al. (1985). V publikaci Baker et al. (1990) byla 

prokázána biologická aktivita těchto čtyř sloučenin: linaloolu, geranylacetátu, 2,3- a 2,5-

dimethylpyrazinu
58

. Flathem et al. (1993) a Heath et al. (1991) potvrdili přitaţlivost ethyl-

(E)-3-hexenoátu, geranylacetátu a (E,E)-farnesenu pro samičky a tyto látky označili jako 

hlavní komponenty samčího feromonu C. capitata
59,100

. Flathem et al. (1993) rozšířili 
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znalost o kompoziční sloţitosti samčího sexuálního feromonu na 66 identifikovaných 

sloţek (5 hlavních komponent, 6 středně důleţitých, 12 vedlejších a 43 stopových)
59

. 

I kdyţ jsou známé hlavní komponenty sexuálního samčího feromonu C. capitata, jeho 

přesné sloţení a funkce nebyly dosud plně objasněny
60

. Několik biologických pokusů 

popisuje, ţe přírodní samčí feromon je mnohem účinnější neţ jednotlivé hlavní sloţky 

Jang et al. (1994)
61

 nebo soubory tří aţ pěti syntetických sloučenin hlavních komponent 

Jang et al. (1994), Landolt et al. (1992), Heath et al. (1993)
61-63

. 

V posledních několika letech se studiem samčího feromonu C. capitata zabývaly práce 

Alfaro et al. (2011), Gonçalves et al. (2006), Mavraganis et al. (2007)
52,64,65

. V publikaci 

Gonçalves et al. (2006) byly zveřejněny další sloţky feromonů volajících samců
64

. 

Mavraganisem et al. (2007) bylo měřením na GC-MS identifikováno dokonce 85 

chemických sloučenin feromonu a z toho 19 bylo určeno jako hlavní sloţky
65

. Jedna 

z posledních publikací Alfaro et al. (2011) popisuje rozdíl ve sloţení feromonu, jímaného 

mikroextrakcí na pevné fázi, v závislosti na pohlaví, věku a době páření
52

. 

 

2.2.2.4 Jak hostitelská rostlina ovlivňuje sloţení feromonu Ceratitis capitata 

Na produkci a uvolňování sexuálního feromonu mají vliv některé vnější faktory jako je 

například potrava larev. Navíc, těkavé látky hostitelské rostliny hrají spolu se sexuálními 

feromony významnou roli při námluvách a páření C. capitata. Specifické těkavé sloţky 

vůně hostitelské rostliny samy o sobě přitahují i samečky. Zvyšují tak pravděpodobnost 

setkání se samičkami, pro které je hostitelská rostlina zdrojem potravy a zároveň 

i vhodným místem pro kladení vajíček
62

. Hostitelské vůně mohou umocňovat samčí 

feromon. V posledních letech bylo prokázáno, ţe při vystavení samečků C. capitata 

konkrétní vůni hostitelské rostliny jsou tito samečci v páření úspěšnější v porovnání 

s nenavoněnými samečky
66,67

. Například samci navonění ovocnou vůní hostitelské rostliny 

papáji (Toxotrypana curvicauda) přitahují samičky C. capitata více neţ samečci 

nenavonění
68

. Přitaţlivost samečků C. capitata zvyšují také těkavé látky zelených listů, 

zejména trans-2-hexenal
69

. 

Velmi silný přírodní atraktant pro samečky C. capitata je například seskviterpen 

α-copaen, uhlovodík s bicyklickou strukturou odvozenou z derivátů esenciálního oleje 

Angelica archangelica L.
70

. α-copaen je obsaţen v široké škále rostlin, včetně několika 

významných hostitelů C. capitata jako je například Citrus sinensis. α-copaen přítomný 

v této rostlině silně ovlivňuje chování obou pohlaví C. capitata při námluvách
71,72

. Slouţí 

jako signál lákající samečky k vytvoření roje a označuje tak potenciální místa námluv 
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a páření. Mimo to zvyšuje atraktivitu samců pro samičky
73

. Studie Nishida et al. (1988, 

1997), Nishida a Fukami (1990), Shelly a Dewire (1994), Tan a Nishida (1996, 1998) 

ukázaly, ţe samečci Bactrocera dorsalis jsou přitahováni rostlinami obsahujícími 

methyleugenol a získávají tak atraktanty z přírodních zdrojů květinové vůně. Selektivně je 

začleňují do rektálních ţláz a pouţívají je k syntéze sexuálních feromonů. Tímto způsobem 

získávají tito samci značnou výhodu při páření v porovnání se samečky, kteří ke zdroji 

methyleugenol nemají přístup
74-79

.  

 

2.3 ANALYTICKÉ METODY IDENTIFIKACE SEMIOCHEMIKÁLIÍ 

Feromony hmyzu jsou velmi účinné. Jsou produkovány a vypouštěny v extrémně 

malých mnoţstvích, řádově v mikrogramech, nanogramech aţ pikogramech. Z toho 

důvodu nemohou být feromony studovány chemicky konvenčními technikami izolace 

a identifikace, pokud není pouţito ke stanovení velké mnoţství hmyzu (viz bombykol)
28

. 

Při analýze feromonů je důleţitá spolupráce chemiků a biologů. Identifikace 

semiochemikálií totiţ zahrnuje nejen vlastní chemickou analýzu (izolace, identifikace 

a syntéza látek), ale také získání informací o biologické aktivitě izolovaných látek
80

. 

Vzorky feromonů můţeme z hmyzu izolovat nástřikem pevného vzorku, extrakcí hmyzí 

ţlázy rozpouštědlem, headspace technikou nebo mikroextrakcí na pevné fázi (SPME). 

K identifikaci vzorků se dále vyuţívá nejčastěji technika plynové chromatografie 

s hmotnostní spektrometrií nebo případně nukleární magnetická rezonance. Určení 

biologické aktivity jednotlivých sloučenin se primárně provádí metodou 

elektroantenografie ve spojení s plynovou chromatografií
30

. Správnost identifikace 

nakonec, ale musí potvrdit behaviorální pozorování, respektive zjištění, zda daná látka 

nebo směs skutečně vyvolává totoţné chování jako přirozený stimulus. 

 

2.3.1 METODY IZOLACE VZORKŮ SEMIOCHEMIKÁLIÍ 

 

2.3.1.1 Extrakce hmyzí ţlázy rozpouštědlem 

Nejstarším způsobem izolace hmyzích feromonů je extrakce homogenátu ţláz, obsahu 

střeva nebo jiných tkání. Nevýhodou této metody je velké mnoţství balastu, který je 

extrahován spolu se semiochmikáliemi a nejistota, zda poměr aktivních frakcí odpovídá 

skutečnému sloţení feromonu nebo zda neobsahuje biosyntetické předstupně. Výhodou 

metody je jednoduchost a moţnost opakování analýzy. 
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2.3.1.2 Nástřik pevného vzorku 

Technika nástřiku pevného vzorku se vyuţívá při izolaci velmi malých mnoţství 

semiochemikálií. Do dolní části kovového drţáku s pístem se umístí zatavená skleněná 

kapilára obsahující hmyzí ţlázu. Drţák se zasune do specielně upravené nástřikové 

komůrky plynového chromatografu a stlačením kovového pístu se kapilára rozdrtí. 

Zplynitelné látky se ve vyhřívaném nástřiku odpaří a postoupí s nosným plynem do 

chromatografické kolony. Výhodou metody je, ţe nedochází ke ztrátám a všechny těkavé 

látky jsou analyzovány. Nevýhodou je, ţe technika vyţaduje speciální úpravu plynového 

chromatografu a jeho čištění po kaţdé provedené analýze
30

. 

 

2.3.1.3 Headspace technika 

Headspace metody jsou dnes běţně pouţívané techniky pro analýzu těkavých látek
81

, 

které mají dostatečnou tenzi par při normální teplotě, aby mohly být přenášeny proudem 

vzduchu
30

. Pojmem headspace se označuje prostor nad matricí vzorku ve vzorkovnici
81

. 

Podle uspořádání se technika dělí na statickou a dynamickou (Obr. 5). Při statické 

headspace technice se nad přírodním materiálem plynotěsnou stříkačkou nabere atmosféra 

a provede se nástřik plynné fáze do plynového chromatografu. Dynamické uspořádání se 

provádí kontinuálním strhávání těkavých látek proudem vzduchu. Tímto způsobem se 

získávají koncentrovanější vzorky, neboť se těkavé látky jímají postupně a koncentrují se 

buď na adsorbentu nebo vymraţením do malého objemu rozpouštědla. Ze sorbentu se 

zachycené těkavé látky po ukončení jímání buď vymyjí rozpouštědlem nebo se tepelně 

desorbují v injektoru plynového chromatografu. Nejčastějšími sorbenty jsou Porapak Q 

(kopolymer ethylvinylbenzen-divinylbenzen), Tenax (polymer 2,6-difenyl-p-fenylen-

oxidu), SuperQ
®

 a aktivní uhlí
30

. Hlavní faktory ovlivňující výsledek headspace metody 

jsou teplota, těsnost vzorkovnic, doba mezi odběrem a analýzou a dostatečná těkavost 

analytu při teplotě vzorku v době odběru plynné fáze
81

. Výhodou metod headspace  je 

skutečnost, ţe poměry analytů jsou shodné s jejich přirozenou emisí. Další výhodou je 

vyšší koncentrace analytů neţ při extrakci a moţnost opakování analýzy. Nevýhody 

metody je nebezpečí ztrát v důsledku adsorpce na stěnách vzorkovnice, vyšší nároky na 

čistotu aparatury a na čistotu rozpouštědla
30

. 
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Obr. 5: Schéma uspořádání při dynamické headspace technice se zachytáváním těkavých 

látek na sorbent. 

 

2.3.1.4 Mikroextrakce na pevné fázi (SPME) 

Mikroextrakce pevnou fází (SPME) je jednoduchá a účinná sorpčně/desorpční technika 

zakoncentrování analytu
82

. Tato metoda byla původně vyvinuta pro izolaci organických 

látek přítomných ve vodných roztocích. Později bylo zjištěno, ţe můţe být pouţita 

i k adsorbci a zakoncentrování těkavých látek z atmosféry
30

. Schéma SPME zařízení je 

znázorněné na obrázku č. 6 (cit. 
83

). Jedná se o speciální injekční stříkačku s kovovou 

jehlou s křemenným vláknem potaţeným z vnější strany různými typy stacionární fáze, 

které se liší polaritou i sorpčními vlastnostmi. Principem metody je expozice malého 

mnoţství sorbentu (extrakční fáze) nadbytkem vzorku
82

. Těkavé látky se adsorbují na 

vysunuté křemenné vlákno a posléze desorbují ve vyhřívaném injektoru plynového 

chromatografu. Výhodou této metody je vysoká citlivost, relativní jednoduchost a moţnost 

pouţití v přírodě. Nevýhodou je drahé zařízení a především fakt, ţe jedno jímání vede 

pouze k jediné moţné analýze
30

. 

 

Obr. 6: Schéma mikroextrakce na pevné fázi
83 
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2.3.2 METODY ANALÝZY VZORKŮ SEMIOCHEMIKÁLIÍ 

 

2.3.2.1 Plynová chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS) 

V systému chromatografických metod plynová chromatografie zaujímá významné 

místo. V posledních letech je jednou z nejčastěji pouţívaných separačních metod. Plynový 

chromatograf separuje směsi plynných látek, a i látky, které lze definovaným způsobem 

převést na páry, ať se jedná o látky kapalné nebo tuhé. Hmotnostní detektor následně 

poskytuje důleţité informace o struktuře jednotlivých analytů. Plynová chromatografie je 

velmi citlivá metoda a její detekční limity se pohybují řádově v  pikogramech. Dá se však 

také vyuţívat jako preparativní metoda k izolaci čistých látek v gramových mnoţstvích
84

. 

 

2.3.2.2 Dvourozměrná chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí 

        (GC×GC-MS) 

Metoda dvourozměrné plynové chromatografie (GC×GC) byla poprvé publikována 

autory Liu a Phillips (1991, cit. 
85

)  jako významné vylepšení GC techniky. Výhody 

dvojrozměrné plynové chromatografie (Obr. 8) oproti jednorozměrné jsou ve vyšší 

citlivosti, selektivitě a vysoké separační účinnosti při analýze komplexních vzorků
86

. 

Pomocí GC×GC je moţné detekovat a identifikovat o stovky či tisíce sloučenin více 

v porovnání s konvenčními GC technikami. Je moţné provést kompletní kvantitativní 

analýzu cílových analytů a kvalitativní analýzu pomocí algoritmů automatického hledání 

elučních vrcholů a dekonvulace signálu
85

. Nicméně se i přes významný pokrok GC×GC 

nestala široce pouţívanou metodou díky několika hlavním omezením, kterými jsou vysoká 

pořizovací cena přístrojové techniky, problematická kompatibilita s hmotnostním 

spektrometrem (MS) a v neposlední řadě také sloţitá a nákladná údrţba
87

. 

Analýza metody GC×GC je zaloţena na separaci látek pomocí dvou kolon s rozdílnou 

selektivitou. První kolona je nejčastěji nepolárního charakteru (např. 100% methyl nebo 

5% fenylmethylpolysiloxan) o délce řádově desítky metrů. Dochází na ní k separaci látek 

na základě bodů varu. Eluent z této kolony je pomocí kryogenního modulátoru dělen do 

krátkých segmentů. Modulátor zadrţuje a znovu vstřikuje eluent z primární kolony do 

sekundární tak, aby kaţdý eluční vrchol z první kolony byl modulován do 3 aţ 5 segmentů. 

Na sekundární, velmi úzké a krátké koloně (1 aţ 2 m), probíhá v průběhu několika sekund 

rychlá separace, která je dokončena, dříve neţ je provedena další modulace. Druhá kolona 

obsahuje polární stacionární fázi (např. 50% fenylpolysilfenylensiloxanu) a dochází na ní 

k separaci látek na základě jejich polarity. Výsledkem tohoto uspořádání (viz Obr. 7) je 
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kompletní separace vzorku dvěma odlišnými mechanismy ve dvou dimenzích. Namísto 

jednorozměrného chromatogramu se pracuje s dvourozměrným vrstevnicovým diagramem, 

ve kterém pozice X, Y daného elučního vrcholu odpovídá jeho elučnímu času na první a na 

druhé koloně
88,89

. 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7: Vnitřek pece GC×GC znázorňující jednotlivé komponenty a spojení mezi nimi
90

. 

(A) GC přítok, (B) primární kolona (C) spojka mezi primární a sekundární kolonou (D) 

kryogenní modulátor, (E) sekundární pícka, (F) přechodová kapilára, (G) detektor 

 

Důleţitou součástí plynové chromatografie je detektor. V kombinaci s GC×GC metodou 

se pouţívají plamenově ionizační detektor (FID), detektor elektronového záchytu (ECD) 

a nejčastěji hmotový spektrometr s průletovým analyzátorem (time-of-flight MS; TOFMS). 

TOFMS produkuje plná spektra se zachováním mezí detekce v řádech pikogramů. 

Klíčovou vlastností TOFMS detektoru je vysoká rychlost sběru dat (aţ 500 Hz) umoţňující 

získat dostatečný počet plných spekter i při analýze velmi úzkých elučních vrcholů 

v druhém rozměru
89

. Analyzátor TOF pracuje na principu měření času, za který fragmenty 

doletí z iontového zdroje k detektoru. Všechny ionty opouštějí startovní čáru ve stejném 

čase. Ionty vstupují do detektoru postupně se stoupající hodnotou m/z (m je relativní 

molekulová hmotnost, z je náboj). Ionty s niţším poměrem m/z dolétají k detektoru první 

a jsou následovány dalšími podle vzrůstající hodnoty poměru m/z. Výhody analyzátoru 

TOF v GC-MS jsou v době průletu iontů, které jsou extrémně krátké, v získání několika 

tisíc hmotnostních spekter za vteřinu a ve snímání spekter s vysokou reprodukovatelností 

a citlivostí
91

. 
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2.3.2.3 Plynová chromatografie s detekcí pomocí infračervené spektrometrie 

            s Fourierovou transformací (GC-FTIR) 

Uţitečné informace o struktuře semiochemikálií se dají získat spojením plynové 

chromatografie s infračervenou spektrometrií. GC-FTIR je relativně velmi citlivá metoda, 

jejíţ detekční hranice se pohybuje v rozmezí 10-100 ng. Dá se vyuţít zejména při rozlišení 

geometrických a polohových izomerů organických látek, u kterých data získaná 

z hmotnostní spektrometrie nejsou dostatečná. Ideální metoda pro stanovení těkavých 

organických látek je plynová chromatografie ve spojení s hmotnostní a infračervenou 

detekcí GC-FTIR-MS
80

. 

 

2.3.2.4 Nukleární magnetická rezonance (NMR)  

Jedna z mnoha informativních, ale nejméně citlivých moderních spektroskopických 

metod dostupných pro identifikaci čistých semiochemikálií je nukleární magnetická 

rezonance. Tato metoda se vyuţívá pouze tehdy, jsou-li strukturní informace o látkách 

získané z citlivějších metod nedostatečné. 

 

2.3.2.5 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie HPLC 

Semiochemikálie se dají stanovovat také pomocí HPLC. Tato technika je však vhodná 

ke stanovení polárních netěkavých látek, zvláště proteinů a nikoliv těkavých látek. 

Podobně jako techniky HPLC-MS nebo elektroforéza
80

. 

 

2.4 ELEKTROFYZIOLOGICKÉ TECHNIKY 

Pro konečné určení biologické aktivity látek je vţdy potřeba biologický test. 

Behaviorální pozorování je však časově náročné a vyţaduje mnohá opakování
33

. 

V současnosti patří mezi základní způsoby testování hmyzích semiochemikálií 

elektrofyziologické sledování aktivity na tykadlech lokalizovaných čichových 

receptorových buněk. Jenom ty látky, které vyvolávají antenální aktivitu, tedy ty které jsou 

tykadly vnímány, mohou být v mozku analyzovány a mohou následně ovlivňovat chování. 

Jednou z elektrofyziologických metod je tzv. elektroantenografie (EAG) snímající sumární 

odpověď čichových receptorových buněk na tykadle. Druhou metodou je tzv. 

elektrosenzilografie (ESG) monitorující změny signálu jediné čichové receptorové 

buňky
92,93

. 
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2.4.1 Plynová chromatografie s elektroantenografickou detekcí (GC-EAD) 

GC-EAD (viz Obr. 8) je metoda vyuţívající schopnosti tykadla hmyzu reagovat na 

čichové podráţdění změnou elektrického potenciálu. GC-EAD porovnává odpovědi 

plamenově ionizačního detektoru (FID) s elektrickou polarizací tykadla (biologický, tzv. 

EAD detektor). GC-EAD vyţaduje adaptaci klasického plynového chromatografu. Tato 

adaptace spočívá v rozdělení eluátu z plynového chromatografu na dvě části, z nichţ jedna 

je vedena k FID a druhá je po naředění vzduchem (ochlazení) vedena na tykadlo
80

. 

Tykadlo je zapojeno přes elektrody (skleněné mikrokapiláry naplněné Ringerovým 

roztokem se zasunutými stříbrnými drátky) k zesilovači
86

. Elektrody jsou dvě, z nichţ 

jedna je registrační a druhá referenční
94

. 

Na tykadle hmyzu jsou umístěny vláskové čichové sensily. Kutikulární povrch sensily 

je perforován otvůrky, které ústí dovnitř sensily vyplněné hemolymfou a dendrity 

čichových receptorových buněk
31

. Molekuly fyziologicky aktivních látek (např. 

feromonů)
86

 se dostávají póry k dendritům, kde reagují s bílkovinnými receptory. Na 

základě této interakce se dočasně změní elektrické rozloţení iontů náboje na membránách 

podráţděných receptorových buněk, coţ vyvolá měřitelný elektrický potenciál
31

. 

Elektrody snímají souhrnné změny receptorových potenciálů podráţděných 

receptorových buněk z celého tykadla. Doba trvání potenciálu závisí na stimulaci 

a pohybuje se v řádově stovkách ms. Jeho klíčovým parametrem je amplituda. Ta je 

výslednicí efektivity semiochemikálií a jejich koncentrace, respektive počtu aktivovaných 

čichových receptorů
92,93

. Odpovědi z obou detektorů (FID a EAD) získané součastně při 

jedné GC analýze umoţňují zjistit na jaké látky tykadlo reaguje
80

. EAD odpovědi 

vyvolávají látky, které jsou pro hmyz atraktivní i repelentní. Tím pádem EAG nevypovídá 

o charakteru případné behaviorální aktivity a atraktant můţe vyvolat stejnou odpověď jako 

repelent nebo inhibitor. Je tedy třeba charakter aktivity stanovit testem chování, který se 

obvykle provádí behaviorálním pozorováním v olfaktometrech nebo v terénu pomocí 

feromonem vnaděných lapacích pastí
31

. 
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Obr. 8: Schéma GC-EAD
95 

 

2.4.2 Elektrosenzilografie (ESG) 

Elektrosenziologie nám umoţňuje studovat odpověď jediné specializované čichové 

receptorové buňky na semiochemikálii, na kterou je naladěna
92,93

. Po stimulaci čichově 

aktivní látkou vzniká receptorový potenciál, jehoţ amplituda je závislá na koncentraci 

látky. Je-li podráţdění dostatečně velké, generují čichové receptorové buňky akční 

potenciály (elektrický kód mozku), které mají charakter odpovědi ano/ne. Jejich počet 

a hustota kóduje pro mozek koncentraci látky vyvolávající reakci
31

. 

ESG je více náročné vzhledem k tomu, ţe měření se provádí pouze z jedné sensily 

a neumoţňuje zjistit specificitu jiných sensil neţ právě té studované. Vzhledem k tomu, ţe 

tykadlo je multimodální orgán, je ESG metoda vyuţívána aţ teprve po získání informací 

z  EAG měření, které modality jsou tykadlem vnímány
92,93

. 
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3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

3.1 CHEMIKÁLIE 

destilovaná voda Milli-Q ÚOCHB AV ČR  

ethanol p.a.   Penta, Chrudim, ČR 

aceton p.a.   Penta, Chrudim, ČR 

n-hexan p.a.   Sigma-Aldrich, Praha, ČR 

1-bromdekan 97%  Fluka, Švýcarsko, ČR 

n-alkany (C8-C22)   Sigma-Aldrich, Praha, ČR 

Ringerův roztok  ÚOCHB AV ČR 

dusík, helium, vodík  Messer s.r.o., ČR 

 

3.2 PŘÍSTROJE A VYBAVENÍ 

 

3.2.1 APARATURA TECHNIKY DYNAMICKÉ HEADSPACE  

 Tlaková láhev se stlačeným syntetickým vzduchem (Messer). 

 Sada filtrů na čištění syntetického vzduchu: molekulární síto, aktivní uhlí, silikagel. 

 Průtokoměr kontrolující průtok vzduchu aparaturou ELE 503-070 (ELE International 

Ltd., Loveland, Colorado, USA). 

 Skleněná komora na mouchy adaptovaná z promývačky se zábrusem (43 cm délka 

× 6 cm vnější průměr; Verkon, Praha, ČR). 

 Skleněné kapiláry pro plnění sorbentu (VCT Volatile Collection Tubes) na zachytávání 

těkavých látek (ARS, Inc. Gainesville, Florida, USA). 

 Sorbent SuperQ
®
 (Chrompack, Alltech ARS Inc. Gainesville, Florida, USA). 

 Teflonové spojovací hadičky (Tygon, USA). 

 PTFE teflonové krouţky a silanizovaná skelná vata (Apllied Science Laboratories, Inc. 

Bedford, Massachusetts, USA). 

 PTFE těsnící teflonové pásky (Thread Seal Tape, Feingewindebend, Německo). 

 Aparatura je popsána v publikaci Nation (1990)
96

. 

 

3.2.2 POMŮCKY 

 Skleněná terária o rozměrech 30 cm × 20,5 cm × 16 cm. 
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 Teplovzdušná trouba (ASEL, Slatina, Chorvatsko) se zabudovaným drţákem pro VCT 

filtry a s moţností promývání filtrů plynným N2 při zahřátí na teplotu 120 ºC. 

 Injekční stříkačky (Popper and Sons, Itálie). 

 Hamiltonovy stříkačky (Hamilton Co-Reno, Nevada, USA). 

 Úzkohrdlé 2 ml vialky, septa, víčka se závitem 8-425 (Labicom s.r.o., Olomouc, ČR). 

 Laboratorní váhy (Mettler-Toledo, Švýcarsko). 

 

3.2.3 GC×GC-TOFMS 

Systém LECO Pegasus 4D (LECO Corporation, St. Joseph, Michigan, USA, Obr. 9) 

s plynovým chromatografem (Agilent Technologies 6890N) se sekundární pecí. Vybavený 

nepohyblivým čtyř-tryskovým kryomodulátorem, TOFMS spektrometrem Pegasus 

a autosamplerem (Agilent Technologies 7683). Dvourozměrné chromatografické dělení 

v první dimenzi na nepolární koloně DB-5 (J&W Scientific, Folsom, Kalifornie, USA) 

s rozměry 30 m × 250 μm × 0,25 μm film (5% fenylmethylpolysiloxan) a v druhé dimenzi 

na polární koloně BPX-50 (SGE Inc., Austin, Texas, USA) o rozměrech 2 m × 100 μm 

× 0,1 μm film (50% fenylpolysilfenylensiloxanu). 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9: Schéma GC×GC-TOFMS, LECO Pegasus 4D
88 
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3.2.4 GC-EAD-FID 

Hewlett-Packard 5890A plynový chromatograf s FID detektorem a kolonou Rxi-5Sil 

MS (Restek, Bellefonte, Pennsylvania, USA) o rozměrech 30 m × 0,25 mm × 0,25 μm 

filmu (silarylenové fáze). Kolona na konci rozdělena čtyřramenným rozdělovačem 

Graphpack 3D/2 s vyhřívaným spojení pro část kolony směřující z GC na biologický 

detektor. EAD zesilovač s vysokým vstupním odporem (10
13 

Ω) a s analogově digitálním 

převodníkem. Vše kromě kolony pochází z firmy Syntech, Německo. Pro napojení tykadel 

k elektrodám byly pouţity dva mikromanipulátory (Narishige, Japonsko). Upravení tvaru 

mikrokapilár pro tvorbu elektrod byl pouţit tahač mikrokapilár (Narishige model PC-10, 

Japonsko). Mikrokapiláry pro přípravu elektrod (Keraglass a.s., ČR). 

 

3.3 SOFTWARE 

 LECO ChromaTOF™ (LECO Corporation, St. Joseph, Michigan, USA) slouţí 

k vyhodnocování a vizualizaci dat získaných metodou GC×GC-TOFMS. 

 GC-EAD2000 (Syntech, Německo) slouţí k zpracování a vyhodnocení dat získaných 

metodou GC-EAD-FID. 

 Prism 4 (GraphPad Software, Inc., La Jolla, Kalifornie, USA) byl pouţit k statistické 

analýze a grafické vizualizaci výsledků. 

 Canoco 4.5 (Biometris, Plant Research International, Wageningen UR, The 

Netherlands) byl pouţit k vizualizaci dat analýzou hlavních komponent (PCA) 

a k vyhodnocení statistické významnosti analýzou redundance (RDA). 

 

3.4 BIOLOGICKÝ MATERIÁL 

Byly pouţity C. capitata dvou populací volně ţijících na hostitelských rostlinách 

jabloně lesní (Malus sylvestris) červené odrůdy Granny Smith a fíkovníku smokvoně 

(Ficus carica). Kukly byly sbírány po dobu letní sezóny (srpen aţ září 2008) v blízkosti 

Soluně v Řecku. Kukly laboratorní populace pocházely z Argentiny a byly získány 

z entomologické laboratoře FAO/IAEA v Seibersdorfu v Rakousku. Z místa výskytu byly 

kukly poslány poštou. Dovoz byl povolen Státní rostlinolékařskou správou. Po vylíhnutí 

byly mouchy rozděleny dle pohlaví a umístěny do skleněných terárií (30 cm × 20,5 cm 

× 16 cm) a krmeny třtinovým cukrem a vodou. Teplota v chovu byla 25 ± 1 °C a relativní 

vlhkost dosahovala 60 %. Fotoperioda byla nastavena na poměr 12:12 (světlo: tma). 
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3.5 METODIKA A PRACOVNÍ POSTUPY 

 

3.5.1 ODBĚR VZORKŮ 

Těkavé látky emitované samci C. capitata (21. den po vylíhnutí) byly odebírány  

headspace technikou (Nation 1990)
96

 na sorbent SuperQ
®
 o hmotnosti 150 mg. Do 

skleněné komory (43 cm délka × 6 cm vnější průměr) bylo umístěno třicet nespářených 

samců C. capitata s třtinovým cukrem a minerální vodou. Do aparatury byl z tlakové láhve 

vháněn vzduch o průtoku 1 l/min po dobu 24 hodin. Byl přečištěn přes tři filtry: 

molekulové síto, aktivní uhlí a silikagel, poté probublán destilovanou vodou (zvlhčení) ve 

skleněné promývací střičce a vehnán do komory s jímanými samečky. Vzduch obohacený 

těkavými látkami produkovanými mouchami byl zachytáván sorbentem ve filtru 

umístěném na vývodu z komůrek. 

Filtr na zachytávání těkavých látek byl navrţen pro sběr těkavých organických 

sloučenin obsaţených ve vzorcích vzduchu. Skládal se ze skleněné trubičky opatřené 

u zuţujícího konce fritou a vrstvičkou silanizované vaty, na které bylo nasypáno 150 mg 

sorbentu SuperQ
®
. Sorbent byl utěsněn silanizovanou skelnou vatou a teflonovým 

krouţkem.  

Pro kaţdou populaci bylo provedeno deset nezávislých opakování odběru těkavých 

látek. Součastně byla také provedeno několik slepých pokusů pouze s třtinovým cukrem 

a minerální vodou. Po ukončení jímání vzorků byla aparatura rozpojena. Filtry byly 

zabaleny do aluminové folie a umístěny do doby následné extrakce do mrazícího boxu. 

Zachycené těkavé látky byly extrahovány 500 µl redestilovaného hexanu. Extrakty byly 

zkoncentrovány pomocí proudu dusíku na objem zhruba 100 µl a uloţeny v mrazáku aţ do 

doby analýzy. 

 Filtry byly vţdy po pouţití promyty 12,5 ml destilovaného hexanu a ethanolu. 

Následně byly sušeny při laboratorní teplotě a 3 hodiny stabilizovány pod proudem dusíku 

při teplotě 120 ºC. Pouţité skleněné komory byly důkladně promyty teplou vodou se 

saponátem, opláchnuty destilovanou vodou a ethanolem a sušeny při teplotě 150 ºC, aby se 

zabránilo kříţové kontaminaci. 

 

3.5.2 ANALÝZA VZORKŮ METODOU GC×GC-TOFMS 

Vzorky feromonů rozpuštěné v hexanu byly analyzovány systémem GC×GC-TOFMS 

LECO Pegasus 4D. V reţimu splitless byly vzorky o objemu 1 µl automaticky dávkovány 

do plynového chromatografu. Jako nosného plynu bylo pouţito heliu při konstantním 
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průtoku 1 ml/min. Teplota nástřiku byla 220 °C, teplota přechodové kapiláry byla 260 °C 

a teplota iontového zdroje byla 250 °C. Teplotní program primární kolony byl 40 °C po 

dobu 2 minut, pak následoval ohřev s gradientem 5 °C/min v rozmezí teplot 40-190 °C 

a následně ohřev s gradientem 20 °C/min v rozmezí teplot 190–320 °C s konečnou 

teplotou 320 °C po dobu 2 min. Teplotní program sekundární kolony byl o 10 °C vyšší neţ 

v primární koloně, počáteční teplota byla 50 °C po dobu 2 min. Poté teplota kontinuálně 

stoupala po 5 °C/min aţ na teplotu 200 °C. Následovalo další kontinuální stoupání 

20 °C/min na teplotu 330 °C a udrţení této teploty po dobu 2 min. Modulace mezi 

střídáním horké a chladné fáze byly 0,5; 0,8 a 1,7 s. Hmotnostní spektrometr pracoval 

v reţimu elektronové ionizace (70 eV). Data byla snímána rychlostí 100 Hz v hmotovém 

rozsahu 29-400 Da a napětí detektoru bylo 1750 V. Čištění přístroje probíhalo 60 s při 

průtoku 60 ml/min. 

Data byla zpracována a následně zobrazena jako 2D a 3D chromatogramy pomocí 

softwaru LECO ChromaTOF™. Série n-alkanů C8-C22 byla nastříknuta s autentickými 

vzorky pro stanovení jejich retenčních indexů. Analyty byly identifikovány srovnáním 

jejich hmotnostních spekter, retenčních časů a retenčních indexů s dříve publikovanými 

daty a autentickými standardy. V případě nedostupnosti standardů identifikace látek byly 

prováděny srovnáním se specializovanými knihovnami spekter. Pouţity byly knihovny 

NIST, Wiley/NBS registr dat hmotnostních spekter
97

 a publikované retenční indexy
56,98

. 

 

3.5.3 GC-EAD-FID EXPERIMENTY 

Antenálně aktivní komponenty samčích feromonů byly identifikovány metodou plynové 

chromatografie s elektroantenografickou detekcí. Biologickým detektorem byly samčí 

i samičí tykadla jedinců starých 21 dní. Znehybněnému hmyzu byla ţiletkou oddělena 

hlava, která byla přeříznuta na půl, tak aby kaţdá půlka nesla neporušené tykadlo. Tkáň 

obnaţená při půlení hlavy byla spojena s referenční elektrodou, kterou byla skleněná 

mikrokapilára naplněná Ringerovým roztokem (7,5 g NaCl, 0,2 g CaCl2, 0,2 g NaHCO3, 

0,1 g KCl na 1 l roztoku), do něhoţ byl zasunut stříbrný drátek spojující elektrodu s měřící 

aparaturou. Konec tykadla byl spojen s registrační elektrodou, která byla podobně 

zkonstruovaná jako elektroda referenční (Obr. 10). 
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Obr. 10: Celá hlavička hmyzu s jedním zapojeným tykadlem
99

:
 
A) referenční elektroda, B) 

registrační elektroda, C) přívod nosného plynu se semiochemikáliemi 

 

Samčí headspace vzorky rozpuštěné v hexanu byly nastříknuty do plynového 

chromatografu (Hewlett-Packard 5890A) s kolonou Rxi-5Sil MS ve splitless reţimu.  

Počáteční teplota kolony byla 40 ºC po dobu 2 min, pak se teplota zvyšovala rychlostí 

10 ºC/min aţ na teplotu 270 ºC zachovanou po dobu 10 min. Teplota nástřiku byla 200 ºC 

a teplota detektoru byla 260 ºC. Helium jako nosný plyn protékal systémem rychlostí 

1 ml/min a nesl sebou separované látky. Proud plynu byl rozdělen rozdělovačem 

Graphpack 3D/2 na dvě části. Jedna část směřovala k tykadlu a druhá k plamenově 

ionizačnímu detektoru (FID). 

S kaţdou populací a rozdílným pohlavím much bylo provedeno okolo třiceti analýz. 

Teplotní programy a časové rozsahy GC-EAD a GC×GC-TOFMS analýz byly podobné 

a umoţnily tak přímé srovnání hlavních antenálních aktivit (EAD odpovědí) s jednotlivými 

sloučeninami. Vyhodnocovány byly EAD odpovědi nalezené alespoň v pěti záznamech, 

které byly charakterizovány retenčními indexy (IR-EAD). 

Společně s eluáty vzorků byla injektována řada standardů n-alkanů C8-C22 důleţitá pro 

výpočet lineárních retenčních indexů (IR-EAD). Tyto retenční charakteristiky byly následně 

pouţity k srovnání antenální aktivity extraktů se syntetickými standardy a pro korelaci 

metod GC-EAD a GC×GC-TOFMS. Identifikace sloučenin začala vymezením oblastí 

GC×GC-TOFMS s podobnými retenčními parametry (IR-GC) jako měly EAD aktivní oblasti 

(IR-EAD). Všechny sloučeniny ve vymezené oblasti byly identifikovány. Pokud to bylo 

moţné, byly spektra a antenální aktivity porovnány se syntetickými standardy. 
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Pro GC-EAD experimenty, které byly zaměřeny ke zjištění, zda obě pohlaví reagují na 

feromonové komponenty stejně, byla pouţívána tykadla samečků i samiček z laboratorní 

populace. V těchto experimentech byly následně vyhodnocovány podíly ploch příslušných 

látek z FID a EAD detektorů. Tento postup byl aplikován pro deset GC-EAD záznamů. 

U jednotlivých látek byly stanoveny průměrné hodnoty poměrů ploch EAD a FID elučních 

vrcholů. K zjištění statistické odchylky průměrů a pro porovnání rozdílů odpovědí samců 

a samic byl pouţit Studentův test.  

 

3.6 STATISTICKÁ ANALÝZA 

Data získaná z GC×GC-TOFMS analýzy samčích semiochemikálií byla statisticky 

vyhodnocena. V tabulce č. 1 jsou uvedeny sloučeniny zahrnuté do statistické analýzy. 

V kaţdé analýze byly stanoveny plochy elučních vrcholů (v dekonvulovaném modu TIC). 

Pro kaţdou látku byla stanovena průměrná plocha a byly stanoveny statistické odchylky 

průměrů. Rozdíly v chemickém sloţení vzorků z různých populací byly analyzovány 

pomocí analýzy hlavních komponent (PCA). Do analýzy vstoupila druhotná data sloţení 

vzorků. Analýza rozdělovala eluční vrcholy podle hodnot korelací mezi nimi, jejich skóre 

byla dělena směrodatnými odchylkami. Hodnoty relativních ploch elučních vrcholů byly 

logaritmicky transformovány, centrovány a standardizovány. 

Statistická významnost dat byla hodnocena pomocí redundantní analýzy (RDA), 

kanonickou variantou PCA a Monte-Carlo permutačním testem (bez omezení permutací, 

n = 999). PCA a RDA postupy byly opakovány dvakrát. Jednou pro všechny 

identifikované sloučeniny a jednou jen pro ty antenálně aktivní. Byla pouţita 

mnohorozměrná analýza dat softwarem Canoco 4.5 jak pro PCA tak RDA analýzy. 
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4. VÝSLEDKY 

 

4.1 IDENTIFIKACE KOMPONENT FEROMONU 

Samčí emanace C. capitata představují sloţitou směs látek různé chemické struktury, 

včetně dusíkatých sloučenin, terpenů, alkoholů, ketonů a esterů. Celkem bylo 

identifikováno 63 organických sloučenin (Tab. 1). Všechny sloučeniny s výjimkou 

dihydro-5-methyl-2(3H)-furanonu byly zjištěny ve vzorcích všech tří populací, ale jejich 

podíly se výrazně lišily. 

U všech populacích byly přítomny ethylokt-(3E)-enoát (37), geranylacetát (54) a (E,E)-

α-farnesen (63) jako hlavní komponenty (plocha nad 8 % celkového obsahu těkavých 

látek). V laboratorní populaci ethylokt-(3E)-enoát (37), geranylacetát (54) a (E,E)- 

α-farnesen (63) tvořily 46,1 % z celkového obsahu těkavých látek. U divokých populací 

byla identifikována relativně větší mnoţství indenu (24) a niţší mnoţství (E,E)- 

α-farnesenu (63). Ve fíkové populaci a jabloňové populaci sloučeniny inden (24), ethylokt-

(3E)-enoát (37), geranylacetát (54) a (E,E)-α-farnesen (63) činily 59,7 % a 49,3 % 

z celkového obsahu těkavých látek. 

Minoritní komponenty (plocha v rozmezí 1-8 % z celkového obsahu těkavých látek) 

zjištěné ve všech populacích byly dihydro-3-methyl-2(3H)-furanon (4), 6-methylhept-5-en-

2-on (11), 2-ethylhexan-1-ol (20), (Z)- a (E)-β-ocimen (22, 23), 3-ethyl-2,5-dimethyl-

pyrazin (27) a linalool (29). Zbývající látky (uvedeny v Tab. 1) byly přítomny ve stopovém 

mnoţství (plocha pod 1 % z celkového obsahu těkavých látek). Ve stopovém mnoţství byl 

přítomen také α-copaen jehoţ obsah byl u divokých populací významně vyšší neţ 

u populace laboratorní (t-test, P = 0,05). Například u jabloňové populace byl obsah 

α-copaenu dvakrát vyšší neţ u laboratorní (viz Tab. 1). Na obrázku č. 11 jsou znázorněny 

typické 2D chromatogramy kaţdé populace. 

Metodou GC×GC-TOFMS bylo zjištěno, ţe samci C. capitata pocházející z laboratorní 

populace produkují téměř třikrát více těkavých látek neţ samečci obou divokých populací, 

jejichţ kolísavé produkce feromonů byly téměř stejné. Průměr všech ploch elučních 

vrcholů identifikovaných samčích těkavých látek v relativních jednotkách z laboratorní 

populace byl 1,67×10
9
 ± 0,68×10

9
 (deset analýz) z divoké jabloňové populace 

0,60 × 10
9 

± 0,33 × 10
9
 (osum analýz) a divoké fíkové populace 0,63×10

9 
± 0,23×10

9
 

(devět analýz). 
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Tab. 1: Hodnoty (průměrů ploch elučních vrcholů ± RSD %) chemických sloučenin zjištěných metodou GC×GC-TOFMS v sexuálních 

feromonech volajících samců C. capitata ze tří populací (Laboratoř: laboratorní populace, Fík: divoká fíková populace, Jablko: divoká jabloňová 

populace. 

 

č. Látky IR-EAD 
a 

IR-GC 
b 

Literatura 
c 
                                 Rt 

d                                 

                                                      [s]       

Laboratoř 

      [%] 

      Fík 

      [%] 

   Jablko 

     [%] 

 

1 

 

Heptanal 
 

 

901 

 

5, 56, 65, 101,102                    775; 2,820 

 

0,81 ± 0,25 

 

1,16 ± 0,39 

 

2,00 ± 0,63 

2 α-Thujen   929                                                  830; 2,470 0,03 ± 0,01 0,02 ± 0,01 0,09 ± 0,02 

3 α-Pinen   939                                                  845; 2,520 0,79 ± 0,43 1,35 ± 0,89 2,94 ± 1,49 

4 Dihydro-3-methyl-2(3H)-furanon*  951 949 5, 56, 65, 101                           870; 4,330 7,84 ± 1,99 2,39 ± 0,40 1,33 ± 0,91 

5 Dihydro-5-methyl-2(3H)-furanon   956                                                  875; 4,510 - 0,83 ± 0,62 0,45 ± 0,44 

6 Kamfen  955                                                  880; 2,600 0,05 ± 0,02 0,08 ± 0,02 0,21 ± 0,08 

7 2-Ethylhexanal  955                                                  880; 2,730 0,03 ± 0,01 0,91 ± 1,25 0,17 ± 0,06 

8 Sabinen   976                                                  925; 2,610 0,09 ± 0,05 0,05 ± 0,02 0,25 ± 0,10 

9 1-Okten-3-ol   980                                                  930; 2,730 0,18 ± 0,07 0,45 ± 0,35 0,66 ± 0,27 

10 β-Pinen* 990 983                                                  935; 2,650 0,16 ± 0,05 0,40 ± 0,31 0,52 ± 0,14 

11 6-Methyl-5-hepten-2-on* 990 985 5, 56, 60, 101                           935; 3,020 5,06 ± 2,06 4,71 ± 2,44 3,52 ± 2,79 

12 3-Oktanon   986 64                                             940; 2,810 0,06 ± 0,10 0,11 ± 0,10 0,43 ± 0,36 

13 Myrcen  991 5, 56, 60, 101, 102                   950; 2,560 3,09 ± 0,63 0,99 ± 0,11 0,94 ± 0,25 

14 2-Oktanon  991                                                  950; 2,840 0,12 ± 0,04 0,78 ± 0,79 1,01 ± 0,53 
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15 Oktanal   1004 56,65                                        975; 2,820 0,71 ± 0,23 0,63 ± 0,29 2,06 ± 0,39 

16 Ethylhex-(3E)-enoát   1004 60                                             975; 2,890 0,87 ± 0,41 0,37 ± 0,12 0,14 ± 0,11 

17 n-Hexylacetát  1014 64                                             990; 2,740 0,04 ± 0,01 0,65 ± 0,43 0,95 ± 0,56 

18 3-Karen   1014                                                  995; 2,640 0,20 ± 0,06 0,25 ± 0,10 0,76 ± 0,08 

19 α-Terpinen   1022                                                1010; 2,660 0,04 ± 0,01 0,11 ± 0,17 0,05 ± 0,04 

20 2-Ethylhexan-1-ol   1030 64                                           1025; 2,740 1,73 ± 0,48 1,22 ± 0,49 5,70 ± 1,68 

21 Limonen   1035 5, 56, 64, 101                         1035; 2,670 0,70 ± 0,64 1,10 ± 1,05 5,21 ± 0,57 

22 (Z)-β-Ocimen   1034 5, 56, 60                                 1035; 2,760 4,06 ± 1,99 2,14 ± 1,27 1,44 ± 0,56 

23 (E)-β-Ocimen   1060 5, 56, 60, 64                           1060; 2,660 5,81 ± 0,96 1,85 ± 0,37 1,38 ± 0,56 

24 Inden  1053 64                                           1070; 3,510 0,04 ± 0,02 14,83 ± 9,71 18,34 ± 4,53 

25 γ-Terpinen   1063 56                                           1090; 2,740 0,06 ± 0,07 0,05 ± 0,02 0,10 ± 0,03 

26 (Z)-Linalool oxid  1074                                                1110; 2,810 0,21 ± 0,11 0,09 ± 0,01 0,14 ± 0,05 

27 3-Ethyl-2,5-dimethyl-pyrazin  1080 56, 64                                     1120; 3,230 3,41 ± 1,40 1,57 ± 0,61 1,83 ± 0,66 

28 γ-Terpinolen  1090 56                                           1140; 2,780 0,12 ± 0,07 0,09 ± 0,05 0,10 ± 0,04 

29 Linalool* 1100 1100 5, 56, 60, 64, 65, 101             1160; 2,830 7,38 ± 1,45 4,17 ± 0,91 2,83 ± 1,33 

30 Nonanal   1106 5, 56, 65, 101                         1165; 2,850     0,75 ± 0,24 1,04 ± 0,43 2,99 ± 0,85 

31 allo-Ocimen   1130                                                1215; 2,730 0,51 ± 0,17 0,08 ± 0,02 0,14 ± 0,10 

32 neo-allo-Ocimen   1144                                                1240; 2,760 0,16 ± 0,13 0,14 ± 0,13 0,21 ± 0,12 

33 2-Ethylhexylacetát  1147 56                                           1245; 2,670 0,07 ± 0,02 0,03 ± 0,01 0,10 ± 0,03 

34 Isomenthon*   1165 1164                                                1275; 3,090 0,02 ± 0,01 0,06 ± 0,04 0,44 ± 0,36 

35 Isomenthol    1186                                                1315; 2,920 0,05 ± 0,01 0,11 ± 0,02 0,32 ± 0,14 
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36 Ethyloktanoát* 1195 1194 64                                           1330; 2,770 0,07 ± 0,05  0,07 ± 0,07 0,05 ± 0,03 

37 Ethylokt-(3E)-enoát*  1198 1197 5, 56, 61, 64, 100, 101           1335; 3,050 20,36 ± 7,98  28,24 ± 4,89 12,98 ± 4,72 

38 α-Terpineol   1203 56                                           1345; 3,120 0,15 ± 0,06 0,05 ± 0,02 0,20 ± 0,06 

39 n-Dekanal   1208 65                                           1355; 2,840 0,76 ± 1,17 0,96 ± 0,46 1,81 ± 0,55 

40 Ethylokt-(2E)-enoát   1246 5, 56, 60, 101                         1420; 2,930 0,26 ± 0,28 0,12 ± 0,09 0,23 ± 0,25 

41 Linaloolacetát   1252 56, 60, 101                             1425; 2,800  0,39 ± 0,17 0,26 ± 0,22 0,32 ± 0,19 

42 Geraniol*  1252 1255 65                                           1435; 3,050 0,80 ± 0,41 0,12 ± 0,08 0,23 ± 0,29 

43 2-Dekenal   1266                                                1455; 2,980 0,07 ± 0,02 0,06 ± 0,01 0,20 ± 0,10 

44 Geranial   1272                                                1465; 3,230 0,14 ± 0,08 0,08 ± 0,03 0,15 ± 0,20 

45 2-Oktenová kyselina  1290                                                1495; 2,860 0,17 ± 0,07 0,07 ± 0,03 0,06 ± 0,06 

46 Bornylacetát* 1294 1293                                                1500; 3,030 0,11 ± 0,04 0,05 ± 0,04 0,23 ± 0,14 

47 Indol* 1300 1306 5, 56, 64, 65, 101                   1520; 4,652 0,91 ± 0,15 0,14 ± 0,07 0,09 ± 0,06 

48 Undekanal   1311                                                1530; 2,830 0,04 ± 0,01 0,06 ± 0,02 0,15 ± 0,05 

49 Methylgeranát   1323 5, 56, 60, 101                         1550; 3,050      1,50 ± 0,50 0,08 ± 0,02 0,11 ± 0,05 

50 α-Terpinylacetát  1355                                                1600; 3,040 0,06 ± 0,06 0,11 ± 0,04 0,18 ± 0,05  

51 Nerylacetát  1358 5, 56, 101                               1605; 2,990   0,23 ± 0,08  0,06 ± 0,01 0,10 ± 0,02 

52 α-Copaen  1367 65                                           1620; 2,735 0,05 ± 0,03 0,07 ± 0,02 0,11 ± 0,06  

53 2-Undekenal  1370 56, 64, 100, 101                     1625; 2,950 0,06 ± 0,07 6,68 ± 7,46 1,42 ± 2,60 

54 Geranylacetát*  1385 1380 5, 61, 65, 64, 100,                  1635; 3,060 13,73 ± 5,32  11,63 ± 3,87 12,62 ± 4,97 

55 Dodekanal   1411 65                                           1690; 2,840 0,35 ± 0,07 0,11 ± 0,04 0,34 ± 0,15 

56 1. Neurčeno (Longifolen?)  1418                                                1700; 2,840 0,21 ± 0,07 0,12 ± 0,02 0,32 ± 0,18 
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57 2. Neurčeno (α-Gurjunen?)  1432                                                1720; 2,940 0,64 ± 0,24 0,39 ± 0,10 1,19 ± 0,27 

58 (E)-Karyofylen*  1445 1438 64                                           1730; 2,900  0,19 ± 0,14 0,20 ± 0,06 0,41 ± 0,15 

59 Geranylaceton* 1451 1452                                                1750; 3,060 0,12 ± 0,08 0,07 ± 0,01 0,51 ± 0,35 

60 (Z)-β-Farnesen   1455 56                                           1755; 2,760 0,09 ± 0,02 0,03 ± 0,01 0,22 ± 0,21 

61 α-Humulen   1475 64                                           1785; 2,970 0,09 ± 0,06 0,06 ± 0,02 0,22 ± 0,13 

62 (Z,E)-α-Farnesen   1495 5, 101                                     1810; 2,810 1,23 ± 0,24 0,25 ± 0,10 0,42 ± 0,17  

63 (E,E)-α-Farnesen* 1504 1509 5, 56, 61, 64, 65, 100, 101     1835; 2,830 11,99 ± 1,53  5,04 ± 0,93 5,36 ± 1,87 

 

Vysvětlivky: 

a
 Retenční indexy antenálně aktivních látek identifikovaných pomocí GC-EAD analýz. 

b 
Retenční indexy sloučenin identifikovaných metodou GC×GC-TOFMS z samčích sexuálních feromonů. 

c 
Literatura, ve které byla sloučenina jiţ popsána. 

d 
Retenční časy v 1. a 2. dimenzi v sekundách. 

*Antenálně aktivní látky identifikované metodami GC-EAD a GC×GC-TOFMS.
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Obr. 11: GC×GC-TOFMS analýzy samčího sexuálního feromonu C. capitata: A) divoká 

fíková populace, B) divoká jabloňová populace, C) laboratorní populace. Kaţdá skvrna v 

2D-chromatogramu představuje jednu sloučeninu. Číslování odpovídá tabulce 1. Intenzita 

signálu je barevně odlišena od modré (nula) po červenou (maximální signál). D) GC-EAD 
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záznam odpovědí tykadla samičky z jabloňové populace (odpovědi EAD-1 aţ EAD-12) na 

samčí sexuální feromon z jabloňové populace (B).  

 

4.2 VÝSLEDKY EXPERIMENTŮ GC-EAD-FID 

Typický GC-EAD záznam je znázorněn na obrázku č. 11. Bylo stanoveno třináct EAD 

odpovědí, které odpovídaly čtrnácti antenálně aktivním látkám. Z těchto odpovědí bylo 

deset nalezeno v laboratorní populaci (IR-EAD 990, 1100, 1195, 1198, 1252, 1294, 1300, 

1385, 1451, 1504), dvě odpovědi (IR-EAD 951 a 1165) byly zjištěny pouze v jabloňové 

populaci (záznam EAD viz Obr. 11, D) a jedna odpověď (IR-EAD 1445) byla identifikována 

pouze v laboratorní a fíková populaci, ale ne v jabloňové populaci. 

Bylo zjištěno těchto čtrnáct antenálně aktivních látek (viz Obr. 12): dihydro-3-methyl-

2(3H)-furanon (4), 6-methylhept-5-en-2-on / β-pinen (10/11), linalool (29), isomenthon 

(34), ethyloktanoát (36), ethylokt-(3E)-enoát (37), geraniol (42), bornylacetát (46), indol 

(47), geranylacetát (54), (E)-karyofylen (58), geranylaceton (59) a (E,E)-α-farnesen (63). 
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Obr. 12: Vzorce čtrnácti antenálně aktivních látek. Čísla pod vzorci odpovídají označení 

sloučenin v tabulce č. 1. 

 

Ve stejný čas je v GC×GC-TOFMS analýze eluován ethyloktanoát a ethylokt-(3E)-

enoát. GC-EAD analýza ukázala, ţe těmto látkám odpovídají dvě různé odpovědi tykadla. 

Znázornění je na obrázku (Obr. 13). 

 

Obr. 13: Detail záznamu z GC×GC-TOFMS s vloţeným GC-EAD záznamem (bílá 

křivka) analýzy samčího sexuálního feromonu C. capitata sloučenin ethyloktanoátu (36) 

a ethylokt-(3E)-enoátu (37). Barevné rozlišení výřezu záznamu GC×GC-TOFMS rozlišuje 
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kvantitativní rozdíly v obou vizualizovaných sloučeninách. V horním pravém rohu je 

3D výřez elučních vrcholů sloučenin (36) a (37) z GC×GC-TOFMS. 

 

Vyhodnocením EAD záznamů z pouţitých biologických detektorů samiček a samečků 

reagujících na samčí sexuální feromon nebyla pozorována ţádná pohlavní specifičnost 

(t-test, P = 0,05; N = 10; Obr. 14). Tedy ţádné statisticky významné rozdíly ve vnímání 

hlavních antenálně aktivních látek mezi pohlavím nebyly pozorovány. U obou pohlaví byla 

nevětší EAD odpověď pozorována u IR-EAD 1195 a 1198, které odpovídají ethyloktanoátu 

a ethylokt-(3E)-enoátu. Středně velkou EAD odpověď vyvolaly linalool (IR-EAD 1100) 

a (E,E)-α-farnesen (IR-EAD 1504) a malou EAD odpověď vyvolaly geraniol (IR-EAD 1255) 

a geranylacetát (IR-EAD 1385). 
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Obr. 14: Srovnání antenálních odpovědí samečků a samiček C. capitata na samčí extrakt 

sexuálního feromonu na základě výsledků z laboratorní populace. Graf závislosti 

relativních odpovědí poměru ploch eluční vrcholů EAD/FID na antenálně aktivních 

látkách. Čím je relativní odpověď větší, tím je látka anteneálně aktivnější. Čísla představují 

sloučeniny z tabulky č. 1 a to konkrétně tyto látky: (4) dihydro-3-methyl-2-(3H)-furanon 

(IR-EAD = 951), (29) linalool (IR-EAD = 1100), (36) ethyloktanoát (IR-EAD = 1195), (37) 

ethylokt-(3E)-enoát (IR-EAD = 1198), (42) geraniol (IR-EAD = 1252), (54) geranylacetát 

(IR-EAD = 1385), (63) (E,E)-α-farnesen (IR-EAD = 1504). 
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4.3 STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

K statistickému vyhodnocení naměřených dat metodou GC×GC-TOFMS byla pouţita 

metoda analýzy hlavních komponent (PCA) a metody redundantní analýzy (RDA). 

 

4.3.1 ANALÝZA HLAVNÍCH KOMPONENT 

Výsledky z PCA jsou znázorněny na obrázku č. 15. Divoké populace byly od 

laboratorní populace zřetelně odděleny, coţ naznačuje, ţe sloţení samčího sexuálního 

feromonu je specifické pro danou populaci. Dvě hlavní komponenty (PC1 a PC2) společně 

představovaly 90 % z celkové variability. 

 

 

Obr. 15: Statistické vyhodnocení mnohorozměrnou analýzou hlavních komponent dat ze 

sexuálních feromonů samečků C. capitata pocházejících ze tří různých populací (Jablko: 

divoká jabloňová populace, Fík: divoká fíková populace, Laboratoř: laboratorní populace). 

Populace jsou zřetelně odděleny. Kaţdý symbol v grafu představuje jeden vzorek (modrý 

bod - jablko, zelený bod - fík a červený bod - laboratorní populace). Počet analyzovaných 

vzorků v jabloňové populaci byl osum, fíkové byl devět a laboratorní byl deset.
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4.3.2 REDUNDANTNÍ ANALÝZA 

RDA analýza potvrdila významný rozdíl v chemickém sloţení mezi kaţdým párováním 

tří populací (P = 0,001). Příspěvek jednotlivých sloučenin k celkovému rozdílu je 

znázorněn na obrázku č. 16. Látky 5, 17, a 24 jsou charakteristické sloučeniny pro divoké 

populace, zatímco sloučeniny 4, 8, 13, 16, 20, 22, 23, 29, 31, 33, 38, 46, 47, 49, 51, 60, 62 

a 63 se častěji vyskytují u laboratorní populace. Sexuální feromon samečků populace 

C. capitata pocházející z laboratoře se skládá z více látek o větším mnoţství neţ feromony 

u divokých populací. Číslování látek odpovídá tabulce č. 1. 

 

 

Obr. 16: Výsledky vícerozměrné redundantní analýzy (RDA) ze sexuálních feromonů 

samců C. capitata pocházejících ze tří populací (Jablko: divoká jabloňová populace, Fík: 

divoká fíkové populace, Laboratoř: laboratorní populace). Svislá čára v obrázku odděluje 

laboratorní populaci od divoké a vodorovná čára odděluje divokou fíkovou populaci 

a divokou jabloňovou populaci. Šipky představují dvacet jedna sloučeniny, které 

charakterizují příslušné populace. Číslování látek odpovídá tabulce č. 1. 
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5. DISKUSE 

Při identifikaci feromonů se většinou vyuţívá technika GC-MS. Tato konvenční metoda 

poskytuje jednorozměrný chromatograf se základními informacemi o identifikovaných 

látkách, není však schopná zcela separovat sloţitější směsi sloučenin přítomných v malých 

koncentracích. Tato skutečnost činí chirální analýzu velmi malého mnoţství feromonu 

sloţitou
103

. Proto byla v této studii vyuţita komplexní metoda GC×GC-TOFMS, jejíţ 

výhody jsou vyšší citlivost a selektivita při oddělování sloučenin, oddělení šumu pozadí od 

identifikovaných látek a vyuţití při analýze směsí sloţitých organických látek
86

. Vzhledem 

k velké sloţitosti chemického sloţení a velmi malého mnoţství samčího sexuálního 

feromonu C. capitata bylo moţno identifikovat mnoho nových sloučenin, jejichţ 

přítomnost v samčím sexuálním feromonu C. capitata nebyla dosut publikována. 

Tato studie ukázala, ţe samčí feromony divokých populací se významně liší jak 

v mnoţství, tak v relativních podílech sloučenin. Laboratorní samečci produkují významně 

větší mnoţství feromonu. Je to pravděpodobně způsobeno jejich hromadným chovem 

v malých prostorech. Samečci C. capitata se snaţí navzájem „překřičet― a upozornit tak na 

sebe produkcí velkého mnoţství sexuálního feromonu. Skutečnost, ţe se feromony 

laboratorních a divokých populací liší, byla zjištěna jiţ u jiných druhů čeledi Tephritidae
65

. 

Kromě jiných faktorů je kvalita potravin také odpovědná za rozdíly v reprodukci 

u Tephritidae. Například laboratorní samečci, kteří mají potravu sloţenou z většího 

mnoţství bílkovin, začínají s hledáním samiček k páření dříve neţ ostatní a jsou 

konkurence schopnější
107

. Na základě těchto zjištění lze předpokládat, ţe dobře krmení 

laboratorní samečci mají více zdrojů látek a proto produkují více feromonů. Podstatné 

rozdíly mezi samečky studovaných populací v této práci mohou souviset s rozdíly 

v těkavých látkách hostitelských rostlin a jejich začleněním do feromonu, jako to bylo 

zjištěno u samečků rodu Bactrocera dorsalis
74-79

. Je velmi pravděpodobné, ţe vůně 

hostitelských rostlin by mohly přispět k větší účinnosti samečků při páření. Dosud 

nezodpovězenou otázkou je moţnost, ţe sloţení samčích sexuálních feromonů C. capitata 

je významně ovlivněno potravou v larválním stádiu. 

Mnoho hmyzích feromonů se skládá z vícesloţkových směsí a zejména chemická 

sloţitost feromonu C. capitata je velmi vysoká. Pokud by byl obecně prokázán vliv 

hostitelské rostliny na sloţení feromonu, mohly by relativně malé rozdíly v komplexním 

sloţení feromonu slouţit k zamezení příbuzenského kříţení
108

. Existuje tedy moţnost, ţe 

aromaterapie slouţí k zvýšení účinnosti páření laboratorně chovaných samců C. capitata 

pro účely metody SIT. 
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V předchozích studiích byly popsány antenální aktivity těchto látek: linalool, ethylokt-

(3E)-enoát, geranylacetát, dihydro-3-methyl-2(3H)-furanon, 6-methyl-5-hepten-2-on 

a (E,E)-α-farnesen
56,57,61

. Těkavé látky β-pinen, ethyloktanoát, indol a (E)-karyofylen byly 

jiţ nalezeny mezi antenálně aktivními látkami manga a mezi těkavými sloţkami návnad 

z fermentovaného cukru
57,104

. Ethyloktanoát byl nalezen v samčích slinných ţlázách, ale 

nebyl zjištěn v emanacích C. capitata
64

. 

V této studii bylo nově identifikováno čtrnáct antenálně aktivních látek, u kterých se 

předpokládá potenciální moţnost ovlivnění chování vrtulí C. capitata. Zda tyto látky 

skutečně ovlivňují chování vrtule a jedná se o atraktanty či inhibitory se dá zjistit pomocí 

dalších behaviorálních experimentů. 

Skutečný počet antenálně aktivních látek feromonu C. capitata můţe být vyšší, neţ bylo 

zjištěno v této studii. Ačkoliv elektroantenografický záznam představuje citlivý nástroj pro 

detekci behaviorálně důleţitých látek, můţe být autentické chování a reakce hmyzu 

iniciována i pod hranicí citlivosti antenálního detektoru. Je známo, ţe hmyz behaviorálně 

reaguje na koncentrace feromonů i několikařádově niţších neţ jsou koncentrace, které 

vyvolávají měřitelné odpovědi tykadel
105

. Je to dáno tím, ţe v mozku dochází ke sbíhání 

informací ze stovek čichových receptorů na jediný společný neuron a tato zesílená 

informace je pak dále zpracovávána. V této souvislosti je potenciálně zajímavý α-copaen. 

Analýza prokázala jeho přítomnost v samčích feromonech bez zjevné EAD účinnosti. 

Tento seskviterpen byl původně nalezen jako sloţka pro C. capitata velmi atraktivního 

oleje angelica (Angelica archangelica)
106

. α-copaen je přítomen i v jiných hostitelských 

rostlinách
73

. Je silný atraktant a ve vyšších koncentracích, neţ byly pozorovány v této 

studii, výrazně ovlivňuje sexuální chování
66

. 

V publikaci Mavraganise et al. (2008) byla zjištěna přítomnost α-copaenu ve 

feromonech divokých populací, ale ne u laboratorní populace. Autoři článku pouţili 

k analýze mouchy odchycené z přírody, a tedy předpokládali, ţe α-copaen mouchy získaly 

aţ v dospělosti
65

. Laboratorní populace pouţité v této studii nemohly získat α-copaen 

v dospělosti, a tudíţ je velmi pravděpodobné, ţe ho získaly z potravy. 

V naší studii bylo zjištěno, ţe koncentrace α-copaenu byla výrazně vyšší u samečků 

divokých populací C. capitata neţ u laboratorní populace. Různé koncentrace α-copaenu 

tak i ostatní sloţky mohou ovlivnit výsledek chemické komunikace v průběhu 

předkopulačního chování C. capitata. Pro potvrzení uvedených spekulací je však zapotřebí 

dalších behaviorálních studií. 
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Atraktivita samčího sexuálního feromonu byla intenzivně zkoumaná jiţ dříve, s cílem 

poskytnou základní informace pro efektivní sledování výskytu škůdců
53,56,60,61,62,64,65,100,101

. 

Nicméně vývoj feromonového monitorovacího systému je teprve  v počátcích a prozatímní 

výsledky testování ukazují na jeho relativně nízkou efektivitu. Důvodem je s největší 

pravděpodobností stále nedostatečná znalost všech aktivních sloţek komplexního 

feromonu. V tomto ohledu můţeme dvě nově zjištěné sloučeniny, ethyloktanoát 

a α-copaen, povaţovat za kandidáty chybějících sloţek. 

V této studii bylo také pozorováno, ţe obě pohlaví C. capitata mají podobnou citlivost 

na hlavní samčí sloţky sexuálního feromonu. Jsou schopna vnímat samčí feromon stejným 

způsobem, přestoţe příslušné odezvy v chování jednotlivých pohlaví směřují k vyšší 

atraktivitě samiček na samčí feromony
65

. 
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6. ZÁVĚR 

Vícerozměrnou analýzou dat byl zjištěn přímý vliv plodů hostitelských rostlin jabloně 

lesní a fíkovníku smokvoňe na sloţení samčích sexuálních feromonů C. capitata. Sloţení 

se u jednotlivých divokých populací lišilo jak kvalitativně tak kvantitativně. Dále bylo 

zjištěno, ţe samečci z laboratorní populace produkují v průměru větší mnoţství feromonů 

neţ samečkové divokých populací. Pouţití citlivé GC×GC-TOFMS techniky umoţnilo 

identifikaci látek, které při pouţití jednorozměrné plynové chromatografie nebylo moţné 

separovat a identifikovat. Bylo zjištěno celkem 63 sloţek sexuálních feromonů samečků 

C. capitata, z kterých následující sloučeniny nebyly doposud známy: α-thujen, α-pinen, 

kamfen, sabinen, β-pinen, Δ3-karen, α-terpine, (Z)-linalool oxid, allo-ocimen, neo-allo-

ocimen, isomenthon, isomenthol, geranial, α-terpinylacetát, bornylacetát, α-copaene, 

geranyl aceton, dihydro-5-methyl-2(3H)-furanon, 2-oktanon, undekanal, 2-ethylhexanal, 

2-dekenal, 2-undekenal, 1-okten-3-ol a 2-oktenová kyseliny a dvě sloučeniny nebyly dosud 

identifikovány. 

Všechny látky byly identifikovány pomocí retenčních charakteristik a hmotnostních 

spekter. V budoucnu je moţné navázat na tuto práci a pomocí standardů jednotlivých 

sloučenin identifikovat, které ze sloučenin identifikovaných v retenčních oblastech 

korespondují s antenální aktivitou (např. 6-methylhept-5-en-2-on nebo β-pinen) a jsou 

zodpovědné za pozorovanou antenální aktivitu v oblasti.  

Bylo určeno čtrnáct antenálně aktivních látek samčích feromonů C. capitata. Jednou ze 

stanovených látek byl ethyloktanoát, který můţe být důleţitou behaviorálně aktivní látkou 

samčích vábících feromonů. Kromě této látky technika GC-EAD odhalila ještě 

isomenthon, geraniol, bornylacetát a geranyl aceton. U těchto nově identifikovaných EAD 

aktivní sloţek je nutné provést další behaviorální testování k zjištění jejich aktivity. 

Vyhodnocením EAD záznamů nebyla pozorována ţádná pohlavní specifičnost samečků 

a samiček C. capitata na jednotlivé těkavé sloţky samčího sexuálního feromonu. Nebyly 

pozorovány ţádné statisticky významné rozdíly ve vnímání hlavních antenálně aktivních 

látek. 
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