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Abstrakt 

 

Zkoumání krevsajícího hmyzu je důležité především ze zdravotního hlediska, jelikož 

v mnohých případech jde o přenašeče různých onemocnění. Většina zástupců podřádu 

Nematocera se živí pouze cukernou potravou, jejíž složení ovlivňuje chování a způsob jejich 

života. Krevsající hmyz je schopen vyhledávat potravu s výhodnějším obsahem cukrů. 

Složení přijaté potravy ovlivňuje například množství rezervních látek, délku života a kladení 

vajíček. Ne u všech zkoumaných organismů se však projevuje stejným způsobem. 

Cílem této práce je shrnout poznatky o preferenčně vybíraných rostlinách krevsajících 

zástupců samic podřádu Nematocera a popsat vliv obsahu cukrů v potravě na zkoumaný hmyz 

a na přenos patogenů. 

 
 
Klíčová slova: krevsající hmyz, cukerná potrava, Phlebotomus papatasi, Anopheles gambiae, 

plodnost, preference, vliv 

 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
The research of blood-sucking insect is important mainly because of the health aspect. In 

many cases, they are the carriers of a various disease. A lot of species of the Nematocera 

suborder feed only of sugary solutions. This food affects their behavior and their way of life. 

Blood-sucking insect is able to search for food with beneficial sugar content. The composition 

of this food affects the amount of body reserve, longevity, oviposition of eggs. These effects 

manifest differently with various organisms. 

The goal of this thesis is to summarize the knowledge of preferentially picked plants of blood-

sucking females of the Nematocera suborder and to describe the affect of food sugar content 

on the examined insect and the pathogen transmission  

 

Key words: blood-sucking insect, sugar feeding, Phlebotomus papatasi, Anopheles gambiae, 

fecundity, preferences, influence 
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Úvod 

Do podřádu Nematocera patří mnoho škůdců a přenašečů nemocí, to je pádný důvod, proč se 

blíže zajímat o způsob jejich života a jak přenášejí patogeny. Kromě krve je přitom další 

složkou potravy u krevsajících zástupců tohoto podřádu cukr ve formě jednoduchých i 

složených cukrů, které získávají napichováním a sáním různých částí rostlin či sáním 

medovice mšic. Výběr potravy a její složení je ovlivňuje v mnoha různých směrech. Popsání 

mechanismu výběru takovéto potravy a analýza jejího složení nám pak mohou pomoci v 

účinném boji proti nim. Kupříkladu rostliny, které preferují, je možné použít jako lákadlo v 

pastech s insekticidními přípravky. Naopak rostliny, které je nevábí, lze využít k produkci 

přírodních repelentů na bázi výtažků z těchto rostlin. Do budoucna je také třeba počítat s 

možností genetických úprav preferovaných rostlin tak, aby hmyz na nich sající či jím 

přenášené patogeny byly negativně zasaženy. 

 V mé bakalářské práci se konkrétně zabývám samicemi krevsajících (hematofágních) 

zástupců podřádu Nematocera, kteří se řadí do 3 čeledí Culicidae, Psychodidae a Simuliidae, 

konkrétně rody Anopheles, Aedes, Culex, Phlebotomus a Simulium. U samic těchto rodů se 

zaměřuji na cukernou část jejich výživy, na způsob hledání zdroje cukrů, preference, 

identifikaci cukrů v jejich trávicí soustavě, vlivu cukerné složky potravy na jejich 

metabolismus a na přenášené patogeny a rovněž na nastínění možností, jak proti tomuto 

hmyzu bojovat za pomocí rostlin. 
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Vybrané skupiny krevsajících zástupců podřádu Nematocera 

Nematocera (dlouhorozí) patřící do holometabolního hmyzu se vyskytují kosmopolitně od 

boreálu po tropické oblasti světa a najdeme mezi nimi saprofágy, fytofágy, hematofágy i 

predátory, a proto mají velký význam ze zemědělského, lesnického a zdravotního hlediska. 

Mnozí zástupci patří mezi škůdce zemědělských plodin, jiní jsou vektory různých 

nebezpečných bakteriálních (např. bartonelóza), virových (např. dengue, chikungunya) a 

parazitárních (např. leishmanióza, malárie, filariózy) onemocnění lidí a zvířat. U krevsajících 

zástupců je larvální a pupální vývoj krevsajících zástupců je většinou vázán na vodu či vlhké 

prostředí (výjimkou jsou např. flebotomové), dospělá stádia (jak samci, tak samice) potřebují 

k životu a správným tělesným funkcím energii ve formě cukrů. Tu získávají sáním cukerných 

nektarů z květních i mimokvětních nektárií, šťáv přímo z rostlinných pletiv a sáním medovice 

produkované mšicemi. Nicméně samice navíc potřebují pro vývoj vajíček proteiny, které 

získávají z krve. Výjimkou jsou autogenní druhy, u kterých mohou samice naklást první 

snůšku vajec bez sání krve. Krev může sloužit stejně jako cukr a rezervní látky získané v době 

larválního stádia i k létání (Clements, 1955). 

 Nejpočetnější čeledí Nematocera jsou komáři (Culicidae), cca 3200 druhů, kam patří 

pro mou práci nejdůležitější rody: Anopheles, Aedes a Culex. Larvy komárů mají 4 instary, 

vyvíjí se ve stojatých vodách, jsou pohyblivé a živí se filtrováním vody. Dospělci dosahují 

délky kolem 10 mm délky, velmi zřídka až 16 mm a mohou být endofágní i exofágní. Druhy 

endofágní jsou schopné sát v uzavřených prostorech i ve volné přírodě, druhy čistě exofágní 

naopak ztrácí v místnostech orientaci a nejsou tak schopné najít hostitele. Pro komáry je 

typická soumračná aktivita, která se potvrdila rovněž při sání cukerných roztoků u druhu 

Culex annulirostris z různých geograficky oddělených oblastí Austrálie (Williams & Kokkinn, 

2005). 

 Flebotomové (Phlebotominae) jsou oproti komárům menší do 5 mm délky a 

s ochlupenými křídly. V aridnějších oblastech tropů a subtropů známe přibližně 600 druhů a 

jejich larvy jsou suchozemské. Dospělci endofágní i exofágní se soumračnou aktivitou. 

 Muchniček (Simuliidae) je asi 1700 druhů a vyskytují se častěji v chladnějších 

polohách i vyšších nadmořských výškách, i když řada druhů je tropických. Larvy se nachází 

v tekoucích vodách, dospělci jsou exofágní s denní aktivitou a délkou těla kolem 3 mm. 

 U samic krevsajícího hmyzu se často setkáváme s pojmy gonotrofický cyklus a 
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autogenie. Gonotrofický cyklus zahrnuje vyhledání a sátí krve na hostiteli, následné trávení, 

tvorbu a vývoj vajíček a nakonec nalezení vhodného místa pro kladení a kladení samotné. 

Autogenie je schopnost samiček naklást první snůšku vajíček bez sání krve, kdy potřebné 

živiny pro vývoj vajíček pocházejí ze zásobních látek nahromaděných v larválním období. 

Druhy, které potřebují na jeden gonotrofický cyklus sát opakovaně, nazýváme diskordantními 

(Norris et al., 2010), čímž se zvyšuje riziko zabití hostitelem, rovněž se však zvyšuje riziko 

přenosu patogenů. Za celý život jsou některé druhy samiček schopné projít několika 

gonotrofickými cykly dokonce i více než devíti (Müller & Schlein, 2005). 

 V následujících dvou kapitolách se blíže zaměřím na způsob příjmu cukerné potravy a 

proces jejího zpracování. 

Stavba trávicí soustavy hmyzu 

Ústní ústrojí je bodavě sací a u každého druhu jinak přizpůsobené k příjmu tekuté potravy. U 

muchniček a flebotomů, kteří patří k tzv. telmofágům, se nachází potravní kanál mezi labrem 

a hypofarynxem, solenofágní komáři mají labrum a mandibuly v podobě dlouhých styletů.  

Trávicí soustava se rozděluje na tři části (Obr. 1.). Stomodeum a proctodeum jsou 

ektodermálního původu, mesenteron entodermálního. Buňky ektodermálního původu 

sekretují chitinovou kutikulu a tvoří výstelku, mesenteron je bez výstelky a jeho buňky 

produkují nebuněčnou membránu zvanou peritrofická matrix, která obaluje přijatou potravu a 

slouží jako bariéra proti patogenům přijatých spolu s potravou. Nasátá potrava prochází přes 

proboscis a cibariální pumpu do pharynxu a pokračuje do esophagu, který je spojkou mezi 

pharynxem a voletem (crop, diverticulum). Další cesta je závislá na typu přijaté potravy, 

respektive na jejím složení. Potrava s vysokým obsahem cukrů se skladuje v divertikulu, 

zatímco do mesenteronu je vedena přijatá krev a potrava s malým množstvím cukru či 

obsahující ATP a ADP. Epiteliální buňky mesenteronu produkují trávicí enzymy a potrava je 

trávena. Mesenteron přechází v třetí část trávicí soustavy přes pylorickou valvu do pyloru. 

Míchají se tu nestrávené zbytky a odpadní látky z malpighických trubic, která odchází přes 

ileum do rekta, které je vystláno chitinovou vrstvou propustnou pro ionty a vodu (R. F. 

Chapman, 2013). 

Důležitou součástí trávicí soustavy jsou slinné žlázy produkující sliny obsahující 

mnoho chemických látek, které pomáhají krevsajícím zástupcům hmyzu při sání. Najdeme 

v nich hyaluronidázy podílející se na průniku kůží a zvětšení potravní léze v místě bodnutí, 
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antikoagulanty proti srážení krve jak v ráně, tak v sosáku, vazodilatátory na roztahování cév 

či apyrázy omezující svědění. Sliny mají také imunosupresivní účinky na hostitele čehož 

využívá řada přenášených patogenů.  

 

 

 

 

 

 
 
Obr. 1. Základní dělení trávicí soustavy hmyzu na tři části. (The Insects: Structure and Function, Fifth 
edition, R.F. Chapman, upraveno) 
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Vyhledávání potravy 

U krevsajících zástupců hmyzu i roztočů je dobře známo, jakým způsobem hledají 

svého hostitele, na kterém sají krev. Využívají pachové i zrakové vjemy ze svého okolí např. 

změny koncentrace CO2, kyseliny mléčné a další látky, vnímají teplo, barvy a kontrasty. Na 

každý druh působí lépe jiná kombinace faktorů (Kawada et al., 2007), čehož se využívá při 

konstrukci specifických odchytových pastí. 

U hledání cukerné potravy krevsajícím hmyzem je situace zásadně jiná, a navíc 

mnohem méně prozkoumaná, pravděpodobně se však stejně jako u hledání hostitelů uplatňují 

pachové a zrakové vjemy. Roli mohou hrát především pachy, kdy krevsající hmyz vnímá u 

rostlin silice, koncentraci CO2, barvu i tvar (Hancock & Foster, 1997; Müller, Beier, et al., 

2010b). Rostliny během tmy respirují (dýchají), a tak se v jejich blízkém okolí mění hladina 

CO2, kterou fytofágní hmyz dokáže vnímat (Schlein & Jacobson, 2000). Obsah cukrů v nich 

souvisí s mírou respirace. Rostliny bohatší na cukry v noci více respirují a to vede ke zvýšení 

koncentrace CO2 v jejich okolí. Pomocí těchto pachových vjemů jsou flebotomové druhu 

Phlebotomus papatasi schopni najít rostliny, které obsahují více cukrů a častěji na nich sají 

(Hancock & Foster, 1997; Schlein & Jacobson, 2008). Při pachových zkouškách v 

olfaktometru bylo zjištěno, že při nabídce dvou vůní potravy, které byly přítomny (andulka 

versus nektar), si samičky druhu Culex nigripalpus vybíraly potravu dle síly vjemu a zda 

předtím byly nakrmeny cukrovým roztokem. Hladové samičky si více vybíraly nektar, 

nakrmené samičky cukerným roztokem naopak krev (Hancock & Foster, 1997). Jiných 

výsledků pozorování došlo u samic Aedes albopictus, které po krmení se na sladkých luscích 

rohovníku nejevily zájem o sání lidské krve (Müller, Xue, et al., 2010). To může být 

způsobeno rozdílnou přitažlivostí krve ptačí a krve lidské. Nejvíce se tedy při vyhledávání 

cukerné potravy uplatňuje vnímání koncentrací látek z okolí a to pomocí antén umístěných na 

hlavě hmyzu. 
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Cukry jako zdroj potravy 

Cukry neboli sacharidy, jsou organické sloučeniny patřící do skupiny polyhydroxyderivátů 

aldehydů a ketonů. Jsou jednou z hlavních energetických složek metabolismu a stavebním 

prvkem těl živočichů i rostlin. V přírodě se cukry nacházejí v několika formách od 

jednoduchých monosacharidů (glukóza, fruktóza) až po dlouhé řetězce polysacharidů 

(celulóza, chitin). Samotný proces trávení cukrů u hmyzu probíhá následovně. 

 Monosacharidy například glukóza jsou rovnou vstřebávány bez dalšího trávení. Ke 

štěpení dochází u cukrů, které jsou složitější, tedy u disacharidů a polysacharidů, které je 

potřeba rozštěpit až na jednoduché cukry, ze kterých se skládají a to až na fruktózu a dále na 

glukózu, která je využitelná v glykolýze. Ke štěpení slouží několik různých enzymů. Amylázy 

štěpící glykosidické vazby mezi jednotlivými cukry, které společně tvoří cukry složitější. 

Rozdělují se na endoamylázy a exoamylázy podle toho, v kterých místech štípou vazby cukru. 

Alfa-glukosidáza  a beta-glukosidáza hydrolyzují specifické oligosacharidy na glukózu 

(Souza et al., 2007). Polysacharid celulóza, jež tvoří hlavní složku rostlinných buněčných 

stěn, hmyz tráví pomocí enzymů glukanáz, které ho rozloží až na jednotky glukózy. 

Zdrojem cukrů nejen pro krevsající hmyz jsou především rostliny a medovice. 

Získávají potravu z florálních a extraflorálních nektárií a sají rostlinné šťávy a to jak z úžlabí 

listů a napichováním žilnatiny listů, tak přímo ze stonků rostlin. Výběr na jaké rostlině a 

odkud z ní se hmyz bude krmit záleží na momentální nabídce potravy v dané lokalitě a denní 

a noční době. V nektaru se nejčastěji nachází cukry glukóza, fruktóza a sacharóza a dále 

aminokyseliny (alanin, serin a další), alkoholy, fosfáty, organické kyseliny a jiné látky. Hmyz 

využívá kromě květů i zdroje z extraflorálních nektárií. To jsou místa kdekoliv na rostlině, 

kromě květu, kde dochází k tvorbě nektaru. Na rozdíl od klasického květního nektaru neslouží 

jako lákadlo pro opylovače, ale k lákání živočichů (predátorů), kteří tak chrání samotné 

rostliny např. před housenkami. Největší množství těchto nektárií má čeleď Fabaceae 

(bobovité). Nektária obsahují velké množství cukrů, často až 75 %, v některých případech až 

100 % (Galetto & Bernardello, 1992; Diaz-Castelazo et al., 2005). Medovice, která je další 

složkou potravy hmyzu, je hustá lepkavá substance, která je vylučována stejnokřídlým 

hmyzem (například mšice rodu Aphis, Pseudococcus). Ten saje rostlinné šťávy ve větším 

množství než je schopen strávit a zbytek nestrávených šťáv vylučuje ve formě medovice. U 

řádu Homoptera tvoří medovici z více než 80 % váhy cukry, aminokyseliny, amidy, alkoholy 
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a další látky hlavně soli. Z cukrů obsahují nejen ty jednoduché jako glukózu, fruktózu, ale i 

turanózu, melibiózu či maltózu (Byrne & Miller, 1990; Volkl et al., 1999). Přesný obsah 

jednotlivých látek a jejich koncentrace se v různých částech rostliny může měnit a kolísat 

s mnoha faktory. Záleží na druhu rostliny, dané populaci, denní a noční době, sezóně a 

podmínkách, ve kterých roste – vlhkost, míra zastínění (Pacini et al., 2003). Množství 

jednotlivých cukrů v nektaru se mění u jednotlivých druhů rostlin, a to i v rámci jedné čeledi. 

Např. u Rosaceae (růžovité), nektar Prunus domestica (slivoň švestka) je bohatší na fruktózu 

a glukózu a méně na sacharózu než Rubus fruticosus (ostružiník křovitý), u jiných druhů je 

naopak nektar bohatší na sacharózu (Chalcoff et al., 2006; Wolff, 2006). Též obsah 

disacharidů maltózy a melibiózy se mění v rámci druhů rostlin, u některých ale může zcela 

chybět (Wykes, 1952). Zastoupení látek v medovici se stejně jako u rostlin mění a to podle 

druhu mšice, který ji tvoří a také podle rostliny na které saje.  

Díky těmto rozdílům ve složení je pro hmyz výhodnější, pokud se krmí na částech 

rostlin a medovici, která je bohatší na obsah cukrů nebo obsahuje složitější cukry, a tím zvýší 

svoji fitness. Z pohledu cukerné potravy si krevsající hmyz raději vybírá nektary 

s vyváženějšími poměry glukózy a fruktózy (Ignell et al., 2010) a naopak odmítá ty s vysokou 

koncentrací solí (Salama, 1966) a škodlivými látkami vylučované rostlinami jako sekundární 

metabolity (Rattan, 2010) a ty, které mají nízký obsah cukrů jako je tomu například u listů 

mangrove (Parida et al., 2004). 

Například v Izraeli se u všech nachytaných druhů čeledi Culicidae potvrdilo krmení na 

rostlinách, ale z jiných částí než z rostlinných pletiv. Pomocí testů na obsah cukrů ve střevě 

bylo zjištěno, že v dané lokalitě výskytu se nacházel jiný a lepší zdroj na cukr (nektar či 

medovice), takže komáři neměli potřebu sát na pletivech (Müller & Schlein, 2005). 

Flebotomové jsou naopak ve většině případů ochotní sát na rostlinných pletivech (Junnila et 

al., 2011b). 

Metodické postupy pro určení preferencí cukerné potravy 

Pro studium cukerné potravy hmyzu je nejprve nutné nasbírat jedince. Ti se poté zkoumají 

v laboratorních podmínkách a zjišťuje se pomocí různých testů a metod zda a na jakých 

rostlinách se krmily. Tato kapitola obsahuje metodiku sběru hmyzu, k čemu se který proces 

používá a jak se identifikují cukry v zažívací soustavě hmyzu. 
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Možností, jak náhodně sbírat hmyz v přírodě je několik, od entomologických sítí až po 

konstrukci pastí. Z pastí se nejčastěji používají tzv. CDC pasti a lepové pasti (glue traps). 

CDC pasti slouží k odchytu v noci a jako atraktanty se používají světlo nebo oxid uhličitý 

například ve formě suchého ledu. Přilákaný hmyz se nasaje dovnitř konstrukce pasti a zůstane 

uvězněn ve sběrném vaku. Hmyz se následně analyzuje například pro obsahu cukrů ve střevě. 

Lepové pasti fungují na jiném principu. Pro jejich konstrukci se používají sítě potřené 

lepidlem, ze kterých se vytvoří válec. Do něj se vloží nádoba s vodou, ve které jsou části 

rostlin. Ty lákají hmyz, který se po přiblížení přichytí na stěny válce. V přírodních 

podmínkách slouží k testování preferencí hmyzu. Do každé pasti se vloží jiná rostlina a umístí 

se do krajiny, kde se v blízkém okolí nenachází jiné atraktivní stimulanty a sleduje se, jaké 

množství hmyzu přilákala která rostlina (Müller, Revay, et al., 2011). Atraktivitu rostlin tedy 

můžeme zjistit pomocí odchytových pastí. V laboratoři se většinou pokusy provádí na 

menším počtu rostlin. Přitom se pozorují se samice, umístěné v klecích spolu s rostlinami, na 

jakých částech rostlin sají a jaké si vybírají při větší nabídce. Způsob jak se počítá atraktivita, 

spočívá v procentuálním poměru celkového počtu odchycených jedinců na počet jedinců na 

každé z nabídnutých rostlin nebo jen porovnáním počtu odchycených na jedné rostlině. Tyto 

pokusy nám však poskytnou pouze údaje o atraktivitě hmyz - rostlina, ale neprozradí více o 

situaci v přírodě. Tam může docházet k situacím, kdy se samice krmí na určitém druhu 

rostliny, který třeba není tak atraktivní, jen proto, že je tento druh v krajině dominantní a není 

možnost lepšího výběru. Při pokusech, kdy se zjišťuje vliv složení potravy na různé aspekty 

života hmyzu, se používají především laboratorní kolonie. 

Dalším krokem po odchytu hmyzu je jeho následné zpracování a vyhodnocení 

výsledků. Identifikace obsahu střeva hmyzu nám slouží jako nástroj pro poznání jejich 

potravy a způsobu života. V zažívacím traktu nacházíme různé jednoduché i složité formy 

cukrů a to např. metodami macerace1  a perkolace2  (Hansen & Møller, 1975). S dobrými 

botanickými znalostmi by se například dalo zjistit, v jaké oblasti se hmyz vylíhl a jeho 

migrační cesta, pokud by přijal rostlinnou potravu, která se nachází na vzdálené lokalitě od 

místa jeho nálezu. Dále tím zjišťujeme, na kterých rostlinách hmyz saje, jak ochotně a jak 

často. Zjištěných preferencí se využívá pro přípravu pastí případně pastí s insekticidem, kdy 

se vybrané části oblíbených rostlin a ovoce smíchají s dalšími látkami a vytvoří tak lákadlo 

(viz kapitola Využití rostlin v boji proti krevsajícímu hmyzu).  

                                                 
1 macerace - máčení rostlinných nebo živočišných tkání v kapalině, aby se vyloučily rozpustné složky a získal se 
výluh nebo čistá tkáň 
2 perkolace – vyluhování rozdrcených rostlin nebo jejich částí v pomalu většinou protiproudně protékajícím 
rozpouštědle či nosiči 
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Po odchytu a uspání hmyzu se vypitvá zažívací soustava a její obsah se následně 

zkoumá. K tomuto účelu slouží různé metody od jednodušších, kde stačí přidat určitý roztok 

až po složité metody porovnávání DNA. Pro přesnou analýzu složení cukerné potravy je 

zapotřebí začít s testy co nejdříve, než se složité cukry začnou štěpit na menší, jednodušší 

cukry. Pokud již dojde k rozštěpení až na jednotlivé podjednotky, nepoznáme odkud 

pocházejí. Jednoduché cukry jsou odbourávány rychleji (Junnila et al., 2011b), u fruktózy 

byla zjištěna přítomnost cukrů pomocí anthrone testu maximálně do 4 dnů od posledního 

krmení u druhu Aedes aegypti (Costero et al., 1998). 

Jedna z možností určení přítomnosti daného cukru ve vzorku spočívá ve zjištění jeho 

pozitivity obarvením (Müller & Schlein, 2005). Konkrétní typ cukru jako je fruktóza, škrob či 

celulóza se dají označit pomocí tzv. cold anthrone testu (Junnila et al., 2011b), který byl 

poprvé použit v roce 1946. Jedná se o metodu, která zjišťuje kolorimetrickou hodnotu cukrů, 

neboli vzorek obsahující cukry, konkrétně dextriny 3 , monosacharidy, disacharidy, 

polysacharidy, glykosidy4 nebo škrob, obarví modrozeleně. Výhodou je vysoká senzitivita a 

specifita pro karbohydráty. Druhou metodou používanou k barvení přítomných cukrů je 

calcofluor white používaný od začátku 60. let 20. stol. V medicíně se využívá jeho vlastnosti 

vazby na chitin, a proto slouží při detekci onemocnění pocházejících z hub, v biologii se 

využívá vazba na celulózu, která je obsažena například v rostlinných pletivech. Klady 

calcofluor white jsou rychlá detekce a vysoká senzitivita. Tyto barvící metody nám ale nic 

neřeknou o zdroji potravy stejně jako ostatní druhy barviv. 

Další barviva, která se používají ve spojitosti s potravou hmyzu fungují jako tzv. 

biomarkery. Tyto barviva jsou přidávány do potravy pro hmyz a jsou pak viditelné přímo 

v těle hmyzu ať už pouhým světelným mikroskopem nebo fluorescenčním mikroskopem 

v případě fluorescenčních barviv. Tím můžeme zjistit, kde se potrava skladuje, jak rychle se 

odbourává či kde. Jejich používání při pokusech v laboratoři nijak neovlivňuje délku života u 

flebotomů a některé z nich jako např. rhodamine B a uranine O dokáží i v nízkých 

koncentracích vzorek pozřený flebotomem obarvit až po dobu 14 dnů (Mascari & Foil, 2010). 

Avšak při použití více barviv najednou v jednom experimentu může hrozit riziko zkreslení 

výsledků, kdy je nějaká barva atraktivnější než druhá. K zabránění tomuto negativnímu vlivu 

při zkoumání preferencí potravy u druhu Aedes aegypti se předchází pokusy ve tmě (Ignell et 

al., 2010). 

                                                 
3 dextriny – nízkomolekulární polysacharidy vyrobené hydrolýzou škrobu 
4 glykosidy – deriváty sacharidů vznikající náhradou hydroxylové hemiacetalové nebo hemiketalové skupiny 
jiným cukerným nebo necukerným radikálem 
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K rozeznání jaký zdroj potravy v přírodě odchycený hmyz přijal, používáme metody 

DNA analýzy. Takto můžeme identifikovat na jaké rostlině se hmyz krmil, to však platí jen v 

případně, kdy hmyz pozřel část rostliny obsahující DNA, tedy nějakou tkáň či buňku. Cukr 

sekvenovat nemůžeme, protože neobsahuje DNA. Porovnává se tedy pozřená potrava 

obsahující DNA extrahovaná z mesenteronu hmyzu s již známými sekvencemi rostlin a to 

nejčastěji lokálními dle výskytu hmyzu (Junnila et al., 2011b). Konkrétně se využívá 

přítomnost chloroplastů a jejich DNA např. rbcL (Matheson et al., 2007), čímž je možno 

získat výsledek i z velmi malého množství pro DNA analýzu. DNA je obsažená také 

v pylových zrnech rostlin, avšak místo PCR se zde využívá mikroskopická analýza 

morfologie pylu (Johnson & Nicolson, 2001), kdy pylová zrna mají svůj specifický vzhled 

pro každý druh rostliny.  

Plynová chromatografie (gas chromatography, GC) a vysokoúčinná kapalinová 

chromatografie (high performance liquid chromatography, HPLC) jsou analytické separační 

metody, které dokáží oddělit složky ve vzorku. Ty převede do plynné fáze v případě GC a 

analyzuje obsah, HPLC separuje složky ve vzorku a určí jejich přítomnost a koncentraci. Při 

studiu hmyzu se těchto metod využívá pro analýzu cukerné potravy. HPLC pro detekci 

oligosacharidů ze vzorku, GC dokáže navíc identifikovat monosacharidy (Moore et al., 1987; 

Manda et al., 2007). Jsou dobrými pomocníky při identifikaci cukrů jako jsou melecitóza, 

trehalóza či maltóza, ze kterých se skládá medovice mšic (Killick-kendrick & Killick-

kendrick, 1987; Macvicker et al., 1990). 

Preference cukerné potravy 

Studií na téma preferencí cukerné potravy není mnoho a často jsou úzce specificky zaměřené 

nebo chybí srovnání nalezených preferencí laboratorních kolonií s koloniemi v přírodních 

podmínkách. Při pokusech se často využívá vytipování lokálních rostlin v místě, kde žije daný 

zkoumaný druh hmyzu a následně se tyto rostliny nebo různé části z nich (stonky, květy) 

zkoušejí jako atraktanty pro hmyz. Přímá pozorování hematofágního hmyzu v přírodě sajícího 

na rostlinách a jejich nektáriích jsou velmi vzácná (Nielsen, 1958). Souhrnný výčet z několika 

studií důležitých druhů rostlin, na kterých samice komárů a flebotomů sají, jsou uvedeny 

v tabulce (Tab 1.). V mnoha studiích však narazíme na problém ročních období, kdy studie 

jsou prováděny jen během několika měsíců v roce (především podzimní a jarní měsíce) a 

navíc jsou vybírány do studií jen omezené malé lokality s málo druhy zkoumaného hmyzu. 
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Díky tomu faktu známe jen některé informace druhů samiček krevsajícího hmyzu. Studie 

zaměřené čistě na preference mšic chybí a objevují se jen sporadicky. Údaje o cukerné 

potravě máme u rodu Simulium, kdy se zkoumalo, zda tuto potravu přijímají pomocí testů na 

fruktózu. Tento cukr byl nalezen ve všech odchycených muchničkách, což vypovídá o jejich 

pevné vazbě na cukernou potravu (Lewis & Domoney, 1966). 

Vzhledem k rozšíření a zdravotním rizikům se dostává velkou pozornost druhu 

flebotoma Phlebotomus papatasi, který je vektorem prvoka Leishmania major způsobující 

kutánní leishmaniózu. Dalšími zkoumanými druhy jsou Culex pipiens, Aedes albopictus a 

Anopheles sergentii a Anopheles gambiae. V Jordánském údolí se provádělo několik studií 

ohledně rostlinné potravy u druhu Phlebotomus papatasi. Nejčastěji identifikovaná rostlina u 

odchycených flebotomů byla Suaeda asphaltica (solnička), určená pomocí DNA analýzy 

(Junnila et al., 2011b), Prosopis farcta (naditec) a tamaryšek Tamarix nilotica (Schlein & 

Jacobson, 1999) a v laboratorních podmínkách navíc kapara Capparis spinosa (Schlein & 

Jacobson, 2000). Kromě předchozích rostlin se potvrdila i preference rostliny Ochradenus 

baccatus (Müller, Revay, et al., 2011). V mediteránní části Izraele se Culex pipiens nejvíce 

živí na Tamarix jordanis a to ve více jak v polovině chycených případů při nabídce 26 

místních rostlin umístěných v lepových pastech. Míra sání na medovici u mšic druhů Aphis 

gossyppi a Chaitophorus leucomelas, kdy byli následující druhy přítomné na větvích rostlin 

pistácie či topolu, byla nízká (Schlein & Müller, 2008). Samičky druhu Aedes albopictus se 

také krmí na tamaryšku (Tamarix chinensis) a mnoha dalších rostlinách, jako například na 

ovoci, které je poškozené, celé čerstvé plody však odmítaly (Müller, Xue, et al., 2011). 

Ve studiích týkajících se preferencí druhu Anopheles gambiae k místním 

peridomestikovaným rostlinám a mšicím bylo prokázáno, že anophelové jsou atrahováni 

v laboratorních podmínkách na extraflorální nektary Manihot esculenta (maniok jedlý), 

Ricinus communis (skočec obecný) a medovici mšice Pseudococcus longispinus (Gary & 

Foster, 2004; Impoinvil et al., 2004). 
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Tab. 1. Druhy rostlin, na kterých v přírodních podmínkách sají samičky daného druhu 

krevsajícího hmyzu. Vytvořeno na základě preferencí ze studií z několika lokalit. (Schlein 

& Jacobson, 1999, 2000; Impoinvil et al., 2004; Müller & Schlein, 2006; Schlein & Müller, 2008; 

Müller, Xue, et al., 2010; Junnila et al., 2011b; Müller, Revay, et al., 2011; Müller, Xue, et al., 2011) 

Druhy Ae. albopictus An. gambiae An. sergentii C. pipiens Ph. papatasi 

Acacia albida   x       
Acacia raddiana     x     
Acacia saligna       x   
Atriplex halimus         x 
Balanites aegyptiaca   x     x 
Buddleja davidii x         
Capparis spinosa         x 
Ceratonia siliqua x         
Diospyros mespiliformis   x       
Chrysanthemum segetum       x   
Ipomoea batatas   x       
Lantana camara x x       
Manihot esculenta   x       
Ochradenus baccatus     x   x 
Pilostigma reticulatum   x       
Polygonum baldchuanicum x         
Polygonum equisetiforme x     x   
Polygonum palaestinum         x 
Prosopis farcta x       x 
Ricinus communis   x       
Suaeda asphlatica         x 
Suaeda fruticosa     x   x 
Tamarix chinensis x         
Tamarix jordanis     x x   
Tamarix nilotina     x   x 
Tamarix palestina         x 
Vitex agnus-castus x         

Ziziphus mauritiana   x       

Ziziphus spina-christi x       x 
 

 

Dalším zdrojem cukrů samic hematofágního hmyzu je ovoce. Jeden ze starších 

výzkumů uvádí, že se komáři živí na rozmačkaném ovoci, přesněji jablkách, hroznovém víně, 

broskvích a vodním melounu (Joseph, 1970). Další studie zjistili, že se komáři krmí na 

nakrájeném jablku a namáčených rozinkách (Chapman, 1962), banánech a datlích (Bates, 

1949 podle Junnila et al., 2011a). Studie prováděné v v několika posledních letech zkoumaly 

atraktivitu druhu Phlebotomus papatasi na ovocné plody koupeného na tržišti. 

Nejoblíbenějšími ovocnými plody, kterými se samice krmily byly Prunus persica var. 

nectarina (broskvoň), Opuntia fucus-indica (opuncie mexická) a Psidium guajava (kvajáva). 
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Na druhém konci spektra skončily suché plody Phoenix dactylifera (datlovník pravý) a 

pomelo Citrus maxima (Junnila et al., 2011a). První studie atraktivity lusků rostliny Ceratonia 

siliqua (rohovník obecný neboli karob) a jejích eksudátů5 byla zkoumána jak v přírodě, tak 

v laboratoři u druhu Aedes albopictus (Müller, Xue, et al., 2010). Tyto lusky na slunci 

tmavnou a jejich trpká dužina se mění na sladkou, čímž se stává dobrým zdrojem energie pro 

hmyz. V laboratorních podmínkách se potvrdilo, že obě dvě pohlaví preferovali lusky, které 

byly poničené a téměř všechny samice se na nich krmily. Zároveň se některé samice krmily 

napichováním pletiv celých semen. V přírodních podmínkách se ukázalo, že samice, které se 

nedávno nakrmily lidskou krví, nejevily zájem o semena a naopak (Müller, Xue, et al., 2010). 

U druhu Anopheles gambiae se našla atraktivita pomocí lepových pastí především k Psidium 

guajava, Cucumis melo (meloun cukrový), Ficus thonningii (fíkovník) a cukrové třtině 

Saccharum officinarum (Müller, Beier, et al., 2010a). 

 Dle výsledků z těchto studií je vidět, že rostlinná potrava je podstatnou a pravidelnou 

složkou potravy samic krevsajícího dlouhorohého hmyzu a to ve všech zkoumaných ročních 

období (Müller, Xue, et al., 2010). 

                                                 
5 Eksudát – jakákoliv tekutá látka, která při poranění či zánětu proniká z oběhového systému na povrch rány u 
zvířat i rostlin 
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Tab. 2. Druhy mšic a ovoce, na kterých v přírodních podmínkách sají samičky daného 

druhy krevsajícího hmyzu. Vytvořeno na základě preferencí ze studií z několika lokalit. 

(Killick-kendrick & Killick-kendrick, 1987; Moore et al., 1987; Macvicker et al., 1990; Gary & 

Foster, 2004; Müller, Beier, et al., 2010a; Junnila et al., 2011a; Müller, Xue, et al., 2011) 

  Druhy 
Ae. 

albopictus 

An. 

gambiae 

Ph. 

papatasi 

Ph. 

ariasi 

Ph. 

perniciosus 

ovoce - 
plody 

Cucumis melo   x x     

Eriobotyra japonica x   x     

Ficus carica x         

Ficus thonningii   x       

Opuntia ficus-indica x   x     

Prunus persica     x     

Psidium guajava   x x     

Punica granatum x         

Rubus sanctus x         

Saccharum officinarum   x       

Vitis vinifera     x     

mšice 
Pseudococcus longispinus   x       

Lachnus roboris       x x 
Thelaxes       x x 

Vliv cukerné potravy na organismus 

Složení potravy má velký vliv na správnou funkčnost organismů, jejich metabolismu a 

vývojový cyklus. Nejinak je tomu i u krevsajícího hmyzu podřádu Nematocera. Existuje 

mnoho faktorů, které potrava ovlivňuje a známe mnohé faktory, které naopak ovlivňují výběr 

potravy. Studie jsou sice často prováděny pouze na omezeném počtu druhů a na několika 

málo lokalitách, avšak výsledné vlivy bývají podobné u všech zkoumaných organismů ze 

stejných čeledí, takže lze předpokládat, že efekty cukerné potravy u příbuzných živočichů 

budou obdobné. 

Důležitou složkou nejen hmyzích těl jsou rezervní látky. Objevy jejich tvorby byly u 

hmyzu učiněny ve 30. letech 20. století, kdy se zjistilo, že pouze glykogen slouží jako rezerva 

(Boissezon, 1932 podle Clements, 1955). Dnes však víme, že k tomuto účelu slouží nejen 

glykogen, ale i lipidy (Ziegler & Ibrahim, 2001). Množství a poměr jednotlivých rezervních 

látek (triglyceridů, glykogen, cukr) si organismy tvoří na základě přijaté potravy. Čím vyšší 

byla dávka cukru v potravě druhu Aedes sollicitans, tím větší množství tuku ve formě 

triglyceridů si vytvořil (Van Handel.E, 1965).  

S množstvím rezervních látek souvisí některé faktory, například délka života hmyzu a 
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jak daleko je schopen dolétnout. U samic druhu Simulium venustum byl zkoumán vliv 

synteticky připravených cukrů a medovice podobného složení jako přírodní, na některé 

faktory týkající se letu (Obr. 2.). Bylo prokázáno, že existuje pozitivní korelace mezi potravou 

bohatší na cukry a dobou letu a dálkovým letem. Na rychlost letu neměla koncentrace cukerné 

potravy vliv (Stanfield & Hunter, 2010), ovšem ze srovnání cukerné potravy s krví vyplývá, 

že Aedes aegypti dokáže létat rychleji po podání cukerné výživy (Briegel et al., 2001). 

Pozitivní korelace se projevila i u komára při podávání sacharózy v různých koncentracích 

Aedes taeniorhynchus, maximální rychlost letu byla ovlivněna po podání glukózy, sacharózy, 

manózy a dalších látek (Nayar & Sauerman, 1971). 

 

 

 
Obr. 2. Porovnání vlivů různé cukerné potravy na parametry letu u Simulium venustum (Stanfield & 
Hunter, 2010). Signifikantní rozdíly po podání potravy se střední a vysokou hodnotou cukrů AH u ulétnuté 
vzdálenosti a délky letu. AN – uměle připravený cukr obsahující jednoduché cukry, AH – uměle připravená 
medovice (obsah jednotlivých AH: low, (nízká hodnota cukrů) – 75 % jednoduchých cukrů a 25 % složených 
cukrů, med (střední hodnota cukrů) a high (vysoká hodnota cukrů) – 60 % jednoduché a 40 % složené cukry, 
přičemž med obsahuje trisacharid melecitózu a high obsahuje melicitózu a tetrasacharid stachyózu.  
 

Další faktor, který je ovlivněn potravou je rozdílný projev autogenie neboli vliv na první 

snůšku vajec, kterou samice naklade brzy po vylíhnutí bez potřeby sát krev. U nejnovějších 

studií byl prokázán vliv typu potravy včetně té cukerné. Pokud samice laboratorních kolonií 

druhu Culex molestus měly možnost po vylíhnutí se nakrmit na cukerném roztoku, docházelo 

Průměrná doba letu (min) Průměrná délka letu (m) 

Průměrná rychlost letu (m/min) 
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u nich ke zvětšení množství vajíček ve snůšce a k větší úspěšnosti jejich líhnutí (Kassim et al., 

2012). Na autogenní druh Aedes atropalpus ovšem přijetí cukru před prvním kladením nemá 

vliv, počet vajíček je přibližně stejný jako po pozření vody (Hudson, 1970). Tento rozpor 

může být dán odlišným chováním a přírodními podmínkami obou druhů komárů. 

Složení cukerné potravy má vliv nejen na autogenní snůšku, ale i na všechny ostatní, které 

následují po pozření krve. V laboratoři se prokázalo u kolonií druhu Aedes aegypti, že 

samičky produkovaly nejvíce vajíček pokud měly přístup k miskách s myší krvi a cukerným 

roztokem zároveň (oproti miskám s lidskou krví a s cukerným roztokem a krvemi 

samotnými). Největší objem nasáté potravy, které jsou samičky schopné pozřít na jedno sání, 

připadá na samotnou lidskou krev (Harrington et al., 2001). To však úplně neodpovídá studii 

z roku 2004, kdy naopak největší produkci vajíček měli jedinci, kteří měli přístup jen k vodě a 

poté krvi pro dokončení gonotrofického cyklu. Avšak díky velké množství rezervních látek 

mohly samičky dosáhnout většího množství vajec (Mostowy & Foster, 2004) než v předešlé 

studii (Harrington et al., 2001). V laboratorních podmínkách se zkoumal vliv cukerné potravy 

spolu s vlhkostí u samic Aedes aegypti. Při určitých kombinacích těchto faktorů se mění 

charakter kladení vajíček. Například nižší vlhkost a vyšší koncentrace cukrů opožďuje 

kladení, avšak samotná změna koncentrace cukrů při stejné vlhkosti nijak neovlivňuje počet 

vajíček a začátek kladení (Canyon et al., 1999). Cukerná výživa opožďuje začátek maximální 

plodnosti samiček a následně prodlužuje celkovou dobu kladení snůšky (Tsunoda et al., 2010) 

a to i u autogenního druhu Aedes atropalpus (Hudson, 1970). Zároveň díky velké zásobě 

energie z cukrů mohou samičky využívat tzv. skip oviposition, kdy létají z místa na místo a 

kladou vajíčka na různá místa, přičemž si často vybírají ta, která jsou výše nad zemí. 

Podobně jako na snůšky vajíček má negativní efekt nedostatek cukrů v potravě na 

délku života. Bez přijímání cukrů nevznikne okamžitá energie pro hmyz a nevytvoří se 

rezervní látky v těle. Proto tento nedostatek negativně ovlivňuje délku života a to u obou 

pohlaví druhu Phlebotomus papatasi. Samci a samičky s menšími rozměry těla umírají dříve 

než ostatní samičky, které byly krmené stejnou cukernou potravou (Schlein & Jacobson, 

1999; Briegel et al., 2001). V laboratoři se také zkoumala délka života při sání rostlinných 

pletiv Capparis spinosa a ukázalo se, že kapara není tak kvalitní potravinový zdroj jako 20% 

sacharóza a rozdíl v průměrné délce života pro hmyz byl 15 dní (Schlein & Jacobson, 2000). 

Schlein (2000) zkoumal i preferenční hypotézu, kdy se nabídly dvě stejné rostliny samičkám 

flebotomů, avšak jedna z rostlin byla nejprve udržována ve tmě, to vedlo ke zpomalení 

fotosyntézy a následnému úbytku obsahu cukrů v rostlinném pletivu. Tento úbytek pak zjevně 

negativně ovlivnil výběr flebotomů, kteří více sály a větší množství na rostlinách 
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udržovaných na světle (Schlein & Jacobson, 2000). Tedy složitější cukry a větší koncentrace i 

těch jednodušších v potravě prodlužují délku života (Nayar 1971). 

U druhu Anopheles gambiae je situace ohledně potravy složitější, protože je ještě 

méně prozkoumaná než v případě ostatních komárů a flebotomů. Na fitness a plodnost 

v laboratorních podmínkách nemá cukr vliv u anophela Anopheles gambiae (Gary & Foster, 

2001). Ale stejně jako u flebotomů se v laboratoři ukázalo, že cukerné roztoky v kombinaci 

s krví (Gary & Foster, 2001) a rostlinná potrava, prodlužují délku života. Týká se to jednak 

extraflorálních (listových) nektárií Ricinus communis (Skočec obecný), kde byla délka života 

podobná jako po požití 6% sacharózového roztoku (Impoinvil et al., 2004), manioku Manihot 

esculenta a jednak medovice hemipterní vlnatky Pseudococcus longispinus (Gary & Foster, 

2004) (Obr. 3). Nízký účinek lantany na délku života je způsobem nízkým obsahem cukrů ve 

stoncích (Ganjewala et al., 2009). Při nabídce skočce bez extraflorálních nektárií samičkám 

anophela byla výsledná schopnost přežití podobná vodě. Ostatní zkoumané rostliny (šest 

dalších) měly jen malý vliv (Impoinvil et al., 2004). Výsledný efekt na délku života závisí na 

obsahu cukrů z různých částí rostliny, na kterých hmyz saje a to přímo úměrně. Krevsající 

hmyz se snaží si vybrat tu nejkvalitnější potravu, která mu poskytne co největší benefit, což 

bylo potvrzeno i v laboratorních testech (Manda et al., 2007). 
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Obr. 3. Porovnání délky přežití ze dvou studií u samic druhu Anopheles gambiae, (Impoinvil et al., 2004) a 
(Gary & Foster, 2004). Podobné výsledky délky života po podání stejných druhů rostlin, konkrétně druhů 
Ricinus communis (skočec obecný), Lantana camara (libora měňavá) a vody (water). Tři sloupce označují 
opakování pokusu třikrát. 

Vliv cukerné potravy hmyzu na přenos patogenů 

Složení potravy hraje roli nejenom pro výživu, ale u hmyzu ovlivňuje i patogeny. Samotné 

chování vektorů a jejich potrava podporuje či omezuje i v nich se vyvíjející či jen přenášející 

se patogeny a rozšiřování onemocnění, naopak patogeny ovlivňují chování vektorů. 

 Dvě nejdůležitější protozoární onemocnění, která se přenáší krevsajícím hmyzem jsou 

leishmanióza a malárie. První z nich způsobuje prvok rodu Leishmania, který je přenášen 

flebotomy rody Phlebotomus a Lutzomyia a to jak ve Starém, tak v Novém světě. Hostitelem 

je nejen člověk, ale také řada chovaných i volně žijících živočichů. Malárie je nejzávažnější 

parazitární nákaza na světě způsobovaná prvokem rodu Plasmodium, kterou u savců přenášejí 

komáři rodu Anopheles. 

 Pro vývoj a následný přenos plasmodií na co možná nejvíce hostitelů je důležité, aby 

vektor (přenašeč) žil co nejdéle a sál na co největším počtu hostitelů. Potrava bohatá na cukry 

prodlužuje život komárů. Pokud má komár možnost sát na hostiteli, odmítá cukernou potravu. 

To jsou faktory, které zvyšují vektorovou kapacitu6 (Okech et al., 2003; Gary & Foster, 2006; 

Gu et al., 2011). Rozpor mezi těmito dvěma typy potravy vlastně není, protože komáři 
                                                 
6 vektorová kapacita - schopnost vektora přenášet patogen na konkrétní lokalitě, populaci a podmínek 
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potřebují oba dva typy potravy. Krev přijímají pouze pro vývoj vajíček a cukr těsně po 

vylíhnutí a před začátkem gonotrofického cyklu (Gary & Foster, 2006). Právě v opakovaném 

přijímání krve je největší riziko přenosu plasmodií přes nakažené komáry, protože někteří 

vektoři jsou diskordantní. Tento faktor a dlouhá délka života komárů přispívají k přenosu 

malárie na další hostitele. První možný přenos z komára na hostitele je po 12 dnech od 

nakažení komára, kdy Plasmodium dokončí svůj vývoj (Basseri et al., 2008).  

Pro další postup plasmodií ve vývojovém cyklu pro stádia oocyst a sporozoity (infekční stádia 

pro hostitele v komárovi) hrají cukry velmi důležitou roli. Potřebují se v přenašeči navázat na 

jeho buněčné stěny pomocí vlastních glykanových receptorů. Pokud experimentálně 

zablokujeme receptory odpovídajícími cukry, Plasmodium není schopno se navázat a nemůže 

pokračovat ve svém vývoji. Tuto hypotézu potvrzuje studie, ve které se zablokovali 

odpovídající receptory na buněčné stěně ve slinných žlázách pomocí manózy, laktózy či 

GalNAc (Basseri et al., 2008). 

 Při zkoumání vlivu několika typů čistých cukerných roztoků (sacharóza, trehalóza) na 

vývoj leishmanií  u druhu Phlebotomus papatasi nebyl zjištěn efekt (Warburg & Schlein, 

1986). Ve střevě flebotomů však na leishmanie působí extrakty z některých rostlin, které jsou 

preferenčně vybírány flebotomy (Ricinus communis, Prosopis farcta, Capparis spinosa a 

Tamarix nilotica). Dokáží je shlukovat a zabít a extrakt z rostliny Solanum luteum (lilek žlutý) 

je dokáže zlyzovat  (Jacobson & Schlein, 1999). 

Využití rostlin v boji proti krevsajícímu hmyzu 

Hlavním způsobem jak se dá využít rostlinné potravy pro boj u krevsajícího hmyzu je tvorba 

tzv. attractive sugar bait (ASB) nebo attractive toxic sugar bait (ATSB). Jedná se roztoky 

obsahující v odlišných poměrech cukr, atraktivní látku ať už části rostlin, ovocné šťávy, 

rozmačkaného ovoce či semen, pro daný druh který chceme odchytit, dále například barviva 

pro sledování látky v těle hmyzu, konzervanty, aby roztok nepodlehl plísním a v případě 

ATSB se přidává insekticidní přípravek. Roztoky se poté sprejují na vegetaci. V některých 

oblastech světa se tento způsob pastí využívá ke snížení počtu jedinců místního nebezpečného 

hmyzu a pomáhají tak ochránit obyvatelstvo (Obr. 4). Ovšem většinou jen na malých územích 

a proti konkrétním vektorům např. rodům Phlebotomus a Anopheles (Müller, Beier, et al., 

2010a; Beier et al., 2012; Schlein & Müller, 2012). 
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Obr. 4. Příklad fungování ATSB v Izraeli. Použití ATSB na vegetaci v okolí jezera, ve kterém byli larvy Culex 

pipiens. Kontrolní populace bez použití insekticidu v pastech zůstává přibližně stále početná. V experimentální 
populaci výrazně poklesl počet jedinců, počítáno na počet chycených jedinců na jednu past - použití 
entomologické síťky (Schlein & Müller, 2012) 
 

 

Kromě atrakce hmyzu na rostliny používané k přípravě různých druhů pastí, 

využíváme i opačného, tedy repelentního, účinku. Je několik čeledí rostlin, mezi kterými jsou 

zástupci, u kterých byly laboratorně prokázané repelentní účinky (Maia & Moore, 2011). 

Mnohé esenciální oleje a silice dokáží ochránit před pobodáním v laboratorních podmínkách 

myši i člověka (Sharma et al., 1993; Yang & Ma, 2005). Jsou tedy potencionálním levným a 

hlavně méně alergenním prostředkem k přírodní ochraně proti hmyzu a patogenům jimi 

přenášenými než klasické DEET (N,N-diethyl-3-methylbenzamide). Výtažky z rostliny 

Curcuma aromatica v určité koncentraci jsou letální pro druhu Aedes aegypti, a působí tak 

mortalitu dospělců i larev (Choochote et al., 2005). 
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Závěr 

Tato bakalářská práce shrnuje současné hlavní poznatky o cukerné výživě u flebotomů, 

komárů a muchniček patřících do podřádu Nematocera. Každá z těchto skupin díky svému 

rozdílnému geografickému rozšíření preferuje jiné druhy rostlin, ovocných plodů a medovice 

mšic. Cukry sají z rostlinných pletiv, listů, florálních i extraflorálních nektárií a snaží se 

vybírat variantu, s co možná nejvýhodnějším obsahem cukrů. Výběr probíhá především za 

pomoci chemických signálů. K následné detekci složení získané cukerné potravy se dnes 

využívají metody PCR, anthrone test, calcofluor white a další. Každý z těchto testů se 

specificky váže na určitou látku a pomáhá tak určit přesné složení. Nejčastěji se jedná o 

fruktózu, glukózu a sacharózu, ze složitých cukrů melicitóza a turanóza. Vliv složení cukerné 

potravy a její koncentrace na metabolismus daného hmyzu je nejčastěji zkoumán v 

laboratorních podmínkách na chovaných koloniích. Bylo zjištěno, že na každý druh 

krevsajícího hmyzu působí stejná potrava jiným způsobem či intenzitou (počet nakladených 

vajíček). Sání potravy s vyšším obsahem cukerné složky má obdobný pozitivní efekt na 

prodlužování délky života u všech studovaných organismů. Příjem cukerné potravy samic 

ovlivňuje přenos u obou závažných onemocnění leishmaniózy i malárie. Některé extrakty 

z rostlin nebo typy přijatých cukrů hmyzem znemožní další vývoj patogenů. Získané 

poznatky o preferenci rostlin daného hmyzu se v praxi uplatňují při tvorbě specifických 

insekticidních pastí, které dokáží eliminovat většinu populace na malé lokalitě. 

 Cílem případné diplomové práce by mohlo být studium cukerné výživy u rodů 

Phlebotomus a Culex a zjištění ochoty jejich samiček sát cukerné roztoky během trávení krve, 

kterou nedávno přijaly a následně zjistit četnost tohoto sání. 
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