
Abstrakt (ČJ) 

 

Komunikace zprostředkovaná chemickými sloučeninami (semiochemikáliemi) je hlavní 

způsob dorozumívání se u hmyzu, zvláště pak hmyzu společenského. Metody plynové 

chromatografie v jednorozměrném, dvourozměrném komprehensivním a preparativním 

uspořádání spojené s hmotnostním a/nebo elektroantenografickým detektorem byly použity 

ke studiu těkavých nebo středně těkavých semiochemikálií u různých druhů hmyzu. 

V rámci této práce byla zkoumána biosyntéza pohlavního feromonu u samců čmeláků 

druhů Bombus terrestris, B. lucorum a B. lapidarius pomocí aplikace předpokládaných 

biosyntetických prekurzorů feromonů (octan sodný, vyšší mastné kyseliny) izotopicky 

značených atomy 2H a 14C. Pro tento účel bylo zkoumáno chromatografické chování a 

možnosti detekce izotopicky značených sloučenin v jednorozměrném a dvourozměrném 

komprehensivním systému (2H, 13C). U všech testovaných kolon byl pro sloučeniny značené 

oběma izotopy potvrzen “inverzní izotopický efekt“. 

Vyvinuté analytické postupy byly aplikovány na reálné vzorky čmeláků. Analýza 

extraktů tkání čmeláků druhů B. terrestris a B. lucorum po in vitro inkubaci se značeným 

octanem sodným dokázala přítomnost značených metabolitů a potvrdila tak možnost de 

novo biosyntézy feromonu přímo v labiální žláze. Značené metabolity byly nalezeny  

i v případě in vivo inkubace s deuterovanými mastnými kyselinami u samců druhu B. lucorum 

a lapidarius. Tento experiment podpořil hypotézu, že vyšší mastné kyseliny, uložené  

ve formě triacylglycerolů v tukovém tělese v abdomenu, mohou být prekurzory pro 

biosyntézu alifatických sloučeniny pohlavního feromonu. 

Dále byla zkoumána produkce feromonu v labiální žláze samců u druhů B. terrestris a 

lucorum během jejich života. Mezi oběma druhy byly nalezeny výrazné rozdíly. U samců 

čmeláků druhu B. terrestris je největší množství feromonu mezi pátým a desátým dnem 

života. V případě samců druhu B. lucorum je maximálního množství dosaženo pátý den a 

pak zůstává stejné až do konce života. Tyto výsledky, získané pomocí plynové 

chromatografie, byly podpořeny studiem ultrastruktury labiálních žláz. 

Byla objevena a charakterizována nová exokrinní žláza u čmeláků druhu  

B. terrestris. Nachází se v nohou jedinců všech tří kast – královny, dělnic a samců. Chemické 

složení její sekrece bylo analyzováno metodou dvourozměrné plynové chromatografie 

s hmotnostní detekcí. Bylo zjištěno, že se skládá převážně z lineárních uhlovodíků a 

voskových esterů s alifatickou nebo terpenickou alkoholovou částí. Byly nalezeny rozdíly 

v chemickém složení této sekrece mezi jednotlivými kastami. V případě samců byl rovněž 

studován vývoj ve složení sekrece během života. Behaviorální experimenty nepotvrdily roli 



chemických sloučenin obsažených ve žláze při sexuálním chování, takže její biologická 

funkce je zatím nejasná. 

Byly analyzovány těkavé složky obranné sekrece evropského druhu ploštice 

Graphosoma lineatum kombinací metod mikroextrakce na pevné fázi (SPME)  

s dvourozměrnou plynovou chromatografií s hmotnostní detekcí a preparativní plynové 

chromatografie. Bylo identifikováno 57 látek, z nichž 39 bylo u tohoto druhu nalezeno nově. 

 


