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Abstrakt  

Během posledních desetiletí výrazně vzrostl počet vědeckých publikací popisujících, jak parazité mění 

chování svých hostitelů, čímž prokazatelně zvyšují pravděpodobnost úspěšného rozmnožení se nebo 

přenosu na další hostitele. Stále více autorů se v poslední době snaží nejen popsat změny 

v hostitelském organismu, ale hlavně přijít na mechanismus, který za těmito parazitickými 

manipulacemi stojí. Parazité mohou manipulovat svými hostiteli skrz nervový nebo endokrinní systém 

a to pomocí neuromodulátorů, imunomodulátorů, neurotransmiterů či hormonů. Zvýšení nebo snížení 

 hladin hormonů může u nakažených hostitelů vyvolat změny ve vývoji, metabolismu, rozmnožování a 

chování. Hostitelé, jejichž chování je pozměněno skrze hormonální cesty, mají často pozastavený 

vývoj, ukončí příjem potravy a přestanou se pohybovat. U některých hmyzích hostitelů se objevuje 

chování, při kterém kopou do země nebo se v případě sociálního hmyzu nepodílí na pracích 

ve skupině, čímž prokazatelně zvyšují fitness parazita. Tato bakalářská práce je souhrnem 

behaviorálních manipulací hmyzu, které jsou vyvolány změnami v hladinách hormonů. 

 

Klíčová slova: behaviorální manipulace, hormony, parazit, parazitoid, manipulace hostitelem, hmyz 

 

Abstract 

Number of scientific publications describing how parasites alter their host’s behaviour providing them 

successful reproduction or transmission to other hosts has significantly increased during the last few 

decades. In recent years, more and more researchers are not only describing changes in the host 

organisms, but also trying to figure out mechanisms beyond these parasitic manipulations. Parasites 

can manipulate the host through neural and endocrine system using neuromodulators, 

immunomodulators, neurotransmitters and hormones. Either increase or decrease of hormone levels 

may cause changes of the infected hosts development, metabolism, reproduction and behaviour. Hosts, 

whose behaviour is altered via hormonal pathways are mostly developmentally arrested  and their 

feeding and locomotion is terminated. Observed behavioral changes like hole digging or termination 

of participation in group work in insects demonstrably increase parazite’s fitness. This thesis is a 

summary of behavioral manipulations of insects caused by changes in hormone levels. 
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Seznam zkratek 

JH Juvenilní hormon 

JHE Juvenilní hormon esteráza 

PTTH Prothoracikotropní  hormon 

MF Methyl farnesolát 

AKH Adipokinetický hormon 

CNS Centrální nervový systém 

PDV Polydnavirus 
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1 Úvod 

Téma parazitárních manipulací hostiteli se během posledních desetiletí stalo velmi 

populárním a není se opravdu čemu divit. Už jen samotná představa, že něco tak malého a 

povětšinou morfologicky primitivního může změnit morfologii, vývoj, rozmnožování nebo 

regulovat metabolismus a imunitní systém svého hostitele musí zaujmout snad každého. 

Jedná-li se o manipulace chováním hostitelů, je zájem o danou problematiku ještě větší. 

O behaviorálních manipulacích se zmiňuje značné množství vědeckých publikací. První 

zmínky o tom, že parazité mohou ovládat chování svých hostitelů, se objevují už v roce 1931 

(Lefèvre et al., 2009). Asi nejznámější je případ, kdy motolice kopinatá (Dicrocoelium 

dendriticum (Rudolphi, 1819); Platyhelminthes: Trematoda) přinutí parazitovaného mravence 

rodu Formica Linnaeus, 1758, aby zůstal přichycen mandibulami na trsu trávy. Takto 

ochromený mravenec je nucen čekat celé hodiny na pozření přežvýkavcem, aby v něm pak 

motolice úspěšně dokončila svůj životní cyklus (Manga-Gonzalez et al., 2001). Dalším 

zajímavým případem je mravenec Cephalotes atratus (Linnaeus, 1758) (Formicidae: 

Myrmicinae), který pozře s potravou vajíčka hlístice (Nematoda). Tím, jak se zadeček 

hostitele plní parazitickými červy, mění svou barvu z černé na jasně červenou. Hlístice 

následně přiměje mravence k usazení se na koruně stromu mezi červené bobule. V této poloze 

čeká na to, až si ho plodožravý pták splete s bobulí a zkonzumuje ho. Plodožravý pták totiž 

funguje jako definitivní hostitel pro hlístice (Yanoviak et al., 2008). 

Má práce je zaměřená na to, jak parazité manipulují svými hostiteli pomocí hormonů. 

Endokrinní systém reguluje růst, pohlavní dimorfismus, metamorfózu, reprodukci a chování. 

Parazité umí manipulovat všemi těmito procesy jak u obratlovců, tak i u bezobratlých. 

Hladiny hormonů mohou parazité měnit vytvářením a vylučováním vlastních hormonů, 

mohou také vytvářet látky, které spustí či zastaví syntézu hormonů u hostitelského organismu. 

Změnu v hladině hormonů nemusí vždy vyvolat parazit přímo, ale může k tomu dojít 

z důvodu nedostatku potravy, stresu nebo vyčerpání látek důležitých pro syntézu či degradaci 

hormonů (Beckage, 1991). 

Cílem této práce je uvedení do problematiky behaviorálních manipulací a shrnutí 

literatury týkající se změn v chování hostitelů vyvolaných pomocí endokrinního systému 

s primárním zaměřením na hmyz jakožto hostitelský organismus.  
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2 Vymezení pojmů 

2.1 Parazit, parazitoid 

Definicí pojmu parazit je mnoho a jejich výklady se mezi autory liší (Zelmer, 1998). 

Jako první roku 1879 definoval Karl Georg Friedrich Rudolf Leuckart parazitismus jako 

vztah, ve kterém parazit využívá hostitele jako habitat a zdroj potravy. Nejvíce rozšířená 

definice popisuje parazita jako organismus žijící v nebo na hostiteli, živící se hostitelem, 

vykazující určitý stupeň adaptace na hostitele a působící hostiteli škodu (Poulin, 2007). Tato 

definice však nezahrnuje všechny parazitické organismy, jako jsou například kukačky nebo 

kukaččí včely. Ty se svými hostiteli neživí, ale parazitují na jejich zásobách a péči. 

V takovém případě hovoříme o hnízdním parazitismu (Michener, 2007). 

Známá je i daleko širší a obsáhlejší definice, ve které je parazit definován jako 

jedinec získávající živiny od jiného organismu, kterému tím sice škodí, ale nezabíjí ho 

(Begon et al., 2006). 

Vymezením pojmu parazitoid se podrobně zabývá práce Eggletona a Gastona (1990). 

Parazitoidy v ní označují za organismy, jejichž larvy se vyvíjí v nebo na jednotlivých 

hostitelích, kterým ubírají živiny. Své hostitele následně zpravidla zabíjí jako přímý nebo 

nepřímý výsledek vývoje. Tato definice může být rozšířena, pokud připustíme, že sterilizace 

hostitele je ekvivalentní k jeho zabití. Kuris například považuje kastrátory a parazitoidy 

za funkčně podobné organismy, protože oba způsobují reprodukční smrt hostitele 

(Kuris, 1974). S tímto výrokem však Eggleton a Gaston (1990) nesouhlasí, jelikož napadený 

hostitel i po kastraci stále kompetuje o zdroje a může být znovu napaden dalším parazitoidem. 

2.2 Kastrátor 

Parazitická kastrace je definována jako mechanické zničení gonád nebo změna 

reprodukčního chování, hormonální rovnováhy nebo jiné modifikace, které vedou k potlačení 

rozmnožování hostitele. Často bývá doprovázena změnami sekundárních pohlavních znaků 

hostitele a může mít mnoho jiných fyziologických či behaviorálních efektů. Podle příčin lze 

kastraci rozlišit na tři druhy. Na kastraci přímou, kdy parazit požírá či mechanicky ničí 
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gonády. V některých případech jsou gonády zničeny spolu s ostatními orgány, jindy jsou 

zničeny pouze orgány pohlavní. Dále se může jednat o nepřímou nutriční kastraci, při které je 

zabráněno přístupu živin důležitých pro vývoj gonád. Jako třetí je rozlišována nepřímá 

hormonální kastrace, kdy jsou vylučovány takzvané „kastrační“ hormony (Baudoin, 1975). 
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3 Behaviorální manipulace 

Hostitelskou manipulací můžeme nazvat jakoukoliv změnu v hostitelském fenotypu 

vyvolanou parazitem, která přináší výhody pro fitness parazita. Při behaviorálních 

manipulacích to znamená, že hostitel svým pozměněným chováním usnadní přenos nebo 

rozšíření parazita a pomůže tak dokončení jeho životního cyklu. Důsledkem je, že vlastnosti 

hostitele jsou přímo nebo nepřímo modulovány geny parazitického genomu (Poulin, 2010). 

Zatímco přímá modulace zahrnuje manipulaci nervovým systémem a svaly hostitele, nepřímá 

popisuje manipulaci imunitou, endokrinním systémem a metabolismem a má tedy vliv 

na vývoj hostitele. Někteří parazité využívají jak přímé, tak i nepřímé metody 

(Thomas et al., 2005; Libersat et al., 2009) 

3.1 Adaptace parazita nebo hostitele? 

Aby se změna v chování hostitele mohla považovat za adaptivní manipulaci parazita, 

musí splňovat několik kritérií. Pokud nepříbuzné organismy parazitů vyvolávají u hostitelů 

podobné změny, jedná se pravděpodobně o adaptaci parazita. Znamená to, že nezávislá 

evoluce dvou organismů vedla ke skoro identickým manipulacím (Poulin, 1995). Příkladem 

může být změna habitatu hostitele, kdy strunovci (Nematomorpha) nebo některé hlístice 

(Nematoda) donutí svého hostitele ke skoku do vody. Pro parazity je tento krok klíčový 

k dokončení svého vývoje a následnému rozmnožení (Maeyama, T., Terayama, M., 

Matsumoto, 1994; Vance, 1996; Thomas et al., 2002). Dalším kritériem je komplexita. 

Jednoduché změny jsou spíše vedlejší účinky parazitace a důsledky patogenity než ty složité. 

U komplexních změn je méně pravděpodobné, že by se jednalo o náhodu. Těžko se ale pozná, 

zda je daná změna opravdu nekomplexní. Může se totiž jevit jako jednoduchá, i když je její 

mechanismus složitý. Jako poslední, ale zároveň nejdůležitější kritérium uvádí Poulin fitness. 

Říká totiž, že adaptivní vlastnosti musí přinášet výhodu svému nositeli, zvyšovat mu fitness. 

To znamená, že paraziti, kteří mění hostitelovo chování, mají větší úspěch při přenosu 

na dalšího hostitele a také při svém rozmnožování (Poulin, 1995). Pokud nejsou tato kritéria 

splněna, nejedná se o adaptivní manipulaci parazita.  
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Změna chování může být vyvolána také vedlejšími produkty patogenity, které mají 

náhodou vliv na jiné chování hostitele. Poslední možností, která vysvětluje změny 

v hostitelově chování je adaptivní odpověď hostitele na infekci parazitem. Ta slouží 

k eliminaci infekce nebo ke zmírnění následků parazitace (Poulin, 2010). Jedním z příkladů 

adaptace hostitele může být chování mravence teplomilného (Camponotus aethiops 

(Latreille, 1798); Hymenoptera: Formicidae) parazitovaného houbou Metarhizium brunneum 

Petch 1935 (Ascomycota: Hypocreales). Nakažení mravenci se v hnízdech vyhýbají zdravým 

jedinců nebo z velké míry hnízda dokonce i opouštějí. Tímto zvláštním chováním snižují 

riziko nakažení celé kolonie a tím pádem dochází i ke zvýšení inkluzivní fitness již 

parazitovaného mravence (Bos et al., 2012). Stejné altruistické chování pozorovali i Heinze a 

Walter (2010) u mravence páskovaného (Temnothorax unifasciatus (Latreille, 1798); 

Hymenoptera, Formicidae), kterého taktéž napadá parazitická houba. 

3.2 Způsoby přenosu a rozšíření parazita 

Parazité vyvolávají u svých hostitelů různé typy změn chování, které závisí především 

na mechanismu jeho šíření. Kvůli tomu jsou na hostitele adaptováni různými způsoby, jež 

Poulin (2010) navrhuje rozdělit do čtyř následujících kategorií. Jako první udává trofický 

přenos, při němž behaviorální modifikace zvyšuje pravděpodobnost predace definitivním 

hostitelem a uzavření vývojového cyklu. Při tomto typu přenosu se definitivní hostitel nakazí 

pozřením parazitem infikované kořisti. Parazit může zvýšit pravděpodobnost ulovení 

mezihostitele tím, že omezí jeho útěkové reakce nebo pozmění jeho chování ve více nápadné. 

Tento způsob manipulace je nejčastější u parazitických červů se složitými vývojovými cykly 

(Lafferty, 1999). Mezi nejlépe popsané případy patří intracelulární parazitický prvok kokcidie 

kočičí (Toxoplasma gondii (Nicolle & Manceaux, 1908); Apicomplexa: Coccidia) ovlivňující 

chování svých mezihostitelů (hlodavců), které pak vede ke zvýšení pravděpodobnosti pozření 

definitivním hostitelem, jímž je kočkovitá šelma. Nakažení hlodavci jsou více aktivní, častěji 

se objevují na otevřených prostranstvích a přestávají mít strach z nových podnětů. Navíc 

ztrácejí odpor ke kočičímu tělesnému pachu a dokonce ho mohou i vyhledávat 

(Adamo, 2012).  
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Další kategorií jsou parazité, kteří potřebují pro úspěšné dokončení jejich vývojového 

cyklu opustit svého hostitele nebo vypustit vajíčka v jiném habitatu, než ve kterém žije jejich 

hostitel (Poulin, 2010). Typickými zástupci jsou strunovci, kteří donutí hostitelské cvrčky 

ke skoku do vody, v níž se pak strunovci rozmnoží (Thomas et al., 2002). Jiným příkladem 

mohou být tropičtí mravenci Camponotus Mayr, 1861 (Hymenoptera: Formicidae) napadení 

sporami housence (Ophiocordyceps Petch, 1931; Ascomycota: Hypocreales). Takto nakažení 

jedinci opustí kolonii, vyhledají list nízko nad zemí a zakousnou se do něj mandibulami. 

V této poloze umírají a parazitická houba prorůstá hlavou mrtvého hostitele. Právě to místo, 

kde mravenci zemřou, je ideální pro růst a vypuštění spor houby (Andersen et al., 2009). 

Jako třetí udává Poulin manipulaci vektorů, při které parazit zvýší frekvenci přijímání 

potravy přenašečem. Díky tomu zvyšuje svůj přenos na definitivní hostitele. Příkladem je 

parazitický prvok ničivka (Leishmania Ross, 1903; Trypanosomatida: Trypanosomatidae). 

Ta přinutí své mezihostitele, krevsající komáry rodu koutule (Phlebotomus Rondani & Berte, 

1840; Diptera: Psychodidae), k opakovanému sání na různých jedincích, čímž je dosaženo 

infekce více hostitelů. Mechanismus této manipulace je prostý. Parazit enzymaticky poškodí 

trávící trubici komárů, kteří sice mohou probodnout kůži svého hostitele, ale nemohou z něj 

sát krev. Proto se přesunou na dalšího hostitele a o sání se pokusí znovu (Schlein, 1993).  

Poslední a pro tuto práci nejzajímavější kategorií je manipulace, při které hostitel 

jistým způsobem chrání parazita. Tato adaptace je častá u parazitického dvoukřídlého 

(Diptera) a blanokřídlého (Hymenoptera) hmyzu, který opouští své hostitele a zakuklí se 

v jeho blízkosti. Vyvolaná změna chování zajistí ochranu parazitické kukly před predátory 

nebo jiným nebezpečím (Poulin, 2010). Parazit může donutit svého hostitele k přemístění 

na místo s příznivějšími podmínkami pro hibernaci (Müller, 1994) nebo donutí hostitele, aby 

zůstal u zakuklené larvy a bránil ji před predátory (Grosman et al., 2008). Příkladem mohou 

také být parazitičtí lumci, kteří změní konstrukci sítí u svých pavoučích hostitelů. Tyto sítě 

nejsou příliš účinné na chytání hmyzu, jsou však velice vhodné právě na přichycení kukly 

parazita (Kloss et al., 2016). 
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3.3 Mechanismy behaviorální manipulace 

Jak již bylo výše nastíněno, případů, kdy parazité mění chování svých hostitelů je 

známo veliké množství. O mechanismech těchto manipulací toho však víme jen velmi málo.   

Parazité s nepříliš sofistikovanými mechanismy manipulují hostiteli pouze tím, že z nich 

získávají energii ve formě živin. Díky tomu hostitelé začnou hladovět a jejich chování se 

pozmění. Dalším jednoduchým mechanismem může být mechanické poškození či obsazení 

klíčových orgánů. Například motolice oční (Diplostomum spathaceum (Rudolphi, 1819); 

Platyhelminthes: Trematoda) napadá oční čočky ryb, které jsou jejich mezihostiteli. Díky 

přítomnosti v oční čočce sníží zrakové schopnosti hostitele a může také docházet k jejich 

oslepnutí. Kromě toho, že je napadená ryba nucena pohybovat se více u hladiny, zpomalí se 

i její únikové reakce. Tato změna chování vede ke zvýšené pravděpodobnosti pozření 

rybožravým ptákem, jenž je definitivním hostitelem motolice (Seppälä et al., 2005).  

Nejčastěji však dochází k poškození CNS nebo gonád (Lafferty & Shaw, 2013). 

Příkladem kastrace může být kořenohlavec krabí (Sacculina carcini Thompson, 1836; 

Kentrogonida: Sacculinidae) napadající kraba pobřežního (Carcinus maenas (Linnaeus, 

1758), Decapoda: Portunidae). Kořenohlavec kastruje jak samce, tak i samice hostitele. 

U samců ale dochází navíc i k jejich feminizaci. Kromě změn v morfologii (napadení samci 

jsou na první pohled k nerozeznání od samic) se projevují u hostitelů i změny v chování. 

Napadení krabi se totiž chovají jako fertilizované samice a pečují o potomky parazita jako 

o své vlastní (Kristensen et al., 2012). Infikovaní krabi také migrují do hlubších vod, čímž 

také kopírují chování oplodněných samic (Høeg & Lützen, 1995). 

Pokročilejší způsob manipulace cílí na nervový a endokrinní systém, 

neuromodulátory, neuromediátory a imunomodulátory. Díky vzájemným vazbám mezi těmito 

systémy je složité rozlišit specifický mechanismus behaviorální manipulace 

(Lafferty & Shaw, 2013).  

Roli neuromodulátorů hrají u hmyzu hlavně biogenní aminy jako octopamin, 

serotonin, dopamin nebo peptidické neurohormony (Klein, 2003). Jedná se o molekuly mající 

vliv na dlouhodobé fyziologické změny (Lafferty & Shaw, 2013). Několik nejlépe 

prostudovaných příkladů behaviorálních manipulací zahrnuje změnu v aktivitě 

neuromodulátorů, kdy dochází ke zvýšení nebo snížení jejich hladin (Moore, 2002; 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sacculina_carcini&action=edit&redlink=1
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Libersat et al., 2009; Adamo, 2013). Příkladem může být vrtějš Polymorphus paradoxus 

Connell a Corner, 1957 (Acanthocephala) a jeho mezihostitel blešivec jezerní 

(Gammarus lacustris Sars, 1863; Crustacea). Parazitičtí vrtějši donutí blešivce reagovat 

na nebezpečí útěkem směrem k vodní hladině a přichycením se k  rostlinám nebo jinému 

pevnému materiálu, zatímco neinfikovaní jedinci se rychle potopí ke dnu a zahrabou se 

do půdy. Změněná úniková reakce zvyšuje pravděpodobnost pozření definitivním 

hostitelem kachnou divokou (Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758) (Adamo, 2002). 

Helluy a Holmes (1990) zjistili, že vstříknutí serotoninu do zdravých blešivců vyvolá 

naprosto stejné reakce jako nakažení parazitem. Zvýšené hladiny serotoninu jsou tedy 

podle všeho zodpovědné za tuto změnu chování. Není ale jasné, jakým způsobem 

ke zvýšení dochází. Nejpravděpodobnější hypotézou je, že parazit produkuje látky 

aktivující serotonergický systém hostitele, což následně vede ke zvýšení hladiny 

serotoninu (Adamo, 2002). Kokcídie kočičí také využívá k manipulaci hostitelem 

centrální nervový systém. Cysty tohoto parazita nalézáme ve všech orgánech hostitele, 

nejvíce jsou ale soustředěné v mozku mezihostitelů, kde mění koncentrace 

neurotransmiterů a neuromodulátorů (Webster & McConkey, 2010). Přímé zásahy 

do CNS hostitele prostřednictvím lokálních mediátorů jsou velice časté jak u obratlovců, 

tak i u bezobratlých hostitelů.  

Kromě mechanického poškození a zmíněné manipulace nervovým systémem 

ovlivňují mnozí parazité hostitele prostřednictvím hormonů vylučovaných do krve nebo 

hemolymfy. Právě na změny v chování hmyzu vyvolané snížením nebo zvýšením hladin 

hormonů je zaměřen zbytek práce. 

  



9 

 

4 Hormonální systém hmyzu  

Endokrinní soustava hmyzu představuje mezi bezobratlými nejdokonalejší a i nejlépe 

prozkoumaný systém, který zahrnuje několik částí. Tou první je mozek a přilehlé žlázy 

složený z neurosekretorických buněk a dvou neurohemálních orgánů fungujících zároveň jako 

endokrinní žlázy – corpora cardiaca a corpora allata. Dalšími částmi jsou prothorakální žlázy, 

gonády, epitracheální buňky a endokrinní buňky střeva. Endokrinní soustava vylučuje 

tři skupiny hormonů – ekdysteroidy, juvenilní hormony a peptidické neurohormony 

(Nijhout, 1994).  

4.1 Ekdysteroidy 

Ekdysteroidy nebo také svlékací hormony se podílí na svlékání larev a na reprodukci 

dospělců. Jsou syntetizovány v prothorakálních žlázách nebo v ováriích a testes, odkud jsou 

uvolňovány do hemolymfy. Jejich syntéza je řízena prothoracikotropním hormonem (PTTH) 

(Gade et al., 1997). Nejznámějším zástupcem této skupiny je ekdyson, což je prohormon 

(předchůdce hormonu s minimálním hormonálním účinkem) pravého svlékacího hormonu 

20-hydroxyekdysonu (Westerlund, 2004). 

Ekdysteroidy se podílí na procesu metamorfózy, kdy před každým larválním 

svlékáním prudce narůstají jejich titry. V ováriích ovlivňují zrání oocytů a u některých druhů 

zvyšují syntézu vitellogeninů v tukovém tělese. Vitellogenin je protein transportovaný 

do oocytů, kde se hromadí jako vitellin a vyživuje embryo (Gade et al., 1997). 

4.2 Juvenilní hormony 

Juvenilní hormony (JH) ovlivňují téměř všechny aspekty hmyzího života. Jsou 

syntetizovány v corpora allata a poté jsou přímo uvolňovány do hemolymfy. Je známo 

několik homologů juvenilních hormonů, které se vyskytují u hmyzu. Jsou jimi  JH-0, JH-I, 

JH-II, JH-III, JH-B3 a methyl farnesolát (MF) (Westerlund, 2004). JH-III je u hmyzu 

nejrozšířenější, zatímco JH-I a JH-II najdeme jen u motýlů (Lepidoptera) (Hartfelder, 2000). 
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Juvenilní hormony udržují jedince v larválním stádiu tím, že brání 

nástupu metamorfózy. Pokud JH nejsou v hemolymfě přítomny, k metamorfóze dochází. 

Dále může absence juvenilního hormonu společně se zvýšením hladiny ekdysonu 

indukovat kuklení larev a u dospělců ovlivňovat rozmnožování (Riddiford, 2012). U samic 

působení JH reguluje tvorbu vitellogeninů a u samců stimuluje činnost přídatných pohlavních 

žláz. Dále se  podílí  na sociálně – kastovém polymorfismu, barvoměně nebo diapauze 

(Truman & Riddiford, 1999; Hartfelder, 2000). 

4.3 Peptidické neurohormony 

Peptidické neurohormony jsou produkovány neurosekretorickými buňkami mozku. 

Do hemolymfy jsou uvolňovány buď přímo, nebo prostřednictvím neurohemálních orgánů. 

Neurohemální orgány jsou specializované struktury tvořené terminálními konci axonů 

neurosekretorických buněk, ve kterých se kumulují a následně vypouštějí neurohormony 

do hemolymfy (Nijhout, 1994). Peptidických hormonů je veliké množství a podílí se na řadě 

procesů v hmyzím těle. Patří sem hormony řídící metabolismus, homeostázu, metamorfózu, 

vývoj a růst, svalové kontrakce, barvoměnu a řídí také pohlavní funkce (Hartenstein, 2006). 

Mezi nejprozkoumanější patří adipokinetické hormony (AKH) syntetizované v corpora 

cardiaca, které mají metabolickou funkci (Van der Horst et al., 2001). Diuretické hormony 

pocházející také z corpora cardiaca. Stimulují zpětnou resorpci vody z Malphigických trubic, 

čímž zajišťují diurézu neboli produkci moči (Maddrell, 1966). Prothoracikotropní  hormon, 

který je produkován v mozku, stimuluje syntézu a vypuštění ekdysteroidů z prothorakálních 

žláz, čímž kontroluje nástup metamorfózy (Gilbert et al., 2002). 
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5 Přehled behaviorálních manipulací hmyzu regulovaných hormony 

Je známo veliké množství endoparazitického hmyzu, který se vyvíjí v hemocoelu 

svých hmyzích hostitelů. Vzhledem k tomu, že hemolymfa je médium, skrz které dochází 

k hormonální regulaci vývoje, chování a metabolismu, jsou parazité vystaveni často se 

měnícímu hormonálnímu prostředí.  

Nejvíce prací spojených s parazitickými manipulacemi a hormony je zaměřeno 

především na změnu ve vývoji hostitele, kterou parazit vyvolává. Může se jednat o jeho 

pozastavení, urychlení a následnou předčasnou metamorfózu nebo třeba o synchronizaci 

vývoje hostitele s vývojem parazita. Tyto změny ve vývoji larvy probíhají nejčastěji skrze 

hormonální nebo neurohormonální cesty (Beckage, 1985). Kupříkladu pozastavení nebo 

přerušení vývoje je způsobeno inhibicí syntézy PTTH v mozku, změnou v syntéze 

ekdysteroidů, nebo inhibicí juvenilní hormon esterázy (JHE), což vede ke zvýšení hladiny JH. 

Předčasná metamorfóza je naopak způsobena snížením hladiny JH a zvýšením syntézy JHE 

(Beckage, 1991). Jakákoli změna ve vývoji hostitele je spojená i se změnami v hostitelově 

chování. V následujících několika případech, kdy parazité manipulují hmyzem a v jednom 

případu, kdy jsou hmyzem manipulováni pavouci, jsou popsány změny v chování spolu 

s možným hormonálním působením na hostitele. 

5.1 Parazitické vosy 

Parazitické vosy ze skupiny blanokřídlých (Hymenoptera: Parasitica) jsou organismy 

žijící v nebo na hmyzím hostiteli, které mu po celé své larvální stádium odebírají živiny a 

na konci vývoje často způsobují jeho smrt. Jedná se tedy o parazitoidy. Vyvinuly se u nich 

mechanismy, díky nimž manipulují svými hostiteli a vytváří si tak prostředí, které podporuje 

jejich vývoj (Beckage & Gelman, 2004). U čeledi lumčíkovití (Braconidae) vbodne samice 

během kladení vajíček do těla hostitele jed a polydnaviry (PDV), což jsou symbiotické viry, 

které spolu s jedy zajišťují ochranu vajíčka před imunitní reakcí hostitele (Asgari & Schmidt, 

1994). Díky tomu není snadné určit, zda jsou za změny v hostitelském organismu zodpovědné 

polydnaviry, teratocyty (buňky serózní membrány obklopující parazitoidní embryo během 
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vývoje) (Gelman et al., 2005), jed, nebo larva samotná (Vinson & Iwantsch, 1980; 

Asgari et al., 1996; Beckage & Gelman, 2004; Asgari & Rivers, 2011). 

Přítomnost parazita často přeruší metamorfózu holometabolních hostitelů (tj. hmyzu 

s proměnou dokonalou). V mnoha případech se vývoj hostitele zastaví a přeměnu v dospělce 

ani nezahájí. S tím je spojená i změna v hostitelově chování. Napadená hostitelská larva se 

ve většině případů přestane živit a často i pohybovat (Beckage, 1985). 

5.1.1 Lumčík Cotesia congregata a lišaj tabákový Manduca sexta 

Lišaj tabákový (Manduca sexta (Linnaeus, 1763); Lepidoptera: Sphingidae) 

infikovaný larvami parazitických lumčíků Cotesia congregata (Say, 1836) (Hymenoptera: 

Braconidae) je častý modelový vztah, na kterém autoři odborných prací popisují nejen změny 

chování pomocí neuromodulátorů, ale i hormonální interakce. Samice lumčíka naklade 

do hostitelské housenky vajíčka, ze kterých se líhnou larvy vyvíjející se v hemocoelu lišaje. 

Larvy parazitoida svého hostitele nijak nepoškozují, pouze mu ubírají živiny (Adamo, 1997; 

podle Adamo, 2013). Jakmile larvy dosáhnou třetího instaru, dostávají se skrz hostitelskou 

kutikulu ven. Jeden den předtím, než larvy opustí hostitele ukončí housenka příjem potravy. 

Namísto toho, aby slezla dolů z rostliny, zahrabala do půdy a zakuklila se, přestane se 

pohybovat a ve strnulé poloze zůstane na rostlině několik dní. Jakmile parazitické larvy opustí 

housenku, usazují se na její kutikule, vytvoří si kokony a zakuklí se. Hostitelská housenka 

nepřijímá potravu a zůstává ve strnulém stádiu až do své smrti (Adamo, 2005). Toto nezvyklé 

chování zvyšuje šance na přežití parazitických kokonů. Pokud by parazitoidi nezabránili 

housence v pohybu a požívání potravy, housenka by jejich kukly zkonzumovala  

(Adamo, 1998).  

V době líhnutí parazitoidů pozoroval Adamo (1997; podle Adamo, 2013) zvýšené 

hladiny octopaminu v hemolymfě hostitele. Hladina octopaminu zůstala na stejné úrovni i pár 

dní po jeho opuštění. Za zvýšenou hladinu octopaminu jsou odpovědné larvy samotné, nikoli 

jed, který do housenky aplikoval lumčík (Adamo, 2002). Mechanismus této manipulace 

zahrnuje nervo-imunitní systém hostitele. Jedná se o to, že líhnutí larev vyvolá u housenky 

imunitní odpověď, mezi níž patří uvolnění octopaminu a pravděpodobně se také aktivuje 

hmyzí cytokin. Octopamin a cytokin působí na centrální nervový systém a tím potlačí příjem 
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potravy (Adamo, 2005). Dochází totiž k neurálnímu narušení čelního ganglia, které kontroluje 

peristaltiku stomodea. Právě stahy stomodea jsou totiž nezbytné pro přijímání potravy 

(Adamo, 2002). 

Lišaj tabákový napadený lumčíkem je častým modelem i pro pozorování endokrinních 

změn. Beckage a Riddiford (1982) v tomto případě pozorovali, že parazitovaní hostitelé 

v pátém instaru mají oproti neparazitovaným jedincům vyšší hladiny juvenilního hormonu. 

Zajímavé je, že nedochází pouze ke změně množství JH, ale mění se také zastoupení 

homologů juvenilního hormonu. Přestože se zvýší koncentrace JH-I i JH-II, v hemolymfě 

naprosto dominuje JH-III (Cole et al., 2002), který u motýlů běžně nalézáme v zanedbatelném 

množství (Hartfelder, 2000). Jedním z důvodů zvýšení hladiny JH je syntéza JH-III homologu 

z corpora allata parazitických larev. Druhým důvodem je snížení aktivity JHE v hemolymfě 

hostitele (Cole et al., 2002). Ve stádiu, kdy housenka přestává přijímat potravu a pohybovat 

se, pozorují Gelman et al. (1998; 1999) malý nárůst ekdysteroidů v hemolymfě. Tento nárůst 

však z důvodu stále vysoké hladiny juvenilního hormonu nevyvolá u parazitované housenky 

tendenci zahrabat se do půdy a vytvořit kuklu, jako je tomu u zdravých jedinců. Vysoké 

hladiny JH mohou za zastavení vývoje hostitele, na vývoj parazita však nemají žádný vliv. Na 

zvýšené hladině ekdysteroidů se podílí parazité spolu s prothorakálními žlázami hostitele. 

Vyšší titry ekdysteroidů jsou nutné pro výstup parazitů z hostitele a následné spřádání 

kokonu. Změny v hladině ekdysteroidů však nejsou odpovědné za specifickou změnu 

v chování hostitele (Adamo, 2002). Za přerušení metamorfózy hostitele může zvýšená hladina 

juvenilního hormonu, na níž se podílí jak parazitoid, tak i hostitel (Cole et al., 2002). 

5.1.2 Lumčík Glypanteles liparidis a bekyně velkohlavá Lymantria dispar  

Lumčík Glyptapanteles liparidis (Bouché, 1834) (Hymenoptera: Braconidae) je 

nejrozšířenější parazitoid housenky bekyně velkohlavé (Lymantria dispar (Linnaeus, 1758), 

Lepidoptera: Lymantriidae) (Schopf & Steinberger, 1996). Dospělí lumčíci kladou svá vajíčka 

do prvního až třetího instaru hostitele, larvy se však umí vyvíjet i v pozdějších stádiích. 

Na jednoho hostitele připadá pět až padesát vajíček v závislosti na velikosti hostitelské 

housenky (Hoch & Schopf, 2001). Larvy se postupně vyvíjí, přičemž se krmí hemocoelem 

svého hostitele, kterého opouští těsně před dosažením třetího instaru. Den před uvolněním 
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parazitoidů sestupuje housenka do nižší části kmene stromu, kde zaujímá stočenou pozici. 

Larva hostitele se působením parazitoidů přestává vyvíjet, a nedochází u ní k metamorfóze. 

Jakmile ji parazitoidi opustí, není schopná koordinovat své pohyby, ovládat končetiny, 

přestává se živit a po pěti až sedmi dnech umírá. Parazitické larvy si začnou spřádat kokon a 

zakuklí se v těsné blízkosti, či přímo na strnulé hostitelské housence, která se nemůže bránit 

(Schopf et al., 1996; Schafellner et al., 2004). 

Stejně jako u ostatních druhů parazitických vos vbodne samice G. liparidis během 

kladení vajíček do těla hostitele jed a polydnavirus, který je odpovědný za odstranění 

obranných mechanismů hostitele, zabraňuje enkapsulaci a také se podílí na změně titrů 

juvenilního hormonu (Tillinger et al., 2004; Schafellner et al., 2007). Pro úspěšný vývoj musí 

parazitoid potlačit hostitelskou metamorfózu. Pokud by se tak nestalo a hostitel se stihl 

zakuklit, nedostaly by se parazitické larvy skrz nepropustnou pupální kutikulu a zůstaly by 

uvězněné v těle hostitele (Schafellner et al., 2004). 

Oproti neparazitovaným housenkám, u kterých je dominantním homologem JH-II a 

JH-III u nich nalézáme jen v zanedbatelném množství, mají ty parazitované daleko vyšší titry 

těchto homologů a JH-III u nich výrazně převládá nad JH-II (Schopf & Rembold, 1993). 

Koncentrace juvenilního hormonu v hemolymfě stoupá poté, co se larvy parazitoida přemění 

do druhého instaru a nejvyšší hladiny JH jsou v době ekdyse. Zvýšené titry juvenilního 

hormonu nezůstávají konstantní, ale kolísají (Schopf et al., 1996). 24 hodin po vylíhnutí larvy 

se titry JH snižují a až do smrti hostitele zůstávají na nízkých koncentracích 

(Schafellner et al., 2004). Oproti bekyni velkohlavé zůstávají u lišaje tabákového hladiny JH 

vysoké i poté, co parazitické larvy opustí hostitele (Cole et al., 2002). Za zvýšení titrů JH-III 

překvapivě nemůže zvýšení syntézy JH z corpora allata hostitele, ale hlavně druhé 

instary parazitoidů, které produkují a vypouští JH-III do hemocoelu hostitele 

(Schafellner et al., 2004). Dalším důvodem je snížení aktivity JHE v hemolymfě, ke které 

dochází již před přeměnou parazitoidů do druhého instaru (Schopf et al., 1996). Za potlačení 

aktivity JHE může primárně polydnavirus a jed injikovaný vosou během kladení vajíček 

(Schafellner et al., 2007).  
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5.1.3 Lumčík Galleria mellonella a zavíječ voskový Apanteles Galleriae 

Larvální stádia lumčíků Apanteles galleriae Wilkinson, 1932 (Hymenoptera: 

Braconidae) napadají larvy zavíječe voskového (Galleria mellonella (Linnaeus, 1758), 

Lepidoptera: Pyralididae). Zdraví jedinci zavíječů prodělávají sedm instarů. V posledním 

instaru začne larva spřádat kokon a kuklí se. Tato fáze je spojená se zvýšením hladiny 

ekdysteroidů a snížením koncentrace JH v hemolymfě (Bollenbacher et al., 1978). 

U nakažených hostitelských larev v předposledním instaru (L6) zaznamenali 

Wani et al. (1994) chování, které vykazují larvy zdravých jedinců v posledním instaru (L7) 

(Bollenbacher et al., 1978). Zajímavé je, že se parazitované larvy pouze chovají jako zdraví 

jedinci v sedmém instaru, ale morfologicky nedochází k žádným změnám. Napadená larva se 

přestává krmit, její váha klesá a začíná vyhledávat vhodné místo pro vytvoření kokonu. V této 

fázi hostitelská larva také svléká svou kutikulu a parazitické larvy ji opouští. Po té co se 

parazitické larvy dostanou z hostitele, přemění se do čtvrtého instaru a začínají ho zvenku 

konzumovat, což vede ke smrti hostitele. Kokon, který upletla hostitelská larva před smrtí, 

později využívají parazitoidi, kteří ho potřebují k upletení vlastního kokonu. 

(Wani et al., 1994).  

Stejně jako u zdravých larev v posledním instaru, mají i ty parazitované nižší hladiny 

JH. To je způsobené tím, že corpora allata přestala sekretovat juvenilní hormon, díky čemuž 

klesly titry JH v hemolymfě a zvýšila se produkce ekdysteroidů (Wani et al., 1997). Tato 

změna v chování předposledního instaru larev zavíječe voskového se může označit jako 

předčasné metamorfózní chování (Wani et al., 1994). Zatím ale není jasné, jakým způsobem 

larvy parazitoida vyvolají ukončení produkce juvenilního hormonu v corpora allata. 

5.1.4 Lumčík Glyptapanteles spp. a píďalka Thyrinteina leucocerae 

Endoparazitický lumčík rodu Glyptapanteles Ashmead, 1904 (Hymenoptera: 

Braconidae) vyvolává u hostitelské píďalky Thyrinteina leucocerae Ringe, 1961 

(Lepidoptera: Geometridae) zvláštní chování, kdy hostitelská larva slouží jako ochránce 

parazitickým kuklám. Samice lumčíka naklade oplodněná vajíčka do prvního nebo druhého 

instaru hostitelské housenky, která pokračuje ve svém normálním vývoji až do čtvrtého či 

pátého instaru, kdy z ní vystoupí zhruba 80 larev parazitoida. Larvy si vytvoří kokony 
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v blízkosti hostitelské housenky, která následně podstoupí řadu behaviorálních změn 

(Grosman et al., 2008). Stejně jako v případě bekyně velkohlavé (Schopf et al., 1996) se 

housenka přestává krmit a zůstává na rostlině ve strnulé poloze. Nejzajímavější změnou je 

však zvýšená agrese, která spočívá v prudkých pohybech hlavy při jakémkoli vyrušení 

(Grosman et al., 2008).  

Zvýšenou agresi spočívající ve vypouštění tekutiny, kousání a napadání možného 

predátora pozoroval i Brodeur a Vet (1994) u běláska zelného (Pieris brassicae (Linnaeus, 

1758); Lepidoptera: Pieridae) po zakuklení parazitických lumčíků Cotesia congregata. 

Hostitelská housenka také zabalí parazitické kokony do vlastní sítě, která vytváří další 

fyzickou barieru před napadením. Toto ochranářské chování sníží pravděpodobnost pozření 

parazitické kukly predátorem (Brodeur & Vet, 1994).  

Zmíněné agresivní chování píďalek zvýhodňuje pouze parazitoida, jelikož hostitelská 

housenka umírá krátce po vylíhnutí dospělců z parazitických kukel (Grosman et al., 2008). Co 

způsobuje tyto behaviorální změny není ještě úplně zřejmé. Grosman et al. (2008) se ale 

domnívají, že jsou za ně odpovědné změny v hladinách juvenilního hormonu, ekdysteroidů či 

neurotransmiterů, stejně jako je tomu u lišaje tabákového (Adamo, 2002). 

5.2 Trněnkovití 

Přestože je hormonální manipulace častější u endoparazitů, jsou známí i ektoparazité, 

kteří mohou manipulovat endokrinní soustavou svých hostitelů. Jedním z těchto případů je 

vosa trněnka (Tiphia; Hymenoptera: Tiphiidae) parazitující na ponravách vrubounovitých 

(Coleoptera: Scarabaeidae) žijících v půdě. Trněnka vyvolává u hostitelských larev tendenci 

zahrabávat se hlouběji do půdy.  Často zkoumané jsou dva parazito-hostitelské vztahy, a to 

trněnky Tiphia vernalis Rohwer, 1924 napadající larvy brouků listokazů japonských (Popillia 

japonica Newman, 1841) a Tiphia pygidialis Allen, 1966 parazitující na rodu vrubounovitých 

brouků Cyclocephala Dejean, 1821 (Rogers & Potter, 2004).  

Parazitické samice trněnek vyhledávají hostitelské larvy zahrabané v půdě. Lokalizují 

je pomocí druhově specifických kairomonů uvolňovaných v tělesném pachu hostitelské larvy 

(Rogers & Potter, 2002). Tyto látky patří mezi allelochemikálie, což jsou látky zprostředkující 

mezidruhové interakce. To znamená, že látky sekretované jedinci určitého druhu a působí 
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na jedince jiného druhu. Kairomony přináší užitek příjemci signálu tak, že při kontaktu látek 

jednoho organismu s jiným druhem dochází k behaviorální nebo fyziologické reakci 

u příjemce signálu, která je pro něj adaptivně výhodná (Dicke & Sabelis, 1988). Oba dva 

druhy trněnek napadají třetí instary larev svých hostitelů, kteří po bodnutí vosou upadají 

do dočasné paralýzy. Po té na ně vosa naklade vajíčka, ze kterých se vylíhnou larvy živící se 

zvnějšku hostitelem, které po několika týdnech působí jeho smrt. Jedná se tedy také 

o parazitoidy. Když dosáhne parazitoid pátého instaru, vytvoří kokon, ve kterém přečká zimu 

a na jaře se mění v dospělce (Rogers & Potter, 2002). 

Ponravy vrubounovitých žijí pod zemí nebo v detritu, ale právě hloubka, do které se 

larvy zahrabou, se mezi parazitovanými a neparazitovanými jedinci liší. Neparazitované larvy 

obou druhů zůstávají v kořenové zóně blízko povrchu v hloubce asi pěti centimetrů a hlouběji 

se zahrabávají pouze na zimu. Oproti tomu se larvy parazitované trněnkami dostávají 

až 20 centimetrů pod povrch (Rogers et al., 2003). 

Někteří ektoparazité jsou nuceni regulovat vývoj hostitele, aby nedošlo k jejich 

odvrhnutí společně s hostitelskou kutikulou během ekdyse. Aby zamezili či potlačili 

metamorfózu hostitele, manipulují jeho endokrinním systémem (Marris et al., 2001; podle 

Rogers et al., 2003). Jakmile jsou hostitelé parazitováni, změní se jim titry JH-III homologu 

v hemolymfě. U napadených listokazů jsou titry JH-III desetkrát vyšší než u neparazitovaných 

jedinců. Jestli změna v titrech JH vyvolává pohyby larev směrem dolů, zatím není zcela 

objasněno. Za tuto změnu chování může buď parazitická larva samotná, nebo jed, který se 

do hostitele dostal během kladení vajíčka (Rogers et al., 2003). 

Pro parazity je zahrabání hluboko pod povrch výhodné z hlediska hyperparazitismu, 

predace a pro přečkání chladných teplot (Müller, 1994). Na druhou stranu se však také může 

jednat o defenzivní odpověď hostitele na přítomnost parazitoida, kdy se hostitel snaží 

pohybem směrem dolů zbavit vajíčka nebo čerstvě vylíhlé larvy ze svého povrchu 

(Rogers et al., 2003). 

5.3 Řasníci 

Parazité měnící chování svých hostitelů, jsou také řasníci. Tato skupina hmyzu je 

zajímavá nejen díky parazitárním manipulacím, ale také díky extrémnímu sexuálnímu 
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dimorfismu. Dospělí samci jsou volně žijící, zatímco samice jsou u většiny čeledí 

endoparazitické a neotenické (Kathirithamby, 1989). Řasnící kastrují své hostitele a proto se 

Kathirithamby (stejně jako Kuris (1974) u ostatních kastrátorů) přiklání k názoru, že se jedná 

o parazitoidy (Kathirithamby, 2009), zatímco další autoři o nich mluví jakožto o parazitech 

(Hughes, 2004; Pohl & Beutel, 2005; Beani et al., 2011; Cappa et al., 2014).  

5.3.1 Řasník Xenos vesparum a vosík skvrnitý Polistes dominulus 

Pro obsah této práce je nejzajímavější řasník Xenos vesparum Rossi, 1793 

(Strepsiptera: Xenidae) parazitující na sociálních vosách – vosících skvrnitých (Polistes 

dominulus (Christ, 1791); Hymenoptera: Vespidae).  

Na začátku března zakládají zdravé královny vosíka nové kolonie, zatímco jedinci 

stylopizovaní (parazitovaní řasníkem) hibernují až do začátku dubna (Beani, 2006; 

Beani et al., 2011). Parazitované vosy se připojují k nově vznikající kolonii, jsou inaktivní a 

nezapojují se do prací ve skupině. Parazitované královny jsou také méně dominantní a méně 

agresivní než ty zdravé (Dapporto et al., 2007). Toto submisivní a inaktivní chování, při 

kterém nedochází k plýtvání energií, může zvýšit šanci na přežití hostitele (a zároveň s ním 

parazita v diapauze) přes zimu. Zvyšuje také šanci na přijmutí nakaženého hostitele na jaře 

do hnízda (Dapporto et al., 2007), kde parazit může vypustit první instary larev, které se 

nazývají triungulinidi (Kathirithamby, 1989). Další možností je vypuštění triungulinidů 

na květech. Larvy jsou pak sebrány spolu s pylem jinou vosou, která je dopraví 

do hnízda (Hughes et al., 2003). Triungulinidi napadají jak budoucí královny, tak 

i dělnice vosíka.  Jakmile se parazitické larvy uvnitř hostitele vyvinou v  dospělce, jejich 

hostitelé opustí kolonii a shlukují se v její blízkosti. Hughes (2004) se domnívá, že opuštění 

kolonie může být vyvoláno z důvodu snížení rizika útoků na nepracující, líné vosy. Dále 

navrhuje, že toto chování může být vyvoláno z důvodů páření parazita. Dospělí samci řasníků 

se vylíhnou a musí se během několika hodin spářit se samicí. Oplodněné samice přezimují 

spolu se svými hostiteli, zatímco samci umírají pár hodin po oplodnění. Na přelomu září a 

října opouští svá hnízda i zdraví jedinci a shlukují  se mimo kolonii. Toto chování 

je vyvolané z důvodu páření vosíků, proto se těchto agregací účastní pouze samci a 

budoucí královny, zatímco agregací vyvolaných parazity se účastní i dělnice (Beani, 2006). 
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Mechanismus těchto manipulací je pravděpodobně velmi jednoduchý. Pozměněné 

chování je přímý následek kastrace a vede k redukci ovarií. Agresivita vos závisí hlavně 

na juvenilním hormonu sekretovaném v corpora allata a na ekdysteroidech 

sekretovaných v ovariích. Aplikace JH nebo ekdysteroidů vede ke zvýšení agresivního 

chování  (Dapporto et al., 2007). Stejně tak i vznik agregací a inaktivní chování podléhá 

koncentracím JH v hemolymfě (Bohm, 1972). Juvenilní hormony ovlivňují chování 

u zdravých dělnic vosíků rodu Polistes (Giray et al., 2005). Stylopizované samice mají 

nevyvinuté vaječníky, velikost endokrinní žlázy corpora allata je podstatně menší než 

u zdravých jedinců a proto i hladina JH je u parazitovaných vosíků nižší 

(Strambi & Strambi, 1973; Beani, 2006; Beani et al., 2011).  Vykastrovaná samice vosíka 

se sníženou produkcí JH se podle Beani (2006) nejen, že nemůže rozmnožovat, ale ani 

podílet na pracích ve skupině. 

5.4 Hlístice a očnatky 

Hlístice bachorovka čmeláčí (Sphaerularia bombi Dufour, 1837; Nematoda: 

Tylenchidae) napadájí přezimující královny několika druhů čmeláků (Hymenoptera: Apidae). 

Na podzim se mladé královny zahrabávají do půdy, aby přečkaly zimu. Na jaře přestávají 

hibernovat a zakládají nové kolonie. Tento koloběh narušují samice hlístic, které se 

dostávají do hemocoelu hibernujících královen. Nakladou zde vajíčka, z nichž se po čtyřech 

až sedmi dnech líhnou larvy (Poinar & Van Der Laan, 1972; Schmid-Hempel, 1998). 

Napadená královna na jaře přestává hibernovat, není schopná založit novou kolonii a na konci 

léta umírá.  

Během celého léta vykazují napadené královny zvláštní a dezorientované chování. 

Létají na zbytečně dlouhé vzdálenosti a krmí se na nevhodných rostlinách. Jejich let není tak 

stabilní, jak je tomu u zdravých jedinců a při přistávání dochází k občasným pádům. Královny 

jsou také viděny, jak poletují blízko u země a často se zastavují a lezou pod listím, kde hloubí 

malé díry (Lundberg & Svensson, 1975). Toto chování, při kterém královny kopou v zemi, je 

stejné jako vytváření hibernakulí (zimovišť) u zdravých jedinců na konci léta (Alford, 1969) 

(Lundberg & Svensson, 1975). Napadené královny zanechávají v půdě na místě zimovišť třetí 

instary larev. Jakmile hlístice dokončí svůj vývoj v půdě, rozmnoží se a samice pak napadají 
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mladé královny, které na začátku podzimu začínají hibernovat (Poinar & Van Der Laan, 

1972). Předpokládá se totiž, že díry (s třetími instary larev) vykopané parazitovanými 

královnami, můžou být později atraktivní pro hibernaci zdravých, mladých královen. 

(Lundberg & Svensson, 1975). Napadená královna umírá na konci léta z důvodu oslabení 

parazitem, vyhladověním a nedostatkem energie  (Lundberg & Svensson, 1975). 

Podobné chování popisuje Müller (1994) u endoparazitických larev očnatek 

(Conopidae: Diptera) napadající většinu blanokřídlých (Hymenoptera: Aculeata). Těmi 

mohou být například dělnice čmeláků zemních (Bombus terrestris (Linnaeus, 1758); 

Hymenoptera: Apidae). Parazitované dělnice mění své chování při hledání potravy tak, že 

preferují rostliny s kratšími korunními lístky (Schmid-Hempel & Schmid-Hempel, 1990), 

často opouští kolonii a tráví noc mimo hnízdo (Schmid-Hempel, 1998). Nejzajímavější 

změnou chování je, že se parazitované dělnice na konci svého života zahrabávají do země 

(Müller, 1994). 

Proces napadení začíná tak, že samice parazitů nakladou vajíčka do zadečku hostitele. 

Larvy parazita se vyvíjí do třetího instaru a během 10-12 dní zabíjí své hostitele a poté se 

zakuklí. Místo, kde se parazit zakuklí je dáno tím, kde zemře jejich hostitel. Proto mají 

paraziti zájem na tom, aby hostitel zemřel na místě s příznivými podmínkami pro hibernaci, 

kde nejsou vystaveni extrémním teplotám, hyperparasitismu či predátorům. Takové místo je 

nejčastěji v půdě pod zemí. Smrt hostitele na povrchu země vede k menším dospělcům 

parazita a také se zvýší pravděpodobnost špatně vyvinutých křídel (Müller, 1994). Zdravé 

dělnice čmeláků se do země nikdy nezahrabávají. Děje se tak pouze u mladých královen, 

které pod zemí přečkávají zimu (Alford, 1969). 

Zatímco očnatky vyvolávají u svých hostitelů kopající chování kvůli příznivým 

podmínkám pro hibernaci (Müller, 1994), hlístice Sphaerularia bombi zmanipulují 

hostitele ke kopání z důvodu rozšíření a přenosu larev hlísta na nové hostitele 

(Lundberg & Svensson, 1975). 

Přestože ke změně chování dochází z rozdílných důvodů, mechanismus manipulací je 

pravděpodobně stejný. V obou případech mají parazitovaní čmeláci inaktivované endokrinní 

žlázy corpora allata a díky tomu nízké koncentrace juvenilního hormonu (Palm, 1948; 

Godzinska & Korczynska, 1997). Zdravé královny mají titry juvenilního naopak hormonu 

zvýšené (Röseler, 1991; podle Müller, 1994). Vzhledem k rozdílným hladinám JH u zdravých 
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a napadených jedinců, můžeme předpokládat, že právě tento hormon hraje jistou roli v obou 

případech. Přesný mechanismus však zatím není známý. 

5.5 Lumci rodu Polysphincta 

Kloss et al. (2016) předpokládají hormonální regulaci behaviorální manipulace 

u pavouků parazitovaných lumky. Jedná se o další případ, kdy endokrinním systémem 

pravděpodobně manipuluje ektoparazit. Změny v chování hostitelů byly pozorovány 

u velikého množství rodů pavouků. U lumků je také známo více rodů manipulující svými 

pavoučími hostiteli a to například Hymenoepimecis Viereck, 1912 (Hymenoptera: 

Ichneumonidae) (Gonzaga & Sobczak, 2007), rod Polysphincta Gravenhorst, 1829 

(Hymenoptera: Ichneumonidae) (Kloss et al., 2016) a další. 

Dospělá samice lumka napadá pavouka, který po jejím bodnutí upadá do dočasné 

paralýzy, během níž na něj samice parazitoida naklade vajíčka (Gonzaga & Sobczak, 2007). 

Po vylíhnutí se vosí larva krmí tělní tekutinou hostitele a postupně se přeměňuje do třetího 

instaru, kdy vyvolává u pavouka nápadné změny v chování. Parazitovaní jedinci změní 

konstrukci svých „lapacích“ sítí a způsob jejich pletení. Nová pavučina je určena pro kokon 

parazitoida a pavouk ji vytváří pouze prvními kroky při pletení klasické pavučiny. Nová 

„kokonová“ síť je redukovaná, menší a obsahuje méně spirálních vláken. Tyto modifikace 

snižují pravděpodobnost jejího prasknutí v nepříznivých podmínkách, či při zatížení 

organickými zbytky a drobnými kameny. Kromě toho se pavučina také stává odolnější vůči 

protržení hmyzem (Eberhard, 2010). Tím, že parazitoid donutí svého hostitele k jiné 

konstrukci sítí, prokazatelně zvýší pravděpodobnost svého přežití. Tyto změny v chování 

hostitele způsobují parazitické larvy až ve třetím instaru pravděpodobně proto, že „kokonové“ 

pavučiny nejsou vhodné k chytání hmyzu a parazitoid potřebuje pro svůj vývoj živiny 

z hostitele. Proto je důležité, aby hostitel neukončil příjem potravy dřív, než to bude pro 

parazitoida nutné (Kloss et al., 2016). Poté co pavouk vytvoří jednu či více modifikovaných 

sítí, umírá na následky parazitace a larva lumka se jím živí i po jeho smrti (Eberhard, 2010). 

Následně se parazitická larva pevně zavěsí na síť a vytváří si vlastní kokon, čímž snižuje 

riziko predace kukly (Kloss et al., 2016).  
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Modifikované pavoučí sítě však někdy mohou tkát i neparazitovaní jedinci. Ty slouží 

jako ochrana pavoučích zámotků s vajíčky či k přezimování. Skutečnost, že je toto chování 

vyvoláno i během reprodukce a přezimování zdravých jedinců naznačuje, že je ovládáno 

prostřednictvím endokrinního systému či neuromodulátorů (Korenko & Pekár., 2011). Proto 

hormonální regulaci předpokládají i Kloss et al. (2016) u napadených hostitelů. 
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6 Závěr 

Infekce parazitem je často následována změnou v chování hostitelského organismu. 

Početné a různorodé příklady těchto změn zahrnují širokou škálu hostitelů i parazitů. Většina 

citovaných prací dopodrobna popisuje dané chování hostitele, nikoli však mechanismy 

pomocí kterých k manipulacím dochází. Nejvíce informací máme o manipulacích hostitelů 

skrze nervovou soustavu, ať už to je například ukončení příjmu potravy a pohybu u lišaje 

tabákového nebo pozměněné útěkové reakce u blešivce jezerního (Adamo, 2002). To, že je 

většina manipulací řízena skrz nervový systém, není překvapivé, jelikož nervová soustava 

hraje v řízení chování zásadní roli. 

Vzhledem k tomu, že endokrinní komunikace a vzájemné ovlivňování jsou mezi 

parazity a hostiteli všech druhů velmi časté, je spíše výjimkou, pokud mezi nimi k hormonální 

komunikaci nedochází (Beckage, 1991). Dá se tedy očekávat, že se podílí i na změnách 

v hostitelském chování. U některých parazitů se setkáváme s tím, že sekretují JH-III do svých 

hostitelů, což je překvapivé, neboť vlastní sekrece hormonů je energeticky daleko náročnější 

než přinucení k sekreci hostitelský organismus. Děje se tak například u hostitelsko-

parazitických systémů Manduca sexta - Cotesia congregata (Cole et al., 2002) a Lymantria 

dispar - Glypanteles liparidis (Schafellner et al., 2004). Zvýšené hladiny JH jsou odpovědné 

za zastavený vývoj hostitele a s tím spojené chování.  U obou případů autoři studií tvrdí, že se 

na zvýšených hladinách JH podílí i JHE (Cole et al., 2002). Předpokládá se, že za potlačení 

aktivity JHE může primárně PDV nebo jed injikovaný vosou během kladení vajíček 

(Schafellner et al., 2007) a také snížená produkce JHE v tukovém tělese, které je 

u parazitovaných jedinců redukováno (Beckage & Riddiford, 1982).  

Zvýšené hladiny JH se dají předpokládat i u píďalky Thyrinteina leucocerae napadané 

lumčíkem Glyptapanteles (Grosman et al., 2008). Přestože se žádné studie vlivem hormonů 

na chování těchto hostitelů nezabývají, je jejich pozměněné chování nápadně podobné dvěma 

předchozím případům. Housenka se přestává krmit, zůstává na rostlině ve strnulé poloze a její 

vývoj je zastaven. Je proto pravděpodobné, že se na části těchto změn podílí hormonální 

systém. 

Dále byly popsány dva parazito-hostitelské vztahy, při kterých dochází k hloubení děr 

a kopání do země parazitovanými čmeláky, kteří jsou napadení hlístem Sphaerularia bombi 
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nebo očnatkami. V obou případech mají hostitelé nízké hladiny juvenilního hormonu 

(Müller, 1994). Oproti tomu larvy vrubounovitých, které jsou parazitované trněnkami a také 

vyvolávají chování, při kterém se hostitel zahrabe do půdy, mají titry JH naopak zvýšené 

(Rogers et al., 2003). Je tedy zvláštní, že na první pohled podobné chování je zřejmě vyvoláno 

naprosto odlišnými koncentracemi juvenilního hormonu.  

Přestože ektoparazitické trněnky a lumci rodu Polysphincta mají pravděpodobně vliv 

na hormonální systém svých hostitelů, není u ektoparazitů ovlivňování chování pomocí 

endokrinního systému časté. Robison (2009) tvrdí, že ektoparazité nemají vliv na chování 

hostitele, protože nejsou v přímém kontaktu s jeho nervovým a imunitním systémem, jako je 

tomu u parazitů vnitřních. U obou uvedených ektoparazitických příkladů však ke změně 

chování dochází a navíc se jedná o vztah hostitel-parazitoid. Jakým způsobem je vyvolaná 

změna v hladinách hormonů a zda za tyto změny může parazitoid však není zcela jasné. 

Každý výše zmíněný případ představuje velice složitý vztah mezi hostitelským 

organismem a parazitem a je navíc značně ovlivněn vnějšími podmínkami. U mnohých 

parazito-hostitelských vztahů se hormonální regulace chování pouze předpokládá a odhaduje. 

Je proto potřeba další výzkum, který by upřesnil, jak jsou do behaviorálních manipulací 

parazity zapojeny hormony.  
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