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Abstrakt 
 
Hmyz je nejbohatší skupinou organismů, jak ve smyslu celkového množství, tak ve smyslu druhové 

rozmanitosti. Známo je přibližně milion druhů, ale odhaduje se, že většina druhů zůstává 

nepopsaných. Popis jednotlivých druhů výrazně ztěžuje častý výskyt druhů kryptických, které nelze 

snadno rozlišit. Hlavní roli v taxonomice a studiu fylogenetických vztahů mezi organismy hraje 

v dnešní době genetická analýza, která v posledních dvou desetiletích upozadila ostatní metody, 

včetně chemické taxonomie. Navzdory tomu v některých případech zůstává chemická taxonomie 

vhodným doplňkem genetických přístupů: její velkou výhodou je možnost rychlé identifikace a 

relativně nízká cena.  

 Já jsem v této práci pomocí chemické taxonomie klasifikoval kryptické druhy termitů rodu 

Termes, a to na základě jejich obranných látek a kutikulárních uhlovodíků. Oba druhy látek termiti 

syntetizují de novo, jsou tedy geneticky podložené a tudíž druhově specifické. Vzorky jsem 

analyzoval  pomocí metody plynové chromatografie s hmotnostní detekcí a u vybraných vzorků 

pomocí dvoudimenzionální komprehensivní plynové chromatografie. Látky jsem kvalitativně určoval 

pomocí retenčních indexů a analýzy hmotnostních spekter. Pro lepší vystižení retenčních vlastností 

jednotlivých látek jsem použil redukované retenční indexy. Hmotnostní spektra (EI, 70 eV) jsem 

nejprve porovnal se spektry uloženými v knihovně NIST nebo Pherobase. Spectra, která nebyla 

v těchto knihovnách uložena, jsem interpretoval na základě popisu vzniku jednotlivých fragmentů. 

Statistické vyhodnocení jsem provedl s pomocí vícerozměrných statistických metod. 

 Pomocí chemické taxonomie se mi v této práci podařilo popsat nový druh termita z podčeledi 

Termitinae: Termes fatalis 3. Jednalo se o kryptický druh. Jeho chemotyp byl charakteristický jak pro 

obranné látky, tak pro KU. Dále se mi podařilo identifikovat nové látky u druhů Termes fatalis 1 a 2, 

oproti předešlé práci, především Kyjaková et al. (2017), na kterou tato práce navazuje. Nakonec jsem 

provedl genetickou analýzu a zjištěné genotypy byly úspěšně přiřazeny chemotypům. Chemická 

taxonomie tedy odhalila nový kryptický druh a ukázala se jako stále užitečný nástroj pro popis a 

třídění hmyzu. 

 

Klíčová slova - chemická taxonomie, plynová chromatografie, dvoudimenzionální 

komprehensivní plynová chromatografie, hmotnostní spektrometrie, kutikulární uhlovodíky, obranné 

látky, termiti 
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Abstract 
 
Insects are the richest group of living organisms, both in terms of the total abundance and species 

diversity. There are over one million known species of insects, but it is estimated that most species are 

not yet described. Discrimination of insect species may sometimes be a difficult task because of 

common occurrence of cryptic species, which are not easily distinguished. Genetic analysis plays the 

main role in taxonomy and studies of phylogenetic relationships between organisms; in the past two 

decades, it dominates over the other methods, including chemical taxonomy. Nevertheless, in some 

cases the chemical taxonomy remains a useful complement to the genetic approach. Big advantage of 

chemical taxonomy is the possibility of fast identification and relatively low price. 

 In this thesis, I used chemical taxonomy to classify cryptic species from the termite genus 

Termes. Classification was based on chemical profiles of defensive chemicals and cuticular 

hydrocarbons. Termites produce both these types of chemicals de novo, their identity and diversity is 

thus genetically based and species-specific. To analyze the samples, I used gas chromatography 

coupled with mass spectrometry and for selected samples, I used two-dimensional comprehensive 

gas chromatography coupled with mass spectrometry. The qualitative analysis was based on retention 

indexes and analysis of mass spectra. For better description of the retention characteristics, I used 

reduced retention indexes. Mass spectra (EI, 70 eV) were first compared with the mass spectra in 

libraries NIST or Pherobase. The spectra, which were not matched with spectra in these libraries, 

were interpreted based on the individual fragments. Statistical evaluation of the measured data was 

carried out with multidimensional statistical methods. 
 With the help of the chemical taxonomy I was able to describe new cryptic species of termite 

from the subfamily Termitinae: Termes fatalis 3. Its chemotype was characteristic both for defensive 

chemicals and cuticular hydrocarbons. Further, I identified new chemicals in species Termes fatalis 1 

and 2 compared to the paper by Kyjaková et al. (2017), on which this thesis builds. Last, I performed 

the genetic analysis of the samples and the discovered genotypes matched with the chemotypes. 

Chemical taxonomy discovered new cryptic species and showed itself as a valid and useful tool for 

description of insect species. 

 
Keywords - chemical taxonomy, gas chromatography, comprehensive two-dimensional gas 

chromatography, mass spektrometry, cuticular hydrocarbons, defensive compounds, termites 
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2 Seznam zkratek 
 

  

MALDI-TOF - matricí asistovaná laserová desorpce s detektorem doby letu (Matrix assisted laser 

desorption) 

GL - geranyllinaool 

NPD - (E)-1-nitropentadec-1-en 

GLC - chromatografie plyn-kapalina 

GSC - chromatografie plyn-pevná fáze 

SIM - pozorování vybraného iontu (Selected Ion Monitoring) 

TOF - detektor doby letu (Time of Flight) 

MS - hmotnostní spektrometrie (Mass Spectrometry) 

2D GC - dvoudimenzionální plynová chromatografie 

GC-MS - plynová chromatografie s hmotnostní detekcí 

GC-GC - klasická dvoudimenzionální plynová chromatografie 

GC×GC-MS - komprehensivní plynová chromatografie s hmotnostní detekcí 

PK - píková kapacita 

TF - Termes fatalis 

RI - retenční index 

RRI - redukovaný retenční index 

Mr - relativní molekulová hmotnost 

PU - počet uhlíků v uhlovodíkovém řetězci  

NIST - Národní ústav standardů a technologie (National Institute of Standards and Technology) 

COII - cytochromoxidáza II 

KU - kutikulární uhlovodík 
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3 Úvod 
 
Chemická taxonomie, tedy popis a třídění organismů podle identity a diverzity jejich 

sekundárních metabolitů, je dnes již tradiční metodou taxonomie a fylogenetické analýzy 

rozmanitých organismů, počínaje houbami, přes rostliny až po živočichy. Poměrně rozšířená  

je také při třídění a identifikaci hmyzu, tedy skupiny, jež se vymyká svou druhovou bohatostí  

a velkým množstvím druhů kryptických, obtížných jednoduše odlišit na základě anatomických 

znaků. Rozkvět chemické taxonomie lze pozorovat v druhé polovině dvacátého století 

v souvislosti s rozvojem metod analytické chemie a chemické ekologie. V posledních dvou 

dekádách sice chemická taxonomie významně ustoupila do pozadí díky rozvoji metod 

genetických, přesto zůstává při správném použití ideálním doplňkem ke genetickým přístupům. 

Mezi její nepřekonané výhody patří především rychlost a relativně dostupná cena na straně 

jedné a fakt, že se jedná o přímou manifestaci fenotypu (chemotypu) s mnohdy jasně 

vymezenými evolučními kritérii a biologickým významem na straně druhé. 

Chemická taxonomie hmyzu je založena na dvou skupinách sekundárních metabolitů. První 

z nich jsou kutikulární uhlovodíky (KU), tedy směs lipofilních uhlovodíků univerzálně přítomná 

na tělním povrchu hmyzu, primárně jako jeho ochrana před ztrátou vody a klíčová adaptace  

pro kolonizaci suchozemských ekosystémů. KU jsou obvykle bohatou směsí, jsou hmyzem  

de novo syntetizovány a odrážejí tak jeho genotyp. Zároveň jsou znakem relativně selekčně 

neutrálním a proto značně rozmanitým již na nízkých taxonomických úrovních (druh či rod). 

Všechny tyto vlastnosti, spolu s relativní snadností jejich rozlišení pomocí metod plynové 

chromatografie, činí z profilů kutikulárních uhlovodíků ideální taxonomické znaky. Druhou 

skupinou používaných analytů jsou obranné a komunikační látky (feromony), jejichž 

taxonomické využití se liší u různých skupin hmyzu. Termiti (Isoptera) jsou ideálními hmyzími 

zástupci pro použití chemické taxonomie jak s pomocí kutikulárních uhlovodíků, tak obranných 

látek: jakožto společenský hmyz žijící v koloniích umožňují sběr dostatečného množství vysoce 

příbuzných jedinců s identickými chemickými profily pro chemické analýzy. Zároveň jsou 

termiti jedineční rozmanitostí obranných chemikálií, které (obvykle) produkují jejich vojáci, 

tedy kasta specializovaná na obranu kolonie. 

Podobně jako ostatní hmyz také termiti syntetizují většinu kutikulárních uhlovodíků  

a obranných látek de novo. Chemický profil těchto dvou skupin látek je tedy přímým odrazem 

enzymové výbavy a tedy i genotypu. To je důvod proč je možné najít ve složení obranných 

látek určité evoluční tendence a proč jsou druhově specifické. KU navíc fungují v různých 

formách chemické komunikace. Nebývají tedy pouze druhově, ale i hnízdně specifické. Dobrá 

znalost chemických profilů jednotlivých druhů společně s chemickou analýzou zástupců 
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konkrétních kolonií nám poskytují jednoduché, poměrně rychlé a přesné vodítko k přiřazení 

kolonií k jednotlivým druhům. Velkou výhodou oproti genotypovému popisu je opět rychlost 

analýzy a snadné vyhodnocení výsledku. 

Druhy analyzované v této práci patří do rodu Termes z podčeledi Termitinae a pocházejí 

z Francouzské Guyany. Podčeleď Termitinae je velmi rozmanitou a druhově bohatou skupinou 

vyšších termitů (Termitidae), která navzdory genetickým studiím trpí nejasnými 

fylogenetickými vztahy. Navíc jsou její vojáci, jejichž anatomie je základní metodou rozlišování 

druhů termitů, velmi vzájemně podobní a podčeleď Termitinae tedy pravděpodobně obsahuje 

značné množství nepopsaných a/či kryptických druhů. Zároveň se u zástupců této skupiny jen 

velmi málo ví o diverzitě obranných látek vojáků. Naopak dosud popsané obranné chemikálie 

se vymykají evolučnímu trendu. Obranná funkce směsi obranných látek používané těmito druhy 

nebyla dosud zcela objasněna.   

 KU jsou silně nepolární látky. Obranné látky jsou též alespoň z části nepolární. Vhodná 

metoda jejich analýzy je tedy do určité relativní molekulové hmotnosti plynová chromatografie. 

Samotná plynová chromatografie, například plamenně ionizační detekcí, je pro analýzy vzorků  

s výskytem nepopsaných analytů nedostačující. Použití hmotnostního detektoru a správné 

interpretace spekter (hlavně u látek dosud neznámých) je nenahraditelné. Metoda ideální  

pro kvalitativní analýzu komplexních vzorků přírodních látek je komprehensivní plynová 

chromatografie spojená s hmotnostní detekcí.  

Cílem této práce byla chemická analýza kutikulárních uhlovodíků a obranných látek u 

vzorků dělníků a vojáků z 23 kolonií rodu Termes, identifikace charakteristických látek a 

roztřídění kolonií do jednotlivých chemotypů na základě retenčních časů a hmotnostních 

spekter. Ve výsledné syntéze pak práce porovnává chemotypové třídění druhů s fylogenetickou 

hypotézou vytvořenou s pomocí sekvenování mitochondriálních genů (cytochrom oxidázy II) 

izolovaných ze zástupců studovaných kolonií a definuje nový dosud nepopsaný druh rodu 

Termes.   

9 



 
4 Shrnutí problematiky 
 

Termiti (Isoptera) byli před více než deseti lety na základě výsledků molekulární fylogenetiky 

zařazeni jako monofyletická vnitřní skupina řádu švábi (Blattodea). Termiti se dle moderního 

členění rozlišují na dvě hlavní linie, vyšší (1 čeleď) a nižší termiti (9 čeledí) (viz obrázek 1) 

(Krishna et al. 2013). Do nižších termitů patří všechny čeledi až na čeleď Termitidae a 

vyznačují se obligátním symbiotickým vztahem s prvoky ve svém střevě (Peterson & Scharf 

2016). Vyšší termiti (čeleď Termitidae) jsou evolučně nejmladší a nejúspěšnější vývojovou 

linií, která se vyvinula uvnitř pokročilé podčeledi nižších termitů Rhinotermitidae a sdružuje 

více než 80% z celkového počtu přibližně 3000 druhů termitů. Společným znakem vyšších 

termitů je pokročilá socialita spojená s přítomností tzv. „pravých dělníků“ a symbiotická 

asociace se střevními bakteriemi, nikoli však prvoky.  

 
 

 

        
         

Nasutitermitinae

Syntermitinae

Amitermes gr.

Termes gr.

Cubitermitinae

Apicotermitinae

Macrotermitinae

Rhinotermitidae
Serritermitidae

Neoisoptera
> 2400 druhů
> 250 rodů

evoluce frontální žlázy

vyšší termiti
(Termitidae)

nižší termiti
Nižší termiti bez 

frontální žlázy

Obrázek 1.: Fylogenetický strom termitů (Isoptera) s důrazem na vyšší termity 
(Termitidae). Koláčové grafy vyznačují procentuální zastoupení rodů v daných skupinách, 
u nichž byla k roku 2015 studována chemická diverzita obranných látek vojáků. 
Do červeně vyznačeného grafu jsou zařazeny rody ze skupiny Termes studované na našem 
pracovišti v projektu, který předcházel mojí práci.  
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Společným znakem všech druhů termitů je vysoká úroveň sociality (eusocialita), která  

se vyznačuje dělbou práce mezi několik kast. Kromě dělníků, králů a královen, se v koloniích 

téměř všech druhů termitů vyskytuje také kasta vojáků, specializovaná na obranu kolonií. 

Zatímco vojáci u starobylých čeledí spoléhají na obranu mechanickou, u pokročilých čeledí 

ustupují mechanické adaptace obraně chemické. Důležitým milníkem v evoluci chemické 

obrany je vznik tzv. frontální žlázy u vojáků. Právě tato žláza s vnější sekrecí je zodpovědná za 

biosyntézu obdivuhodného množství obranných látek. Najdeme ji u vojáků čeledí 

Rhinotermitidae a Serritermitidae (nižší termiti) a také všech vyšších termitů. Společně tyto 

skupiny tvoří pokročilou vývojovou linii zvanou Neoisoptera. 

 

4.1 Látky využitelné v chemické taxonomii 
4.1.1 Kutikulární uhlovodíky  
Kutikulární uhlovodíky, tvořící svrchní vrstvu kutikuly hmyzu (epikutikula), mají relativně 

dlouhé řetězce a jsou poměrně netěkavé. Kromě zjevného účelu hydrofóbní impregnace 

kutikuly a zabránění ztrátám vody slouží i k mnoha jiným účelům. Mezi nejvýznamnější 

sekundární funkce patří jejich podíl na chemické komunikaci ať už pro rozpoznání koloniální a 

kastovní příslušnosti společenského hmyzu nebo vzájemné příbuznosti (rozpoznávací feromon), 

atrakci partnera (pohlavní feromon), ovlivňování fyziologických změn, reprodukce a vývoje 

jiných jedinců (primer feromon) nebo chemické mimikry (Tian & Zhou 2014, Van Oystaeyen et 

al. 2014, Wyatt 2017). 

Syntetizovány jsou de novo z acetylkoenzymu A jako mastné kyseliny a následně 

dekarboxylovány. Tvorba dvojných vazeb a methyl derivátů je také obdobná syntéze mastných 

kyselin (Blomquist & Bagnères 2010). Většinou udávané rozpětí délky řetězce se pohybuje 

mezi 20-40 atomy uhlíku. Jedná se ovšem o představu značně ovlivněnou metodicky, protože 

drtivá většina analýz kutikulárních uhlovodíků probíhala a probíhá v plynné fázi s pomocí 

plynové chromatografie. V roce 2006 byly popsány pomocí techniky MALDI-TOF hmyzí KU 

delší než 60 atomů uhlíku (Cvačka et al. 2006). Řetězce s počtem uhlíků nižším než 20 se často 

objevují jako feromony. Převládají řetězce se sudým počtem uhlíků díky způsobu syntézy. 

Kromě nasycených nerozvětvených se vyskytují uhlovodíky methylované a nenasycené. 

Methylová skupina současně s dvojnou vazbou se objevuje jen zřídka (Blomquist & Bagnères 

2010). 

 Methylová skupina se velmi často objevuje na druhé, třetí, čtvrté a páté pozici.  

Při separaci methylovaných uhlovodíků na plynovém chromatografu nastává problém u molekul 

methylovaných od sedmé pozice směrem ke středu řetězce protože takové analyty se špatně 
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separují a koeluují jako jeden pík (Carlson et al. 1998). Dvě methylové skupiny se objevují 

poměrně často. Bývají od sebe odděleny většinou třemi uhlíky, ale mohou být odděleny i uhlíky 

pěti, sedmi, devíti, jedenácti nebo třinácti. Dvě methylové skupiny oddělené jedním uhlíkem 

jsou vzácné. Dále se vyskytují i trimethyl- nebo tetramethyl- alkany. 

 Složení kutikulárních uhlovodíků je druhově, hnízdně, ale i kastově specifické. 

Problematická ovšem je jejich dvojí funkce. Ty uhlovodíky sloužící jako feromony musí 

podléhat velmi striktně regulované a evolučně velmi konzervativní syntéze. Na druhou stranu 

většina kutikulárních uhlovodíků slouží jako forma adaptace na změny okolních podmínek. Jsou 

tedy velmi fenotypicky plastické (jejich složení se může měnit ve vztahu k okolním 

podmínkám). Tato plasticita dělá z kutikulárních uhlovodíků taxonomický nástroj, se kterým je 

třeba nakládat u velmi rozšířených druhů opatrně, aby nedošlo k záměně mezi různými druhy a 

více fenotypy jednoho druhu (Wyatt 2017, Otte et al. 2018). 

 

4.1.2 Obrana termitů 
4.1.2.1 Mechanická obrana a zdroje obranných látek 
Hlavní evoluční tlak na vývoj obranných mechanismů u termitů pochází především ze dvou 

zdrojů. Prvním jsou mravenci, kteří představují hlavní predátory členovců s tím, že některé 

druhy se přímo specializují na lov termitů (Leal & Oliveira 1995). Druhým zdrojem je 

kompetice uvnitř i mezi jednotlivými druhy termitů (Korb & Hartfelder 2008). Kastou, 

zajišťující obranu, jsou vojáci, tedy sterilní jedinci morfologicky adaptovaní k obraně hnízda 

(Tian & Zhou 2014). Je však nutné podotknout, že obrany termitiště se u vybraných druhů 

účastní i dělníci, kteří představují nejpočetnější kastu (Prestwich 1984). Některé druhy, byť jich 

je poměrně málo, dokonce zcela ztratily kastu vojáků (Miller 1984, Bourguignon et al. 2010).  

 Termití vojáci k obraně používají různě modifikovaná kusadla a chemické látky 

syntetizované v různých žlázách (Prestwich 1984). Vojáci termitů mají velkou sklerotizovanou 

hlavu. Hlava nabývá mnoha druhově specifických tvarů a bývá vybavena párem kusadel 

sloužících k aktivní mechanické obraně (Eggleton et al. 2008). Byla popsána celá řada typů hlav 

vojáků podle tvaru a funkce jejich kusadel (viz obr. 2a-e) (Prestwich 1984).  

U pokročilých čeledí, které se zcela spoléhají na chemickou obranu s pomocí sekretů frontální 

žlázy vojáků, mnohdy došlo k evoluci čelního (frontálního) výběžku, z nějž vojáci vystřikují 

obranné látky, souběžně s tím u některých skupin zcela zanikají kusadla (obr. 2f-h).  

 Jak již uvedeno výše, je chemická obrana velmi rozvinutá zejména u vyšších termitů,  

a to v souvislosti s rozvojem frontální žlázy, která je hlavní a dominantní obrannou žlázou. 

Obranné látky však mohou vznikat i v jiných žlázách s vnější sekrecí a to např. ve slinných 

(labiálních) žlázách nebo v labrální žláze (Šobotník et al. 2010a). 
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Obrázek 2.: Rozmanitost anatomie hlav termitích vojáků (upraveno z Weesner 1969). 

 

Labrální žláza se nachází v horním pysku (labrum) hmyzu. Funkce labrální žlázy, jako 

komunikačnho nebo obranného orgánu, byla předmětem mnoha spekulací. Žádná však nebyla 

potvrzena (Šobotník et al. 2010a, 2010b, Palma-Onetto et al. 2018, 2019). 

 Labiální žláza se objevuje u všech kast termitů a slouží k rozmanitým účelům. Vojáci 

některých nižších termitů (např. Mastotermitidae), kteří nemají frontální žlázu, ale i vyšších 

termitů s frontální žlázou redukovanou (Macrotermitinae), používají jako doplněk k mechanické 

obraně sekret labiální žlázy (Šobotník et al. 2010a). V sekretu žlázy různých druhů bylo 

identifikováno přes stovku proteinů a organických ve vodě rozpustných látek (Sillam-Dusses et 

al. 2012, He et al. 2018). Dominantní složkou sekrece žlázy je obvykle hydrochinon (benzen-

1,4-diol), používaný původně ke značení potravy (Sillam-Dusses et al. 2012). Vojáci některých 

druhů dokážou hydrochinon enzymaticky oxidovat na dráždivý oxidant p-benzochinon, jenž 

slouží jako obranná látka (Moore et al. 1968, He et al. 2018). 

 Frontální žláza je nepárový orgán, jako jediný primárně zaměřený na tvorbu a 

následnou aplikaci obranných látek. Její výskyt je znám jen u termitů jako efektivní prostředek 

obrany proti predátorům (Prestwich 1984). Má pytlovitý tvar a jak již vyplývá z jejího názvu, 

nachází se v hlavě, nicméně u některých druhů se rezervoár této žlázy může táhnout až hluboko  

do abdomenu a v extrémních případech vyplňuje prakticky celou tělní dutinu (Noirot & 

Quennedey 1974, Šobotník et al. 2004, Santos & Costa-Leonardo 2006, Šobotník et al. 2010a). 

Ústí většinou na čele (proto žláza frontální) otvorem zvaným fontanela (Šobotník et al. 2010a),  
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u některých pokročilých linií ústí na špičce rozmanitě dlouhého čelního výběžku (rohu). 

Vojákům takových druhů se říká „nosatí vojáci“, typicky v podčeledi Nasutitermitinae.  

 

4.1.2.2 Nižší termiti - Rhinotermitidae 
Z hlediska chemické obrany je nejprostudovanější čeleď Rhinotermitidae (Šobotník et al. 

2010a). Známé obranné látky u této čeledi můžeme rozdělit do několika skupin podle jejich 

struktury a účinku, které uvádím níže. Je ovšem nutno zdůraznit, že většina druhů používá 

kombinaci látek z různých chemických skupin. Důvodem bývá vyšší toxicita, nižší možnost 

vytvoření rezistence a zlepšení fyzikálně chemických vlastností směsi (prodloužení odpařování 

účinné látky, lepší lepivost atd...). Většina hlavních složek sekretu frontální žlázy  

u Rhinotermitidae jsou kontaktní jedy se specifickou toxicitou. Ve složení obranných látek pak 

lze identifikovat určité evoluční tendence. Příkladem je postupný odklon od specifických 

kontaktních jedů s energeticky náročnou biosyntézou, např. (E)-1-nitropentadec-1-enu (NPD). 

Evoluční tendence vede přes energeticky levnější a snadno syntetizovatelné kontaktní jedy 

(analogy NPD, kde nitroskupina je nahrazena aldehydem nebo ketonem), lineární terpenoidy,  

až k dráždivým a lepivým cyklickým terpenům, vyskytujících se u vyšších termitů. 

 První skupinou, podle struktury a účinku, jsou látky s dlouhým uhlovodíkovým 

řetězcem s navázanou určitou (jednou nebo několika) funkční skupinou. Jedná se především o 

nitro, aldehydovou a ketonovou skupinu. Princip účinku a toxická dávka jsou pro všechny látky 

podobné. Jako příklad může sloužit NPD, typický pro rod Prorhinotermes (Prorhinotermitinae) 

(Vrkoč & Ubik 1974), nebo různé vinylketony typické pro podčeledi Rhinotermitinae, 

Termitogetoninae (Prestwich 1979a, Prestwich & Collins 1982, Chuah et al. 1990, Kaib 1990). 

Toxický účinek je způsoben reakcí s thiolovými skupinami proteinů adicí Michaelova typu. 

Reakce vyústí v pozorované toxicitě: ztrátě koordinace, paralýze a smrti (Prestwich 1979a). 

Toxicita NPD je kolem 10 µg/jedince pro Musca domestica (Kuldová et al. 1999).   

 Druhou skupinou jsou lineární uhlovodíky. Byly pozorovány u Termitogetoninae 

(Dolejšová et al. 2014). Často bývají také součástí obranného sekretu produkovaného labiální 

žlázou. Primárně zabraňují zahojení rány napadeného členovce (tzv. „antihealants“). 

 Třetí skupinou jsou lineární terpeny. Vyskytující se například u rodů Prorhinotermes  

a Reticulitermes (Nelson et al. 2001, Hanus et al. 2006, Nelson et al. 2008, Šobotník et al. 

2010a). Fungují jako obranné látky, ale často zastávají i funkci poplašných feromonů. Obranou 

látkou je například geranyllinalool (GL) u rodu Reticulitermes. GL je diterpenoid fungující jako 

poměrně silný insekticid. Byla potvrzena funkce (E,E)-α-farnesenu jako alarm feromonu u 

Prorhinotermes canalifrons (Šobotník et al. 2008). 
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Čtvrtou skupinou jsou zmiňované cyklické terpeny, u nižších termitů vzácné, a typické pro 

termity vyšší, jak uvádí následující podkapitola 4.1.2.4. 

 

4.1.2.3 Termitidae (vyšší termiti) - Macrotermitinae 
Vyskytují se zde velcí i malý vojáci s malou frontální žlázou, ale velkou labiální žlázou. Při 

styku s nepřítelem vyprodukuje labiální žláza velkou kapku tekutiny, která paralyzuje a někdy 

zabije nepřítele. U druhu Pseudacanthotermes spiniger byly identifikovány makrolidické, nebo 

hydroxymakrolidické struktury s uhlovodíkovými kruhy obsahujícími 16 a 28 uhlíků (Plasman 

et al. 1999). Sekret frontální žlázy je tvořen převážně krátkými uhlovodíky, které zabraňují 

hojení rány (Prestwich 1977). 

 

4.1.2.4 Termitidae (vyšší termiti): Termitinae, Syntermitinae, Nasutitermitinae 
Vojáci těchto tří podčeledí používají obranné látky tvořené hlavně z terpenů. Vyskytují se 

mono, sesqui a diterpeny. Velmi zřídka se vyskytují v lineární podobě, většinou spíš jako mono, 

di, tri a tetracyklické struktury (Šobotník et al. 2010a). Význačnou funkcí některých z těchto 

látek je mimo role obranné i funkce jako poplašný feromon (Everaerts et al. 1988, Everaerts et 

al. 1990). Monocyklické monoterpeny jsou těkavé, toxické, slouží jako rozpouštědlo pro 

diterpeny a fungují jako poplašné feromony. Bicyklické diterpeny jsou většinou méně těkavé, 

toxické, fungují jako lepidla a zpomalují vypařování monoterpenů a tím prodlužují jejich účinek 

(Prestwich 1979b, Valterová et al. 1991). Vyschlou hmotu jde znovu rozpustit vodou, nejedná 

se tak o lepivou schopnost zapříčiněnou polymerizací. Proto, aby lepidlo bylo efektivní, musí 

být schopno smáčet požadovaný povrch, v našem případě hydrofóbní kutikulu. Bicyklické 

diterpeny mají na svém povrchu navázané hydroxy skupiny. Jedna část zůstává nepolární, a 

smáčí povrch, druhá tvoří vodíkové můstky a zlepšuje tak lepivost. Vysoká různorodost 

podobných struktur umožňuje vyšší koncentraci lepivých látek ve směsi, ze které vyplývá vyšší 

viskozita. Zároveň to snižuje možnost směsi krystalizovat (Prestwich 1979b). 

 Terpeny jsou syntetizovány de novo ze základních jednotek mevalonátovou dráhou. 

Potrava tedy nemá vliv na jejich složení. Navržená biosyntéza začíná kondensací čtyř 

isopentenyl fosfátových jednotek s následnou cyklizací za vzniku cembrenu A. Třetím krokem 

je cyklizace na bicyklický secotrinervitan a tricyklický trinervitan. Další cyklizace může 

přeměnit trinervitany na tetracyklické kempany (Šobotník et al. 2010a). 

 Vojáci rodu Termes z podčeledi Termitinae, na něž se zaměřuje tato práce, se vyznačují 

dlouhými symetricky luskacími kusadly (viz obrázek 3), které jsou typické pro zástupce této 

podčeledi. Zvláštností rodu Termes je nepřítomnost cyklických terpenů a složitěji 

desaturovaných lineárních uhlovodíků. Desaturované uhlovodíky jsou nepřítomné také v profilu 
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kutikulárních uhlovodíků, jejich absence naznačuje úplnou nepřítomnost enzymů schopných 

jejich biosyntézy (Kyjaková et al. 2017). Porovnáme-li grafy na obrázku 1, je jasné, že rod 

Termes zůstává málo prozkoumaný z hlediska chemie obranných látek, oproti ostatním druhům 

patřících do skupiny Neoisoptera. Stejná situace nastává i v případě kutikulárních uhlovodíků a 

anatomie frontální žlázy. Červeně vyznačený graf navíc zahrnuje nedávný projekt (2013-16) 

řešený na mém pracovišti. Projekt se zaměřoval na studium některých druhů z této podčeledi. 

Do té doby patřil rod Termes k zcela neprostudovaným skupinám. Moje práce tak navazuje na 

zmíněný projekt a klade si za cíl kombinovat metody chemické ekologie a molekulární 

fylogenetiky k chemické taxonomii rodu Termes z Francouzské Guyany. 

  

Termes fatalis 1

Termes fatalis 2

Termes fatalis 3

a)

a)

a) b)

b)

b) Obrázek 3.: Srovnání morfologie 
hlavy tří v této práci studovaných 
druhů rodu Termes: pohled shora 
(a), pohled z profilu (b). Z fotografií 
je patrné, že se všechny tři druhy 
morfologicky shodují a představují 
tak skupinu kryptických druhů. 

16 



4.2 Plynová chromatografie 
4.2.1 Jednodimenzionální plynová chromatografie (GC) 
Plynová chromatografie je separační metoda zaměřená na těkavé či zplynitelné, termostabilní 

látky. V uspořádání GLC (chromatografie plyn-kapalina) jsou látky separovány na základě 

jejich rozdělovacích koeficientů tedy poměru koncentrací v stacionární a mobilní fázi. Jako 

kolona se v dnešní době používá 30 m – 100 m dlouhá křemičitá kapilára s vnitřním průměrem 

mezi 0,1 nm až 0,5 mm. Podle konstrukčního řešení navázání stacionární fáze je můžeme 

rozdělit na: kapiláry s potaženou stěnou, kapiláry s porózní vrstvou a kapiláry s potaženou 

pomocnou vrstvou. Kapiláry s potaženou stěnou mají vnitřní stěnu potaženou stacionární fází a 

fungují na principu GLC. Kapiláry s porézní vrstvou mají na vnitřní stěně umístěnou porézní 

vrstvu a fungují jako adsorpční chromatografie (tedy na principu GSC). Kapiláry s potaženou 

pomocnou vrstvou mají na vnitřní stěně porózní vrstvu s navázanými molekulami stacionární 

fáze. Nejčastější jsou kolony s potaženou vnitřní stěnou. Dále můžeme kapilární kolony rozdělit 

podle navázané stacionární fáze a tedy jejich separačního účelu. Mobilní fáze bývá inertní plyn, 

většinou helium, vodík nebo dusík. Tyto tři plyny se liší separační efektivitou (vyjádřenou jako 

výšku teoretického patra) pro zvolenou rychlost a cenou. Dusík může teoreticky dosáhnout 

nejvyšší separační efektivity, ale za velmi nízkého průtoku a tedy i dlouhého času analýzy. 

Vodík má nejlepší separační efektivitu ve vysokých rychlostech, jeho zjevnou nevýhodou je 

výbušnost a tedy potřeba bezpečnostních opatření. Ve výsledku je proto obecně preferovaným 

nosným plynem helium, které se vyznačuje vysokou účinností i při vysokých rychlostech. Jeho 

nevýhodou je ale vysoká a v poslední době stále se zvyšující cena (Štulík 2005, Lundanes et al. 

2013). 

 

4.2.2 Hmotnostní detektory 
Pokud máme velmi malé množství neznámých analytů, je jako detektor ideální hmotnostní 

spektrometr (MS). MS se skládá z iontového zdroje, zajišťujícího ionizaci, analyzátoru  

a detektoru iontů. Ve spojení s plynovou chromatografií se používá především ionizace 

elektronová. Analyt je bombardován elektrony o určité energii (většinou se používá 70 eV). 

Tyto elektrony interagují s molekulami za vzniku různých štěpných a ionizačních produktů. 

Mezi produkty ionizace jsou i kladně nabité ionty. Kladné ionty jsou vypuzeny z iontového 

zdroje do analyzátoru. Množství vzniklých štěpů záleží na energii, kterou dostane elektron. 

Analyzátor následuje po iontovém zdroji a jeho úkolem je rozdělit ionty podle jejich poměru 

hmotnosti k náboji (m/z). Nejčastější analyzátor je kvadrupól.  
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Kvadrupól (viz obázek 4) se skládá ze čtyř paralelních tyčí tvořících spolu kvádr. Dvě protilehlé 

tyče jsou pod přímým napětím, modifikovaným radiofrekvenčním napětím. Iont letí středem 

kvadrupólu a je přitahován k tyči s opačnou polaritou. Rychlost jeho pohybu k jednotlivým 

tyčím záleží na m/z. Analyzátorem s určitou frekvencí tedy prolétne jen iont o určitém m/z. 

Analyzátor je to tedy skenovací, protože musí po jednotlivém m/z proměřit celé spektrum. 

Výhodou kvadrupólu, kromě jeho relativně nízké ceny, je možnost práce v SIM módu a 

několikanásobné zapojení. Při SIM módu je kvadrupól zaměřen pouze na jednu konkrétní m/z. 

Výrazně se tak sníží detekční limit. Zapojení několika kvadrupólů za sebou, takzvané 

uspořádání trojitý kvadrupól (triple-quad), umožňuje měřit spektra s dvojí ionizací (McLafferty 

1980).  

Průletový analyzátor (TOF – Time of Flight) je založen na závislosti rychlosti letu iontů na m/z, 

při dodání jednotné energie. Skupinky vzniklých iontů jsou urychleny krátkým impulsem 

generovaným elektrickým polem. Doba letu skrz detektor je v řádu mikrosekund. Rychlé 

skenování dělá TOF detektor ideální pro komprehensivní dvoudimensionální plynovou 

chromatografii. Další výhodou u novějších přístrojů je možnost dosažení vysokého rozlišení 

(viz obrázek 6).  

Výstupem měření je hmotnostní spektrum, tedy záznam všech vzniklých iontů s m/z  

na ose x a relativní četností (četností vzniku iontu vztažené k nejčastěji se vyskytujícímu iontu) 

na ose y. Pokud je jako ionizace použita elektronová ionizace o jednotné energii (70 eV), je 

možné spektra mezi sebou porovnávat. Za tímto účelem jsou tvořeny různé knihovny spekter, 

které výrazně zjednodušují identifikaci látky (například databáze NIST). Nutno podotknout, že 

shoda ve spektrech mezi jednotlivými hmotnostními spektrometry nemusí být stoprocentní 

(McLafferty 1980). 

  

Obrázek 4.: Schéma hmotnostního analyzátory typu kvadrupól 
Převzato od LECO Corp. (https://www.leco.com/support/application-support-separation-sciences) 
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4.2.3 Dvoudimenzionální plynová chromatografie (2D GC) 
Technické řešení uspořádání dvoudimenzionální plynové chromatografie lze uskutečnit dvěma 

způsoby, z čehož druhý zmiňovaný (komprehensivní) v dnešní době převládá (Dallüge et al. 

2003). Jedná se o klasickou dvoudimenzionální plynovou chromatografii (GC-GC)  

a komprehensivní plynovou chromatografii (GC×GC). Klasické řešení je starší než 

komprehensivní a jeho podstatou je přenesení pouze malého množství eluátu na poměrně 

dlouhou sekundární kolonu. Retenční čas, při kterém je vzorek přemístěn na sekundární kolonu 

musí být přesně určen (Bertsch 1999). Komprehensivní přístup využívá modulátoru k 

chvilkovému zastavení a nahromadění eluátu a jeho následnému vypuštění na sekundární 

kolonu. Sekundární kolona je v tomto případě kratší a tenčí než kolona primární (Dallüge et al. 

2003). Díky menšímu průměru a velmi krátké délce se významně zmenší doba retence na druhé 

koloně. Pokud vyjádříme účinnost kolony jako její píkovou kapacitu (PK), tedy jako množství 

píků, které je možné rozdělit s jednotkovým rozlišením za určitý čas (Shen & Lee 1998), je 

jasné, že 2D chromatografie bude mít větší účinnost než 1D. Dále pak klasická 2D 

chromatografie bude mít PK rovnou součtu PK všech použitých kolon. Oproti tomu 

komprehenzivní chromatografie bude mít PK rovnou součinu PK primární a sekundární kolony 

(Bertsch 1999). V této práci byla používána komprehensivní 2D chromatografie a tak se budu 

dále věnovat jen jí. 

 

4.2.3.1 Vývoj komprehensivní plynové chromatografie (GC×GC) 
Pravá komprehensivní chromatografie využívá teplotně založený modulátor. Druhou cestou  

je modulátor založený na membránovém kohoutku, ale tato metoda se již nepovažuje za zcela 

komprehensivní (Beens et al. 2001). Zahřívací typ teplotně založeného modulátoru používá 

kapiláru se širokou vrstvou filmu, kde se hromadí vzorek (Bertsch 2000). Nahromaděný eluát  

je následně vypuštěn do sekundární kolony rychlým zvýšením teploty. Chladící typ teplotně 

založeného modulátoru nepotřebuje modulační kapiláru. Zachytává látky pomocí snížení teploty 

v místě zvaném kryogenická past (Beens et al. 2001). První kryogenické pasti byly trubice s 

dvojí stěnou pohybující se po kapiláře, která se nacházela ve vnitřním otvoru. Do prostoru mezi 

stěnami trubice byl přiváděn kapalný oxid uhličitý jako chladící látka (Kinghorn et al. 2000). 

Nevýhoda této metody spočívala v častém zlomení kapiláry kvůli přimrznutí pohybující se pasti 

(Beens et al. 2001). Tento problém byl vyřešen vývojem nepohyblivé kryogenické pasti, která 

je použita jako modulátor i v této práci. Principem jsou trysky s kapalným dusíkem nebo 

oxidem uhličitým mířící na určitý úsek na konci primární kolony. Úsek, na který míří tryska je 

rychle zmražen. Následně po vypnutí trysky se opět ohřeje. Při zmražení se nastřádá určitá 

frakce vzorku, která je následně vypuštěna ohřátím na sekundární kolonu. Oxid uhličitý je 
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levnější a dá se s ním lépe manipulovat než s kapalným dusíkem. Pokud ale chceme analyzovat 

velmi těkavé látky je jeho chladící schopnost nedostatečná (Beens & Udo 2005). Počet míst 

záchytu a trysek je velmi variabilní. V této práci použitý modulátor byl dvoustupňový kryo 

modulátor se čtyřmi tryskami (dual-stage quad-jet). Jedná se tedy o modulátor používající dvě 

místa záchytu s dvěma tryskami zmrazujícími a dvěma ohřívacími (viz obrázek 5). Jako chladící 

médium byl použit kapalný dusík. 

 

4.2.3.2 Ortogonalita kolon 
Pro ortogonální separaci je třeba vybrat vhodné na sobě nezávislé kolony. Separace v GC  

je založená na těkavosti látek a jejich interakci se stacionární fází (Dallüge et al. 2003). Úplně 

nepolární kolony rozdělí látky pouze podle těkavosti. Ostatní kolony budou separovat látky  

ve větší či menší míře na základě jejich specifických interakcí. Dalo by se tedy říci, že pro 

dosažení ortogonality musí být kolona nepolární. Eluující látky tak budou mít podobné teploty 

varu. Separace v druhé koloně je tak rychlá, že proběhne v přibližně isotermických podmínkách. 

Separace v druhé dimenzi, pro analyty se stejnou teplotou varu, postrádá nepolární příspěvek  

a závisí pouze na specifických interakcích.  

 Toto tvrzení je ovšem trochu zastaralé. Ukázalo se, že pro dobrou separaci je důležitější 

pokrýt co největší plochu chromatogramu (Adahchour et al. 2004). Pro komplexní vzorky 

skládající se z polárních látek se tedy vyplácí použít jako primární polární kolonu a jako 

sekundární nepolární kolonu (Jennerwein et al. 2019). 

 

 

 

  

Obrázek 5.: Schéma GC×GC 
chromatografu s dvoustupňovým 
kryomodulátorem se 4 tryskami 
(dual-stage quad-jet) a kapalným N2 
jako chladícím médiem. 
 
Převzato od LECO Corp. 
(https://www.leco.com/support/applicat
ion-support-separation-sciences) 
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4.2.3.3 Modulační čas 
Pro dosažení úplně komprehensivního chromatogramu je potřeba nastavit modulační čas tak,  

aby probíhaly alespoň čtyři modulace na pík (Dallüge et al. 2003). Následně je možné  

z jednotlivých chromatogramů v druhé dimenzi sestavit dvoudimenzionální zobrazení. 

 

 

 
 
4.2.3.4 Detektory k GC×GC 
Použití detektoru pro komprehensivní plynovou chromatografii je tedy silně omezeno velmi 

úzkými píky generovanými modulátorem a rychlou retencí v sekundární koloně (Beens & Udo 

2005). Takové píky potřebují detektor s malým objemem, krátkou dobou náběhu (rise time)  

a rychlým sběrem dat. První detektor odpovídající těmto parametrům byl plameně-ionizační 

detektor. Propojení s hmotnostním detektorem poskytující výhody strukturní analýzy bylo, díky 

potřebě rychlého sběru dat, náročné. MS detektor odpovídající těmto parametrům, je TOF (viz 

obr 6). Dále byl vyvinut rychle skenující kvadrupól s omezeným rozsahem 50-100 m/z. 

  

Obrázek 6.: Schéma hmotnostního analyzátoru doby letu. Převzato 
od LECO Corp. (https://www.leco.com/support/application-support-
separation-sciences) 
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5 Metodika 
5.1 Příprava vzorků 
Vzorky (celá těla vojáků i dělníků) byly extrahovány v 10 µl hexanu na jednoho dělníka nebo 

vojáka po dobu 10 minut (viz tabulka 1). 

 

5.2 GC-MS 
V první fázi analýz byly všechny vzorky analyzovány na chromatografu TRACE 1310 ve 

spojení s hmotnostním spektrometrem ISQ LT (GC-MS) typu kvadrupól s elektronovou 

ionizací. Separace byla provedena na nepolární koloně ZB5-MS (30 m × 0,25 mm, tloušťka 

filmu 0,25 µm, Phenomenex). Nástřik vzorků byl prováděn dávkovačem s děličem toku 

(split/splitless) v módu bez děliče toku. Teplotní program byl: 50 °C (1 min), následovalo 

stoupání 8 °C/min do hodnoty 320 °C (10 min). Teplota transferline byla 260 °C a injektorů 250 

°C. Hmotnostní rozsah  byl nastaven 29 - 650 m/z. Jako nosný plyn bylo použito helium s 

průtokem 1,5 ml/min. 

 

5.3 GC×GC-MS 
Vybrané vzorky byly analyzovány na dvoudimenzionálním plynovém chromatografu  

s hmotnostní detekcí (GC×GC-TOF-MS; Pegasus 3D, Leco). Jako primární kolona byla použita 

nepolární kolona Rxi-5MS (30 m × 0,25 mm, tloušťka filmu 0,25 µm, Restek). Sekundární 

kolona byla polární kolona Rxi-17Sil MS (1,4 m × 0,15 mm, tloušťka filmu 0,25 µm, Restek). 

Teplota místa nástřiku byla 250 °C. Před primární kolonou byla umístěna nepolární předkolona 

ZB-5MS. Použili jsme následující teplotní program: 50 °C po 1 min, následovalo stoupání 8 

°C/min do teploty 320 °C, která byla držena po dobu 20 min. Modulační čas byl nastaven 3,00 

s, čas horkého pulsu 0,60 s a doba chlazení 0,90 s. Teplota transferline byla 260 °C. Hmotnostní 

detekce funguje na principu průletovém analyzátoru s otevřeným iontovým zdrojem. Molekuly 

byly ionizovány pomocí elektronové ionizace. Teplota iontového zdroje byla nastavena na 220 

°C, dále byl nastaven sběr dat na MS od 6 min. Nástřik vzorků byl prováděn na dávkovači  

s/bez děliče toku (split/splitless) v módu bez děliče toku. Jako nosný plyn bylo použito hélium 

s průtokem 1,00 ml/min. 

 

22 



5.4  Zpracování měření 
Separace provedené na chromatografu TRACE 1310 byly vyhodnocovány pomocí programu 

Excalibur 3. Nejprve jsem všechny píky ručně označil a jejich plochy programem integroval. 

Nalezené látky byly podrobeny kvalitativní analýze (viz podkapitola 5.7). Nejprve jsem 

analyzoval chromatogramy dělníků a následně vojáků. Obranné látky byly od kutikulárních 

uhlovodíků rozpoznány pomocí porovnání chromatogramů dělníků (kde byly nalezeny pouze 

KU) a chromatogramů vojáků a kvalitativní analýzou. Z výsledků byly po identifikaci zbylých 

složek odstraněny látky, které se vyskytují u termitů běžně a nejsou to látky obranné. Byly  

to látky se steroidní strukturou a juvenilní hormony. Plochy píků vybraných látek (kutikulárních 

uhlovodíků pro dělníky, kutikulárních uhlovodíků a obranných látek pro vojáky a kutikulárních 

uhlovodíků bez obranných látek pro vojáky) byly poskládány do matice, kde ve sloupcích byly 

plochy píků v jednotlivých vzorcích a v řádcích byly tyto plochy přiřazeny identifikovaným 

látkám (jejich retenčním časům). Následně bylo vypočítáno procentuální zastoupení těchto látek 

v jednotlivých vzorcích. Struktura matice byla zachována pro procentuální zastoupení ploch 

píků. Tato matice byla statisticky vyhodnocena (viz podkapitola 5.5). 

 

5.5 Statistické vyhodnocení 
Statistické vyhodnocení dat naměřených pomocí chromatografu Trace 1310 bylo provedeno 

pomocí programu R studio verze 1.1.423. Proces vyhodnocování byl proveden za pomoci 

následujících knihoven: ape, ade4, adegenet, dplyr, ggplot2 a ggbiplot. „Chemické“ vzdálenosti 

byly spočítány pomocí funkce dist.genpop metodou Neiovi vzdálenosti (Nei’s distance) (Nei 

1972). Jedná se o často používaný statistický přístup ke zpracování kvantitativních dat 

kutikulárních uhlovodíků (Kaib et al. 1991, Cvačka et al. 2006). Výstupem je vzdálenostní 

matice. Fylogenetický strom je sestavován ze vzniklé vzdálenostní matice pomocí 

konstrukčních metod klastrovacích stromů. V našem případě se jednalo o metodu BIONJ 

odvozenou od klasické metody Neighbour joining (Gascuel 1997, Rizzo & Rouchka 2007). 

 

5.6 DNA analýza 
DNA analýza byla provedena pod vedením kolegů z Université libre de Bruxelles (Evolutionary 

Biology and Ecology) během mojí návštěvy jejich pracoviště. Zástupci všech kolonií (dělníci 

nebo vojáci) byli dekapitování. Tělo bylo odstraněno a dále se pracovalo jen s hlavou. Extrakce 

DNA a následná purifikace byla provedena podle instrukcí k Nucleospin Tissue kit. PCR 

amplifikace byla provedena pro mitochondriální COI a COII. K přípravě 25 µl PCR roztoku, 

byl použit 12,5 µl APEX´s Taq Master Mix a 0,5 µl 20 µM roztoku obou primerů. Celá 
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amplifikace byla provedena dvakrát. Amplifikace COI se nezdařila. Sekvenována a dále 

analyzována byla jen sekvence COII. 

Substituční model byl vybrán pomocí programu jModelTest 2.1 podle Bayesian 

Information Criterion. Jako substituční model byl vybrán TIM2+G. Sestavení fylogenetického 

stromu bylo provedeno pomocí programu MrBayes 3.2.7. Byly použity čtyři současné 

Markovovy řetězce, vypočítáno bylo 10 000 000 generací, vzorkování (sampling) byl každou 

5000 a vyřazeno bylo prvních 20%. 

 

5.7 Kvalitativní analýza 
Identifikace látek byla založena na výpočtu a porovnání retenčních indexů a následném vyřešení 

hmotnostních spekter. Retenční indexy byly vypočítány podle vztahu navrženého Kovatsem 

(Kovats 1965). Následně byl pro všechny látky vypočítán redukovaný retenční index (RRI)  

pro lepší vystižení jejich retenčních vlastností (Stránský et al. 2006). RRI je definován jako 

rozdíl mezi retenčním indexem a počtem uhlíků vynásobených stem. Identifikace esterů 

s dlouhým uhlovodíkovým řetězcem, nebo prostých uhlovodíků, pomocí GC-MS má svá 

omezení. Problém nastává s nenasycenými řetězci. Bez derivatizace nenasyceného místa se 

jednotlivé izomery, natož enantiomery, špatně separují a spektra nejsou jednoznačně rozlišitelná 

(Buser et al. 1983). Problematické jsou i řetězce uhlovodíků s methylovou skupinou dále než na 

sedmém uhlíku. Látky mají velmi podobné retenční vlastnosti a koeluují (Carlson et al. 1998). 

Stejný problém nastává i u methylových skupin uprostřed dlouhých řetězců alkoholů v esterech 

(Stránský et al. 2006). 

Hmotnostní spektra esterů jsou dobře identifikovatelná, pokud se methylová skupina 

nachází na konci alkoholového řetězce nebo na začátku řetězce mastné kyseliny (Urbanová et 

al. 2012). 
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Datum Kód kolonie Kód vzorku Kasta Počet jedinců Hexan [µl] 

4/11/2018 G18-01 G18-01 W-HEX dělník 47 470
4/11/2018 G18-01 G18-01 S-HEX voják 15 150
4/11/2018 G18-02 G18-02 W-HEX dělník 50 500
4/11/2018 G18-02 G18-02 S-HEX voják 20 200
4/11/2018 G18-03 G18-03 W-HEX dělník 50 500
4/11/2018 G18-03 G18-03 S-HEX voják 20 200
4/11/2018 G18-06 G18-06 W-HEX dělník 50 500
4/11/2018 G18-06 G18-06 S-HEX voják 10 100
4/13/2018 G18-10C G18-10 WORK-HEX dělník 50 500
4/13/2018 G18-10C G18-10 SOLD-HEX voják 4 40
4/13/2018 G18-11 G18-11 SOLD-HEX voják 50 500
4/13/2018 G18-11 G18-11 WORK-HEX dělník 50 500
4/14/2018 G18-13 G18-13 SOLD-HEX voják 50 500
4/14/2018 G18-13 G18-13 WORK-HEX dělník 50 500
4/14/2018 G18-16 G18-16 WORK-HEX dělník 50 500
4/14/2018 G18-16 G18-16 SOLD-HEX voják 4 40
4/14/2018 G18-19 G18-19 SOLD-HEX voják 40 400
4/14/2018 G18-19 G18-19 WORK-HEX dělník 50 500
4/15/2018 G18-22 G18-22 SOLD-HEX voják 50 500
4/15/2018 G18-22 G18-22 WORK-HEX dělník 50 500
4/15/2018 G18-23 G18-23 SOLD-HEX voják 14 140
4/15/2018 G18-23 G18-23 WORK-HEX dělník 50 500
4/15/2018 G18-24 G18-24 SOLD-HEX voják 20 200
4/15/2018 G18-24 G18-24 WORK-HEX dělník 50 500
4/15/2018 G18-21 G18-21 SOLD-HEX voják 50 500
4/15/2018 G18-21 G18-21 WORK-HEX dělník 50 500
4/16/2018 G18-27 G18-27 SOLD-HEX voják 50 500
4/16/2018 G18-27 G18-27 WORK-HEX dělník 50 500
4/16/2018 G18-29 G18-29 SOLD-HEX voják 7 70
4/16/2018 G18-29 G18-29 WORK-HEX dělník 50 500
4/16/2018 G18-28 G18-28 SOLD-HEX voják 30 300
4/16/2018 G18-28 G18-28 WORK-HEX dělník 50 500
4/17/2018 G18-33 G18-33 SOLD-HEX voják 30 300
4/17/2018 G18-33 G18-33 WORK-HEX dělník 50 500
4/17/2018 G18-34 G18-34 SOLD-HEX voják 50 500
4/17/2018 G18-34 G18-34 WORK-HEX dělník 50 500
4/17/2018 G18-37 G18-37 SOLD-HEX voják 20 200
4/17/2018 G18-37 G18-37 WORK-HEX dělník 50 500
4/19/2018 G18-42 G18-42 SOLD-HEX voják 17 170
4/19/2018 G18-42 G18-42 WORK-HEX dělník 50 500
4/19/2018 G18-44 G18-44 SOLD-HEX voják 20 200
4/19/2018 G18-44 G18-44 WORK-HEX dělník 50 500
4/19/2018 G18-45 G18-45 SOLD-HEX voják 7 70
4/19/2018 G18-45 G18-45 WORK-HEX dělník 30 300
4/17/2018 G18-36A G18-36A WORK-HEX dělník 50 500
4/17/2018 G18-36A G18-36A SOLD-HEX voják 30 300

Tabulka 1.: Seznam vzorků s datem sběru, počtem extrahovaných jedinců a objemu rozpouštědla.
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6 Výsledky 
 
Pomocí chemické analýzy byl vyčleněn ze dvou již známých chemotypů patřících Termes 

fatalis 1 a 2 (TF 1 a 2) (Kyjaková et al. 2017) ještě třetí, nový chemotyp, označovaný níže jako 

Termes fatalis 3 (TF 3). Na základě analýzy genu COII byly popsány tři jasné rozdílné 

genotypy, odpovídající třem odlišným druhům. Následně se podařilo popsané chemotypy 

přiřadit nalezeným genotypům a potvrdit tak výskyt třetího druhu, dosud nepopsaného druhu TF 

3. 

 
6.1 Kutikulární uhlovodíky 
 
Délka řetězců identifikovaných uhlovodíků se pohybovala mezi 26-31 uhlíky (viz tabulka 2). 

Látky s největším relativním zastoupením byly uhlovodíky se sudým počtem uhlíků. 

Nenasycené uhlovodíky nebyly detekovány. Rozvětvené řetězce měly methylovou skupinu 

navázanou na uhlíku číslo 3 (viz obrázek 8), 4 nebo na jednom z prostředních uhlíků. 

Intramolekulárně větvené uhlovodíky (s methylovou skupinu na sedmém uhlíku a dál) se špatně 

separují a jejich spektra jsou špatně rozlišitelná. Vzorky obsahovaly mezi deseti až čtrnácti 

různými uhlovodíky.  

 TF 1 stejně jako TF 3 měl nejvíce zastoupeny KU s 27 a 28 uhlíky (viz obrázek 7) (3, 4 

a 5 v tabulce 2). Tyto dva druhy tedy v statistické analýza kutikulárních uhlovodíků dělníků 

vycházely jako relativně velmi podobné. Lišily se hlavně v relativním zastoupení uhlovodíků 3, 

4 a 5 (v tabulce 2). TF 1 na rozdíl od TF3 obsahoval 3-methyl-oktakosan. 

 TF 2 vyšel jako nejvíce chemotypově odlišný. Uhlovodíky s nejvyšším relativním 

zastoupením byly o jeden uhlík delší než u druhých dvou druhů (8-10, tabulka 2) (viz obrázek 

7). 

 

Číslo RI Název sloučeniny Mr PU
1 2506 pentakosan 352 25
2 2601 hexakosan 366 26
3 2698 heptakosan 380 27
4 2728 methyl-heptakosan 394 28
5 2771 3-methyl-heptakosan 394 28
6 2799 oktakosan 394 28
7 2872 3-methyl-oktakosan 408 29
8 2898 nonakosan 408 29
9 2927 methyl-nonakosan 422 30

10 2970 3-methyl-nonakosan 422 30
11 2996 triakontan 422 30

Tabulka 2.: Identifikované uhlovodíky v extraktu z dělníků s 
retenčními indexy (RI), relativní molekulovou hmotností (Mr) a  
počtem uhlíků (PU)
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Kutikulárních uhlovodíků vojáků bylo nalezeno kvalitativně výrazně více než kutikulárních 

uhlovodíků dělníků. KU vojáků se mohou lišit od těch dělničích, ale hlavní příčinou tohoto 

rozdílu bude pravděpodobně nedostatečná extrakce dělníků. TF 1 měl uhlovodíků nejméně.  

KU TF 2 se nejvíce lišily od ostatních dvou druhů a jejich řetězce se pohybovaly mezi 27 a 32 

uhlíky. Kutikulárních uhlovodíků zástupců TF 3 bylo, na rozdíl od dělníků, u vojáků nalezeno 

nejvíce ze všech tří druhů. Identifikované látky a jejich výskyt u jednotlivých druhů je shrnutý 

v tabulce 3, srovnání chemických profilů vojáků je na obrázku 13. 
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Obrázek 8.: Hmotnostní spektrum 3-methyl-heptakosanu. 

Obrázek 7.: Srovnání chromatogramů kutikulárních uhlovodíků 
zástupců dělníků všech tří druhů. Popis viz tabulka 2. 

3-methyl-heptakosan 
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6.2 Obranné látky 
Hlavní nalezené obranné látky vojáků byly estery kyseliny octové (viz obrázek 9, 10 a 11), 

butanové, propanové, hexanové a benzylpropanové (viz obrázek 12) s alkoholem dlouhým od 

12 do 20 uhlíků (viz tabulka 3). V největším relativním zastoupení se objevovaly alkoholové 

řetězce nevětvené, se sudým počtem uhlíků v řetězci kyseliny i alkoholu. Další složky měly 

řetězce nenasycené a methylované. Methylová skupina byla většinou na třetí nebo čtvrté pozici 

od konce. Pozice a stereochemie dvojné vazby nebyla dále určována, ale podle článku Kyjaková 

et al. (2017) se dvojná vazba nacházela na desátém uhlíku od konce. Nasycené estery se 

vyznačují typickým fragmentem s hmotou rovnou hmotnosti příslušné kyseliny plus jedna 

(acetát m/z = 61, propaonát m/z = 75…). Tyto fragmenty vznikají McLaffertyho přesmykem +1 

(viz obr. 9). Většinou chybí molekulární iont. První výrazný fragment ve spektru je iont s 

lichým počtem elektronů vzniklý pravděpodobně transportem náboje při McLaffertyho 

přesmyku na uhlovodíkový řetězec alkoholu. Následuje další fragment s lichým počtem 

elektronů vzniklý odštěpením ethenu (m/z = 28). Následuje iont se sudým počtem elektronů 

vzniklý odštěpením methylového radikálu (m/z = 15). Jedná se mateřský fragment série se 

sudým počtem elektronů lišících se methenylovou skupinu (m/z = 14). Zajímavé jsou fragmenty 

charakteristické pro jednotlivé kyseliny o m/z: acetát = 116, propaonát = 130 a butanoát = 144. 

Všechny tyto píky pravděpodobně vznikly přesmykem a jsou složeny z řetězce kyseliny + C4H9. 

Pokud jsou řetězce alkoholů větvené na některém z koncových uhlíků, je možné spektrum 

poměrně dobře určit (Urbanová et al. 2012). Iont vzniklý odštěpením kyseliny McLaffertyho 

přesmykem od sebe jako radikál odštěpí část uhlovodíkového řetězce za rozvětvením (viz obr. 

10). Vznikají tedy dvě sady iontů, jedna s lichým a druhá se sudým počtem elektronů. Pokud je 

řetězec nenasycený, kvůli delokalizaci náboje je nemožné určit místo dvojné vazby. Spektra se 

vyznačují vyšší stabilitou řetězce alkoholu a velmi nízkou intenzitou píku vzniklého 

McLaffertyho přesmykem plus jedna (viz obr. 11). Vysoce stabilní je fragment [M-60]+, [M-

74]+, [M-88]+… (u acetátu, propaonátu, butaonátu…). Další výraznou změnou ve spektru je 

výskyt vysokého počtu iontů s lichým počtem elektronů. Tyto ionty tvoří řadu odštěpenou od 

mateřského iontu [M-60]+, [M-74]+, [M-88]+… (u acetátu, propanoátu, butanoátu…).  

 Zbylé látky nalezené u vojáků, které neřadíme mezi látky obranné, protože se vyskytují 

v tělních oplaších termitů obecně, byly nenasycené uhlovodíky, lineární terpeny, juvenilní 

hormony, steroidní látky a jeden alkohol. Lineární terpeny mají významný štěp s m/z = 69 

(C5H9) a jeho násobky. 
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Obrázek 9.: Hmotnostní spektrum dodecyl-acetátu. 
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Obrázek 10.: Hmotnostní spektrum 11-methyl-tridecyl-acetátu. 
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U všech tří druhů měl největší relativní zastoupení tetradecyl-acetát. TF 1 měl sekret frontální 

žlázy složený z nejméně typů látek. Typické pro něj byly acetáty s nenasyceným vedlejším 

řetězcem.  

 TF 2 má obranné látky velmi podobné s TF 1, až na výskyt několik butanoátů shodných 

s TF 3. Další zjištěné látky byly geranylgeranyl acetát a oktadecyl/hexadecyl/benzyl propanoát 

(viz obr 12).  

 TF 3 se od zbývajících dvou druhů výrazně odlišuje. Obranné látky byly v našich 

vzorcích tvořeny z převážné většiny butanoáty na rozdíl od předešlých dvou druhů, kteří mají 

hlavně zastoupené acetáty.  

 

6.3 Statistické vyhodnocení 
Sekvenování DNA bylo provedeno na COII. Statistické zpracování dat pomocí programu 

MrBayes rozdělilo jednotlivé vzorky na tři odlišné skupiny. Postupem popsaným v podkapitole 

5.4 byly sestaveny tři matice. První matice byla sestavena z obranných látek a kutikulárních 

uhlovodíků vojáků. Následně byla statisticky vyhodnocena podle postupu v podkapitole 5.5. 

Tímto způsobem vznikl fylogenetický strom na pravé straně obrázku 14A. Druhá matice vznikla 

stejným způsobem, ale pro KU dělníků (viz obrázek 14C). KU vojáků byly vyselektovány  

na základě kvalitativní analýzy a porovnání s chromatogramy dělníků. Třetí matice sestavená 

z takto vybraných látek, byla následně podrobena stejnému statistickému vyhodnocení jako 

matice předešlé (viz obrázek 14B). Dobře odlišené chemotypy, které se dobře shodovaly 
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Obrázek 11.: Hmotnostní spektrum hexadecenyl-acetátu. 
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s genotypy, měl ve všech třech případech TF 2. Dobrého rozlišení mezi druhy TF 1 a 3 bylo 

dosaženo jen v případě chemotypu složeného z obranných látek i kutikulárních uhlovodíků 

vojáků (viz obrázek 14A). V případě kutikulárních uhlovodíků (jak dělníků, tak vojáků) bylo 

dosaženo nepříliš přesného rozdělení. Vzdálenost mezi jednotlivými zástupci TF 1 a 3 je na 

těchto dvou stromech velmi malá (viz obrázek 14B, 14C) a jsou si tedy chemotypově velmi 

blízcí. 

 

Obrázek 12.: Hmotnostní spektrum tetradecyl-benzyl-propanoátu. 
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Obrázek 13.: Jednodimenzionální chromatogramy zástupců vojáků jednotlivých druhů  
s odkazy na jednotlivé látky. Viz tabulka 3.  
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Číslo RI Název sloučeniny Typ sloučeniny Mr PU RRI TF1* TF2 TF3
1 1612 dodecyl-acetát alifatický ester 228 14 212 + + +
2 1686 hexadekanol alifatický alkohol 242 16 86 + + +
3 1713 tridecyl-acetát alifatický ester 242 15 213 + + +
4 1776 11-methyl-tridecyl-acetát alifatický ester 256 16 176 + + +
5 1789 tetradecenyl-acetát alifatický ester 256 16 189 + + +
6 1810 tetradecyl-acetát alifatický ester 256 16 210 + + +
7 1844 farnesyl-acetát alifatický ester 264 17 144 +
8 1858 12-methyl-tetradecyl-acetát alifatický ester 270 17 158 + + +
9 1885 11-methyl-tetradecyl-acetát alifatický ester 270 17 185 + + +

10 1892 pentadecenyl-acetát alifatický ester 268 17 192 + +
11 1896 tridecyl-butanoát alifatický ester 270 17 196 +
12 1898 pentadecenyl-acetát alifatický ester 268 17 198 + +
13 1910 tetradecyl-propaonát alifatický ester 270 17 210 + + +
14 1911 pentadecyl-acetát alifatický ester 270 17 211 + +
15 1954 12-methyl-tridecyl-butanoát alifatický ester 284 18 154 +
16 1966 tetradecenyl-butanoát alifatický ester 282 18 166 +
17 1968 Juvenilní hormon +
18 1982 hexadecenyl-acetát alifatický ester 282 18 182 + +
19 1987 tetradecyl-butanoát alifatický ester 284 18 187 +
20 2012 hexadecyl-acetát alifatický ester 284 18 212 + + +
21 2023 Juvenilní hormon + + +
22 2029 Juvenilní hormon + + +
23 2054 13-methyl-tetradecyl-butanoát alifatický ester 298 19 154 + + +
24 2062 12-methyl-tetradecyl-butanoát alifatický ester 298 19 162 +
25 2165 hexadecenyl-butanoát alifatický ester 296 20 165 +
26 2182 tetradecyl-hexanoát alifatický ester 312 20 182 + +
27 2186 oktadecenyl-acetát alifatický ester 310 20 186 + + +
28 2191 hexadecyl-butanoát alifatický ester 312 20 191 +
29 2212 oktadecyl-acetát alifatický ester 312 20 212 + + +
30 2299 geranylgeranyl-acetát alifatický ester 332 22 99 +
31 2369 oktadecenyl-butanoát alifatický ester 338 22 169 +
32 2390 ikosenyl-acetát alifatický ester 338 22 190 + + +
33 2391 oktadecyl-butanoát alifatický ester 340 22 191 +
34 2414 ikosyl-acetát alifatický ester 340 22 214 +
35 2536 methyl-pentakosan kutikulární uhlovodík 352 26 +
36 2571 ikosenyl-butanoát alifatický ester 366 24 171 +
37 2592 tetradecyl-benzyl-propanoát alifatický ester 246 23 292 + +
38 2597 hexakosan kutikulární uhlovodík 366 26 + +
39 2631 methyl-hexakosan kutikulární uhlovodík 380 27 + +
40 2653 4-methyl-hexakosan kutikulární uhlovodík 380 27 +
41 2670 3-methyl-hexakosan kutikulární uhlovodík 380 27 + +
42 2696 heptakosan kutikulární uhlovodík 380 27 + + +
43 2730 methyl-heptakosan kutikulární uhlovodík 394 28 + + +
44 2771 3-methyl-heptakosan kutikulární uhlovodík 294 28 + + +
45 2797 oktakosan kutikulární uhlovodík 3800 28 + + +
46 2805 hexadecyl-benzyl-propaonát ester 374 25 305 +
47 2821 skvalen terpen 410 30 + +
48 2828 methyl-oktakosan kutikulární uhlovodík 408 29 + + +
49 2853 4-methyl-oktakosan kutikulární uhlovodík 408 29 + +
50 2870 3-methyl-oktakosan kutikulární uhlovodík 408 29 + + +
51 2897 nonakosan kutikulární uhlovodík 408 29 + + +
52 2927 methyl-nonakosan kutikulární uhlovodík 422 30 + + +
53 2969 3-methyl-nonakosan kutikulární uhlovodík 422 30 + + +
54 3009 oktadecyl-benzyl-propaonát ester 402 27 309 +
55 3023 KU** kutikulární uhlovodík +
56 3110 KU kutikulární uhlovodík +
57 3131 KU kutikulární uhlovodík +
58 3135 KU kutikulární uhlovodík +

Tabulka 3.: Seznam obranných látek s retenčním indexem (RI), redukovaným retenčním indexem (RRI), počtem 
uhlíků (PU) a relativní molekulovou hmotností (Mr)
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Obrázek 14.: Fylogenetické stromy kolonií rodu Termes sestavené z genetických  
a chemických dat. A. kombinovaný strom mitochondriálních COII sekvencí 
analyzovaných algoritmem MrBayes (vlevo) a chemotypových profilů obranných látek a 
kutikulárních uhlovodíků vojáků (vpravo). B. Chemotypový strom na základě 
kutikulárních uhlovodíků vojáků. C. Chemotypový strom na základě kutikulárních 
uhlovodíků dělníků.  
* značí kolonie, které byly nesprávně zařazeny pomocí chemických dat. 
 ** značí kolonii, u níž se genetická analýza nezdařila. 
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Obrázek 15.: Srovnání oblastí elučních intervalů 2D chromatogramů obranných 
látek zástupců vojáků jednotlivých druhů.  
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7 Diskuze 
 

V této práci se podařilo rozdělit s pomocí chemických profilů a dále chemicky popsat 

příslušníky druhů TF 1 a 2. Hlavním přínosem bylo popsání třetího chemotypu, který byl 

následně přiřazen nově vyčleněnému druhu TF 3 (viz obrázek 13, 15 a tab. 3). Existence nového 

druhu byla dále podložena sestrojením fylogenetického stromu pomocí mitochondriální COII 

(viz obr. 14A vlevo). Strom sestavený z obranných látek a kutikulárních uhlovodíků odpovídal 

stromu založenému na DNA u všech studovaných kolonií, až na tři jednotlivé výjimky. Vzorky 

kolonií G18-23 a G18-29 byly pravděpodobně nedostatečně vyextrahovány. Obsah látek u 

těchto dvou vzorků byl výrazně nižší než u vzorků ostatních. Nedostatek detekovaných látek 

následně vedl k jejich špatnému zařazení. Nutno podotknout že kolonie G18-29 vyšla jako 

velmi blízká klastru TF 3, což svědčí o jeho vysoké fenotypické odlišnosti. Vzorek třetí výjimky 

(kolonie G18-10C) byl odebrán z tzv. smíšeného hnízda. Jedno hnízdo se skládalo z více kolonií 

a je tedy možné, že se jednalo o směsný vzorek dvou kolonií, možná dvou druhů. Tím je možné 

vysvětlit nebývale vysoký celkový počet látek u této kolonie. 

 

 

Obrázek 16.: Popsaný 2D chromatogram zástupce vojáka TF 3, C16-24 značí oblasti 
výskytu sloučenin se stejným počtem uhlíků, KU = kutikulární uhlovodíky. 

KU 
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Fylogenetický strom sestavený z obranných látek a kutikulárních uhlovodíků vojáků 

identifikoval jednotlivé druhy lépe než strom sestavený z kutikulárních uhlovodíků dělníků (viz 

 obrázek 14A, 14B). Tento nález jsme očekávali z důvodu velmi malého nalezeného množství 

strukturních typů uhlovodíků. Problém byl zejména s rozlišením druhu TF 1 a 3. Oba druhy 

mají velmi podobné složení uhlovodíků. Liší se však významně v obranných látkách. Strom 

sestavený z vybraných kutikulárních uhlovodíků vojáků se v seskupení jednotlivých kolonií 

podobá stromu sestaveného z oplachu dělníků. Vztahy mezi velkými skupinami kolonií 

(víceméně jednotlivými druhy) se podobá více stromu z obranných látek. Velmi zajímavé je 

ovšem srovnání topologií stromů sestavených z oplachu vojáků (obranné látky a KU), oplachů 

dělníků (KU) a genetiky (viz obrázek 14A, 14B, 14C). Ze stromu sestaveného z oplachu vojáků 

vyplývá, že blíže jsou si TF 3 a TF 2. Na druhou stranu ze stromů sestavených na základě 

genetiky a oplachu dělníků je zřejmé, že blíže jsou si TF 1, TF 2. TF 3 se od nich odděluje dříve 

(viz obrázek 14A). Můžeme tedy spekulovat, že obranné látky jsou vhodné k taxonomickému 

popisu, nemůžeme na nich ovšem sledovat genetické vztahy mezi jednotlivými druhy a hnízdy. 

Strom sestavený z kutikulárních uhlovodíků pak daleko lépe odráží příbuznost jednotlivých 

druhů. Nespolehlivost kutikulárních uhlovodíků by mohla spočívat v jejich sezónní, hnízdní a 

kastové variabilitě. Navíc jejich složení může být ovlivněno složením potravy a anorganickými 

vlivy (teplota, UV…)(Otte et al. 2018). 

Analýzy provedené na dvoudimenzionálním chromatografu odhalily téměř dvojnásobné 

množství obranných látek než metoda jednodimenzionální. Látky v jedné dimenzi musely tedy 

koeulovat. Pokud se jedná o strukturně odlišné látky je možné koeluci rozpoznat na 

hmotnostních spektrech. V případě homologických řad lineárních esterů nebyl tento postup 

možný. Dále bylo kvalitativní určení velmi zjednodušeno retenčním časem z druhé dimenze a 

sdružením látek s podobnými strukturními motivy a funkčními skupinami (viz obrázek 16). 

Byla tak potvrzena předešlá identifikace nalezených látek. Na druhou stranu velkou nevýhodou 

pro kvalitativní analýzu je otevřený iontový zdroj (typický pro přístroje firmy LECO, ne pro 

TOF hmotnostní analyzátory obecně) a tím způsobená velmi jemná fragmentace spektra látek. 

Pro roztřídění jednotlivých kolonií je tato metoda příliš zdlouhavá a interpretace jednotlivých 

měření příliš náročná. Porovnáním počtu nalezených látek v jedno a v dvoudimenzionální 

separaci je však jasný nezastupitelný význam dvoudimenzionální chromatografie v analýze 

složitějších vzorků.  

 Zajímavou vlastností všech kryptických druhů Termes fatalis je nepřítomnost 

nenasycených uhlovodíků a cyklických terpenů, které jsou jinak typické pro ostatní zástupce 

čeledi Termitidae (Šobotník et al. 2010a). Členové podčeledi Termitinae se vyznačují 

symetricky luskacími čelistmi ovládanými svaly zabírajícími velkou část hlavy (viz obrázek 2 a 
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3). Jejich frontální žlázy jsou malé a umístěné v horní části hlavy. Dobře vyvinutá mechanická 

obrana ovšem neznamená, že by složení sekretu frontální žlázy bylo chemicky chudší 

(Kyjaková et al. 2015). Chemické složení sekretu u členů podčeledi Termitinae odpovídá 

evolučnímu trendu ve vývoji obranných látek. Je tedy zajímavé, že členové rodu Termes mají ve 

svém chemickém repertoáru tak jednoduché látky. Sekret skládající se převážně z dlouhých 

esterů není zároveň typický ani pro nižší termity. Lineární estery zejména tedy acetáty jsou 

typické jako sexuální feromony motýlů (Lepidoptera), poplašné feromony mravenců a obranné 

látky u třásnokřídlých (Thysanoptera)(Suzuki et al. 2004, Tschuch et al. 2008). Ani u 

třásnokřídlých není funkce acetátů a butanoátů zcela jistá. Nejpravděpodobněji působí jako 

repelenty mravenců, nebo rozpouštědla a smáčedla pro primární obranné látky. U rodu Termes 

jsou však acetáty nebo butanoáty primární složkou směsi a jiné látky jsou pouze minoritní 

složky. Způsob účinku obranných látek TF tedy zůstává neobjasněn. 

 U všech zástupců byla potvrzena přítomnost tetradecyl fenylpropaonátu, zmiňovaná 

v Kyjaková et al. (2017), specificky u TF 2 byl nalezen ještě hexa- a oktadecyl fenylpropanoát. 

Kyselina fenylpropanová byla nalezena nalezena v pygidiální žláze vodního hmyzu (Dettner & 

Schwinger 1980). Dále byla pozorována spolu s jejím methyl esterem v labiální žláze termita 

Hodotermopsis sjoestedti (Sillam-Dusses et al. 2012). 

 Identifikace odhalily nové acetáty a butanoáty s dlouhým methylovaným alkoholovým 

řetězcem, estery s lichým počtem uhlíků v alkoholovém řetězci a již zmiňované estery kyseliny 

fenylpropanové. Dále byly identifikovány delší estery s nenasyceným řetězcem. Pro jejich 

úplnou identifikaci je potřeba provést derivatizaci aby mohla být určena poloha a geometrie 

dvojné vazby. Oproti článku Kyjaková et al. (2017), byly nalezeny pomocí 2D GC  dva acetáty 

se stejně dlouhým nenasyceným řetězcem. Není tedy jasné, který byl už identifikován a který je 

nový. Dále by mohla být separační metoda v jedné dimenzi optimalizována. Separace 

homologických řad různých esterů je na druhou stranu tak problematická, že je velmi málo 

pravděpodobné dosažení takové účinnosti jednodimenzionální separace, za daných podmínek. 

Jako východisko se tedy ukazuje dvoudimenzionální chromatografie, která je schopna rozdělit 

estery také podle jejich polarity.  
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8 Souhrn a závěr 
 

Konečným cílem této práce bylo potvrdit existenci třetího druhu Termes fatalis 3 a popsat  

jeho chemický profil. Z obrázku 3 je patrné, že morfologické rozlišení těchto tří druhů není 

možné. TF 3 je tedy klasický příklad kryptického druhu. Vymezení druhu TF 3 bylo tedy 

nejprve provedeno jen pomocí chemické taxonomie. Analýza genotypu sloužila pouze jako 

potvrzení této hypotézy. Zpětně se podařilo belgickým kolegům najít morfologické odlišnosti  

v již identifikovaných vzorcích. Jasné přiřazení neznámého jedince k jednomu ze tří druhů  

na základě pouze těchto nálezů není pravděpodobné. Oproti tomu zařazení na základě 

chemického popisu se ukázalo jako velmi spolehlivé. Kombinované znalosti ze všech 

uvedených přístupů poslouží jako podklad pro popis nového druhu. 

 Nakonec bych zmínil, že jeden z námi charakterizovaných Termes fatalis  

je pravděpodobně vůbec první druh termita popsaný Carlem Linné v  roce 1758. Naše práce 

tedy ukázala, že přesná identita prvního popsaného druhu termitů je vlastně neznámá. 

  

39 



9 Použitá literatura 
 
Adahchour M, Beens J, Vreuls RJJ, Batenburg AM, Brinkman UAT 2004. Comprehensive two-
dimensional gas chromatography of complex samples by using a 'reversed-type' column 
combination: application to food analysis. Journal of Chromatography A 1054: 47-55 
Beens J, Adahchour M, Vreuls RJJ, van Altena K, Udo AT 2001. Simple, non-moving 
modulation interface for comprehensive two-dimensional gas chromatography. Journal of 
Chromatography A 919: 127-32 
Beens J, Udo AT 2005. Comprehensive two-dimensional gas chromatography—a powerful and 
versatile technique. Analyst 130: 123-27 
Bertsch W 1999. Two‐dimensional gas chromatography. Concepts, instrumentation, and 
applications–Part 1: Fundamentals, conventional two‐dimensional gas chromatography, selected 
applications. Journal of High Resolution Chromatography 22: 647-65 
Bertsch W 2000. Two‐dimensional gas chromatography. Concepts, instrumentation, and 
applications–Part 2: comprehensive two‐dimensional gas chromatography. Journal of High 
Resolution Chromatography 23: 167-81 
Blomquist GJ, Bagnères AG 2010. Insect hydrocarbons: biology, biochemistry, and chemical 
ecology. Cambridge University Press. 492 pp. 
Bourguignon T, Scheffrahn RH, Křeček J, Nagy ZT, Sonet G, Roisin Y 2010. Towards a 
revision of the Neotropical soldierless termites (Isoptera : Termitidae): redescription of the 
genus Anoplotermes and description of Longustitermes, gen. nov. Invertebrate Systematics 24: 
357-70 
Buser HR, Arn H, Guerin P, Rauscher S 1983. Determination of double bond position in 
monounsaturated acetates by mass spectrometry of dimethyl disulfide adducts. Analytical 
Chemistry 55: 818-22 
Carlson DA, Bernier UR, Sutton BD 1998. Elution patterns from capillary GC for methyl-
branched alkanes. Journal of Chemical Ecology 24: 1845-65 
Chuah CH, Goh SH, Tho YP 1990. Chemical defense secretions of some species of Malaysian 
Rhinotermitidae (Isoptera, Rhinotermitidae). Journal of Chemical Ecology 16: 685-92 
Cvačka J, Jiroš P, Šobotník J, Hanus R, Svatoš A 2006. Analysis of insect cuticular 
hydrocarbons using matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry. Journal of 
Chemical Ecology 32: 409-34 
Dallüge J, Beens J, Udo A 2003. Comprehensive two-dimensional gas chromatography: a 
powerful and versatile analytical tool. Journal of Chromatography A 1000: 69-108 
Dettner K, Schwinger G. 1980. Defensive substances from pygidial glands of water beetles. 
Biochemical Systematics and Ecology 8: 89-95 
Dolejšová K, Krasulová J, Kutalová K, Hanus R 2014. Chemical alarm in the termite 
Termitogeton planus (Rhinotermitidae). Journal of Chemical Ecology 40: 1269-76 
Eggleton P, Scholtz OI, Macleod N 2008. Termite soldier defence strategies: a reassessment of 
Prestwich's classification and an examination of the evolution of defence morphology using 
extended eigenshape analyses of head morphology. Zoological Journal of the Linnean Society 
153: 631-50 
Everaerts C, Bonnard O, Pasteels JM, Roisin Y, König WA 1990. (+)-α-Pinene in the defensive 
secretion of Nasutitermes princeps (Isoptera, Termitidae). Experientia 46: 227-30 

40 



Everaerts C, Pasteels JM, Roisin Y, Bonnard O 1988. The monoterpenoid fraction of the 
defensive secretion in nasutitermitinae from Papua New-Guinea. Biochemical Systematics and 
Ecology 16: 437-44 
Gascuel O 1997. BIONJ: An improved version of the NJ algorithm based on a simple model of 
sequence data. Molecular Biology & Evolution 14: 685-95 
Hanus R, Šobotník J, Valterová I, Lukáš J 2006. The ontogeny of soldiers in Prorhinotermes 
simplex (Isoptera, Rhinotermitidae). Insectes Sociaux 53: 249-57 
He S, Johnston PR, Kuropka B, Lokatis S, Weise C, et al. 2018. Termite soldiers contribute to 
social immunity by synthesizing potent oral secretions. Insect Molecular Biology 27: 564-76 
Jennerwein M, Eschner M, Wilharm T, Groger T, Zimmermann R 2019. Evaluation of reversed 
phase versus normal phase column combination for the quantitative analysis of common 
commercial available middle distillates using GC x GC-TOFMS and Visual Basic Script. Fuel 
235: 336-38 
Kaib M 1990. Intra- and interspecific chemical signals in the termite Schedorhinotermes — 
production sites, chemistry, and behaviour  in Sensory Systems And Communication In 
Arthropods, ed. FG Gribakin, K Wiese, AV Popov, pp. 26-32. Birkhäuser Basel 
Kaib M, Brandl R, Bagine RKN 1991. Cuticular hydrocarbon profiles - a valuable tool in 
termite taxonomy. Naturwissenschaften 78: 176-79 
Kinghorn RM, Marriott PJ, Dawes PA 2000. Design and implementation of comprehensive gas 
chromatography with cryogenic modulation. Journal of High Resolution Chromatography 23: 
245-52 
Korb J, Hartfelder K 2008. Life history and development - a framework for understanding 
developmental plasticity in lower termites. Biological Reviews 83: 295-313 
Kovats ES 1965. Gas chromatographic characterization of organic substances in the retention 
index system. Advances in Chromatography 1: 229-47 
Krishna K, Grimaldi DA, Krishna V, Engel MS 2013. Treatise on the Isoptera of the World. 
BIOONE. 445 pp. 
Kuldová J, Hrdý I, Svatoš A 1999. Defense secretion of Prorhinotermes simplex: toxicity to 
insecticide susceptible and resistant house fly. Journal of Chemical Ecology 25: 657-62 
Kyjaková P, Dolejšová K, Krasulová J, Bednárová L, Hadravová R, et al. 2015. The evolution 
of symmetrical snapping in termite soldiers need not lead to reduced chemical defence. 
Biological Journal of the Linnean Society 115: 818-25 
Kyjaková P, Roy V, Jirošová A, Krasulová J, Dolejšová K, et al. 2017. Chemical systematics of 
Neotropical termite genera with symmetrically snapping soldiers (Termitidae: Termitinae). 
Zoological Journal of the Linnean Society 180: 66-81 
Leal IR, Oliveira PS 1995. Behavioral ecology of the neotropical termite hunting ant 
Pachycondyla (=Termitopone) marginata - colony founding, group-raiding and migratory 
patterns. Behavioral Ecology & Sociobiology 37: 373-83 
Lundanes E, Reubsaet L, Greibrokk T 2013. Chromatography: basic principles, sample 
preparations and related methods. Wiley. 207 pp. 
McLafferty FW 1980. Interpretation of mass spectra. University Science Books. 303 pp. 
Miller LR 1984. Invasitermes, a new genus of soldierless termites from Northern Australia 
(Isoptera, Termitidae). Journal of the Australian Entomological Society 23: 33-37 
Moore B 1968. Studies on the chemical composition and function of the cephalic gland 
secretion in Australian termites. Journal of Insect Physiology 14: 33-39 

41 



Nei M 1972. Genetic distance between populations. American Naturalist 106: 283-292 
Nelson LJ, Cool LG, Forschler BT, Haverty MI 2001. Correspondence of soldier defense 
secretion mixtures with cuticular hydrocarbon phenotypes for chemotaxonomy of the termite 
genus Reticulitermes in North America. Journal of Chemical Ecology 27: 1449-79 
Nelson LJ, Cool LG, Solek CW, Haverty MI 2008. Cuticular hydrocarbons and soldier defense 
secretions of Reticulitermes in Southern California: a critical analysis of the taxonomy of the 
genus in North America. Journal of Chemical Ecology 34: 1452-75 
Noirot C, Quennedey A 1974. Fine structure of insect epidermal glands. Annual Review of 
Entomology 19: 61-80 
Otte T, Hilker M, Geiselhardt S 2018. Phenotypic plasticity of cuticular hydrocarbon profiles in 
insects. Journal of Chemical Ecology 44: 235-47 
Palma-Onetto V, Hošková K, Krížková B, Krejčířová R, Pflegerová J, et al. 2018. The labral 
gland in termite soldiers. Biological Journal of the Linnean Society 123: 535-44 
Palma-Onetto V, Pflegerová J, Plarre R, Synek J, Cvačka J, et al. 2019. The labral gland in 
termites: evolution and function. Biological Journal of the Linnean Society 126: 587-97 
Peterson BF, Scharf ME 2016. Lower termite associations with microbes: synergy, protection, 
and interplay. Frontiers in Microbiology 7: 422. 
Plasman V, Daloze D, Braekman JC, Connétable S, Robert A, Bordereau C 1999. New 
macrolactones from the defensive salivary secretion of soldiers of the African termite 
Pseudacanthotermes spiniger. Tetrahedron Letters 40: 9229-32 
Prestwich GD 1977. Chemical composition of soldier secretions of termite Trinervitermes 
gratiosus. Insect Biochemistry 7: 91-94 
Prestwich GD 1979a. Chemical defense by termite soldiers. Journal of Chemical Ecology 5: 
459-80 
Prestwich GD 1979b. Interspecific variation in the defence secretions of Nasutitermes soldiers. 
Biochemical Systematics and Ecology 7: 211 - 21 
Prestwich GD 1984. Defense mechanisms of termites. Annual Review of Entomology 29: 201-32 
Prestwich GD, Collins MS 1982. Chemical defense secretions of the termite soldiers of 
Acorhinotermes and Rhinotermes (Isoptera, Rhinotermitinae). Journal of Chemical Ecology 8: 
147-61 
Rizzo J, Rouchka EC 2007. Review of phylogenetic tree construction. University of Louisville 
Bioinformatics Laboratory Technical Report Series: 2-7 
Santos CA, Costa-Leonardo AM 2006. Anatomy of the frontal gland and ultramorphology of 
the frontal tube in the soldier caste of species of Nasutitermitinae (Isoptera, Termitidae). 
Microscopic Research & Techniques 69: 913-18 
Shen Y, Lee ML 1998. General equation for peak capacity in column chromatography. 
Analytical Chemistry 70: 3853-56 
Sillam-Dusses D, Krasulová J, Vrkoslav V, Pytelková J, Cvačka J, et al. 2012. Comparative 
study of the labial gland secretion in termites (Isoptera). PLoS One 7: 9 
Šobotník J, Weyda F, Hanus R, Kyjaková P, Doubský J 2004. Ultrastructure of the frontal gland 
in Prorhinotermes simplex (Isoptera: Rhinotermitidae) and quantity of the defensive substance. 
European Journal of Entomology 101: 153-63 
Šobotník J, Hanus R, Kalinová B, Piskorski R, Cvačka J, et al. 2008. (E,E)-α-Farnesene, an 
alarm pheromone of the termite Prorhinotermes canalifrons. Journal of Chemical Ecology 34: 
478-86 

42 



Šobotník J, Jirošová A, Hanus R 2010a. Chemical warfare in termites. Journal of Insect 
Physiology 56: 1012-21 
Šobotník J, Bourguignon T, Hanus R, Weyda F, Roisin Y 2010b. Structure and function of 
defensive glands in soldiers of Glossotermes oculatus (Isoptera: Serritermitidae). Biological 
Journal of the Linnean Society 99: 839-48 
Stránský K, Zarevúcka M, Valterová I, Wimmer Z 2006. Gas chromatographic retention data of 
wax esters. Journal of Chromatography A 1128: 208-19 
Štulík K 2005. Analytické separační metody. Karolinum. 265 pp. 
Suzuki T, Haga K, Tsutsumi T, Matsuyama S 2004. Analysis of anal secretions from 
Phlaeothripinae thrips. Journal of Chemical Ecology 30: 409-23 
Tian L, Zhou XG 2014. The soldiers in societies: defense, regulation, and evolution. 
International Journal of Biological Sciences 10: 296-308 
Tschuch G, Lindemann P, Moritz G 2008. An unexpected mixture of substances in the 
defensive secretions of the tubuliferan thrips, Callococcithrips fuscipennis (Moulton). Journal 
of Chemical Ecology 34: 742-47 
Urbanová K, Vrkoslav V, Valterová I, Háková E, Cvačka J 2012. Structural characterization of 
wax esters by electron ionization mass spectrometry. Journal of Lipid Research 53: 204-13 
Valterová I, Buděšínský M, Vrkoč J 1991. Defensive substances from the frontal gland 
secretion of Nasutitermes nigriceps termite soldiers. Collections of the Czechoslovak Chemical 
Communications 56: 2969-77 
Van Oystaeyen A, Oliveira RC, Holman L, van Zweden JS, Romero C, et al. 2014. Conserved 
class of queen pheromones stops social insect workers from reproducing. Science 343: 287-90 
Vrkoč J, Ubik K 1974. 1-Nitro-trans-1-pentadecene as the defensive compound of termites. 
Tetrahedron Letters 15: 1463-64 
Weesner F.M 1969 Biology of termites, vol. 1.: Academic Press 612 pp. 
Wyatt TD 2017. Social recognition in invertebrates: the knowns and the unknowns. Quarterly 
Review of Biology 92: 326-26 

43 


