
Abstrakt 

 

Jednou ze společných vlastností různých zástupců společenského hmyzu je schopnost obrany 

jejich hnízd, která často nabývá podoby obrany chemické s pomocí sekundárních metabolitů. 

Strukturně nejbohatší je nesporně chemická obrana termitů, u jejichž vojáků bylo identifikováno 

hned několik set obranných látek. Škála těchto látek je velmi široká a sahá od lineárních β-

nenasycených aldehydů přes lineární terpenoidy, cyklické monoterpeny až k polycyklickým 

diterpenům s různou mírou substituce kyslíkatými funkčními skupinami. Tyto polycyklické 

diterpeny jsou typické pro evolučně nejmladší a také nejrozšířenější podčeleď termitů, tj. 

Nasutitermitinae. Druhy z podčeledi Nasutitermitinae byly v minulosti chemicky velmi podrobně 

studovány právě kvůli nepřebernému množství nových polycyklických diterpenů, jichž je dnes 

popsano přibližně 70. Přesto tato linie termitů zůstává i nadále zajímavým předmětem bádání, a to 

především díky několika rodům z okolí rodu Subulitermes (tzv. skupina Subulitermes), které byly 

v minulosti díky chabým znalostem o jejich taxonomii a díky malé velikosti těla a celých hnízd 

opomíjeny jak ve studiích systematických, tak z pohledu chemické diverzity jejich obranných 

látek.  

V této práci se věnuji jihoamerickým zástupcům skupiny Subulitermes a snažím se 

zužitkovat moderní technická řešení chemické analýzy v kombinaci s genetickými nástroji, abych 

dosáhl několika cílů. K tomuto účelu používám primárně plynovou chromatografii s hmotnostní 

(MS) a infračervenou (FTIR) detekcí. Výsledky potom zpracovávám novými informatickými 

metodami jako je automatické vyhodnocení pomocí MZmine 2 a tvorba molekulárních sítí.  

Prvním cílem je přispět k systematickému roztřídění skupiny Subulitermes s pomocí 

chemotaxonomie obranných látek. Nepřehledná a na vyhodnocení složitá data jsem zpracoval 

automatickou detekcí pomocí programu Mzmine 2. Vztahy mezi detekovanými spektry jsem 

zobrazil pomocí molekulární sítě. Popisuji tímto způsobem 11 rozdílných chemotypů přiřazených 

13 druhům definovaným pomocí genetické analýzy mitochondriální cytochromoxidázy II. 

Dalším cílem bylo hledání nových, dosud nepopsaných diterpenických struktur. Na 

základě hmotnostních a infračervených spekter jsem identifikoval přítomné monoterpeny, 

seskviterpeny a pár již známých polycyklických diterpenů. Pro tento účel jsem sestavil knihovnu 

již popsaných polycyklických diterpenů termitů a statisticky ji zpracoval. Dále jsem ve vzorcích 

identifikoval kolem 12 možných nepopsaných struktur. Čtyři látky jsem se pokusil izolovat 



pomocí preparativní plynové chromatografie, ale preparace narazila na vysokou teplotní 

nestabilitu těchto látek. Na základě knihovny hmotnostních spekter jsem popsal vztah mezi 

strukturou a poměrem intenzit dvou v mých spektrech výrazných fragmentů. Tento poznatek ve 

spojení s interpretací IR spekter jsem použil k návrhu struktury těchto dvou fragmentů a celkové 

struktury jedné ze studovaných látek. 
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