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Abstrakt 

Leishmanióza je závažné a často opomíjené onemocnění s celosvětovým rozšířením.  

Jejími výhradními přenašeči jsou zástupci dvoukřídlého krevsajícího hmyzu, flebotomové. 

Identifikace hostitelů z nasáté krve přináší užitečné informace při objasňování koloběhu 

infekcí v endemických oblastech a odhalení potravních preferencí může napomáhat při 

vytvoření vhodných ochranných opatření. 

 V průběhu let bylo k účelu určování nasáté krve adaptováno mnoho metod. Dnes 

jsou nejčastěji používané imunologické a DNA detekční metody v mnoha variantách. 

Základním genetickým markerem DNA detekčních metod jsou mitochondriální geny, 

zejména gen pro cytochrom B. Metody založené na proteinových analýzách jsou pro 

určování krve u flebotomů novinkou. Úspěšně byla představena metoda peptidového 

mapování MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie.  

 Předložená práce přináší výsledky určování hostitelů z nasáté krve u laboratorně 

nasátých samic i u terénních vzorků ze zemí Balkánu. Porovnává použití základní 

identifikační metody založené na sekvenační analýze při využití dvou odlišných genetických 

markerů (cytochrom B, prepronociceptin) a výsledky získané dalšími dvěma DNA 

detekčními metodami, multiplex PCR a RFLP. Zároveň představuje peptidové mapování, 

inovativní metodu hmotnostní spektrometrie, její využití a porovnání s tradičními DNA 

metodami. 

  

 

Klíčová slova: Phlebotomus; identifikace hostitele; DNA detekční metody; MALDI-TOF; 

RFLP; PCR; multiplex PCR; cytochrom B; prepronociceptin 

 

  



 
 

Abstract 

Leishmaniasis is a dangerous neglected disease with worldwide distribution. It is 

transmitted exclusively by phlebotomine sand flies. Knowledge of host feeding patterns 

provides valuable information about the vector/host interaction. Moreover, the identification 

of host preferences can help to design effective protective measures. 

 Over the years, many methods were adapted for this purpose. Nowadays, 

serological methods and DNA-based approaches in many variants are the most common 

ones. Markers of choice for sequencing analyses are mitochondrial genes, especially 

cytochrome B. Novel methods for host identification in sand flies are  based on protein 

analysis. The method of peptide mass mapping was successfully tested and presented. 

 This thesis presents results of blood meal identification in laboratory-reared female 

sand flies as well as specimens collected in the field surveys of different Balkan countries. 

It compares basic identification method, sequencing analysis, based on two different gene 

markers (cytochrome B, prepronociceptin) and two other DNA based methods, multiplex 

PCR and RFLP. It also presents use of peptide mass mapping, an inovative method of, 

mass spektrometry, and compares this approach with traditional DNA-based methods. 

 

Key words: Phlebotomus; host identification; DNA-based methods; MALDI-TOF; RFLP; 

PCR; multiplex PCR; cytochrome B; prepronociceptin 
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1 Úvod  

Flebotomové jsou zástupci krevsajícího hmyzu se značným medicínským a veterinárním 

významem. Samice, jež sají krev jako zdroj bílkovin pro tvorbu snůšky vajíček, se totiž 

uplatňují v přenosu různorodých patogenů, a to zvířecích i lidských.  

 Celosvětově nejzávažnější lidskou chorobou přenášenou flebotomy je bezpochyby 

leishmanióza. Toto onemocnění, způsobené jednobuněčnými zástupci rodu Leishmania 

(Trypanosomatidae), může mít různé klinické formy manifestace, přičemž ve 

své nejnebezpečnější, tzv. útrobní formě, může mít i fatální následky (WHO, 2010). 

Přestože naprostá většina lidských případů útrobní leishmaniózy je hlášena z Indie, 

Blízkého východu a Jižní Ameriky (Brazílie), každoročně se objevují stovky případů i 

v jižních zemích Evropy (Alvar et al., 2012). Podrod Sergentomyia je pak také zapojen 

v přenosu prvoků rodu Sauroleishmania, parazitů plazů, kterých tento podrod využívá jako 

hostitelů.  

 Samice flebotomů se podílejí i na přenosu dalších lidských, zejména bakteriálních 

a virových infekcí. Z nich můžeme jmenovat horečku papatači (Pappataci fever), či závažné 

onemocnění způsobené virem Toscana z rodu Phlebovirus vyskytující se zejména 

v subtropických regionech a to opět i na území jižní Evropy (Alkan et al., 2013).  

 Prvoci rodu Leishmania se do těla svého hostitele dostávají při sání infekční samice, 

přičemž zdrojem infekce jsou tzv. rezervoároví hostitelé. Těmito rezervoáry jsou nejčastěji 

domácí i volně žijící zvířata, kdy nemoc koluje jako zoonóza. V některých případech ale 

nemoc koluje pouze mezi, tzv. antroponóza. Určování krevních zdrojů, společně s dalšími 

přístupy, se ukázalo jako cenný nástroj při odhalování a studiu rezervoárových hostitelů a 

koloběhů infekcí (Kent, 2009). Z tohoto důvodu byla a stále je snaha najít nejvhodnější 

metodu pro určení původu krve. Z dnešního pohledu můžeme za nejúspěšnější přístup 

považovat DNA detekční metody, zejména sekvenační analýzy. Přestože v minulosti byly 

nejhojněji využívanými metody imunologické, např. ELISA. Je ale možné, že do budoucna 

se budou identifikační metody stále více ubírat směrem k proteinovým analýzám. Ty se 

zdají být rychlou a spolehlivou alternativou DNA detekčních metod a dnes jsou využívanou 

variantou při určování nasáté krve u komárů (Niare et al., 2017, 2018; Tandina et al., 2018). 

Předložená diplomová práce shrnuje výsledky dosažené různými metodami při zkoumání 

krevních zdrojů nasátých samic flebotomů. 
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 Cíle diplomové práce: 

• Testování metody sekvenační analýzy u laboratorně nasátých samic na základě 

dvou genetických markerků. 

• Určení původu krve různými metodami u nasátých samic získaných při sběrech 

z oblasti Balkánu v roce 2015–2017 a určení případných potravních preferencí. 

• Porovnání použitých metod z hlediska jejich úspěšnosti a náročnosti. 

• Identifikace hostitelských rostlin u vybraných terénních vzorků.  
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2 Literární přehled 

2.1 Stručná charakteristika podčeledi Phlebotominae 

Podčeleď Phlebotominae spadá do řádu Diptera, podřádu Nematocera, čeledi Psychodidae 

a je dále členěna do několika rodů. Z fosilního záznamu je známa již z období spodní křídy 

(Azar et al., 1999), přičemž primitivní zástupci čeledi Psychodidae pochází z období ještě 

staršího, a to až ze svrchního triasu (Fraser et al., 1996).  

 Přestože přesná podoba členění do rodů není zcela ustálena, bude pro účely této 

diplomové práce použito členění do celkem 6 rodů (dle Akhoundi et al., 2016), z nichž ale 

pouze rod Phlebotomus a Lutzomyia má význam v přenosu pro člověka infekčních 

patogenů, a o roli druhů rodu Sergentomyia dosud není zcela jasno (Berdjane-Brouk et al., 

2012; Maia & Depaquit, 2016).  

 Jedná se o velice drobné (velikost 1–3 mm) zástupce krevsajícího hmyzu s převážně 

krepuskulární a noční aktivitou, obývající zejména subtropické a tropické oblasti. Jejich 

výskyt je podmíněn vhodnými lokalitami pro vývoj larev a líhnutí dospělců, tzv. líhništi. Na 

rozdíl od ostatních krevsajících skupin podřádu Nematocera nejsou flebotomové ve své 

ontogenezi vázáni na vodní ani mokřadní prostředí, neboť larvy se vyvíjejí zejména ve 

stinných a vlhkých místech s dostatkem organického materiálu, který jim slouží jako potrava 

(Feliciangeli, 2004). Takováto kritéria splňují zejména pro starosvětské flebotomy 

nejrůznější nory hlodavců, či zákoutí starých zvířecích příbytků v rurálních a periurbánních 

oblastech.  

 Svým bolestivým bodnutím dokážou samice flebotomů znepříjemňovat pobyty venku a 

zároveň způsobovat kožní reakce, zejména přecitlivělost oddáleného typu (DTH odpověď) 

a to hlavně u neimunizovaných jedinců (Belkaid et al., 2000). Jak bylo již zmíněno, hlavní 

nebezpečí při styku s flebotomy tkví v přenosu patogenních agens, které způsobují závažná 

onemocnění zvířat i lidí. Rod Lutzomyia přenáší bakterii Bartonella bacilliformis, která u lidí 

způsobuje akutní onemocnění zvané Oroya fever, ve své chronické fázi poté Verruca 

peruviana. Toto onemocnění je ale omezeno jen na některé státy Latinské Ameriky 

(Aristides & Christensen, 1975). Z virových onemocnění se flebotomové uplatňují jako 

vektoři rodu Phlebovirus, (řád Bunyiavirales, čeleď Phenuiviridae), kde ve Starém světě 

hrají roli zejména Toscana virus, Sicialian virus a Naples virus (Alkan et al., 2013). 

Nejzávažnějšími patogeny, přenášenými flebotomy, jsou ale bez pochyb prvoci rodu 

Leishmania, a to v Novém i ve Starém světe. Onemocnění vyvolávané těmito prvoky mohou 

mít různé klinické formy manifestace, označované jako kožní, kožně-slizniční a útrobní 

leishmanióza, přičemž poslední zmíněná je u neléčených pacientů fatální (Ready, 2010). 
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Přestože většina případů útrobní leishmaniózy je hlášena z indického subkontinentu a 

jihovýchodní Asie (42 623 případů/rok) přičemž odhady mluví až o 313 000, tak není útrobní 

leishmanióza neznámá ani pro oblast Mediteránu, včetně jižních států evropské oblasti, kde 

je hlášeno ročně kolem 875 případů, přičemž odhady udávají 1 200 – 2 000 případů/rok 

(Alvar et al., 2012). I v České republice bývají dle programu na evidenci infekčních chorob 

(EPIDAT, ISIN) hlášeny průměrně dva případy leishmaniózy ročně. Léčba lidských případů 

leishmaniózy je sice dnes vcelku dobře známá, nicméně použití některých, zejména 

toxických preparátů, v sobě nese značné riziko. Nejlepší ochranou tedy stále zůstává 

prevence, která tkví zejména ve vyvarování se pobodání přenašeči. 

2.2 Rozšíření podčeledi Phlebotominae 

Zástupce rodů Lutzomyia, Bruptomyia a Warileya řadíme mezi flebotomy obývající území 

Nového světa, přičemž medicinálního významu dosahuje pouze rod Lutzomyia, jehož 

zástupci se jako jediní uplatňují v přenosu leishmaniózy (Akhoundi et al., 2016). V této práci 

nebudou tyto rody dále probírány.  

 Starosvětskými flebotomy jsou poté zástupci rodů Phlebotomus, Sergentomyia a 

Chinius, přičemž poslední zmíněný rod tvoří dnes pouze 4 známé druhy, které typicky 

obývají jeskynní lokality ve vyšších nadmořských výškách (Léger et al., 2012) a nemají 

medicínský ani známý veterinární význam. Z rodu Sergentomyia se v Evropě vyskytují dva 

druhy, a to Sergentomyia minuta a Sergentomyia dentata (Lewis, 1982). Obecně je tento 

rod považován za parazity plazů, na které může přenášet prvoky rodu Sauroleishmania. 

Zásadním rodem na území Starého světa je rod Phlebotomus, který je jediným potvrzeným 

přenašečem prvoků rodu Leishmania, napadajících savce a bude mu věnována následující 

kapitola.  

 Třebaže flebotomové byli až do přelomu tisíciletí považováni za součást fauny pouze 

jižních států Evropy, kde předpokládanou severní hranici výskytu limitovaly Alpy, začali být 

zástupci této skupiny nalézáni i severněji, např. v Maďarsku, Německu, Rakousku a Belgii 

(Depaquit et al., 2005; Farkas et al., 2011; Naucke et al., 2011). V současné době není 

objasněno, proč dochází k rozšiřování areálu výskytu některých druhů, do budoucna to 

však může nést riziko rozšíření areálu i jimi přenášených chorob (Aspöck et al., 2008; 

Semenza & Menne, 2009).  
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2.2.1 Rod Phlebotomus v Evropě  

Rod Plebotomus se dále člení do více než deseti podrodů, z nichž se na území Evropy 

vyskytuje pětice z nich, konkrétně podrody Phlebotomus, Paraphlebotomus, Adlerius, 

Larroussious a Transphlebotomus. 

 Podrod Phlebotomus je v Evropě reprezentován pouze jediným druhem, a to 

Phlebotomus papatasi, jež je důležitým specifickým přenašečem původce kožních 

leishmanióz, Leishmania major. V Evropě sice kvůli absenci rezervoárových zvířat 

k přenosu této zoonózy nedochází, P. papatasi je však i na tomto území důležitým vektorem 

arboviróz, např. Sicilian virus a Naples virus (Depaquit et al., 2008; Depaquit et al., 2010). 

Jedná se o silně antropofilní druh, jehož výskyt je hlášen ostrůvkovitě na území celého 

Středomoří (obr. 1).  

 

 

Obr. 1 - Mapa výskytu P. papatasi v Evropě, červená barva značí výskyt druhu na daném území 

(stav k lednu 2019), převzato a upraveno z ECDC: phlebotomine sandflies maps. 

Podrod Paraphlebotomus má na základě molekulárních dat velice blízko k předchozímu 

podrodu (Depaquit et al., 2000) a též zahrnuje významné zástupce z hlediska přenosu 

patogenů. V Evropě je popsaný výstyt třech druhů, konkrétně Phlebotomus sergenti, 

Phlebotomus similis a Phlebotomus alexandri, přestože nepublikovaná data naznačují 

možný výskyt dalších kryptických, dosud nepopsaných druhů. P. sergenti je prokázaným 

vektorem Leishmania tropica, jež je původcem kožní formy leishmaniózy a zároveň je to 

jediný druh, který dokáže přenést dva druhy rodu Leishmania ve Starém světe, a to 

Leishmania tropica a Leishmania aethiopica (Gebre-Michael et al., 2004). Výskyt tohoto 
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druhu je v Evropě omezen zejména na oblasti Pyrenejského ostrova, Sicílie, Řecka a Kréty. 

P. similis je kvůli své blízké příbuznosti k druhu P. sergenti také předpokládaným 

přenašečem L. tropica, např. na území Kréty, kde je běžně nalézán v ohniscích kožní 

leishmaniózy (Depaquit et al., 2002; Christodoulou et al., 2012). Tento druh je svým 

výskytem v Evropě omezen na některé oblasti Řecka, Krétu a jih Albánie. Podobný výskyt, 

vyjma jihu Albánie, má na evropském území i P. alexandri, kde ovšem není potvrzen žádný 

přenos leishmanióz. Na rozdíl od oblasti Číny, kde tento druh přenáší leishmánie 

z komplexu Leishmania donovani, působící útrobní formu leishmaniózy (Maroli et al., 2012). 

Výskyt jednotlivých druhů je znázorněn na obr. 2. 

 

 

Obr. 2 - Distribuce jednotlivých druhů podrodu Paraphlebotomus. A – P. alexandri; B – P. sergenti; 

C – P. similis. Červená barva značí výskyt druhu na daném území (stav k lednu 2019), převzato a 

upraveno z ECDC: phlebotomine sandflies maps. 
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  Zástupci podrodu Adlerius na území Evropy jsou druhy Phlebotomus balcanicus a 

Phlebotomus longiductus, jež figurují v přenosu útrobní leishmaniózy, jejich výskyt je však 

značně omezen (Maroli et al., 2012). A také zástupce Phlebotomus simici, u něhož dosud 

nebyl přenos útrobní leishmaniózy potvrzen, třebaže se o jeho zapojení v přenosu uvažuje. 

Vyskytuje se zejména v Řecku, Bulharsku a státech bývalé Jugoslávie.  

 Nejběžnějším a také nejhojněji zastoupeným je podrod Larroussius, z nějž se v Evropě 

vyskytuje nejméně pět druhů (Phlebotomus ariasi, Phlebotomus neglectus, Phlebotomus 

perfiliewi, Phlebotomus perniciosus a Phlebotomus tobbi), které všechny hrají roli v přenosu 

útrobní leishmaniózy působené Leishmania infantum, v různých oblastech Mediteránu 

(Ready, 2010). Toto onemocnění koluje jako zoonóza výhradně mezi domácími psy a lidmi. 

Zejména v posledních dvou dekádách došlo k rozšíření leishmaniózy působené druhem 

L. infantum do severnějších oblastí, kde se dříve vůbec nevyskytovala. Příkladem může být 

severní oblast Itálie, kde se po roce 1990 začaly objevovat první autochtonní nákazy tímto 

prvokem. Jednou z příčin rozšíření výskytu byl transport rezervoárových zvířat (psů) 

z endemických oblastí a také změny klimatických podmínek, které umožnily přežívání 

vhodného přenašeče (Maroli et al., 2008; Maroli et al., 2012). Druhy P. perfiliewi a 

P. perniciosus jsou zároveň významnými přenašeči arboviru Toscana virus, který může 

způsobovat velice závažná lidská onemocnění, neboť vykazuje značnou afinitu k centrální 

nervové soustavě (Depaquit et al., 2010; Alkan et al., 2013). Rozšíření jednotlivých druhů 

je znázorněno na mapách níže (obr. 3). 
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Obr. 3 - Distribuce jednotlivých druhů podrodu Larroussius. A – P. ariasi; B – P. neglectus; 

C - P. perfiliewi; D – P. perniciosus; E – P. tobbi, červená barva značí výskyt druhu na daném 

území (stav k lednu 2019) převzato a upraveno z ECDC: phlebotomine sandflies maps 

 

 Posledním podrodem se dvěma zástupci na území Evropy je podrod 

Transphlebotomus a do něj spadající druhy Phlebotomus mascittii a Phlebotomus killicki. 

Zatímco P. killicki je recentně popsaným druhem s výskytem dosud potvrzeným výhradně 

 A B 

C 

E 

D 
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z Kréty (Kasap et al., 2015), druh P. mascittii je popisován z nejrůznějších částí Evropy 

(obr. 4), včetně některých oblastí Německa (Naucke et al. , 2008). Jedná se zároveň o 

nejseverněji odchyceného flebotoma v Evropě (Melaun et al., 2014). Samice tohoto druhu 

byla v roce 2016 rovněž odchycena na území jižního Slovenska a jednalo se tak o první 

záchyt flebotomů v této zemi a zároveň nejbližší výskyt k území České republiky (Dvorak 

et al., 2016). U druhů podrodu Transphlebotomus se uvažuje o zapojení do přenosu 

leishmanií, nicméně pro potvrzení této domněnky chybí průkaz experimentálními infekcemi 

i nálezy infikovaných samic z přírodních ohnisek. 

 

 

Obr. 4 - Mapa výskytu P. mascittii v Evropě, červená barva značí výskyt druhu na daném území 

(stav k lednu 2019), převzato a upraveno z ECDC: phlebotomine sandflies maps 

 

2.3 Příjem a trávení krve 

Jak bylo již zmíněno v úvodu, krev sají pouze samice flebotomů, které tuto, na proteiny 

bohatou, stravu využívají pro tvorbu snůšky vajíček. Některé druhy, resp. populace druhů 

jsou však schopny udělat první, většinou početně omezenou, snůšku bez nasátí. Tento jev, 

tzv. autogenie byl poprvé pozorován u druhu P. papatasi z východní Gruzie (Dolmatova, 

1946 cit. dle Schmidt, 1965) a dnes je autogenie známa minimálně u 5 druhů z podčeledi 

Phlebotominae, u druhu P. papatasi, P. mascittii (Ready & Ready, 1981), P. bergeroti 

(Kassem & Hassan, 2003) z rodu Phlebotomus a u druhů L. gomezi (Johnson, 1961) a 

L. lichyi (Montoya-Lerma, 1992) z rodu Lutzomyia. 
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2.3.1 Stavba trávicí soustavy 

Trávicí soustava flebotomů je stejně jako u jiných zástupců tvořena třemi hlavními oddíly, 

kterými jsou: stomodeum, mesenteron a proktodeum neboli přední, střední a zadní střevo. 

 Stomodeum je původu ektodermálního, vystýlá jej chitinová vrstva a slouží zejména 

k příjmu a případnému uchování potravy. Začíná proboskem neboli sosákem, jehož 

jednotlivé součásti jsou uzpůsobeny k propíchnutí pokožky hostitele. Je tvořen labrem, 

hypopharynxem, párem mandibul a maxil a nepárovým labiem. Nejdorzálnější součástí 

sosáku je labrum, které společně s hypopharynxem obklopuje potravní kanál, párové 

mandibuly slouží k primární penetraci pokožky, maxily pak zejména ke zvětšení rány a 

setrvání v ní a labium má hlavně ochranou funkci (Adler & Theodor, 1926; Lewis, 1975). Do 

rány vstupují všechny součásti sosáku, kromě labia, což vede k rozsáhlejším poraněním 

svrchních částí pokožky, kde vznikají malé hematomy, ze kterých samice následně sají 

krev. Díky tomuto způsobu přijmu krve se flebotomové řádí mezi tzv. thelmofágy (ang. pool 

feeders) (Lehane, 2005). Z potravního kanálu je krev pumpována dále do těla dvěma 

pumpami. První z nich cibariální pumpa je zároveň napojena na slinné žlázy (Lewis, 1975). 

Druhou pumpou je pharynx, tvořený třemi chitinózními pláty s typickým ozubením, které je 

důležitým morfologickým znakem při druhovém určování (Adler & Theodor, 1926). Dalšími 

součástmi stomodea jsou oesophágus a oesophagiální divertikulum neboli vole, které u 

flebotomů slouží jako skladiště cukerných šťáv. 

 Mesenteron neboli střední střevo je hlavním místem trávení přijaté potravy. Je 

entodermálního původu, tudíž ho nevystýlá chitinová vrstva. Několik hodin po sání se ale 

z buněk mesenteronu tvoří tzv. peritrofická membrána (PM), takto vzniklá membrána se 

nazývá peritrofická matrix typu I, nebo též diskontinuální peritrofická matrix. Tato membrána 

jednak odděluje tráveninu od zbylých částí střeva a zároveň je součástí imunity hmyzu, kdy 

tvoří mechanickou bariéru proti patogenům obsažených v přijaté potravě (Lehane, 1997). 

Od zbylých částí střeva je mesenteron oddělen dvojící valv, stomodeum a mesenteron 

odděluje stomodeální valva (valvula cardiaca) a od proktodea jej odděluje pylorická valva 

(valvula pylorica). Buňky vystýlající střední střevo mají na svém povrchu mikrovily (Glenn, 

1975). 

 Proktodeum je stejně jako přední střevo ektodermálního původu s chitinózní výstelkou. 

Na jeho začátku je pylorus, do kterého ústí vylučovací soustava, malpighické trubice a 

zakončeno je rozšířeným rektem, kde může docházet k reabsorpci vody.  
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2.3.2 Trávení přijaté krve 

Množství přijaté krve je variabilní a druhově specifické, zpravidla se však jedná o velmi malé 

objemy, zřídka přesahující 1 µl (Pruzinova et al., 2015). Na rozdíl od cukerných šťáv, které 

jsou skladovány ve voleti a do mesenteronu postupně popouštěny, je nasátá krev 

směřována do středního střeva přímo.  

 Po přijetí krve je v mesenteronu započata tvorba již zmíněné peritrofické membrány 

z epitelových buněk střeva. Jedná se o nebuněčnou vrstvu složenou z chitinových vláken, 

proteinů a glykoproteinů, jež odděluje přijatou potravu od povrchu střeva a vytváří tak dva 

prostory: endoperitrofický prostor uvnitř PM a ektoperitrofický prostor, nacházející se mezi 

PM a epitelem střeva (Lehane, 1997; Terra, 2001). Peritrofická matrix chrání střevo před 

mechanickým poškozením, slouží jako ochranná bariéra před patogeny v přijaté potravě a 

napomáhá lepšímu trávení. Syntéza a degradace PM je opět druhově specifická. Zatímco 

některé druhy ji tvoří již hodinu po sání (Sergentomyia schwetzi) nebo několik málo hodin 

po sání (P. papatasi), u jiných druhů je tvorba posunuta až na 24 hodin po sání (P. orientalis, 

P. argentipes) (Pruzinova et al., 2015). Rychlost tvorby a rozložení PM jsou právě jedním 

z faktorů, které ovlivňují přenos leishmanií konkrétními druhy flebtomů. 

 V prvních fázích je z přijaté krve odstraněna přebytečná voda, která prostupuje přes 

epitel střeva a je vedena malpighickými trubicemi do rekta, kudy odchází z těla pryč. Poté 

nastává lyze červených krvinek, jejichž obsah je následně tráven hydrolytickými enzymy, 

zejména endopeptidázami jako trypsin a chymotrypsin. Vrchol produkce jednotlivých 

sérových proteáz je druhově specifický a je také ovlivněn vnějšími podmínkami, 

např. teplotou. U některých druhů nastává již 24 – 36 hodin po sání (P. papatasi, P. 

argentipes), u jiných například až 48 – 72 hodin po sání (P. orientalis) (Dillon & Lane, 1993; 

Pruzinova et al., 2015). Produkty hydrolytických enzymů jsou následně pohlceny 

epitelovými buňkami střeva, kde na ně působí tzv. exopeptidázy, a nestrávené zbytky 

během defekace opouští tělo flebotoma.  

2.4 Určování původu nasáté krve 

Přestože základní životní cyklus leishmánií je dnes již dobře známý, koloběh infekcí v 

konkrétních přirozených podmínkách není vždy dobře objasněn. Pro studium koloběhu 

infekcí v přírodě, potravních preferencí i ekologie přenašeče je významné určování krevních 

zdrojů, které hlavně v endemických oblastech může pomoci k odhalení rezervoáru infekcí. 

 Recentním příkladem je studie z jihozápadní oblasti Madridu, kde od roku 2010 

vzrůstaly počty lidských případů leishmanióz, a to jak kožních, tak viscerálních, působených 

druhem L. infantum. V oblasti byl proveden entomologický výzkum, přičemž odchycené 



 

15 
 

nasáté samice byly podrobeny identifikaci krevních zdrojů na základě sekvenační analýzy 

pro mitochondriální cytochrom B. Z výsledků bylo patrné, že samice často sají na zajících 

iberských (Lepus granatensis) a králících divokých (Oryctolagus cuniculus), vyskytujících 

se v nově vytvořeném příměstském parku. Následně byla přímou xenodiagnózou potvrzena 

přítomnost L. infantum u těchto hostitelů. Infekce se zároveň povedla přenést na přenašeče 

P. perniciosus, čímž byl potvrzen koloběh infekce a na základě zjištěných informací byla 

provedena ochranná opatření (Jiménez et al., 2013).  

2.4.1 Stručný přehled metod určování krevních zdrojů 

Vůbec první informace vedoucí k určení hostitele a zjištění potravních preferencí byly 

získávány pomocí terénních pozorování. Ta byla prováděna na mnoha zástupcích 

krevsajícího hmyzu, jako jsou komáři (Culicidae), mouchy tse-tse (Glossinidae), ale i 

flebotomové. Pozorování zástupců dvoukřídlého hmyzu bylo ale značně obtížné, a to 

jednak kvůli jejich drobné velikosti, rychlému krmení, migraci po sání a také převážně noční 

aktivitě. I z těchto důvodů se začalo v terénu využívat návnad a pastí (Weitz, 1960; Washino 

& Tempelis, 1983).  

 Terénní materiál se následně přesouval do laboratoří, kde vznikaly různé identifikační 

metody. Prvními z nich byly metody cytologické, kdy se pozorovaly jednotlivé parametry 

krve získané z nasátých jedinců. Například v letech 1922 až 1924 byla provedena rozsáhlá 

studie na mouchách tse tse, kdy byla získaná krev identifikována na základě stanovených 

kritérií. V první řádě bylo určeno, zda se jedná o savčí, ptačí či plazí krev, respektive krev 

z obojživelníků na základě přítomnosti, respektive absenci jader v erytrocytech. Dále byly 

definovány kategorie hostitelů založené na velikostních parametrech erytrocytů a vzorky 

byly do těchto kategorií řazeny při mikroskopickém pozorování (Lloyd et al., 1924).  

 Cytologické metody určení však v mnohém nevyhovovaly. Nutností bylo vytvořit 

metodické pokyny měření parametrů, metoda byla velice citlivá na změny během trávení a 

vyhodnocení pozorování nebylo vždy možné. Nejen z těchto důvodů byl tlak na nové 

přesnější metody a docházelo tak k adaptacím sérologických metod pro určování nasáté 

krve (Weitz, 1960). Jednou z prvních použitých metod byl precipitinový test, ten byl pro 

určení hostitele z nasáté krve u krevsajících členovců společně s komplement fixační reakcí 

poprvé použit v roce 1914 na laboratorně nasátých klíšťatech (Gózony et al., 1914). Pro 

výzkum nasátých samic komárů, jakožto přenašečů malárie, byla metoda upravena, 

navržena a použita v roce 1923 (Bull & King, 1923). U flebotomů byla poprvé užita ke 

zjištění hostitele u druhu P. argentipes (Lloyd et al., 1925). Od té byly u flebotomů použity 

ještě mnohokrát (např. Guy et al., 1984; Rocha et al., 2004).  
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 Postupem času vznikaly další nové metody, průlomovou se však stala metoda ELISA 

(Enzym-Linked ImmunoSorbent Assay), imunoenzymatická reakce vedoucí k detekci 

antigenu nebo protilátky, v závislosti na studovaném parametru. Principem metody je pak 

přeměna bezbarvého substrátu na barevný produkt. ELISA nabízela oproti dříve 

používaným postupům hned několik výhod: větší citlivost a specifitu, možnost 

automatizovaného postupu a relativně rychlý postup, což přispívalo k přesnějším 

výsledkům (Washino & Tempelis, 1983). Metoda se stala hojně využívanou pro určování 

krevních zdrojů napříč hematofágními členovci, včetně flebotomů. Příkladem využití této 

metody je studie zabývající se identifikací krevních zdrojů u samic druhu P. perniciosus 

odchycených v terénu, a to ze 4 oblastí Španělska. Na základě výsledků byla stanovena 

hypotéza o potravním oportunismu u P. perniciosus v této oblasti (De Colmenares et al., 

1995). Ke stejnému závěru došel i výzkum potravních preferencí flebotomů z centrální 

Itálie, kde byl P. perniciosus nejčastěji odchyceným druhem a u nasátých samic byly 

pomocí ELISY následně určeny krevní zdroje (Bongiorno et al., 2003).  

2.4.2 DNA detekční metody pro určování krevních zdrojů 

Zásadním způsobem ovlivnily určování krevních zdrojů DNA detekční metody, které 

mnohonásobně zvýšily specifitu i sensitivitu identifikace (Kent, 2009). Jsou založené na 

rozpoznávání druhově specifických úseků DNA, daných pořadím nukleotidů. Specifické 

úseky genů se ve vzorku nachází zpravidla ve velmi omezeném počtu, který je pro správné 

rozpoznání nutno zvýšit. K tomuto účelu slouží polymerázová řetězová reakce neboli PCR 

(z ang. Polymerase Chain Reaction), metoda uvedená do praxe v 80. letech, 

nenahraditelná v mnoha vědních i medicínských odvětvích.  

 Metoda byla v průběhu času představena v mnohých adaptacích v závislosti na 

požadovaném výsledku. V principu se ale vždy jedná o cyklicky se opakující enzymatickou 

syntézu DNA, vedoucí k rychlému a selektivnímu namnožení molekul DNA. Úsek určený 

k namnožení ohraničuje pár krátkých oligonukleotidů, forward a reverse primer, které jsou 

komplementární ke studované sekvenci. Enzymem reakce je termostabilní polymeráza, 

nejčastěji Taq polymeráza (Saiki et al., 1988; Vosberg, 1989). Reakce poté probíhá 

opakováním třech hlavních kroků: denaturace DNA za vysokých teplot, nasedání primerů 

na komplementární vlákna tzv. anneling a syntéza nových vláken DNA. Počet cyklů se 

většinou pohybuje okolo 30 a rychlé změny teplot jsou zajišťovány přístrojem zvaným 

termocykler (Mullis et al., 1986; Vosberg, 1989). 
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2.4.2.1 Sekvenování 

Biochemické metody vedoucí k určení pořadí nukleových bází v úseku DNA neboli 

sekvenace jsou jednoznačnou a spolehlivou metodou zjišťování krevních zdrojů 

krevsajících členovců. Získané sekvence se následně porovnávají algoritmem BLAST 

s dabázemi, jako jsou online databáze GenBank (www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/) nebo 

The Barcode of Life Data System (BOLD) (www.boldsystems.org/), či vytvořenými 

„domácími“ databázemi na základě použitého markeru. Využívané geny se dají rozdělit do 

třech kategorií: mitochondriální, jaderné a ribozomální.  

 Mitochondriální geny jsou díky svému vysokému počtu kopií a vysoké evoluční 

rychlosti vhodnými markery pro určování krevních zdrojů, neboť jsou schopny rozlišovat i 

nižší taxonomické celky jako jsou druhy či populace druhů (Kent, 2009). U flebotomů je 

nejčastěji využívaný mitochondriální gen kódující cytochrom B. Pro identifikaci krve se 

zpravidla amplifikuje kratší úsek tohoto genu, kolem 350 pb (Jiménez et al., 2013; Maia et 

al., 2015; Chaskopoulou et al., 2016; Paternina et al., 2016), což zvyšuje pravděpodobnost 

detekce i při vyšším stupni degradace DNA. Sekvenační analýza úseku mitochondriálního 

genu pro cytochrom B byla například použita při zjišťování potravních zdrojů flebotomů 

odchycených v regionu Algarve v jižním Portugalsku. Mezi testovanými jedince bylo i 

několik samic druhu S. minuta, u kterých byla detekována savčí krev, přestože u rodu 

Sergentomyia jsou obecně za hlavní hostitele považování plazi. Toto zjištění v souvislosti 

s detekcí DNA leishmánií vede k zamyšlení, zda by nemohly být některé druhy tohoto rodu 

zapojeny v přenosu savčích leishmánií (Maia et al., 2015; Maia & Depaquit, 2016). 

Kombinace použití mitochondriálních genů pro cytochrom B a pro rizobomální 16S rRNA 

byla použita při zjišťování potravních preferencí u flebotomů z jihovýchodní Itálie z regionu 

Apulie. I zde byly testovány samice S. minuta, ale ani v jednom případě nebyla detekována 

savčí DNA. Na druhou stranu u nenasátých i nasátých samic byla zároveň určována 

přítomnost DNA leishmánií, přičemž u jedné nasáté samice S. minuta byla detekována DNA 

L. infantum, tedy výhradně savčí druh (Latrofa et al., 2018). Jinde běžně využívaný 

mitochondriální gen pro podjednotku I cytochrom c oxidázy, který je univerzálním markerem 

techniky DNA barcodingu, byl pro určení hostitele u flebotomů použit pouze jednou, a to 

v metodické studii, která se snažila o vytvoření univerzálního nástroje pro identifikaci 

krevních zdrojů u hematofágních členovců (Alcaide et al., 2009). 

 Druhým nejhojněji využívaným genem při určování krevních zdrojů u flebotomů je 

jaderný gen pro prepronociceptin. Využití PNOC genu navrhl Haouas v roce 2007 a testoval 

tuto metodu na laboratorně nasátých samicích druhu P. dubosqui. Následně byl postup 

aplikován i na samice získané z terénních odchytů z endemických oblastí leishmaniózy 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
http://www.boldsystems.org/
http://www.boldsystems.org/
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v Tunisku a projevil se jako spolehlivý nástroj k získání informací o hostitelích flebotomů 

(Haouas et al., 2007). Oproti mitochondriálnímu genu pro cyt B je jaderný PNOC gen ve 

vzorku v mnohem menším množství, neboť je v buňce pouze v jedné kopii („single copy“ 

gene). Přestože je tento genetický marker využíván k rekonstrukci fylogeneze skupin savců, 

pokrytí genových databází nenabízí zdaleka tolik referenčních sekvencí a nevýhodou je 

také fakt, že používané primery nedokáží amplifikovat plazí ani ptačí DNA (Hadj-Henni et 

al., 2015; Slama et al., 2015). Přesto byl tento marker při určování krevních zdrojů nasátých 

samic flebotomů několikrát použit (Jaouadi et al., 2013; Baum et al., 2015; Paternina et al., 

2016).  

 Mitochondriální geny pro ribozomy 12S rRNA a 16S rRNA jsou u flebotomů používány 

zcela výjimečně. Byly využity například při studiu potravních preferencí u flebotomů a 

komárů odchycených na území Izraele (Valinsky et al., 2014) a dále byl marker 16S rRNA 

ještě použit v kombinaci s cyt B ve výše zmíněné práci zabývající se potravními zdroji 

flebotomů v jihovýchodní Itálii (Latrofa et al., 2018). Mitochondriální ribozomální geny se 

sice nachází v buňce v mnoha kopiích, což umožňuje snadnou amplifikaci, ale na rozdíl od 

jiných mitochondriálních genů (cyt B, COI) je evoluční rychlost mnohem pomalejší, což 

může snižovat správnost určení v evoluci nedávno oddělených hostitelských druhů (Kent, 

2009).  

2.4.2.2 Multiplex PCR 

Multiplex neboli mnohonásobná PCR je variantou PCR, kdy během reakce dochází 

k amplifikaci dvou a více sekvencí za použití více párů primerů. Kritickým okamžikem je 

navržení primerů tak, abych se jejich nasedací teplota překrývala (Henegariu et al., 1997). 

Vznik více amplikonů umožňuje sledování rozsáhlejších úseků DNA, jak tomu bylo i při 

prvním použití této metody při sledování delecí v lidském genu pro dystrofin (Chamberlain 

et al., 1988). 

 Pro určení krevních zdrojů je tato metoda využitelná pokud se přenašeč setkává pouze 

s omezeným počtem známých hostitelů, nebo pokud chceme detekovat například pouze 

epidemiologický významné hostitele na daném území (Kent, 2009). V reakci je jeden 

z primerů vždy univerzální, a to pro všechny námi zkoumané hostitele. Zároveň je do reakce 

přidán set komplementárních primerů, které jsou specifické pro různé taxonomické 

kategorie. Amplifikované úseky se pak liší svou velikostí, což je možno detekovat na 

elektroforetickém gelu a snadno tak jednotlivé hostitele odlišit. Metoda byla několikrát 

využita k určení krevních zdrojů u různých skupin hmyzu (Kent & Norris, 2005; Garros et 

al., 2011; Pitzer et al., 2011). Pro identifikaci hostitelů flebotomů ale není využívána příliš 

často. Příkladem může být první studie potravních zdrojů samic odchycených v terénu na 
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území Ekvádoru. Zde bylo využito mPCR pro detekci epidemiologicky významných savčích 

hostitelů (Anaguano et al., 2015).  

2.4.2.3 PCR RFLP 

Metoda je založena na PCR amplifikaci úseku DNA, který je následně štěpen restrikční 

endonukleázou. Předpokladem je fakt, že úseky získané z různých hostitelů mají specificky 

uložená restrikční místa a štěpením vzniknou unikátní úseky, které lze podle velikosti rozlišit 

na elektroforetickém gelu (Rasmussen, 2012). Využívá se tedy polymorfismů 

v homologních genech, nejčastěji mitochondriálním genu pro cytochrom B. Tato metoda je 

opět využitelná zejména pokud se přenašeč setkává se známými hostiteli, neboť pro 

správné odečtení výsledků je třeba mít k dispozici databázi restrikčních fragmentů 

předpokládaných hostitelů (Kent, 2009).  

 Pro určování hostitelů u flebotomů je tato metoda hojně využívaná, nejčastěji se 

využívá restrikční endonukleázy Hae III, která má specificky uložená restrikční místa u 

obratlovčích hostitelů. Společně s Hae III bývá použita i jiná endonukleáza jako Hinf I, 

Mbo I, Xho I a další (Maleki-Ravasan et al., 2009; Quaresma et al., 2012; González et al., 

2015; Azizi et al., 2016). Recentním příkladem využití této metody je studie zabývající se 

detekcí DNA leishmánií a identifikací krevních zdrojů u flebotomů odchycených v národním 

parku na severovýchodě Brazílie, na místech výskytu lidských případů leishmaniózy. Zde 

byl využit enzym Hae III, a to jak pro druhovou identifikaci leishmánií z amplifikovaného 

úseku ITS genu a společně s enzymem Mbo I byl využit i pro identifikaci hostitelů z nasáté 

krve na základě polymorfismu délky restrikčních fragmentů úseku genu pro cytochrom B 

(Fonteles et al., 2017). 

2.4.3 Metody založené na analýze proteinů 

Metody sloužící k určení hostitele při použití analýzy proteinů vychází z různých variant 

hmotností spektrometrie. Ta je založena na rozdělení nabitých, ionizovaných částic podle 

jejich molekulových hmotností, a to v magnetickém nebo elektrickém poli. V případě 

určování krevních zdrojů je analyzovaným proteinem nejčastěji hemoglobin. Jako jeden 

z mála proteinů se hemoglobin ve vzorku vyskytuje ve velkém množství, což minimalizuje 

pravděpodobnost efektu použité matrice a také kontaminace. Současně má hemoglobin 

velkou sekvenční homologii napříč obratlovci, což umožňuje jeho rozpoznání i ve větším 

množství proteinů ve vzorku a zároveň sekvenování unikátních variabilních regionů (Laskay 

et al., 2012).  

 U klíšťat a krevsajících zákeřnic byla k určení hostitelů opakovaně s úspěchem použita 

metoda kombinující kapalinovou chromatografii a hmotnostní spektrometrii (LC-MS, příp. 
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LC MS/MS) (Wickramasekara et al., 2008; Önder et al., 2013; Önder et al., 2014; Keller 

et al., 2017; Keller et al., 2018).  

2.4.3.1 MALDI-TOF MS 

Tato technika využívá ionizace molekul vzorku za pomocí laseru, a to za přítomnosti 

matrice, která chrání vzorek před nežádoucím štěpením přímým účinkem laseru (MALDI – 

Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization). Zároveň je při této metodě měřena rychlost 

doby letu nabitých molekul pomocí detektoru (TOF - Time of Flight). Na základě času letu 

je pak stanoven poměr hmotnosti a náboje částice (Vestal et al., 1995).  

 Vzorek s matricí, jejíž základ většinou tvoří aromatické kyseliny, je vykrystalizován na 

MALDI destičce a následně odstřelován krátkými pulsy laseru, přičemž energie laseru je 

absorbována matricí a ta pak svým rozkladem ionizuje molekuly vzorku. Výsledkem je 

získání proteinového profilu, kdy jednotlivé píky představují peptidy nebo proteiny.  

  Takto získané proteinové profily byly u flebotomů již několikrát využity k druhové 

identifikaci, a to jak dospělců (Dvořák et al., 2014; Mathis et al., 2015; Halada et al., 2018a; 

Arfuso et al., 2019; Chavy et al., 2019) tak larválních stádií (Halada et al. 2018b). Pro určení 

nasáté krve byla metoda navržena a poprvé použita u komárů (Niare et al., 2016). Metoda 

se ukázala být spolehlivým nástrojem pro determinaci hostitelů. Pro snadnější manipulaci 

se vzorkem v terénu byl navržen protokol, kdy se krev z abdomenu nasáté samice komára 

přenesla na filtrační papír, z nějž byly proteiny extrahovány v laboratoři a použity pro určení 

hostitele. Tento protokol se ukázal být účinný jak u experimentálně nasátých samic, tak u 

samic získaných z terénu (Niare et al., 2017; Tandina et al., 2018).  

  U flebotomů byla navržena a testována metoda identifikace krevních zdrojů založená 

na peptidovém mapování (PMM – Peptide Mass Mapping) hemoglobinů hostitelů použitím 

MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie. Obsah abdomenu nasátých samic byl štěpen 

trypsinem, získané fragmenty hemoglobinu byly detekovány a sekvenovány na MALDI-TOF 

hmotnostním spektrometru. Peptidové mapy získané z nasátých samic vykazovaly 

přítomnost specifických signálů peptidů α a β podjednotky hemoglobinu pro jednotlivé 

hostitele. Pomocí tandemové hmotnostní spektrometrie (MS/MS) těchto unikátních signálů 

a vyhledávání v databázi byla stanovena aminokyselinová sekvence rozlišujících peptidů a 

určen hostitel. Metoda byla úspěšně testována jak na experimentálně nasátých samicích, 

tak na samicích získaných z terénu (Hlavačková et al., 2019).  
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2.5 Identifikace zdroje cukerných šťáv 

Kromě krve, kterou sají pouze samice, sají obě pohlaví flebotomů cukerné šťávy rostlin jako 

zdroj energie. Cukr je získáván z rostlin ve formě nektaru, medovice nebo přímo floému 

rostlin, který je flebotomem nasáván po nabodnutí listů či jiných zelených částí rostliny. 

Tento zdroj energie je pro přežití flebotomů naprosto nezbytný, na druhou stranu ale existují 

rostliny, které dokáží délku života flebotomů ovlivnit (zkrátit) a mohlo by být uvažováno o 

jejich využití pro ochranné účely (Schlein et al., 2001). Zároveň bylo pozorováno, že příjem 

živin z některých rostlin může mít negativní vliv na vývoj leishmánií ve flebotomovi, a tím i 

na jejich přenos. Vyšší úmrtnost parazitů způsobil například skočec obecný (Ricinus 

communis), kapra trnitá (Capparis spinosa) či lilek vlnatý (Solanum luteum) při infekci 

L. major v P. papatasi (Schlein & Jacobson, 1994). 

 Pro účely identifikace rostlin ze střeva flebotoma jsou dnes využívány DNA detekční 

metody. Zejména je využíváno sekvenační analýzy chloroplastového genu pro ribulosa-

bisfosfát karboxylázu/oxygenázu (RbcL), který je společně s genem pro maturázu 

K univerzálním markerem při fylogenetických studiích a DNA barcodingu rostlin (Bafeel et 

al., 2011). RbcL gen byl využitý například pro určení původu cukerných šťáv u flebotomů 

z Jordánského údolí, oblasti s výskytem kutánní leishmaniózy (Junnila et al. , 2011), či 

potravních zvyklostí L. longipalpis ze severovýchodu Brazílie (Lima et al., 2016). Další 

metodou, která byla pro tyto účely využita je NGS (Next Generation Sequencing, 

sekvenování nové generace). Této metody se využilo v rozsáhlejší studii, která se zabývala 

identifikací rostlin u flebotomů odchycených na různých lokalitách po celém světě. 

Spektrum hostitelských rostlin se lišilo v závislosti na lokalitě, mezi hojněji zastoupené 

čeledi patří například morušníkovité (Moraceae), borovicovité (Pinaceae) či bobovité 

(Fabaceae). Mimo jiné bylo u významného počtu vzorků z různých lokalit detekováno jako 

hostitelská rostlina konopí seté (Cannabis sativa), což vedlo autory k myšlence o 

preferencích této rostliny u flebotomů (Abbasi et al., 2018).  

 Z dosavadních výsledků je patrné, že určování hostitelských rostlin by mohlo přinést 

cenné informace při výzkumu potravních zvyklostí flebotomů, a za předpokladu, že některé 

rostliny umí ovlivnit vývoj leishmánií ve střevě flebotomů, i významné epidemiologické 

poznatky. 
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3 Materiál a metodika 

3.1 Získání a skladování materiálu 

Vzorky zpracovávané během experimentů této práce byly dvojího typu. Prvním typem 

vzorků byly experimentálně nasáté samice z chovů na katedře parazitologie UK. Samice 

byly nasáty za kontrolovaných podmínek na laboratorních hostitelích, zejména uspaných 

laboratorních myších (Mus musculus), kmen BALB/c, případně na gekončíkovi nočním 

(Eublepharis macularius). Následně byly samice s pomocí ručního aspirátoru, odchyceny 

z chovné sítě a usmrceny mrazem (-20 °C, cca 30 minut). Nasáté samice byly odebírány 

každých 12 hodin v rozmezí 0 až 84 hodin po sání. Takto získané vzorky byly buď ihned 

dále zpracovány, nebo byly přeneseny do 70% čistého etanolu a skladovány při -20 °C. 

Laboratorně nasáté samice sloužily v experimentu porovnávajícím dynamiku trávení krve 

v souvislosti s citlivostí metody sekvenační analýzy a také jako pozitivní kontroly. 

 Druhým typem vzorků byly nasáté samice získané při terénních odchytech v letech 

2015–2017 z oblasti Balkánu (seznam zemí a přesných lokalit je uveden v tab. 1), a to 

převážně v rámci mezinárodního projektu VectorNet. Pro odchyty flebotomů byly využity 

zejména mini CDC (Centers for Disease Control) světelné pasti (CDC Miniature Light Traps 

od firmy John W. Hock). Jedná se o přenosné odchytové zařízení, kdy je hmyz lákán 

světlem a následně vtažen proudem vzduchu do sítě ve spodní části. Tato metoda je 

v současnosti používána k odchytu flebotomů nejčastěji (Alten et al., 2015). Pro větší 

úspěšnost odchytů byl k pastem často přidáván zdroj oxidu uhličitého, univerzálního 

pachového atraktantu pro krevsající hmyz. Ten byl uvolňován do okolí pasti ze zásobní 

termosky. Pasti byly umisťovány nejčastěji v blízkosti možných hostitelů, tedy do zvířecích 

příbytků, hospodářských stavení a také lidských obydlí. Výjimečně pak byly pasti 

v přírodních lokalitách bez blízkého výskytu domácích či hospodářských zvířat. Položení 

pastí probíhalo ve večerních hodinách a jejich sběr brzy z rána. Živý obsah pasti byl 

většinou usmrcen mrazem a následně byly vytřízeny samice flebotomů, které byly 

přeneseny do mikrozkumavek se 70% čistým etanolem. Stejně byl zpracován již usmrcený 

materiál. Ke smrti jedinců docházelo zejména v důsledku vyschnutí vlivem slunečního 

záření. Takto zpracované vzorky byly následně skladovány v laboratoři na katedře 

parazitologie při +4° C do dalšího zpracování.  
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Tab. 1 - Seznam lokalit v jednotlivých zemích a počty nasátých samic, které byly zpracovány v této 

práci  

Země a rok Lokalita S.š. V.d. M.n.m Nasáté ♀ 

BIH 2015 Svačiči           43,1313     17,5458 328 41 

BIH 2015 Čomori           43,2176     17,9468 550 13 

BIH 2015 Vranjeviči           43,2437     17,9146 245 44 

BIH 2015 Svitava           43,0086     17,8139 58 20 

BIH 2015 Budani           42,8105     18,1269 302 2 

BIH 2015 Zakovo           42,8106     18,1394 332 2 

BIH 2015 Drijanjani           42,8628     18,0934 297-313 3 

BIH 2015 Grab           42,6060     18,4256 681 1 

Total 8    126 

HRV 2015 Vidonje           42,9824     17,6429 240 35 

HRV 2015 Zvekovica           42,5764     18,2390 112 3 

HRV 2015 Jesenice           42,5906     18,2748 665 5 

HRV 2015 Gruda           42,5217     18,3638 65 2 

HRV 2015 Duba           42,6003     18,3395 475 4 

HRV 2015 Vodovada           42,5190     18,4218 334 1 

HRV 2015 Grusici           42,5540     18,2745 175 1 

HRV 2015 Gornja Ljuta           42,5349     18,4000 241 3 

HRV 2015 Šumet           42,6503     18,1425 104 2 

HRV 2015 Lovorno           42,7104     18,0722 356 2 

HRV 2015 Glušci           43,0168     17,6816 14 2 

Total 11    60 

MKD 2015 Svidovica           41,3929     22,7001 239 1 

MKD 2015 Kurtamzali           41,2951     22,6948 331 1 

MKD 2015 Kežovica           41,7346     22,1764 306 4 

MKD 2015 Mokrievo           41,3779     22,8389 341 5 

MKD 2015 Novo Selo           41,7339     22,1831 343 3 

MKD 2015 Smokvica           41,2563     22,4692 104 1 

MKD 2015 Selce           41,6472     22,1730 541 1 

MKD 2015 Suvo Grlo           41,6071     22,2323 463 3 

MKD 2015 Dedeli           41,2833     22,6018 183 5 

MKD 2015 Stojakovo           41,1573     22,5649 78 1 

MKD 2015 Nov Dorjan           41,2180     22,7018 193 2 

MKD 2015 Čalakli           41,3041     22,6353 173 5 

MKD 2015 Furka           41,2418     22,6096 329 1 

MKD 2015 Mokrino           41,3805     22,8609 317 3 

Total 14    36 

MKD 2016 Kurtamzali 41,2951 22,6948 331  1 

MKD 2016 Svidovica 41,3929 22,7000 239  8 

MKD 2016 Kežovica 41,7346 22,1764 306  17 
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MKD 2016 Mustafino 41,8416 22,0773 286  1 

MKD 2016 Svinjisthe 41,4363 20,9144 680  2 

MKD 2016 Neprosthemo 42,0556 21,0244 499 1 

Total 6    30 

BGR 2015 Pervomay           41,4118     23,1261 219 1 

BGR 2015 Karnalovo           41,4679     23,2153 197 1 

BGR 2015 Starchevo           41,4693     23,2314 178 4 

BGR 2015 Harsovo           41,4642     23,3815 250 1 

BGR 2015 Dalbok Izvor           42,0239     25,0955 162 1 

Total 5    8 

BGR 2016 Malko Tarnovo           41,9730     27,5300 372 8 

BGR 2016 Goritsa           42,7940     27,5190 69 5 

BGR 2016 Razhitsa           42,7846     27,3978 105 1 

Total 3    14 

GRC 2017 Stefania           36,5109     22,3927  10 10 

GRC 2017 Pakia           36,4731     22,5122  88 2 

GRC 2017 Floka           37,3825     21,3536  10 9 

GRC 2017 Meligalas           37,1344     22,0041  84 1 

GRC 2017 Sykia           36,4731     22,5122  102 1 

GRC 2017 Levidi           37,4205     22,1718  788 4 

GRC 2017 Kalivia Karnesi           37,4718     22,1143  500 3 

GRC 2017 Metamorphosis           36,4824     22,5442  113 7 

GRC 2017 Vlachokerasia           37,2224     22,2236  936 1 

GRC 2017 Skala           36,5109     22,3927  20 1 

GRC 2017 Falasia Tuanasis           37,1759     22,1042  600 1 

Total 11    40 

TOTAL 58    314 

3.2 Chovy flebotomů 

Pro účely této práce byly využity 3 druhy flebotomů chovaných v koloniích na katedře 

parazitologie. Kolonie flebotomů jsou chovány v definovaných podmínkách (vlhkost, 

teplota, délka fotoperiody) ve speciální laboratoři.  

 Vývoj jedinců od stádia L1 do stádia dospělce probíhá ve vysádrovaných plastových 

kelímcích, kde je udržována vhodná vlhkost. Jako potrava larvám slouží organický materiál 

získaný smísením fermentovaných králičích exkrementů a pelet. Stádium L4 se následně 

v kelímku zakuklí a po několika dnech vylétá dospělec. 

 Dospělci jsou vypouštěni do chovné sítě s definovanou vlhkostí a zdrojem cukru. 

Jednou až dvakrát týdně je do sítě s dospělci umístěn hostitel, na kterém sají dospělé 

samice (Volf & Volfova, 2011; Lawyer et al., 2017). V tab. 2 jsou uvedeny druhy, které byly 

využity v této práci společně se základními údaji chovu.  
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Tab. 2 - Kolonie flebotomů využité pro experimenty této práce 

druh původ 
teplota 
chovu 

vlhkost 
chovu hostitel 

P. papatasi Turecko 24–25° C 30–40 % Mus musculus BALB/c 

L. longipalpis Brazílie 26–27° C 50–65 % Mus musculus BALB/c 

S. schwetzi Etiopie 
25–26° C 40–50 % Mus musculus BALB/c 

26–27° C 50–65 % Eublepharis macularius 
 

 

3.3 Zpracování a morfologická determinace samic 

Samice určené primárně k izolaci DNA byly pitvány pod binolupou (model Olympus XS). 

Pomocí nástrojů určených k pitvání flebotomů (entomologická minucie vsazená do dřevěné 

špejle) a entomologické pinzety s ostrou špičkou byla samicím oddělena hlava a koncová 

část abdomenu. Abdomen a hlava byly přeneseny do kapky montovacího média CMCP 10 

High Viscosity Mountant (Polysciences, Inc.) na podložním skle a následně zakryta krycím 

sklíčkem a řádně označena. Zbylé části těl flebotomů byly umístěny do mikrozkumavky k 

následné izolaci DNA.  

 V dalším kroku došlo k morfologické determinaci jedinců z trvalých preparátů pod 

mikroskopem (model Olympus CX31) na základě morfologických znaků typických pro 

jednotlivé rody, podrody a druhy (obr. 5 a 6). Pro interpretaci znaků byly využity domácí 

klíče k určování flebotomů, sestavené na základě publikovaných klíčů (Lewis, 1982; 

Dantas-Torres et al., 2014).  
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Obr. 5 – Pharynxy samic flebotomů z terénních odchytů. Na fotografiích je patrné typické ozubení 

pro jednotlivé druhy. 

A - P. perfiliewi/tobbi (Larroussious); B - P. neglectus (Larroussious); C - P. balcanicus (Adlerius); 

D - P. simici (Adlerius); E - P. papatasi (Phlebotomus); F - Paraphlebotomus sp.; 

G - S. minuta (Sergentomyia); H - S. dentata (Sergentomyia). 

Foceno mikroskopem Olympus BX51 při zvětšení 200 x a dále upraveno 
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Obr. 6 - Porovnání morfologicky těžko rozlišitelných pharynxů druhu P. tobbi (A) a druhu 

P. perfiliewi (B). Zobrazené pharynxy pochází ze samic určených molekulárními metodami. 

Foceno mikroskopem Olympus BX51 při zvětšení 200 x a dále upraveno. 

 

 Samice, primárně určené pro metodu PMM MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie, 

byly zpracovány ve dvou krocích. V prvním kroku byl samicím za pomoci pitvacích nástrojů 

a pinzety oddělen celý abdomen od hrudi a hlavy, které byly následně vloženy do 

mikrozkumavky se 70% čistým etanolem. Celý abdomen byl zpracován pro identifikaci 

nasáté krve, viz níže. V druhém kroku byla v laboratoři oddělena hlava od hrudi pod 

binolupou a zpracována jako trvalý preparát a použita pro morfologickou determinaci.  

3.4 Izolace DNA 

Ze všech zpracovaných samic byla izolována DNA, která byla následně použita jako 

templát pro další metody. Vzorky určené k izolaci byly uchovány buď v destilované vodě, 

v případě, že izolace byla prováděna bezprostředně po morfologickém zpracování, nebo 

v 70% čistém etanolu. Vzorky uchovávané v etanolu byly před vlastní izolací DNA vloženy 

do destilované vody, aby došlo k vytěsnění etanolu. 

 Následně byly části těl samic flebotomů přeneseny do 200 µl lyzačního pufru (Roche) 

a pomocí sterilních homogenizačních pístků rozmělněny. Pro izolaci DNA byla použita 

izolační sada High Pure PCR Template Preparation Kit (Roche) a bylo postupováno dle 

přiloženého návodu.  

 Izolovaná DNA byla v posledním kroku eluována do 50 µl elučního pufru a skladována 

v 1,5 ml plastových zkumavkách při -20 °C do dalšího zpracování.  
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3.5 PCR amplifikace a sekvenační analýza 

Získaná DNA byla následně použita v polymerázových řetězových reakcích jako templát 

pro amplifikaci genetických markerů. Po každé amplifikaci následovalo ověření reakce na 

agarózovém gelu pomocí horizontální elektroforézy.  

3.5.1 PCR amplifikace pro druhové určení samic 

Pro potvrzení morfologické identifikace samic, nebo v případech obtíženého či nemožného 

morfologického určení byla pro druhové určení flebotoma použita metoda sekvenační 

analýzy. Pro určení byl pomocí PCR amplifikován 739 pb velký úsek mitochondriálního 

genu pro podjednotku I cytochrom c oxidázy, jakožto univerzálního a spolehlivého markeru 

pro různé skupiny bezobratlých živočichů. V reakci byly použity univerzální LCO/HCO 

primery, které jsou uvedeny v tab. 3. Použitý amplifikační protokol je znázorněn na obr. 7 

(Folmer et al., 1994). Reakce byly míchány do objemu 25 µl v laminárním boxu (sterilním 

prostředí), a to při poměrech 1 µl forward primeru, 1 µl reverse primeru, 12,5 µl EmeraldAmp 

GT PCR Master Mix (TaKaRa Bio, Inc.), 8,5 µl PCR H2O a 2 µl DNA templátu.  

 

Tab. 3 - Primery použité při druhovém určování samic 

. 

 

Obr. 7 - Amplifikační protokol použitý při molekulárním určování samic sekvenační analýzou za 

základě COI 

Amplifikovaný 
gen Název Určení Sekvence (5' → 3') 

Cytochrom c oxidáza I 

LCO (Folmer et al., 1994) forward GGTCAACAAATCATAAAGATATTGG 

HCO (Folmer et al., 1994) reverse TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA 
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3.5.2 PCR amplifikace pro určení zdroje krve 

DNA všech nasátých samic určených k sekvenační analýze a vybraných samic 

zpracovaných PMM MALDI-TOF hmotnostní spektrometrií byla využita jako templát pro 

PCR amplifikaci a následnou sekvenační analýzu. Pro určení bylo využito více genetických 

markerů.  

 Prvním vybraným markerem byl mitochondriální gen pro cytochrom B. Jedná se o 

nejčastěji využívaný gen k identifikaci krevních zdrojů u flebotomů i většiny krevsajících 

zástupců z řádu Diptera (Kent, 2009). Univerzálně pro obratlovce byly použity primery (Cyto 

1 a Cyto 2), které amplifikují 359 pb velký úsek tohoto genu (Abbasi et al., 2009). V případě 

amplifikace úseku cytochromu B pro psa domácího (Canis lupus), byl použit univerzální 

forward primer pro obratlovce společně s druhově specifickým reverse primerem pro psa 

(Garros et al., 2011). V případě určování krevních zdrojů u rodu Sergentomyia, u kterého 

byli mezi očekávanými hostiteli plazi, byl použit forward primer, navržený k amplifikaci 

úseku úseku cytochromu B specificky u plazů společně s univerzálním reversem primerem 

Cyto 2 (Cupp et al., 2004; González et al., 2017).  

 Dalším vybraným genem byl jaderný „single copy“ gen pro prepronociceptin, jež je 

v současnosti také hojně pro identitifikace hostitelů u flebotomů využíván. Použité primery, 

PNOC-F a PNOC-R, amplifikovaly 330 pb velký úsek tohoto genu, a to univerzálně pro 

savce (Haouas et al., 2007).  

 Třetím markerem se stal mitochondriální gen pro cytochrom c oxidázu, konkrétně jeho 

758 pb velký úsek (Alcaide et al., 2009). Použité primery měly amplifikovat tento úsek 

univerzálně u obratlovců. Přes opakované snahy a modifikace reakcí i amplifikačních 

protokolů se nám bohužel tento postup nepodařilo rutinně zavést.  

 Reakce byly stejně jako při druhové identifikaci připravovány ve sterilním boxu, ale 

nejčastěji do celkového objemu 50 µl. Poměry reagencií byly následovné: 25 µl 

EmeraldAmp GT PCR Master Mix (TaKaRa Bio, Inc.), popř. PCRBIO HS Taq Mix 

(PCRBIOSYSTEMS) v případě amplifikace jaderného genu pro prepronociceptin; 16–18 µl 

PCR H2O; 1–2 µl forward primeru; 1–2 µl reverse primeru a 5 µl DNA templátu. Při PCR 

amplifikacích jaderného PNOC genu byla namísto standardně využívané polymerázy 

EmeraldAmp GT PCR Master Mix (TaKaRa Bio, Inc.) použita polymeráza PCRBIO HS Taq 

Mix (PCRBIOSYSTEMS), jež se prokázala být účinnější. Všechny použité primery jsou 

součástí tab. 4. Pro amplifikační reakce bylo použito původních protokolů, které byly v 

některých případech upraveny, jak je znázorněno na obr. 8. 
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Tab. 4 - Primery testované při určování krevních zdrojů 

 

 
Obr. 8 - Amplifikační protokoly použité při určování krevních zdrojů 

  

Amplifikovaný 
gen Název Určení Sekvence (5' → 3') 

Cytochrom B 

Cyto 1 (Abbasi et al., 2009) forward CCATCAAACATCTCAGCATGATGAAA 

Cyto 2 (Abbasi et al., 2009) reverse CCCCTCAGAATGATATTTGTCCTC 

UNIV1 (Garros et al. 2011) forward GACCAATGATATGAAAAACCATCGTTGT 

CANIS (Garros et al. 2011) reverse CAAGCATACTCCTAGTAAGGATCCG 

RPT.Cyt (Cupp et al. 2004) forward GCHGAYACHWVHHYHGCHTTYTCHTC 

Cyto 2 (Abbasi et al., 2009) reverse CCCCTCAGAATGATATTTGTCCTC 

Rpt. Cyt 1 (Burkett-Cadena et al., 
2008) forward GCCTGTTTACCAAAAACATCAC 

Rpt. Cyt 2 Burkett-Cadena et al., 
2008) reverse CTCCATAGGGTCTTCTCGTCTT 

Prepronociceptin 
PNOC-F (Haouas et al., 2007) forward GCATCCTTGAGTGTGAAGAGAA 

PNOC-R (Haouas et al., 2007) reverse TGCCTCATAAACTCACTGAACC 

Cytochrom 
oxidáza I 

M13BC-FW (Alcaide et al., 2009) forward TGTAAAACGACGGCCAGTHAAYCAYAARGAYATYGGNAC 

BCV-RV1 (Alcaide et al., 2009) reverse GCYCANAYYATNCYYRTR(T)(A) 
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3.5.3 PCR amplifikace pro určení hostitelské rostliny 

Pro účely identifikace hostitelské rostliny u vybraných terénních vzorků byla využita PCR 

amplifikace a následná sekvenační analýza genu pro ribulosa-bisfosfát 

karboxylázu/oxygenázu (RbcL) za použití primerů (tab. 5) amplifikujících velkou 

podjednotku tohoto genu (Bafeel et al., 2011). Zpracované vzorky pocházely z lokalit 

uvedených v tab. 1 a z makedonské lokality Kukliš (s. š. 41,4016; v. d. 22,6669; 265 m.n.m). 

 Amplifikační reakce byly připravovány ve sterilním boxu do celkového objemu 25 µl, 

v těchto poměrech: 12,5 µl EmeraldAmp GT PCR Master Mix (TaKaRa Bio, Inc.), 5,5 µl 

PCR H2O; 1 µl forward primeru; 1 µl reverse primeru a 5 µl DNA templátu. Použitý 

amplifikační protokol je znázorněn na obr. 9.  

 

Tab. 5 - Primery použité při určování hostitelských rostlin u terénních vzorků 

 

 

Obr. 9 - Amplifikační protokol použitý při určování původu rostlinných šťáv u terénních vzorků 

 

3.5.4 Gelová elektroforéza 

Pro ověření úspěšnosti amplifikace byla využita horizontální gelová elektroforéza. Pro účely 

elektroforézy byl míchán 1% - 2,5% gel smícháním práškové agarózy (BioReagent, Sigma) 

s příslušným objemem pufru (50x TAE Electrophoresis Buffer, Thermo Scientific) a pro 

vizualizaci DNA bylo použito barvivo SYBR safe (ThermoFisher Scientific). 

 Na gel bylo zpravidla naneseno 10 µl PCR produktu, do první jamky byl současně 

nanesen velikostní standard GeneRuler 100bp DNA Ladder (Thermo Scientific) nebo 

Amplifikovaný gen Název Určení Sekvence (5' → 3') 

Ribulosa-bisfosfát 
karboxylázu/oxygenázu  

rbcLaF forward ATGTCACCACAAACAGAGACTAAAGC 

rbcLaR reverse GTAAAATCAAGTCCACCRCG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 °C 95 °C 

51 °C 

68 °C 68 °C 

4 °C 

1 m 30 s 

30 s 

1 m 5 m 

 

∞ 
35 x 
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Quick-Load Purple 100 bp DNA Ladder (New England Biolabs, Inc.). Elektroforéza 

následně běžela při napětí 90–120 V, v závislosti na velikosti gelu, 25–50 minut. Výsledek 

elektroforézy byl vizualizovananý pod UV světlem. V některých případech bylo na gel 

naneseno větší množství či celý produkt, zejména pokud použití gelové elektroforézy 

nesloužilo pouze k ověření amplifikace produktu, ale pro vizualizaci výsledků (multiplex 

PCR, RFLP). Nebo pokud bylo žádané výříznout viditelný proužek (band) přímo z gelu, 

například v případech, kdy na gelu bylo detekováno větší množství nespecifických bandů. 

3.5.5 Přečištění produktu a příprava vzorku na sekvenaci 

Ve vzorcích, které se úspěšně amplifikovaly, byl PCR produkt přečištěn pomocí purifikační 

sady High Pure PCR Product Purification Kit častěji od firmy GeneAll, méně často od firmy 

Roche. Přečištěný produkt byl eluován do celkového objemu 30–50 µl v závislosti na typu 

reakce. Koncetrace a čistota byly měřeny na spektrofotometru Nanodrop ND - 1000 

(Thermo Scentific).  

3.5.6 Sekvenační analýza 

Dle naměřených hodnot byly míchány sekvenační reakce tak, aby výsledná koncentrace 

odpovídala ± 5 ng DNA na 100 pb. Reakce byly míchány v laminárním boxu do celkového 

objemu 8 µl, přičemž v reakci byl vždy obsažen 1 µl forward/reverse primeru, 0,5 – 7 µl 

přečištěného produktu a 0–6,5 µl PCR H2O. Takto připravené a označené mikrozkumavky 

byly předány do sekvenační laboratoře PřF UK.  

 Výsledky získané ze sekvenátoru byly zobrazeny a analyzovány v programu Unipro 

UGENE a následně porovnány pomocí algoritmu BLAST s  databází GeneBank 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/). 

3.6 Multiplex PCR 

Další použitou metodou pro určení krevních zdrojů byla multiplex neboli mnohonásobná 

PCR. V reakci byl použit univerzální forward primer a druhově specifické reverse primery 

úseku genu pro mitochondriální cytochrom B pro kozu domácí (Capra hircus), ovci domácí 

(Ovis aries) a tur domácí (Bos taurus) (Garros et al., 2011). Reakce byly připravovány do 

objemu 25 µl za použití 1 µl univerzálního forward primeru, 0,5 µl od každého specifického 

reverse primeru, 12,5 µl EmeraldAmp GT PCR Master Mix (TaKaRa Bio, Inc.) a 8 µl PCR 

H2O. Průběh reakce je znázorněn na obr. 10. 

 Pro vizualizaci výsledků byl připraven 2% agarózový gel. Použité primery a velikosti 

produktů pro jednotlivé hostitele jsou zaneseny v tab. 6.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
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Tab. 6 - Primery použité při multiplex PCR a velikosti jejich produktů reakce 

 

 

Obr. 10 - Amplifikační protokol použitý při multiplex PCR 

 

3.7 RFLP 

Poslední testovanou metodou pro identifikaci nasáté krve se stala analýza délky 

restrikčních fragmentů. Amplifikován byl 359 pb dlouhý úsek genu pro cytochrom B za 

použití stejných primerů, jako při sekvenační analýze, a to v 50 µl reakci výše popsaným 

postupem. Po amplifikaci bylo 10 µl produktu použito pro ověření úspěšnosti reakce 

elektroforézou na 1% agarózovém gelu. Zbývají produkt byl přečištěn pomocí purifikačního 

kitu High Pure PCR Product Purification Kit (GeneAll nebo Roche) a následně byla změřena 

jeho koncentrace na spektrofotometru. Pro štěpení produktu byly zvoleny celkem dvě 

restrikční endonukleázy, Hinf I a Hae III (New England Biolabs, Inc.), které mají specifická 

restrikční místa v tomto genu pro většinu běžných hostitelů flebotomů. Restrikčním místem 

pro endonukleázu Hae III je sekvence GGCC od 5´ konce, přičemž k rozštípnutí dochází 

mezi guaninem a cytosinem a restrikčním místem pro Hinf I je sekvence GANTC od 5´ 

konce, přičemž k rozštípnutí dochází mezi guaninem a adeninem.  

 Restrikční reakce byla připravena v laminárním boxu do objemu 50 µl. Na 1 µl restrikční 

endonukleázy byl použit přibližně 1 ng DNA dle změřené koncentrace. Dále bylo do reakce 

přidáno 5 µl pufru CutSmart Buffer (New England Biolabs, Inc.) a zbývající objem byl 

 

Amplifikovaný gen Název Určení Sekvence (5' → 3') velikost 
produktu (pb) 

Cytochrom B 

UNIV2  forward TGAGGACAAATATCATTYTGAGGRGC 

OVIS reverse GGCGTGAATAGTACTAGTAGCATGAGGATGA 336 

CAPRA reverse GGCGTGAATAGTACTAGTAGCATGAGGATGA 313 

BOS reverse TAAGATGTCCTTAATGGTATAGTAG 287 
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doplněn PCR H2O. Produkt byl štěpen v cykleru 1 hodinu při 37 °C a reakce byla 

inaktivována během 20 minut při 80 °C. Výsledný produkt byl vizualizován na 2,5% 

agarózovém gelu a výsledky byly odečteny pod UV světlem a vyfoceny. 

3.8 MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie 

3.8.1 Druhová identifikace flebotomů metodou proteinového profilování 

Thorax některých samic byl použit pro určení druhu flebotoma pomocí proteinového 

profilování metodou MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie. Tato metoda byla prováděna 

ve spolupráci s Petrem Haladou, PhD.  z Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR.  

 V první řadě byla samicím pitvou oddělena hlava a abdomen. Thorax byl následně 

přenesen do 10 µl  25% roztoku kyseliny mravenčí (CH2O2) a rozmělněn sterilním pístem 

na elektrickém homogenizátoru (Nichipet EX II). Poté byl vzorek po dobu 15 sekund stočen 

ve stolní centrifuze MiniSpin (Eppendorf) při 10 000 g. Následně byly 2 µl homogenátu 

smíchány s 2 µl MALDI matrice, kterou byla kyselina sinapová (30 mg/ml, Sigma), 

rozpuštěná v 60% acetonitrilu/0,3% kyseliny trifluoroctové. Na MALDI destičku byl nanesen 

1 µl vzniklé směsi a ponechán krystalizaci za pokojové teploty (Dvořák et al., 2014).  

 Proteinová spektra byla měřena na hmotnostním spektrometru Ultraflex III MALDI-TOF 

(Bruker Daltonics) v rozsahu molekulových hmotností 2–25 kDa a analyzována pomocí 

programu FlexAnalysis 3.4. Pro účel druhové identifikace byla změřená spektra 

exportována do programu Biotyper 3.1, kde byla upravena (výběr píků, normalizace, 

vyhlazení), a následně porovnávána s domácí („in-house“) databází, obsahující refereční 

spektra 23 různých druhů flebotomů. Za jednoznačně určená spektra byla považována 

taková, jejichž hodnota LSV (Log Score Value) byla vyšší než 2.  

3.8.2 Identifikace nasáté krve metodou PMM MALDI-TOF MS 

Pro identifikaci nasáté krve byla použita metoda založená na peptidovém mapování (PMM 

– Peptide Mass Mapping) α a β podjednotky hostitelského hemoglobinu pomocí MALDI-

TOF hmotnostní spektrometrie. Oddělený abdomen samic byl přenesen do objemu 50 µl 

destilované vody a následně rozmělněn pomocí elektrického homogenizátoru (Nichipet EX 

II) a sterilních plastových pístů. Poté byl vzorek stočen 15 sekund při 10 000 g ve stolní 

centrifuze MiniSpin (Eppendorf) a 10 µl supernatantu bylo smícháno s 10 µl 50 mM 

N-ethylmorfolinového pufru (pH 8.1; Sigma-Aldrich) obsahujícího 100 ng trypsinu 

(Promega). Inkubace probíhala při 37 °C po dobu 20 minut. Po dokončení trypsinového 

štěpení bylo naneseno vždy 2 x 0,5 µl každého vzorku na MALDI destičku a ponecháno 
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schnutí v pokojové teplotě. Po odpaření rozpouštědla byl vzorek překryt 0,5 µl matrice, 

kterou byla v tomto případě kyselina-kyano-4-hydroxyskořicová (5 mg/ml, Sigma), 

rozpuštěná v 50% acetonitrilu/0,1% kyseliny trifluoroctové. 

 Vzorky byly analyzovány na hmotnostním spektrometru Ultraflex III MALDI-TOF 

(Bruker Daltonics) metodou peptidového mapování v hmotnostním rozsahu 700–4000 Da. 

V každém spektru byly vybrány 2–3 peptidové signály (hmoty), které byly následně 

zpracovány pomocí MS/MS peptidového sekvenování. Získaná MS/MS spektra byla 

porovnána s dostupnými sekvencemi pro obratlovčí hostitele v databázi SwissProt s 

využitím programu MASCOT pro nalezení shody (Hlavačková et al., 2019).  Původ nasáté 

krve byl identifikován na základě určení molekulové hmotnosti a sekvence unikátních 

hostitelských peptidů vzniklých trypsinovým štěpěním uvedených v tab. 7. 
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Tab. 7 - Unikátní hostitelské peptidy α a β podjednotky hemoglobinu, jejich molekulové hmoty a 

sekvence určené metodou PMM MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie 

Alfa podjednotka hemoglobinu 

Hostitel Č. DTB AA 18-32 [M+H]+ AA 63-91 / 70-91 [M+H]+ 

Homo sapiens P69905 VGAHAGEYGAEALER 1529.73 VADALTNAVAHVDDMPNALSALSDLHAHK 2996.49 

Mus musculus P01942 IGGHGAEYGAEALER 1529.73 VADALASAAGHLDDLPGALSALSDLHAHK 2836.46 

Bos taurus P01966 VGGHAAEYGAEALER 1529.73 AVEHLDDLPGALSELSDLHAHK 2367.19 

Ovis aries P68240 VGGNAGAYGAEALER 1434.70 AVGHLDDLPGTLSDLSDLHAHK 2311.17 

Capra hircus P0CH25 VGGNAGAYGAEALER 1434.70 AVGHLDDLPGTLSDLSDLHAHK 2311.17 

Equus asinus P01959 VGGNAGEFGAEALER 1476.71 VGDALTLAVGHLDDLPGALSNLSDLHAHK 2949.54 

Canis lupus P60529 IGGHAGDYGGEALDR 1487.69 VADALTTAVAHLDDLPGALSALSDLHAYK 2948.54 

Felis catus P07405 IGSHAGEYGAEALER 1559.75 VADALTQAVAHMDDLPTAMSALSDLHAYK 3055.49 

Gallus P01994 IAGHAEEYGAETLER 1645.78 VVAALIEAANHIDDIAGTLSKLSDLHAHK 3022.63 

Meleagris 
gallopavo 

P81023 IAGHAEEYGAETLER 1645.78 VVAALIEAANHIDDIAGTLSKLSDLHAHK 3022.63 

      

      

Beta podjednotka hemoglobinu 

Hostitel Č. DTB AA 17-29 / 19-31 [M+H]+ AA 40-58 / 42-60 / 42-62 [M+H]+ 

Homo sapiens P68871 VNVDEVGGEALGR 1314.66 FFESFGDLSTPDAVMGNPK 2058.95 

Mus musculus P02088 VNSDEVGGEALGR 1302.63 YFDSFGDLSSASAIMGNAK 1980.90 

Bos taurus P02070 VKVDEVGGEALGR 1328.71 FFESFGDLSTADAVMNNPK 2089.95 

Ovis aries P02075 VKVDEVGAEALGR 1342.73 FFEHFGDLSNADAVMNNPK 2152.98 

Capra hircus P02077 VKVDEVGAEALGR 1342.73 FFEHFGDLSSADAVMNNAK 2099.95 

Equus asinus 
XP_0146
95112.1 

VNEEEVGGEALGR 1358.65 FFDSFGDLSNPAAVMGNPK 2013.94 

Canis lupus P60524 VNVDEVGGEALGR 1314.66 FFDSFGDLSTPDAVMSNAK 2048.93 

Felis catus P07412 VNVDEVGGEALGR 1314.66 FFESFGDLSSADAIMSNAK 2036.93 

Gallus P02112 VNVAECGAEALAR 1302.65 FFASFGNLSSPTAILGNPMVR 2226.14 

Meleagris 
gallopavo 

P84479 VNVADCGAEALAR 1288.63 FFASFGNLSSPTAILGNPMVR 2226.14 
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4 Výsledky  

4.1 Testování citlivost sekvenační analýzy na experimentálně 

nasátých samicích 

V tomto pokusu byly testovány samice třech druhů flebotomů chovaných na katedře 

parazitologie. Počátkem experimentu bylo nasátí dospělých samic za kontrolovaných 

podmínek na laboratorních hostitelích, tedy samicích laboratorní myši (M. musculus) kmen 

BALB/c. Zastoupeny byly tři rody podčeledi Phlebotominae: Lutzomyia (druh L. longipalpis), 

Sergentomyia (druh S. schwetzi) a Phlebotomus (druh P. papatasi). 

 Nasáté samice byly vytřízeny a odebírány, a to vždy po dvanácti hodinách, 

v rozmezí 0 až 84 hodin po sání. Po celou dobu byly samice v definovaných podmínkách 

chovu (kap. 3.2, tab. 2). U druhu L. longipalpis z každého časového intervalu bylo vždy 6 

samic zpracováno bezprostředně po odběru a zbylé samice uloženy v 70% čistém etanolu 

při -20 °C na 17 měsíců. U druhu P. papatasi a S. schwetzi byly ihned zpracovány vždy 4 

samice z každého odběru. Z odebraných samic byla izolovaná DNA, která byla použita při 

pokusu citlivosti sekvenační analýzy pro určení původu nasáté krve v různých časech po 

sání. Testován byl 359 pb velký úsek mitochondriálního genu pro cytochrom B (dále cyt B) 

a také 330 pb velký úsek jaderného genu pro prepronociceptin (dále PNOC). 

 DNA byla získána celkem ze 144 samic. Určení na základě cyt B bylo testováno u 144 

samic, 32 samic P. papatasi, 32 samic S. schwezi a 80 samic L. longipalpis, přičemž u 48 

vzorků se jednalo o DNA, která byla získána bezprostředně po odebrání nasátých samic a 

DNA 32 vzorků byla získána ze samic, které byly 17 měsíců skladovány při -20 °C v 70% 

etanolu, čímž jsme chtěli testovat případnou změnu citlivosti metody při dlouhodobějším 

skladování vzorků. Pomocí PNOC genu bylo testováno celkem 128 vzorků, 32 samic 

P. papatasi, 32 samic S. schwetzi a 64 samic L. longipalpis, přičemž opět DNA 32 

testovaných vzorků byla získána bezprostředně po odebrání samic a DNA zbylých 32 

vzorků byla získána ze samic, které byly 17 měsíců skladovány při -20 °C v 70% čistém 

etanolu. Výsledky jsou podrobněji popsány níže pro jednotlivé druhy.  

4.1.1 Porovnání dynamiky trávení  

U samic byla opticky, zrakem a za použití stereomikroskopu (Leica M250 FA) porovnávána 

dynamika trávení přijaté krve (obr. 11-13). Na základě pozorování byly stanoveny stupně 

degradace krve v abdomenu samic a přiřazeny ke konkrétním časům pro jednotlivé druhy 

(tab. 8). Rychlost trávení přijaté krve se lišila jednak mezi jednotlivými druhy, zároveň byla 
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pozorována i variabilita mezi jedinci jednoho druhu. Nejrychlejší degradace byla 

pozorována u druhu L. longipalpis, kde měly některé samice formovaná vajíčka 

v abdomenu již 48 hodin po sání. Oproti tomu u druhů P. papatasi a S. schwetzi byla vajíčka 

viditelná nejdříve 60 hodin po sání.  

 

Tab. 8 – Námi definované stupně degradace nasáté krve v abdomenu samic a jejich časové rozložení u 

jednotlivých druhů 

 

*HPS = hodin po sání 

 

 

Obr. 11 - Zobrazení dynamiky trávení přijaté krve u druhu P. papatasi 0-84 hodin po sání 

  definice časové rozložení  

obsah krve 

v abdomenu 

barva 

tráveniny 

L. longipalpis S. schwetzi P. papatasi 

stupeň 0 80 – 90 % světle červená 0 HPS* 0 – 24 HPS 0 – 12 HPS 

stupeň 1 60 – 70 % tmavě červená 0 – 12 HPS 24 – 36 HPS 12 – 36 HPS 

stupeň 2 40 – 50 % hnědá 12 – 24 HPS 36 – 60 HPS 36 – 48 HPS 

stupeň 3 < 30 % tmavě hnědá 24 – 48 HPS 60 – 72 HPS 48 – 60 HPS 
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Obr. 12 - Zobrazení dynamiky trávení přijaté krve u druhu S. schwetzi 0-84 hodin po sání 

 

 

Obr. 13 - Zobrazení dynamiky trávení přijaté krve u druhu L. longipalpis 0-84 hodin po sání 
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4.1.2 Porovnání citlivosti sekvenační analýzy 

Zároveň byla pro jednotlivé druhy a časy po sání porovnávána citlivost amplifikace a 

následné sekvenační analýzy pro určení původu krve. Produkt vzniklý PCR amplifikací byl 

detekován na 1% agarózovém gelu. Vybrané pozitivní vzorky byly dále zpracovány a 

zaslány na sekvenaci. Cílem pokusu bylo zjistit, do jaké hodiny po sání (stupně degradace 

přijaté krve) je možné u těchto druhů správně identifikovat hostitele. Celkové srovnání 

úspěšné detekce a identifikace hostitele pro všechny testované druhy je uvedeno v tab. 12. 

➢ L. longipalpis 

 Při testování DNA získané z nasátých samic ihned po odběru byl produkt, odpovídající 

cyt B, detekován od času 0 až do času 84 hodin po sání. Poté byly z každého času vybrány 

pozitivní vzorky, které byly připraveny a zaslány na sekvenaci. Sekvence odpovídala 

hostiteli (M. musculus) u samic odebraných 0 až 48 hodin po sání. V čase 60 až 84 hodin 

po sání byla amplifikována nespecifická sekvence, nebo se jednalo o kontaminace. U 

jaderného PNOC genu se produkt podařilo detekovat opět 0 až 84 hodin po sání. Na 

základě sekvence se hostitele správně podařilo určit u samic odebraných 0 až 48 hodin po 

sání, tedy stejně jako pro cyt B. Od 48. hodiny po sání sekvence neodpovídaly hostiteli. U 

samic skladovaných 17 měsíců při – 20 °C byl produkt pro cyt B detekován 0 až 48 hodin 

po sání a ve stejném rozmezí byla i úspěšně identifikována hostitelská sekvence. U PNOC 

genu byl produkt detekován 0 až 84 hodin po sání, ale hostitel byl úspěšně identifikován na 

základě sekvenace pouze do 36. hodiny po sání. Přesné rozložení testovaných i úspěšně 

určených vzorků je uvedeno v tab. 9. 
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Tab. 9 – Úspěšnost detekce a identifikace hostitele pro laboratorně nasáté samice L. longipalpis 

 

 

 

  

druh → L. longipalpis 

gen → Cyt B PNOC 

doba po sání ↓ 

detekce sekvenace detekce sekvenace 

počet úspěšných 
detekcí / počet 

testovaných vzorků 

počet úspěšných 
identifikacích / počet 
testovaných vzorků 

počet úspěšných 
detekcí / počet 

testovaných vzorků 

počet úspěšných 
identifikacích / počet 
testovaných vzorků 

0 HPS 
ihned 

6 / 6 2 / 2 4 / 4 3 / 3 

17 m 
4 / 4 2 / 2 4 / 4 2 / 2 

12 HPS 
ihned 

4 / 6 2 / 2 4 / 4 3 / 3 

17 m 
4 / 4 2 / 2 4 / 4 2 / 2 

24 HPS 
ihned 

4 / 6 2 / 2 4 / 4 3 / 3 

17 m 
4 / 4 2 / 2 3 / 4 2 / 2 

36 HPS 
ihned 

4 / 6 2 / 2 3 / 4 3 / 3 

17 m 
1 / 4 1 / 1 3 / 4 1 / 2 

48 HPS 
ihned 

5 / 6 1 / 2 2 / 4 1 / 3 

17 m 
1 / 4 1 / 1 3 / 4 0 / 2 

60 HPS 
ihned 

2 / 6 0 / 2 3 / 4 0 / 3 

17 m 
0 / 4 - 2 / 4 0 / 2 

72 HPS 
ihned 

2 / 6 0 / 2 4 / 4 0 / 3 

17 m 
0 / 4 - 3 / 4 0 / 2 

84 HPS 
ihned 

1 / 6 0 / 1 2 / 4 0 / 2 

17 m 
0 / 4 - 4 / 4 0 / 2 
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➢ S. schwetzi 

 U druhu S. schwetzi byl produkt úspěšně detekován 0 až 60 hodin po sání pro oba 

použité markery (cyt B, PNOC), přičemž na základě sekvenace se podařilo úspěšně určit 

hostitele až 60 hodin po sání při použití cyt B a až 48 hodin po sání při použití PNOC genu 

(tab. 10). 

  

Tab. 10 - Úspěšnost detekce a identifikace hostitele pro laboratorně nasáté samice S. schwetzi 

 

➢ P. papatasi 

 U druhu P. papatasi při použití úseku pro cyt B se nám produkt podařilo detekovat 

v rozmezí 0 až 84 hodin po sání, avšak sekvenace v žádném z časů nedokázala úspěšně 

určit hostitele. Výsledné sekvence při porovnání s databází odpovídaly právě sekvencím 

pro druh P. papatasi, a to ve všech případech. U tohoto druhu nám tedy použité primery 

amplifikovaly úsek tohoto genu pro flebotoma a nikoliv pro hostitele. Úspěšné určení na 

základě sekvenace jsme zaznamenali při použití PNOC genu, kdy byl produkt detekován 0 

až 36 hodin po sání a ve stejném časovém rozmezí došlo u pozitivních vzorků i 

k úspěšnému přiřazení získané sekvence k hostiteli. Úspěšné detekce i identifikace jsou 

shrnuty v tab. 11. 

 

 

 

druh → S. schwetzi 

gen → Cyt B PNOC 

doba po sání ↓ 

detekce sekvenace detekce sekvenace 

počet úspěšných 
detekcí / počet 

testovaných vzorků 

počet úspěšných 
identifikacích / počet 
testovaných vzorků 

počet úspěšných 
detekcí / počet 

testovaných vzorků 

počet úspěšných 
identifikacích / počet 
testovaných vzorků 

0 HPS 4 / 4 2 / 2 4 / 4 2 / 2 

12 HPS 4 / 4 2 / 2 4 / 4 1 / 2 

24 HPS 3 / 4 2 / 2 4 / 4 2 / 2 

36 HPS 1 / 4 2 / 2 4 / 4 1 / 2 

48 HPS 3 / 4 1 / 2 4 / 4 1 / 2 

60 HPS 1 / 4 1 / 1 1 / 4 0 / 1 

72 HPS 0 / 4 - 0 / 4 - 

84 HPS 0 / 4 - 0 / 4 - 
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Tab. 11 - Úspěšnost detekce a identifikace hostitele pro P. papatasi  

 

 

Tab. 12 - Srovnání úspěšné detekce a přiřazení sekvence k hostiteli pro testované samice 

* samice L. longipalpis skladované 17 měsíců při -20° 

  

druh → P. papatasi 

gen → Cyt B PNOC 

doba po sání ↓ 

detekce sekvenace detekce sekvenace 

počet úspěšných 
detekcí / počet 

testovaných vzorků 

počet úspěšných 
identifikacích / počet 
testovaných vzorků 

počet úspěšných 
detekcí / počet 

testovaných vzorků 

počet úspěšných 
identifikacích / počet 
testovaných vzorků 

0 HPS 4 / 4 0 / 2 4 / 4 2 / 2 

12 HPS 4 / 4 0 / 2 4 / 4 2 / 2 

24 HPS 3 / 4 0 / 2 3 / 4 2 / 2 

36 HPS 4 / 4 0 / 2 3 / 4 1 / 2 

48 HPS 4 / 4 0 / 2 0 / 4 - 

60 HPS 4 / 4 0 / 2 0 / 4 - 

72 HPS 1 / 4 0 / 2 0 / 4 - 

84 HPS 3 / 4 0 / 2 0 / 4 - 

 

použitý marker → cyt B PNOC 

druh flebotoma ↓ detekce (HPS) sekvenace (HPS) detekce (HPS) sekvenace (HPS) 

L. longipalpis  0 - 84  0 - 48 0 - 84 0 - 48 

L. longipalpis (17 m -20°C)* 0 - 48 0 - 48 0 - 84 0 - 36 

S. schwetzi 0 - 60 0 - 60 0 - 60 0 - 48 

P. papatasi 0 - 84 - 0 - 36 0 - 36 
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4.2   Detekce zdroje krve u vzorků z terénních odchytů 

V rámci projektu VectorNet pod záštitou EFSA (European Food Safety Agency) a ECDC 

(European Centre of Disease Prevention and Control) bylo v letech 2015–2017 v oblasti 

Balkánu odchyceno více než 8000 flebotomů. Pro účely identifikace krevních zdrojů bylo 

během této práce zpracováno 314 nasátých samic z 5 zemí (Bosna a Hercegovina, 

Chorvatsko, Makedonie, Bulharsko a Řecko) a celkem 58 lokalit (kap. 3.1, tab. 1). Za 

účelem druhové identifikace byly z oddělných hlav, popř. posledních článků abdomenu, 

připraveny trvalé preparáty a identifikovány podle klíče. Na základě morfologických znaků 

bylo určeno celkem 7.. Nejvíce zástupců bylo z podrodu Larroussius, druh P. neglectus, P. 

perfiliewi/P. tobbi (nelze odlišit morfologicky, viz kap. 3.3, obr. 5), v případě absence 

některých znaků byly samice určeny pouze jako podrod Larroussius. Dalším podrodem 

vyskytujícím se v odchytech byl Adlerius, druh P. balcanicus a P. simici. Podrod 

Phlebotomus reprezentoval druh P. papatasi a identifikován byl také dosud nepojmenovaný 

nový druh z podrodu Paraphlebotomus, dále označovaný jako Paraphlebotomus sp.. 

Z rodu Sergentomyia byly samice určeny jako S. minuta a S. dentata. Na základě 

morfologie se nepodařilo určit celkem 19 jedinců. 

  Molekulární identifikace flebotomů založená na analýze COI genu byla provedena u 

93 samic. Pro 40 samic byly získány proteinové profily metodou MALDI-TOF MS (obr. 14). 

Výsledné druhové rozložení je uvedeno v tab. 13, přičemž u dvou samic se ani za použití 

sekvenační analýzy nepodařilo určit, zda se jedná o druh P. perfiliewi nebo P. tobbi, proto 

jsou v tabulce zaneseny jako P. perfiliewi/tobbi. 

 

Tab. 13 – Výsledné druhové složení nasátých samic zpracovaných z terénních odchytů 

 

 

 rod podrod Druh Počet 

Phlebotomus 

Larroussius 

P. neglectus 243 

P. tobbi 25 

P. perfiliewi 18 

P. perfiliewi/tobbi 2 

Adlerius 
P. balcanicus 3 

P. simici 3 

Phlebotomus P. papatasi 4 

Paraphlebotomus Paraphlebotomus sp. 3 

Sergentomyia  Sergentomyia 
S. minuta 9 

S. dentata 4 

TOTAL 314 
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Obr. 14 - Srovnání proteinových spekter získaných metodou MALDI-TOF hmotnostní spektrometrií 

pro jednotlivé druhy flebotomů identifikované v terénních odchytech 

 

 U všech 314 samic byl určován původ nasáté krve, a to buď jednou, zpravidla však 

více metodami. Celkově bylo identifikováno z nasáté krve 10 hostitelů, a to: tur domácí (Bos 

taurus), ovce domácí (Ovis aries), koza domácí (Capra hircus), pes domácí (Canis lupus), 
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kůň (Equus caballus), osel domácí (Equus asinus), kočka domácí (Felis catus), zajíc 

(Lepus), kur domácí (Gallus gallus) a krocan divoký (Meleagris gallopavo). V pěti případech 

se na základě výsledků přikláníme ke smíšenému saní, a to v kombinaci hostitelů: kůň -  

koza, slepice - kráva, zajíc - koza  a koza - osel, a to z důvodu identifikace odlišných 

hostitelů různými metodami. Celkově se hostitele nepodařilo identifikovat v 54 případech. 

 Pro identifikaci nasáté krve byly použity celkem 3 různé metody. Nejvíce vzorků bylo 

zpracováno sekvenační analýzou (221), a to při použití dvou genetických markerů. Prvním 

z nich byl mitochondriální cytochrom B, s kterým bylo analyzováno celkem 181 vzorků. 

Druhým genem byl jaderný PNOC gen, kterým bylo zkoumáno celkem 96 vzorků.  

 Další metodou použitou pro identifikaci nasáté krve byla multiplex PCR, která 

umožnila detekovat a odlišit tři nejčastější hostitelské druhy, a to: krávu, kozu a ovci na 

základě velikosti PCR produktu na elektroforetickém gelu (obr. 15). Tato metoda byla 

využita k identifikaci, případnému dourčení celkem u 76 vzorků. 

 

 

Obr. 15 - Detekce PCR produktu při použití multiplex PCR, 1 – tur domácí (B. taurus), 2 – ovce 

domácí (O. aries), 3 – koza domácí (C. hircus), 4 – ovce domácí (O. aries), 5 – ovce domácí 

(O. aries), 6 – ovce domácí (O. aries), 7 – ovce domácí (O. aries) 

 

 Metodou PMM MALDI-TOF hmotnostní spektrometrií bylo analyzováno 

148 nasátých samic a určeno celkem 8 hostitelských druhů. U těchto hostitelů byla metodou 

peptidového mapování získána spektra v rozsahu hmot 700–4 000 Da (obr. 16). Z těchto 

spekter byly vybrány 2–3 unikátní peptidy α či β podjednotky hemoglobinu, ze kterých byly 

pomocí MS/MS sekvenování získány druhově specifické sekvence aminokyselin. 



 

47 
 

 

Obr. 16 - Srovnání unikátních hostitelských spekter získaných metodou PMM MALDI-TOF 

hmotnostní spektrometrií pro 8 hostitelů, A – tur domácí; B – ovce domácí ; C – koza domácí; 

D – osel domácí; E – pes domácí; F – kočka domácí; G – kur domácí, H – krocan divoký 

 

A 

B 

E 

D 

C 

F 

G 

H 
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 Poslední metodou testovanou při identifikaci nasáté krve byl polymorfismus délky 

restrikčních fragmentů (RFLP) za použití 359 bp cyt B. Využity byly dvě restrikční 

endonukleázy Hae III a Hinf I. Tato metoda byla použita na vzorky, které již byly 

identifikovány některou z výše zmíněných metod, a to z důvodu ověření, zda pro jednotlivé 

hostitele vznikají unikátní fragmenty, které lze od sebe pomocí gelové elektroforézy odlišit 

(obr. 17). Metoda byla vyzkoušena opakovaně u 26 vzorků, výsledky však byly těžko 

interpretovatelné. Vzniklé fragmenty byly pro některé hostitele natolik podobné (koza, ovce, 

pes), že je od sebe nebylo možné na gelu rozlišit. Zároveň některé bandy byly velice málo 

kontrastní, což interpretaci výsledků také znesnadňovalo. Kvůli obtížnému odečítání 

výsledků z gelu, nebyla metoda používána pro další terénní vzorky. 

 

 

Obr. 17 - Srovnání fragmentů vzniklých štěpením restrikční endonukleázy Hae III metodou RFLP 

pro různé hostitele 
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4.2.1 Bosna a Hercegovina 

Při terénních odchytech na území Bosny a Hercegoviny v červenci 2015 bylo odchyceno 

celkem 126 nasátých samic, a to na 8 lokalitách na jihu země (obr. 18). Ze všech lokalit 

náležely nasáté samice do podrodu Larroussius. Zcela dominantně pak převládal druh 

P. neglectus (124). Pouze jedna samice byla určena jako druh P. tobbi a u jedné se ani na 

základě sekvenační analýzy nepodařilo identifikovat konkrétní druh, podle morfologie byla 

určena jako P. perfiliewi/tobbi. Všechny samice byly morfologicky identifikovány pod 

mikroskopem z trvalých preparátů a zároveň u 13 samic byla provedena sekvenační 

analýza COI genu pro potvrzení či doplnění morfologické identifikace. 

 

 

Obr. 18 - Mapa Bosny a Hercegoviny s vyznačenými lokalitami, na kterých byly odchyceny 

zpracované nasáté samice (pokladová mapa převzata z www.d-maps.com) 

 

 Původ nasáté krve se podařilo určit celkem u 114 samic, tedy u  90,5 % vzorků. 

Identifikovaná krve byla přiřazena celkem k šesti druhům hostitelů, a to koze (50), krávě 

(43), ovci (18), oslovi (1), psovi (1) a slepici (1). Identifikace nebyla úspěšná u 12 

studovaných vzorků. Pro identifikaci byly použity celkem 3 metody: sekvenační analýza (cyt 

B, PNOC), multiplex PCR a PMM MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie.  

  

  

http://www.d-maps.com/
http://www.d-maps.com/
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4.2.2 Chorvatsko  

Celkem na 11 lokalitách na jihu Dalmácie bylo v červenci 2015 odchyceno 60 nasátých 

samic (obr. 19). Samice náležely do 2 rodů, 57 do rodu Phlebotomus, podrodu Larroussius 

a 3 do rodu Sergentomyia. Stejně jako v Bosně a Hercegovině byly na všech lokalitách 

dominantně chytány samice druhu P. neglectus (45), na dvou lokalitách byla vedle tohoto 

druhu odchycena i nasátá samice P. tobbi (2). Nasáté samice S. minuta (3) byly odchyceny 

na dvou lokalitách. Všechny samice byly identifikovány morfologicky. U 6 samic byla 

provedena i molekulární identifikace na základě COI genu pro potvrzení morfologické 

identifikace nebo odlišení P. tobbi/perfiliewi. 

 

 

Obr. 19 - Mapa Chorvatska s vyznačenými lokalitami, na kterých byly odchyceny zpracované 

nasáté samice (pokladová mapa převzata z www.d-maps.com) 

 

 Původ nasáté krve se podařilo určit u 49 samic, tedy v 81,7 %. Nejčetnějším hostitelem 

byla kráva (25), následovaná ovcí (20). Koza byla identifikována pouze ve dvou případech, 

stejně jako slepice. Hostitele se nepodařilo identifikovat celkem v 11 případech, osmkrát u 

P. neglectus a ani jednou se nepodařilo identifikovat nasátou krev u S. minuta, přestože 

http://www.d-maps.com/
http://www.d-maps.com/
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byly použity univerzální obratlovčí i specifické plazí primery. Při určování krve byly opět 

použity výše zmíněné metody, tedy: sekvenační analýza (cyt B, PNOC), multiplex PCR a 

PMM MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie.   

4.2.3 Bulharsko 

Nasáté samice z území Bulharska byly získány během terénních odchytů v roce 2015 a 

2016 (obr. 20). V srpnu 2015 bylo odchyceno na pěti lokalitách v jihozápadní části země 8 

nasátých samic, 7 z podrodu Larrousius a 1 z podrodu Phlebotomus. Identifikovány byly 

čtyři samice P. tobbi, dvě P. perfiliewi a u jedné samice se nepodařilo ani při použití 

sekvenační analýzy určit druh, na základě morfologie byla určena jako P. perfiliewi/tobbi. 

Z podrodu Phlebotomus byla odchycena jedna samice P. papatasi. V červenci 2016 při 

dalších odchytech na území Bulharska bylo celkem na 3 lokalitách u východního pobřeží 

země odchyceno 14 nasátých samic. Všechny samice náležely do dvou druhů, P. neglectus 

(10) a P. tobbi (4). Samice z obou let byly identifikovány morfologicky a současně 13 vzorků 

bylo určeno i molekulárně (COI). 

 

 

Obr. 20 - Mapa Bulharska s vyznačenými lokalitami, na kterých byly odchyceny zpracované nasáté 

samice, červeně jsou označeny lokality z roku 2015 a zeleně z roku 2016 (pokladová mapa 

převzata z www.d-maps.com) 

 

http://www.dmaps.com/
http://www.dmaps.com/
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 U vzorků z roku 2015 se podařilo určit původ krve celkem u 7 samic, přičemž ve třech 

případech se domníváme, že se jedná o smíšené sání. U jedné samice P. tobbi byl metodou 

sekvenační analýzy na základě cyt B určen jako hostitel zajíc (rod Lepus) (amplifikace i 

sekvenace byla pro potvrzení opakována dvakrát), na základě PNOC genu byla jako 

hostitel identifikována koza, což následně potvrdila i multiplex PCR. V druhém případě byla 

u samice P. perfiliewi na základě cyt B detekována DNA osla a na základě PNOC genu 

DNA krávy. V posledním případě byl u samice P. papatasi identifikován cyt B odpovídající 

slepici a PNOC gen patřící krávě. U zbylých 4 samic byla identifikována slepice (2), ovce 

(1) a kráva (1) a u samice určené jako P. perfiliewi/tobbi se původ krve nepodařilo 

identifikovat. U vzorků z roku 2016 došlo k identifikaci krve ve 13 případech. Ani jednou 

nebylo detekováno smíšené sání. Nejčetnějším hostitelem byla ovce (5), dále koza (4), osel 

(2), kráva (1) a pes (1). Pro identifikaci byly použity 3 metody: sekvenační analýza (cyt B, 

PNOC), multiplex PCR a PMM MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie.  

4.2.4 Makedonie 

Zpracované samice pocházely z terénních odchytů na území Makedonie z let 2015 a 2016. 

Zpracováno bylo celkem 36 nasátých samic ze 14 lokalit z července a srpna 2015 a 30 

samic z 6 lokalit ze srpna 2016 (obr. 21). Část odchytů byla v obou letech prováděna ve 

stejné oblasti a zároveň tři lokality jsou v obou letech shodné. V roce 2015 bylo odchyceno 

celkem 6 druhů, pět spadajících do rodu Phlebotomus a jeden do rodu Sergentomyia. 

Nejvíce nasátých samic bylo určeno jako P. neglectus (24), dále P. perfiliewi (5), P. tobbi 

(2), P. balcanicus (2), P. simici (1). Z rodu Sergentomyia byla odchycena jedna nasátá 

samice S. minuta. Jednoho jedince se nepodařilo identifikovat jednoznačně, na základě 

morfologie odpovídá druhu P. balcanicus , při pokusu o molekulární identifikaci (COI) byla 

získána sekvence špatné kvality,nejpodobnější druhům P. arabicus a P. halapensis, které 

rovněž patří do podrodu Adlerius, ale v Makedonii se nevyskytují. Nasáté samice z roku 

2016 byly zařazeny pouze ke třem druhům, nejčastěji byly opět určeny jako druh P. 

neglectus (20), dále pak P. perfiliewi (9) a P. tobbi (1). Samice z obou let byly identifikovány 

morfologicky a současně 21 vzorků i molekulárně (COI). 
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Obr. 21 - Mapa Makedonie s vyznačenými lokalitami, na kterých byly odchyceny zpracované 

nasáté samice, červeně jsou označeny lokality z roku 2015, zeleně z roku 2016 a červeno-zeleně 

totožné lokality z obou let (pokladová mapa převzata z www.d-maps.com) 

 

 U všech samic byl zkoumán původ nasáté krve, a to úspěšně u 55 vzorků a neúspěšně 

u 11. U největšího počtu vzorků byla jako hostitel identifikována kráva (23). Přičemž u samic 

z roku 2016 se jednalo o zcela převládajícího hostitele (16 z 30 vzorků), u vzorků z roku 

2015 byla identifikována sedmkrát. Dalšími identifikovanými hostiteli byli: ovce (6), koza 

(10), kůň (3), pes (1). U dvou samic P. neglectus předpokládáme smíšené sání, v kombinaci 

kůň (sekvenace PNOC genu) – koza (mPCR) a kráva (sekvenace PNOC genu) – slepice 

(PMM MALDI-TOF MS). Pro určování krve byly v kombinacích opět použity tři metody: 

sekvenační analýza (cyt B, PNOC), multiplex PCR a PMM MALDI-TOF hmotnostní 

spektrometrie. 

4.2.5 Řecko 

V rámci této práce bylo zpracováno celkem 40 samic získaných na 11 lokalitách na území 

řeckého poloostrova Peloponés, při odchytech v červenci 2017 (obr. 22). Zpracované 

samice náležely do dvou rodů, čtyř podrodů a osmi druhů. Z rodu Phlebotomus bylo nejvíce 

samic určeno jako podrod Larroussius. Nejčetnějším druhem byl P. tobbi (11), dále 

P. neglectus (10) a dvě samice byly určeny jako druh P. perfiliewi. Do podrodu Phlebotomus 

byly určeny 3 samice P. papatasi a podrod Adlerius reprezentovaly dvě samice P. simici. 

http://www.dmaps.com/
http://www.dmaps.com/
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Tři samice byly zařazeny do podrodu Paraphlebotomus, přičemž se podle dosavadních 

informací (molekulární a morfologická data) jedná o nový druh, který doposud nebyl 

pojmenován, proto je uváděn jako druh Paraphlebotomus sp.. Z rodu Sergentomyia bylo 

pět samic určeno jako S. minuta a čtyři jako S. dentata. Všechny samice byly určovány do 

druhu na základě morfologických znaků, analýzou mitochondriálního COI genu a také 

metodou proteinového profilování MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie.  

 

 

 

Obr. 22 - Mapa Řecka s vyznačenými lokalitami, na kterých byly odchyceny zpracovávané samice 

(pokladová mapa převzata z www.d-maps.com) 

 

 Původ nasáté krve se podařilo určit pouze u 22 samic, což odpovídá 55 %. Celkem 

bylo určeno 5 hostitelských druhů, přičemž nejčastěji byla jako hostitel určena ovce (12). 

Dalšími hostiteli byli: pes (4), koza (2), krocan (2) a kočka (1). U jedné samice se nepodařilo 

určit, zda naměřené spektrum odpovídá ovci nebo koze, neboť chyběly unikátní hostitelské 

peptidy. Při určování krve byly použity 2 metody, a to sekvenační analýza cyt B a PMM 

MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie. Při porovnání obou použitých metod, měla 

sekvenační analýza úspěšnost pouze 20 % a hmotnostní spektrometrie 55 %. Oproti použití 

těchto metod u jiných vzorků jsou výsledné úspěšnosti velice nízké, jedním z důvodu nízké 

úspěšnosti může být fakt, že samice mohly být chybně určeny jako nasáté, přičemž tmavou 

http://www.d-maps.com/
http://www.d-maps.com/
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barvu abdomenu mohla zapříčinit již zformovaná zralá vajíčka, jak je dále rozvedeno 

v diskuzi. 

4.3 Shrnutí výsledků práce s terénními vzorky 

Identifikace nasáté krve byla provedena různými metodami u všech 314 nasátých samic 

z pěti balkánských zemí. Kombinací třech identifikačních metod se podařilo určit hostitele 

u 260 vzorků, tedy u 82,8 % vzorků. Úspěšnost jednotlivých metod je znázorněna na 

obr. 23. 

 

 

Obr. 23 - Srovnání úspěšnosti identifikace nasáté krve pro nejpoužívanější metody 

 

 Nejběžněji byla jako hostitel určena kráva (93), ovce (72) a koza (68). Výjimečně byli 

identifikováni i jiní hostitelé, jako pes (7), slepice (5), osel (3), kůň (3), krocan (2) a kočka 

(1). Smíšené sání bylo detekováno v pěti případech. Nejvíce vzorků bylo identifikováno 

metodou sekvenační analýzy v kombinaci s peptidovým mapováním. Pro sekvenační 

analýzu bylo využito dvou genetických markerů (cyt B, PNOC). Dominantně byly 

identifikovány nasáté samice druhu P. neglectus (obr. 24), u kterých byla zaznamenána 

preference větších hospodářských zvířat jako hostitelů (kráva, ovce, koza) i za předpokladu, 

že se v blízkosti pasti nacházeli další potencionální hostitelé. Všechny zpracované terénní 

vzorky jsou součástí tabulky v příloze č.1. 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

sekvenace PNOC

sekvenace cytB

PMM MALDI-TOF
MS

Metody použité k identifikaci nasáté krve

úspěšná ID neúspěšná ID
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Obr. 24 - Zobrazení zastoupení identifikovaných hostitelů pro samice druhu P. neglectus (217) 

4.4 Určení hostitelské rostliny 

Celkem u 81 jedinců ze dvou balkánských zemí (Bosna a Hercegovina, Makedonie), byl 

určován původ cukerných šťáv. Analyzován byl gen pro velkou podjednotku 

ribulosa-bisfosfát karboxylázu/oxygenázu. V tomto vzorku bylo zastoupeno 61 nenasátých 

samic a 18 samců spadajících celkem do 4 druhů (P. neglectus, P. perfiliewi, P. tobbi a P. 

simici). Všichni testovaní jedinci, včetně lokalit jsou součástí tab. 14. 

 Rostlinnou DNA se podařilo detekovat celkem u 8 vzorků, což odpovídá 9,9 %, 

přičemž na základě sekvenační analýzy se podařilo určit rostlinu celkem v pěti případech. 

U jedné samice P. tobbi z Bosny a Hercegoviny a jednoho samce P. perfiliewi z Makedonie 

se podařilo určit DNA odpovídající čeledi vstavačovité (Orchidaceae), bližší klasifikace 

nebyla možná. U jednoho jedince P. tobbi z Makedonie byla identifikována kostřava 

(Festuca) z čeledi lipnicovitých. Rostlinná DNA odpovídající čeledi břízovité (Betulaceae) 

byla identifikována u samce P. tobbi a ze stejné lokality z Bosny a Hercegoviny byl u jedné 

samice P. neglectus identifikován rod tis (Taxus).  
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Tab. 14 – Seznam terénních vzorků použitých pro identifikaci hostitelské rostliny 

země a rok vzorek lokalita pohlaví druh 

ID rostliny 

detekce 
Rostlina (homologie při 
použití nástroje BLAST) 

BIH 2015 BC 122 Svacici ♀ P. tobbi -   

BIH 2015 BC 14 Svacici ♀ P. tobbi -   

BIH 2015 BC 15 Svacici ♀ P. neglectus -   

BIH 2015 BC 154 Svacici ♀ P. tobbi -   

BIH 2015 BC 155 Svacici ♀ P. tobbi -   

BIH 2015 BC 156 Svacici ♀ P. tobbi -   

BIH 2015 BC 16 Svacici ♀ P. tobbi -   

BIH 2015 BC 23 Svacici ♂ P. tobbi -   

BIH 2015 BC 56 Svacici ♂ P. tobbi -   

BIH 2015 BC 65 Svacici ♂ P. tobbi + Lískovité (95 %) 

BIH 2015 BC 68 Svacici ♀ P. tobbi -   

BIH 2015 BC 71 Svacici ♂ P. tobbi -   

BIH 2015 BC 80 Svacici ♂ P. tobbi -   

BIH 2015 BC 85 Svacici ♀ P. tobbi -   

BIH 2015 BS 10 Svitava ♂ P. tobbi -   

BIH 2015 BS 11 Svitava ♂ P. tobbi -   

BIH 2015 BS 15 Svitava ♀ P. tobbi -   

BIH 2015 BS 16 Svitava ♂ P. tobbi -   

BIH 2015 BS 18 Svitava ♀ P. neglectus + Tis (98 %) 

BIH 2015 BS 19 Svitava ♀ P. neglectus -   

BIH 2015 BS 23 Svitava ♀ P. tobbi -   

BIH 2015 BS 32 Svitava ♀ P. tobbi + Vstavačovité (78 %) 

BIH 2015 BS 39 Svitava ♀ P. neglectus -   

BIH 2015 BS 4 Svitava ♀ P. neglectus -   

BIH 2015 BS 45 Svitava ♂ P. tobbi -   

BIH 2015 BS 46 Svitava ♀ P. tobbi -   

BIH 2015 BS 50 Svitava ♂ P. tobbi -   

BIH 2015 BS 51 Svitava ♂ P. tobbi -   

BIH 2015 BS 6 Svitava ♂ P. tobbi -   

MKD 2015 FKE 100 Kežovica ♂ P. perfiliewi -   

MKD 2015 FKE 18 Kežovica ♀ P. tobbi  + Kostřava (98 %) 

MKD 2015 FKE 23 Kežovica ♀ P. perfiliewi -   

MKD 2015 FKE 36 Kežovica ♀ P. perfiliewi -   

MKD 2015 FKE 4 Kežovica ♀ P. tobbi  -   

MKD 2015 FKE 49 Kežovica ♀ P. simici + bez identifikace 

MKD 2015 FKE 59 Kežovica ♀ P. perfiliewi -   

MKD 2015 FKE 67 Kežovica ♀ P. simici + bez identifikace 

MKD 2015 FKE 68 Kežovica ♀ P. simici + bez identifikace 

MKD 2015 FKE 9 Kežovica ♀ P. perfiliewi -   
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MKD 2015 FKE 96 Kežovica ♀ P. perfiliewi -   

MKD 2015 FKE 97 Kežovica ♂ P. perfiliewi + Vstavačovité (87 %) 

MKD 2015 FKE 99 Kežovica ♂ P. perfiliewi -   

MKD 2015 FKM 8 Kurtamzali ♀ P. tobbi -   

MKD 2015 FKM 9 Kurtamzali ♀ P. perfiliewi -   

MKD 2015 FKU 11 Kukliš  ♀ P. tobbi -   

MKD 2015 FKU 12 Kukliš  ♀ P. neglectus -   

MKD 2015 FKU 6 Kukliš  ♀ P. tobbi -   

MKD 2015 FMK 11 Mokrina ♂ P. neglectus -   

MKD 2015 FMK 12 Mokrina ♂ P. neglectus -   

MKD 2015 FMK 22 Mokrina ♀ P. tobbi -   

MKD 2015 FMK 8 Mokrina ♂ P. neglectus -   

MKD 2015 FMO 10 Mokrievo ♀ P. neglectus -   

MKD 2015 FMO 19 Mokrievo ♀ P. neglectus -   

MKD 2015 FMO 20 Mokrievo ♀ P. neglectus -   

MKD 2015 FMO 31 Mokrievo ♀ P. neglectus -   

MKD 2015 FMO 32 Mokrievo ♀ P. neglectus -   

MKD 2015 FMO 7 Mokrievo ♀ P. neglectus -   

MKD 2015 FMO 8 Mokrievo ♀ P. neglectus -   

MKD 2015 FSE 10 Selce ♀ P. simici -   

MKD 2015 FSE 16 Selce ♀ P. simici -   

MKD 2015 FSE 17 Selce ♀ P. simici -   

MKD 2015 FSE 23 Selce ♀ P. perfiliewi -   

MKD 2015 FSE 24 Selce ♀ P. simici -   

MKD 2015 FSE 25 Selce ♀ P. perfiliewi -   

MKD 2015 FSE 26 Selce ♀ P. simici -   

MKD 2015 FSE 27 Selce ♀ P. perfiliewi -   

MKD 2015 FSE 28 Selce ♀ P. simici -   

MKD 2015 FSE 33 Selce ♀ P. simici -   

MKD 2015 FSE 35 Selce ♀ P. simici -   

MKD 2015 FSE 36 Selce ♀ P. simici -   

MKD 2015 FSE 37 Selce ♀ P. simici -   

MKD 2015 FSE 40 Selce ♀ P. tobbi -   

MKD 2015 FSE 41 Selce ♀ P. tobbi -   

MKD 2015 FSE 5 Selce ♀ P. perfiliewi -   

MKD 2015 FSE 52 Selce ♀ P. simici -   

MKD 2015 FSE 54 Selce ♀ P. simici -   

MKD 2015 FSE 55 Selce ♀ P. simici -   

MKD 2015 FSE 6 Selce ♀ P. perfiliewi -   

MKD 2015 FSE 7 Selce ♀ P. perfiliewi -   

MKD 2015 FSE 8 Selce ♀ P. simici -   

MKD 2015 FSE 9 Selce ♀ P. perfiliewi -   
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5 Diskuze 

Leishmanióza je závažné a často opomíjené onemocnění, vyvolané prvoky rodu 

Leishmania a na své hostitele přenášené výhradně zástupci dvoukřídlého hmyzu, 

flebotomy. Ročně je hlášeno kolem 58 000 lidských případů útrobní leishmaniózy po celém 

světě, přičemž odhady sahají až ke 400 000. Nemalý počet případů pochází z oblasti 

Mediteránu (v letech 2002–2009 to bylo průměrně 875 hlášených případů za rok, odhady 

ale sahají až ke 2 000), včetně jižních států Evropy a Balkánského poloostrova (Alvar et al., 

2012). V Evropě je u lidí leishmanióza způsobená převážně druhem L. infantum. Hlavními 

rezervoárovými hostiteli tohoto druhu jsou psi domácí a další psovité šelmy, u kterých prvok 

může vyvolat tzv. psí leishmaniózu (WHO, 2010). Přenašeči L. infantum v Evropě spadají 

do rodu Phlebotomus, zejména se pak jedná o zástupce podrodu Larroussious, třebaže 

DNA leishmánií přenosných na člověka, a to včetně L. infantum, byla opakovaně 

detekována i u samic z rodu Sergentomyia (například Berdjane-Brouk et al., 2012; Jaouadi 

et al., 2015; Maia et al., 2015; Latrofa et al., 2018). Přestože jsou psi domácí považováni 

za hlavní rezervoáry infekce, stále více pozornosti začíná být věnováno i možným 

rezervoárům mezi divokými zvířaty, i když v tomto ohledu zatím není dostatek informací. 

Infekce L. infantum byla detekována přímo nebo na základě sérologie prozatím ve třech 

skupinách živočichů, a to u masožravců, hlodavců a zajícovců (Millán et al., 2014). Právě 

role rezervoárů ze skupiny zajícovců byla důležitá například v Madridu, kde prudce stouply 

případy kožní i útrobní leishmaniózy způsobené tímto druhem, a kde se na základě 

víceletého zoologického i entomologického výzkumu podařilo identifikovat, že zajíci iberští 

(Lepus granatensis) a králíci divocí (Oryctolagus cuniculus) fungují jako rezervoáry infekce 

v této oblasti. Zároveň určování původu nasáté krve u druhu P. perniciosus, jediného 

možného přenašeče v této oblasti, ukázalo značnou preferenci rezervoárových zvířat jako 

zdroje krve společně s relativně častou identifikací člověka (Jiménez et al., 2013; Jiménez 

et al., 2014; González et al., 2017). Toto je pouze jeden z recentních příkladů, kdy určení 

hostitele pomohlo objasnit koloběh infekce v ohnisku leishmaniózy a ukazuje tím, že 

identifikace krve je dnes důležitou metodou, která přináší nepostradatelné ekologické i 

epidemiologické informace. 

 Pro určování krevních zdrojů u flebotomů jsou dnes nejhojněji využívány DNA 

detekční metody, zahrnující sekvenační analýzu, multiplex PCR, RFLP, RLB hybridizaci a 

další. Nejvhodnějšími genetickými markery těchto metod jsou zejména mitochondriální 

geny, např. gen pro cytochrom B. Mitochondriální geny se totiž ve vzorku nacházejí 

v mnoha kopiích a jejich evoluční rychlost je asi 5–10 x rychlejší, než u genů jaderných, 

čímž je umožněna identifikace i nižších taxonomických kategorií jako druhů a podruhů a 
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zároveň i evolučně mladých živočišných druhů, na rozdíl od evolučně konzervovaných 

jaderných genů (shrnuto v Kent, 2009). Jak bylo ukázáno na výsledcích identifikace 

experimentálně nasátých samic P. papatasi, mohou ale primery navržené pro identifikaci 

hostitele na základě mitochondriálního genu v některých případech reagovat s těmito geny 

u flebotoma a znemožnit tak identifikaci hostitele (kap. 4.1.2). S tímto problémem se 

nepotýkala jen naše práce, ale i obdobně zaměřené studie dalších autorů (Maia, 

nepublikovaná data). Oproti tomu, jaderný gen pro prepronociceptin nám umožnil hostitele 

P. papatasi úspěšně identifikovat, přestože se jedná o „single-copy“ gen a jeho množství 

ve vzorku je značně omezené.  

 Srovnání těchto dvou genetických markerů (cyt B a PNOC) ukazuje, že jaderný 

PNOC gen na rozdíl od mitochondriálního genu pro cyt B neumožňuje, z důvodu absence 

variabilních částí, rozlišení mezi blízce příbuznými skupinami zvířat, jako jsou např. kůň a 

osel nebo divoké a domácí prase (Hadj-Henni et al., 2015; Ninio et al., 2011). Zároveň není 

nyní používaný úsek tohoto genu schopný detekovat původ krve, jedná-li se o jiného než 

savčího hostitele (pták, plaz) (Slama et al., 2015). Tato skutečnost se nám potvrdila i u 

sedmi terénních vzorků, kdy byla pomocí cyt B identifikována sekvence odpovídající slepici, 

přičemž stejné vzorky byly zkoumány i na základě PNOC genu. U tohoto genu byla 

neúspěšná identifikace u celkem pěti vzorků a u dvou vzorků došlo k amplifikaci a 

identifikaci druhého hostitele, kterým byla kráva. Zároveň při srovnání těchto markerů pro 

identifikaci krve u tiplíků (Culicoides) vyšlo najevo, že cyt B umí identifikovat hostitele i při 

vyšším stupni degradace krve v abdomenu samic na rozdíl od PNOC genu (Hadj-Henni et 

al., 2015). Stejný trend jsme pozorovali u laboratorně nasátých samic S. schwetzi, kdy 

metodou sekvenační analýzy cyt B se podařilo hostitele úspěšně identifikovat v rozmezí 

0 – 60 hodin po sání, na rozdíl od analýzy PNOC genu, kdy se u stejných vzorků podařilo 

hostitele úspěšně identifikovat pouze v rozmezí 0–48 hodin po sání (kap. 4.1.2). Také 

úspěšnost identifikace u terénních vzorků může být značně rozdílná. Například při srovnání 

těchto markerů u samic rodu Lutzomyia z terénních odchytů byla úspěšnost identifikace pro 

cyt B 72 %, na rozdíl od PNOC genu, kdy dosahovala pouze 7 % (Paternina et al., 2016). 

Při srovnání u terénních vzorků, zpracovaných v této práci, jsme pro oba geny zaznamenali 

celkovou úspěšnost kolem 60 %, což naznačuje podobnou účinnost obou genů, nicméně 

musíme brát v úvahu, že zatímco při použití cyt B bylo analyzováno 181 vybraných vzorků, 

PNOC genem bylo analyzováno pouze 96 vzorků. Při srovnání vzorků, které byly současně 

identifikovány sekvenační analýzou pro oba markery (56), už je rozdíl v úspěšnosti 

identifikace patrný, a to 76 % pro cyt B a 61 % pro PNOC gen, což i tak značně přesahuje 

výše zmíněnou studii.  
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 Základní DNA detekční metodou pro identifikaci nasáté krve je tedy sekvenační 

analýza. Použití této metody je vhodné, pokud se přenašeč setkává s velkým množstvím 

možných hostitelů. Jedná se o velice citlivou metodu, která ale může být při větším počtu 

analyzovaných jedinců relativně nákladná. Zároveň, při použití univerzálních primerů pro 

cyt B a PNOC, je metoda i velmi citlivá na kontaminace. S tímto problémem jsme se setkali 

i během našich experimentů. Přestože bylo ve sterilních podmínkách pracováno 

s maximální opatrností, muselo být několik reakcí opakováno. Kontaminace byly dvojího 

typu, v jedné sadě vzorků byl detekován člověk, vzhledem k předchozím výsledkům jsme 

reakce opakovaly, přičemž člověk nebyl potvrzen ani u jednoho vzorku, tudíž jsme původní 

výsledek interpretovali jako kontaminace. V další sadě vzorků byla kontaminace určena 

jako pískomil rodu Meriones, který se na zkoumaném území nevyskytuje a jenž se 

v laboratoři používá jako experimentální hostitel. Při použití PNOC genu jsme také 

zaznamenali, že získané sekvence nelze jednoznačně přiřadit ani k ovci (O. aries) ani ke 

koze (C. hircus), přičemž podobný problém se opakovaně vyskytl i při použití cyt B, když 

získané sekvence nebyly dobré kvality.  

 Mezi těmito hostitelskými druhy dokázala odlišit metoda multiplex PCR, která byla 

navržena právě pro amplifikaci a odlišení specifických produktů cyt B pro ovci, kozu a 

současně krávu. Multiplex PCR je oproti sekvenační analýze levnější variantou, protože 

odpadá nákladná část sekvenace vzorků. Na druhou stranu ji lze použít pouze pro předem 

předpokládané hostitele, pro které jsou do reakce přidány specifické primery. Využitelná je 

tato metoda zejména, pokud je identifikace cílená především na epidemiologicky významné 

hostitele (Anaguano et al., 2015). Při zpracování terénních vzorků se touto metodou 

podařilo určit veškeré vzorky, u kterých nebylo po sekvenační analýze možné rozlišit, zda 

se jedná o kozu či ovci. Přestože výsledné produkty mPCR pro jednotlivé hostitele se ve 

velikosti lišily pouze o desítky pb (287, 313, 336), byly výsledky z 2% agarózového gelu 

dobře interpretovatelné. Multiplex PCR byla použita u 76 vzorků, přičemž u 3 vzorků se 

nepodařila detekovat DNA a zároveň se u těchto vzorků nepodařilo určit hostitele ani jinou 

identifikační metodou.  

 Metoda založená na délce restrikčních fragmentů (RFLP) umožňuje na rozdíl od 

mPCR používat univerzální obratlovčí primery a amplifikovaný produkt specificky štěpit 

restrikčními endonukleázami. Univerzální obratlovčí primery pro určení hostitele, ale 

zpravidla amplifikuji kratší úsek genu pro cyt B (350 pb) a následné štěpení a 

elektroforetická detekce nemusí být jednoznačně interpretovatelná, protože se restrikční 

místa u jednotlivých hostitelů nacházejí ve studované sekvenci příliš blízko, nebo vůbec. 

Oproti sekvenační analýze se jedná o méně nákladnou variantu, neboť se výsledné 

produkty nesekvenují, cenu reakcí ale zvedají restrikční endonukleázy. Analýza fragmentů 
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vzniklých restrikčními endonukleázami v 359 pb úseku genu pro cyt B byla u flebotomů 

mnohokrát využita (například Quaresma et al., 2012; González et al., 2015), přestože jiní 

autoři tvrdí, že v tomto úseku chybí restrikční místa pro důležité hostitele, jako jsou kráva, 

pes nebo koza (Azizi et al., 2016). My jsme metodu RFLP použili k rozlišení sedmi 

hostitelských druhů, identifikovaných u nasátých samic z terénu (kráva, koza, kůň, osel, 

ovce, pes a slepice). Přestože předešlá analýza sekvencí slibovala unikátní restrikční místa 

pro každého z hostitelů, výsledná analýza vzniklých fragmentů byla velice obtížná. 

Fragmenty vzniklé pro ovci, kozu a psa si byly natolik podobné, že je od sebe nebylo možné 

odlišit, stejně jako fragmenty pro slepici a koně (kap. 4.2.1, obr. 17). Metoda byla časově 

náročná, s nespolehlivými výsledky, a proto jsme se rozhodli ji dále pro určování krve 

z nasátých samic nepoužívat.  

 Další DNA detekční metodou, která byla u flebotomů několikrát využita, je RLB 

(Reverse Line Blot) hybridizace, kde se využívá hybridizace amplikonů, vzniklých za použití 

biotinem značených primerů, k aminově značeným sondám. K amplikonům se zároveň 

ochotně váže streptavidin značený peroxidázou a za redukční reakce vzniká světelný 

signál, který je zachycen na světločivný film (Gold, 2003; Kong & Gilbert, 2006). Tuto 

metodu je opět vhodné využít, pokud se přenašeč setkává pouze s omezeným počtem 

hostitelů, pro které jsou k dispozici specifické sondy. U metody sice opět není potřebná 

sekvenace výsledného produktu, což snižuje cenu reakce, na druhou stranu jsou pro 

metodu nutné nákladné biotinem značené primery a specifické sondy. Jako marker byl pro 

identifikaci vždy využit gen pro cyt B (Abbasi et al., 2009; Garlapati et al., 2012; 

Gebresilassie et al., 2015). Tato metoda by mohla být alternativou multiplex PCR či RFLP. 

Oproti metodě RFLP slibuje RLB hybridizace snazší interpretovatelnost výsledků. Na 

druhou stranu je nutné speciální laboratorní vybavení a relativně nákladné reagencie. 

V důsledku získání dobrých výsledků metodou peptidového mapování jsme se rozhodli 

touto metodou identifikovat větší počet vzorků a metoda RLB hybridizace nebyla do pokusů 

zařazena. 

 Ve srovnání s DNA detekčními metodami jsou proteinové analýzy pro určování 

krevních zdrojů novinkou, a to zejména metoda MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie. 

Přitom oproti výše zmíněným metodám nabízí hned několik výhod. Jednou z výhod je nižší 

náchylnost ke kontaminacím, neboť při určování původu krve se využívá unikátních 

hemoglobinových peptidů α a β podjednotky a vzorek by tedy musel být kontaminován krví 

jiného potenciálního hostitele. Další výhodou této metody je bezesporu rychlost přípravy 

vzorků v řádu desítek minut, zatímco např. sekvenační analýza je časově  náročnější a 

vyžaduje více kroků: izolaci DNA (2 hod.), přípravu a PCR amplifikaci (3 – 4 hod. v závislosti 

na použitém protokolu), detekci na gelu pro potvrzení amplifikace, přečištění a přípravu 
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produktu na sekvenaci (2 hod.). Příprava vzorků na metodu PMM MALDI-TOF hmotnostní 

spektrometrii zahrnuje pouze homogenizaci vzorku (15 min.), trypsinové štěpení (20 min.) 

a nanesení a zaschnutí vzorku na destičce (30 min.). Při odečtení počáteční přístrojové 

investice je tato metoda i značně levnější variantou. Při srovnání metody PMM MALDI-TOF 

hmotnostní spektrometrie a tradiční metody sekvenační analýzy na základě cyt B na 

experimentálně nasátých samicích flebotomů byla zaznamenána vyšší úspěšnost metody 

peptidového mapování u samic s vyšším stupněm degradace přijaté krve. Zároveň byla 

pozorována i znatelně vyšší úspěšnost této metody u terénních vzorků (Hlavačková et al. 

2019). Vyšší úspěšnost pro tuto metodu jsme zaznamenali i při zpracování terénních vzorků 

z oblasti Balkánského poloostrova, kdy bylo metodou peptidového mapování úspěšně 

identifikováno 124 ze 148 samic, tedy 83,8 %. Při porovnání vzorků, u kterých byla 

současně použita metoda peptidového mapování a sekvenační analýza cyt B (51) se 

procento úspěšného určení hostitele znatelně lišilo, a to: 64,7 % pro metodu PMM MALDI-

TOF hmotnostní spektrometrie a pouze 31,4 % pro sekvenační analýzu cyt B. Metoda je 

navíc schopna bezpečně rozlišit smíšené sání (Hlavačkova et al. 2019, v revizi). U komárů 

byla s úspěchem testována tato metoda i za předpokladu, že abdomen nasátých samic 

nebyl zpracován přímo, ale byl rozdrcen na kusu filtračního papíru, který byl následně použit 

pro identifikaci. Při použití filtračního papíru byla měřena stejně kvalitní spektra, jako při 

použití celých abdomenů samic (Niare et al., 2017) a u terénních vzorků byla vysoká 

úspěšnost identifikace (Tandina et al., 2018). U flebotomů bylo použití filtračních papírů 

také testováno při terénních odchytech v Maroku v létě 2019. Odchycené samice ale byly 

na dobu převozu a do dalšího zpracování na několik hodin vloženy do 70% etanolu, který, 

i přes krátou dobu působení, zapříčinil ztvrdnutí abdomenu samic a nemožnost jeho 

rozdrcení na filtrační papír (nepublikovaná data). Přesto by, po úpravách postupu 

zpracování vzorků po odchytu tak, aby byla krev čerstvě nasátých samic bezprostředně po 

odchytu nasáknuta do filtračního papíru, mohla tato metoda být praktickou a spolehlivou 

variantou při terénních odchytech flebotomů.   

 Všechny zpracované samice z terénu byly získány při sběrech v rámci projektu 

VectorNet, realizovaného pod záštitou EFSA a ECDC, který byl cílen na aktualizaci a 

doplnění informací o rozšíření flebotomů a dalších hematofágních členovců v Evropě a 

přilehlých regionech. Zvlášť v oblasti zemí Balkánu byly dosavadní informace značně 

roztříštěné a zastaralé (např. Miščević et al., 1998; Bosnić et al., 2006). Mezi zpracovanými 

samicemi ve čtyřech z pěti zemí převažoval druh P. neglectus (Bosna a Hercegovina, 

Chorvatsko, Bulharsko, Makedonie), pouze mezi řeckými vzorky byl P. neglectus (10) 

identifikován skoro stejně často jako P. tobbi (11). Při srovnání se zpracovanými sběry, 

které byly představené v diplomové práci Markéty Grešové (2019) se nejčastěji zastoupené 
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druhy trochu liší, zatímco pro Bosnu a Hercegovinu a Chorvatsko byl nejhojněji zastoupen 

druh P. neglectus, stejně jako mezi nasátými samicemi, v Bulharsku byl nejhojněji 

zastoupeným druhem P. tobbi a pro Makedonii P. perfiliewi. V Řecku byl nejčastěji 

zastoupen druh P. tobbi následovaný P. neglectus, což odpovídá i četnosti mezi nasátými 

samicemi. Nasáté samice byly přiřazeny celkem k 9 z 13 identifikovaných druhů a zároveň 

v Makedonii byly identifikovány 3 nasáté samice P. balcanicus, přestože mezi nenasátými 

samicemi a samci nebyl tento druh zaznamenán. Celkově 91,7 % nasátých samic tvořily 3 

druhy z podrodu Larroussious, P. neglectus (243), P. tobbi (25) a P. perfiliewi (18), jež patří 

mezi potvrzené přenašeče L. infantum v Evropě (Ready, 2010). Z výsledků identifikace 

původu nasáté krve je patrné, že P. neglectus, hlavní přenašeč L. infantum v mnoha 

oblastech, je potravním oportunistou s preferencí hostitelů spadajících mezi hospodářské 

kopytníky. Celkem bylo pro P. neglectus identifikováno 8 hostitelů: kráva (38,7 %); koza 

(29,5 %); ovce (25,4 %); pes (1,4 %); kůň (1,4 %); slepice (1,4 %); krocan (0,9 %); osel (0,5 

%) a smíšené sání kůň-koza (0,5 %) a slepice-kráva (0,5 %). Potravní oportunismus P. 

neglectus byl pozorován i v jiných terénních studiích (např. Velo et al., 2005). Přestože byl 

na všech lokalitách mezi možnými hostiteli i člověk, ve zpracovaných vzorcích nebyl 

identifikován ani jednou a zároveň ani jeden z nejvíce preferovaných hostitelů není 

rezervoárem infekce.  Oproti tomu, epidemiologicky významný hostitel pes byl identifikován 

u 7 samic. Třikrát u P. neglectus a P. tobbi a jednou u P. balcanicus, tedy u druhů 

zapojených do přenosu lidské leishmaniózy. Jedním z důvodů, proč samice nesály na 

lidech a zároveň pouze sporadicky na psech, může být nižší zastoupení hostitele na 

lokalitách než u výše zmíněných hostitelských druhů. Výsledek může být částečně zkreslen 

také umístěním pastí, z nichž analyzované samice pocházely. Jelikož se odchyty primárně 

zaměřovaly na studium druhového složení flebofauny, odchyty byly pro zvýšení úspěšnosti 

prováděny nejčastěji v blízkosti hospodářských zvířat (stáje, ohrady apod.), kde zřejmě 

potravní oportunisté jako P. neglectus ochotně tyto hostitele využívají. Na druhou stranu, 

pokud by část odchytů probíhala v těsnější blízkosti lidí (např. uvnitř obydlí), poskytly by 

výsledky přesnější představu o míře antropofilie jednotlivých druhů. 

 Úspěšnost identifikace nasáté krve byla u vzorků z většiny zemí vysoká. Chorvatsko 

a Makedonie přes 80 %, Bosna a Hercegovina a Bulharsko přes 90 %, pouze u vzorků 

z řeckého Peloponésu byla celková úspěšnost pouze 55 %. Jedním z možných důvodů 

nízkého procenta identifikace může být skutečnost, že samice mohly být chybně určené 

jako nasáté, přičemž tmavou barvu abdomenu zapříčinila zralá vajíčka, případně vajíčka 

v kombinaci s degradovanými zbytky krve. Tato záměna u ostatních vzorků nebyla možná, 

protože k oddělení hlavy a abdomenu docházelo pod binolupou, na rozdíl od řeckých 

vzorků, které byly primárně zpracovávané v laboratoři hmotnostní spektrometrie pouze 
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přímým pozorování bez použití lupy. S problémem špatného zařazení samic mezi gravidní 

a nasáté se setkali i autoři jiných studiích (např. Guy et al., 1984; De Colmenares et al., 

1995;). Úspěšnost identifikace snižovala i neschopnost detekovat krev u samic rodu 

Sergentomyia. Celkem bylo z terénních odchytů zpracováno 13 samic ze dvou druhů, 

S. minuta (9) a S. dentata (4), přičemž hostitele se nepodařilo identifikovat ani u jedné, 

přestože u laboratorně nasátých samic S. schwetzi bylo hostitele možné určit i 60 hodin po 

sání (kap. 4.2.1). Jedním z důvodů nemožné identifikace mohla být skutečnost, že samice 

sály na plazech, které se nám univerzálními obratlovčími primery nepodařilo amplifikovat. 

Z tohoto důvodu jsme reakce opakovali s primery navrženými pro amplifikaci specifického 

úseku plazího cyt B. Jako pozitivní kontrolu jsme použili samice z kolonie nasáté na 

laboratorním hostiteli gekončíkovi nočním (E. macularius). I přes opakované modifikace 

reakcí a amplifikačních protokolů se nám bohužel nepodařilo amplifikovat DNA u žádného 

ze vzorků, ani u pozitivní kontroly. Tyto výsledky jsou v rozporu s jinými autory, kterým se 

krev z nasátých samic rodu Sergentomyia podařilo úspěšně identifikovat, a to pro savce i 

plazy (Maia et al., 2015; González et al., 2017; Latrofa et al., 2018).  

  Při použití univerzálních primerů pro cyt B i PNOC jsme také zaznamenali 

nemožnost detekce a identifikace psích hostitelů. Vzorky identifikované metodou PMM 

MALDI-TOF hmotnostní spektrometrií byly zpravidla identifikovány zároveň vybranou DNA 

detekční metodou. Při těchto druhých identifikacích jsme pozorovali, že pokud byl metodou 

peptidového mapování určen jako hostitel pes, nebylo možné amplifikovat produkt při 

použití univerzálních primerů pro cyt B ani pro PNOC, přestože autoři jiných studií se s tímto 

problémem nepotýkali (např. Baum et al., 2015; Slama et al., 2015). Z tohoto důvodu byl 

testován univerzální forward primer pro obratlovce společně se specifickým reverse 

primerem pro psa. V této kombinaci byla detekce i identifikace DNA úspěšná.  

 Třebaže hlavním cílem předložené práce byla identifikace krevních zdrojů nasátých 

samic flebotomů různými metodami, rozhodli jsme se na několika terénních vzorcích 

vyzkoušet sekvenační analýzu s cílem detekce a identifikace rostlinného původu cukerných 

šťáv. Nalezení vhodné hostitelské rostliny je pro flebotoma důležité, neboť bez sacharidů 

obsažených v jejich šťávách by neměl potřebný zdroj energie pro život. Z hlediska přenosu 

patogenů bylo pozorováno, že krmení flebotomů na rostlinných tkáních některých rostlin, 

např. skočec obecný (Ricinus communis) nebo kapara trnitá (Capparis spinosa), dokáže 

negativně ovlivnit přežívání leishmánií v těle flebotoma, a tak snižovat jeho schopnost 

přenosu infekce na další hostitele (Schlein & Jacobson, 1994). Zároveň některé rostliny 

jsou pro flebotomy více atraktivní, např. okrasná bugenvilea lysá (Bougainvillea glabra) pro 

P. papatasi, přestože při sání na jejich tkáních byla zaznamenána kratší životnost jedinců, 

což by mohlo sloužit jako místní ochrana před flebotomy (Schlein et al., 2001). Do budoucna 
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by bylo vhodné se při entomologických výzkumech, zejména v endemických oblastech 

výskytu leishmaniózy, zabývat i identifikací hostitelských rostlin, jejich preferencí a 

atraktivitou pro flebotomy. Z terénních odchytů bylo pro testování vybráno 61 nenasátých 

samic a 18 samců celkem ze dvou zemí Balkánského poloostrova (Bosna a Hercegovina a 

Makedonie). Naprostá většina vzorků pocházela z lokalit, ze kterých byly získány i nasáté 

samice, pouze 3 samice pocházely z nové lokality v Makedonii. Testován byl chloroplastový 

gen pro velkou podjednotku ribulosa-bisfosfát karboxylázu/oxygenázu. Produkt, 

odpovídající rostlinné DNA, se nám podařilo detekovat u méně než 10 % vzorků. Někteří 

autoři zaznamenali podobnou míru detekce, pod 10 % (Abbasi et al., 2018), u jiných 

dosahovala detekce více než 40 % (Junnila et al., 2011). Všechny amplifikované vzorky 

byly sekvenovány a za použití nástroje BLAST byla porovnávána jejich homologie 

s dostupnými sekvencemi v GeneBank. S největším procentem homologie byl jednou 

identifikován rod tis (Taxus) (98 %) z čeledi tisovité a jednou rod kostřava (Festuca) (98 %) 

z čeledi lipnicovité. S 95% identitou byla u jednoho vzorku identifikována čeleď lískovité, 

přičemž na základě sekvence nešlo odlišit, zda se jedná o rod líska (Corylus) či bříza 

(Betula). U dvou vzorků byla nalezena shoda s čeledí vstavačovité, konkrétně s rodem 

vstavač (Orchis), která měla ale pouze nízkou míru identity, a to 87 % a 78 %. Nízké 

procento může být zapříčiněno nižší kvalitou získané sekvence. Jedním z důvodů může být 

i nedostatečné pokrytí genové databáze, neboť nebyla vytvořena žádná referenční 

knihovna ze vzorků rostlin nacházejících se na lokalitách. Dalším důvodem může být 

degradace rostlinné DNA během trávení flebotomů. Právě dynamika trávení a degradace 

rostlinných tekutin a tkání by mohl být další směr výzkumu při identifikaci rostlinných 

hostitelů u flebotomů.   
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6 Závěr 

V průběhu experimentů bylo zpracováno celkem 314 samic z terénních odchytů a 144 

laboratorně nasátých samic. Ze všech samic z terénních odchytů byly připraveny trvalé 

preparáty sloužící k druhové identifikaci flebotomů. Na základě morfologických znaků jsme 

nedokázali rozlišit mezi samicemi druhů P. perfiliewi a P. tobbi, přičemž oba zmíněné druhy 

byly v terénních odchytech hojně zastoupeny. Z tohoto důvodu a také z důvodu ověření 

morfologické identifikace byla u některých vzorků provedena i identifikace molekulárními 

metodami (sekvenační analýza COI geny a MALDI-TOF proteinové profilování). 

 Z terénních i laboratorně nasátých samic (458) byla izolována DNA, která byla 

využita v DNA detekčních metodách. Základní metodou pro identifikace se stala 

sekvenační analýza dvou genetických markerů, mitochondriálního genu pro cytochrom B a 

jaderného genu pro prepronociceptin. U laboratorně nasátých samic byla úspěšnost obou 

markerů srovnatelná. Naopak u terénních vzorků jsme zaznamenali vyšší úspěšnost 

cytochromu B, a to o 15 %. Z dalších DNA detekčních metod byly pro identifikaci hostitele 

testovány multiplex PCR a RFLP. Zatímco multiplex PCR, navržená k odlišení třech 

nejčastějších hostitelských druhů, nám dávala spolehlivé, na gelu snadno odlišitelné 

výsledky, metodu RFLP se nám přes opakované snahy nepodařilo ke zpracování terénních 

vzorků rutinně použít. 

 Nejlepších výsledků při identifikaci hostitele jsme u terénních vzorků dosáhli 

metodou peptidového mapování MALDI-TOF hmotnostní spektrometrií. Při srovnání této 

metody s tradiční sekvenační analýzou byla úspěšnost u stejných vzorků dvojnásobně 

vyšší (64,7 % a 31,4 %). Další nespornou výhodou je rychlost přípravy i vyhodnocení vzorků 

a minimální šance kontaminace.  

 Mezi nasátými samicemi naprosto dominantně převažoval druh P. neglectus. Na 

základě určení původu krve se tento druh potvrdil jako potravní oportunista s preferencí 

hostitelů z řad hospodářských kopytníků, a to koz, krav a ovcí.  

 U žádné z nasátých samic rodu Sergentomyia získaných z terénu se nám 

nepodařilo určit původ krve ani jednou z výše zmíněných metod. Zároveň jsme zaznamenali 

problém při identifikaci psa domácího sekvenační analýzou. U vzorků s určeným hostitelem 

jako pes za základě PMM MALDI-TOF se nám určení podařilo ověřit sekvenační analýzou 

až při použití druhově specifických primerů.  

 U 81 vzorků určován původ rostlinné potravy flebotomů. Úspěšnost detekce 

vybraného genu dosahovala necelých 10 % a rostlinnou čeleď či rod se podařilo 

identifikovat u 5 vzorků.  

Některé výsledky předložené práce byly součástí posteru, představeného na konferenci E-SOVE 

(European Society of Vector Ecology) v Palermu, Itálii v říjnu 2018, a součástí přednášky, 

přednesené na ISOPS (International Symposium on Phlebotomine Sandflies) v San Cristobal, 

Ekvádoru, v červenci 2019. 
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8 Přílohy 

Příloha 1 – Seznam nasátých samic z terénních odchytů zpracovaných v předložené práci 

Symbol ● označuje, že daná metoda byla u vzorku použita 

  Druhové určení   Identifikace hostitele 

Země Rok Lokalita Vzorek 
Morfo
logie 

PCR 
(COI) 

Druh 
Předpokládaný 
hostitel 

cyt 
B 

PN
OC 

Multi 
plex 

Maldi
-TOF 

Hostitel 

BIH 2015 Svačiči BC 198 ● ● P. neglectus kráva  ● ●     kráva 

BIH 2015 Svačiči BC 199 ●   P. neglectus kráva ●       kráva 

BIH 2015 Svačiči BC 201 ●   P. neglectus kráva ●       kráva 

BIH 2015 Svačiči BC 202 ●   P. neglectus kráva ●   ●   kráva 

BIH 2015 Svačiči BC 203 ●   P. neglectus kráva ● ●     kráva 

BIH 2015 Svačiči BC 204 ●   P. neglectus kráva ●       kráva 

BIH 2015 Svačiči BC 205 ●   P. neglectus kráva ●       kráva 

BIH 2015 Svačiči BC 206 ●   P. neglectus kráva ●       kráva 

BIH 2015 Svačiči BC 207 ●   P. neglectus kráva ●       kráva 

BIH 2015 Svačiči BC 208 ●   P. neglectus kráva ●       kráva 

BIH 2015 Svačiči BC 209 ●   P. neglectus ovce ●       - 

BIH 2015 Svačiči BC 210 ● ● P. neglectus ovce ●   ●   ovce 

BIH 2015 Svačiči BC 211 ●   P. neglectus ovce ●       - 

BIH 2015 Svačiči BC 212 ●   P. neglectus ovce ●       - 

BIH 2015 Svačiči BC 213 ●   P. neglectus ovce ●   ●   ovce 

BIH 2015 Svačiči BC 214 ●   P. neglectus ovce ●   ●   ovce 

BIH 2015 Svačiči BC 215 ●   P. neglectus ovce ● ● ●   ovce 

BIH 2015 Svačiči BC 216 ●   P. neglectus ovce ●       - 

BIH 2015 Svačiči BC 217 ●   P. neglectus ovce ●       - 

BIH 2015 Svačiči BC 218 ●   P. neglectus ovce ● ● ●   ovce 

BIH 2015 Svačiči BC 219 ●   P. neglectus ovce ●       - 

BIH 2015 Svačiči BC 220 ●   P. neglectus ovce ●       - 

BIH 2015 Svačiči BC 221 ●   P. neglectus kráva ●       kráva 

BIH 2015 Svačiči BC 222 ●   P. neglectus kráva ●       kráva 

BIH 2015 Svačiči BC 223 ●   P. neglectus bez zvířat ● ●     osel 

BIH 2015 Svačiči BC 225 ●   P. neglectus bez zvířat ●       - 

BIH 2015 Svačiči BC 228 ●   P. neglectus ovce ●   ●   - 

BIH 2015 Svačiči BC 230 ●   P. neglectus ovce ●   ●   ovce 

BIH 2015 Svačiči BC 231 ●   P. neglectus ovce ●   ●   ovce 

BIH 2015 Svačiči BC 232 ●   P. neglectus ovce       ● ovce 

BIH 2015 Svačiči BC 233 ● ● P. perfiliewi /tobbi ovce     ● ● ovce 

BIH 2015 Svačiči BC 234 ●   P. neglectus ovce     ● ● ovce 

BIH 2015 Svačiči BC 235 ●   P. neglectus ovce     ● ● koza 

BIH 2015 Svačiči BC 236 ●   P. neglectus ovce       ● ovce 

BIH 2015 Svačiči BC 237 ●   P. neglectus ovce       ● ovce 

BIH 2015 Svačiči BC 238 ●   P. neglectus ovce       ● ovce 

BIH 2015 Svačiči BC 239 ● ● P. neglectus ovce       ● ovce 

BIH 2015 Svačiči BC 240 ●   P. neglectus ovce       ● ovce 

BIH 2015 Svačiči BC 241 ●   P. neglectus kráva       ● kráva 
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BIH 2015 Svačiči BC 242 ●   P. neglectus kráva       ● kráva 

BIH 2015 Svačiči BC 243 ●   P. neglectus kráva       ● kráva 

BIH 2015 Čomori BI 209 ● ● P. neglectus ovce ●   ●   koza 

BIH 2015 Čomori BI 210 ●   P. neglectus ovce ● ● ●   koza 

BIH 2015 Čomori BI 211 ●   P. neglectus ovce ●   ●   koza 

BIH 2015 Čomori BI 212 ● ● P. neglectus ovce ● ● ●   koza 

BIH 2015 Čomori BI 213 ●   P. neglectus ovce ●   ●   koza 

BIH 2015 Čomori BI 214 ●   P. neglectus ovce ●   ●   koza 

BIH 2015 Čomori BI 215 ● ● P. neglectus ovce ●   ●   koza 

BIH 2015 Čomori BI 216 ●   P. neglectus ovce       ● koza 

BIH 2015 Čomori BI 217 ●   P. neglectus ovce     ● ● koza 

BIH 2015 Čomori BI 218 ●   P. neglectus ovce       ● koza 

BIH 2015 Čomori BI 219 ●   P. neglectus ovce     ● ● koza 

BIH 2015 Čomori BI 220 ● ● P. neglectus ovce ●     ● pes 

BIH 2015 Čomori BI 221 ●   P. neglectus ovce       ● koza 

BIH 2015 Vranjeviči BV 314 ● ● P. neglectus koza     ●   koza 

BIH 2015 Vranjeviči BV315 ●   P. neglectus koza     ●   koza 

BIH 2015 Vranjeviči BV316 ●   P. neglectus koza     ●   koza 

BIH 2015 Vranjeviči BV 317 ●   P. neglectus koza     ●   koza 

BIH 2015 Vranjeviči BV 318 ●   P. neglectus kráva     ●   koza 

BIH 2015 Vranjeviči BV 319 ●   P. neglectus kráva     ●   koza 

BIH 2015 Vranjeviči BV 320 ● ● P. neglectus kráva     ●   koza 

BIH 2015 Vranjeviči BV 321 ●   P. neglectus kráva     ●   koza 

BIH 2015 Vranjeviči BV 322 ●   P. neglectus kráva     ●   koza 

BIH 2015 Vranjeviči BV 323 ●   P. neglectus kráva     ●   koza 

BIH 2015 Vranjeviči BV 324 ●   P. neglectus kráva     ●   koza 

BIH 2015 Vranjeviči BV 325 ● ● P. neglectus kráva     ●   - 

BIH 2015 Vranjeviči BV 326 ●   P. neglectus kráva     ●   koza 

BIH 2015 Vranjeviči BV 327 ●   P. neglectus kráva     ●   koza 

BIH 2015 Vranjeviči BV 328 ●   P. neglectus koza ●       koza 

BIH 2015 Vranjeviči BV 329 ●   P. neglectus koza ●       koza 

BIH 2015 Vranjeviči BV 330 ●   P. neglectus koza ●       koza 

BIH 2015 Vranjeviči BV 331 ●   P. neglectus koza ●       koza 

BIH 2015 Vranjeviči BV 332 ●   P. neglectus koza ●       koza 

BIH 2015 Vranjeviči BV 333 ●   P. neglectus koza ●       koza 

BIH 2015 Vranjeviči BV 334 ●   P. neglectus koza ●       koza 

BIH 2015 Vranjeviči BV 335 ●   P. neglectus koza ●       koza 

BIH 2015 Vranjeviči BV 336 ●   P. neglectus koza ●       koza 

BIH 2015 Vranjeviči BV 337 ●   P. neglectus koza ● ● ●   koza 

BIH 2015 Vranjeviči BV 338 ●   P. neglectus koza ●       koza 

BIH 2015 Vranjeviči BV 339 ● ● P. tobbi slepice ●       - 

BIH 2015 Vranjeviči BV 340 ●   P. neglectus slepice, kráva ●       kráva 

BIH 2015 Vranjeviči BV 341 ●   P. neglectus slepice, kráva ●       kráva 

BIH 2015 Vranjeviči BV 342 ●   P. neglectus slepice, kráva ●       kráva 

BIH 2015 Vranjeviči BV 343 ●   P. neglectus slepice, kráva ●       kráva 

BIH 2015 Vranjeviči BV 344 ●   P. neglectus slepice, kráva ●       kráva 

BIH 2015 Vranjeviči BV 346 ●   P. neglectus koza       ● koza 

BIH 2015 Vranjeviči BV 347 ●   P. neglectus koza       ● koza 

BIH 2015 Vranjeviči BV 348 ●   P. neglectus koza       ● koza 
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BIH 2015 Vranjeviči BV 349 ●   P. neglectus koza       ● koza 

BIH 2015 Vranjeviči BV 350 ●   P. neglectus kráva       ● koza 

BIH 2015 Vranjeviči BV 351 ● ● P. neglectus kráva       ● koza 

BIH 2015 Vranjeviči BV 352 ●   P. neglectus kráva       ● koza 

BIH 2015 Vranjeviči BV 353 ●   P. neglectus kráva       ● koza 

BIH 2015 Vranjeviči BV 354 ●   P. neglectus kráva       ● koza 

BIH 2015 Vranjeviči BV 355 ●   P. neglectus kráva       ● koza 

BIH 2015 Vranjeviči BV 356 ●   P. neglectus kráva       ● koza 

BIH 2015 Vranjeviči BV 357 ●   P. neglectus kráva       ● koza 

BIH 2015 Vranjeviči BV 358 ●   P. neglectus kráva       ● koza 

BIH 2015 Svitava BS 53 ●   P. neglectus stodola ●       kráva 

BIH 2015 Svitava BS 54 ●   P. neglectus stodola ●       kráva 

BIH 2015 Svitava BS 55 ●   P. neglectus stodola ●       kráva 

BIH 2015 Svitava BS 56 ●   P. neglectus stodola ●       kráva 

BIH 2015 Svitava BS 57 ●   P. neglectus stodola ●       kráva 

BIH 2015 Svitava BS 58 ●   P. neglectus stodola ●       kráva 

BIH 2015 Svitava BS 59 ●   P. neglectus stodola ●       kráva 

BIH 2015 Svitava BS 60  ●   P. neglectus stodola ●       kráva 

BIH 2015 Svitava BS 61 ●   P. neglectus stodola ●       kráva 

BIH 2015 Svitava BS 62 ●   P. neglectus kráva ●   ●   kráva 

BIH 2015 Svitava BS 63 ●   P. neglectus kráva ●       kráva 

BIH 2015 Svitava BS 65 ●   P. neglectus stodola       ● kráva 

BIH 2015 Svitava BS 66 ●   P. neglectus stodola       ● kráva 

BIH 2015 Svitava BS 67 ●   P. neglectus stodola       ● kráva 

BIH 2015 Svitava BS 68 ●   P. neglectus stodola       ● kráva 

BIH 2015 Svitava BS 69 ●   P. neglectus stodola       ● kráva 

BIH 2015 Svitava BS 70 ●   P. neglectus stodola       ● kráva 

BIH 2015 Svitava BS 71 ●   P. neglectus stodola       ● kráva 

BIH 2015 Svitava BS 72 ●   P. neglectus stodola       ● kráva 

BIH 2015 Svitava BS 73 ●   P. neglectus stodola       ● kráva 

BIH 2015 Budani BB 1 ●   P. neglectus slepice, prase ●       kráva 

BIH 2015 Budani BB 2 ●   P. neglectus slepice, prase ●       kráva 

BIH 2015 Zakovo BZ 1 ●   P. neglectus ovce ●       kráva 

BIH 2015 Zakovo BZ 2 ●   P. neglectus ovce ● ● ●   ovce 

BIH 2015 Drijanjani BD 1 ●   P. neglectus ovce, koza ●       - 

BIH 2015 Drijanjani BD 2 ●   P. neglectus ovce, koza ● ● ●   ovce 

BIH 2015 Drijanjani BD 3 ●   P. neglectus ovce, koza ● ● ●   ovce 

BIH 2015 Grab BG 1 ●   P. neglectus slepice, koza ● ●     slepice 

HRV 2015 Vidonje CE 241 ●   P.neglectus 
kráva, pes, 
kočka ●       - 

HRV 2015 Vidonje CE 242 ●   P.neglectus 
kráva, pes, 
kočka ● ●     kráva 

HRV 2015 Vidonje CE 243 ●   P.neglectus 
kráva, pes, 
kočka ●       kráva 

HRV 2015 Vidonje CE 244 ●   P.neglectus 
kráva, pes, 
kočka ●       kráva 

HRV 2015 Vidonje CE 245 ●   P.neglectus 
kráva, pes, 
kočka ●       kráva 

HRV 2015 Vidonje CE 246 ●   P.neglectus 
kráva, pes, 
kočka ●       kráva 
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HRV 2015 Vidonje CE 247 ●   P.neglectus 
kráva, pes, 
kočka ●       kráva 

HRV 2015 Vidonje CE 248 ●   P.neglectus ovce, pes ● ● ●   ovce 

HRV 2015 Vidonje CE 249 ●   P.neglectus ovce, pes ● ● ●   ovce 

HRV 2015 Vidonje CE 250 ●   P.neglectus ovce, pes ●       - 

HRV 2015 Vidonje CE 251 ●   P.neglectus ovce, pes ● ● ●   ovce 

HRV 2015 Vidonje CE 252 ●   P.neglectus ovce, pes ●       - 

HRV 2015 Vidonje CE 253 ●   P.neglectus ovce, pes ●   ●   ovce 

HRV 2015 Vidonje CE 254 ●   P.neglectus ovce, pes ● ● ●   ovce 

HRV 2015 Vidonje CE 255 ●   P.neglectus ovce, pes ●   ●   ovce 

HRV 2015 Vidonje CE 256 ●   P.neglectus 
kráva, pes, 
kočka       ● kráva 

HRV 2015 Vidonje CE 257 ●   P.neglectus 
kráva, pes, 
kočka       ● kráva 

HRV 2015 Vidonje CE 258 ●   P.neglectus 
kráva, pes, 
kočka       ● kráva 

HRV 2015 Vidonje CE 259 ●   P.neglectus 
kráva, pes, 
kočka       ● kráva 

HRV 2015 Vidonje CE 260 ●   P.neglectus 
kráva, pes, 
kočka       ● kráva 

HRV 2015 Vidonje CE 261 ● ● P. neglectus 
kráva, pes, 
kočka       ● kráva 

HRV 2015 Vidonje CE 262 ●   P. neglectus 
kráva, pes, 
kočka       ● kráva 

HRV 2015 Vidonje CE 263 ●   P. neglectus 
kráva, pes, 
kočka       ● kráva 

HRV 2015 Vidonje CE 264 ● ● P. neglectus 
kráva, pes, 
kočka       ● kráva 

HRV 2015 Vidonje CE 265 ●   P.neglectus 
kráva, pes, 
kočka       ● kráva 

HRV 2015 Vidonje CE 266 ●   P.neglectus ovce, pes       ● ovce 

HRV 2015 Vidonje CE 267 ●   P.neglectus ovce, pes       ● ovce 

HRV 2015 Vidonje CE 268 ●   P.neglectus ovce, pes       ● ovce 

HRV 2015 Vidonje CE 269 ●   P.neglectus ovce, pes       ● ovce 

HRV 2015 Vidonje CE 270 ●   P.neglectus ovce, pes       ● ovce 

HRV 2015 Vidonje CE 271 ●   P.neglectus ovce, pes       ● ovce 

HRV 2015 Vidonje CE 272 ● ● P. neglectus 
kráva, pes, 
kočka       ● kráva 

HRV 2015 Vidonje CE 273 ●   P. neglectus 
kráva, pes, 
kočka       ● kráva 

HRV 2015 Vidonje CE 274 ●   P. neglectus 
kráva, pes, 
kočka       ● kráva 

HRV 2015 Vidonje CE 275 ●   P. neglectus 
kráva, pes, 
kočka       ● kráva 

HRV 2015 Zvekovica CZ 31 ● ● S. minuta pes, kráva ● ●     - 

HRV 2015 Zvekovica CZ 32 ●   S. minuta pes, kráva ● ●     - 

HRV 2015 Zvekovica CZ 33 ●   P.neglectus pes, kráva ●       kráva 

HRV 2015 Jesenice CJ 31 ●   P.neglectus ovce ● ● ●   ovce 

HRV 2015 Jesenice CJ 32 ●   P.neglectus ovce ● ● ●   ovce 

HRV 2015 Jesenice CJ 33 ●   P.neglectus ovce ● ● ●   ovce 

HRV 2015 Jesenice CJ 34 ●   P.neglectus ovce ●       - 
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HRV 2015 Jesenice CJ 35 ●   P.neglectus ovce ● ● ●   ovce 

HRV 2015 Gruda CU 18 ●   P.neglectus slepice, prase ● ●     slepice 

HRV 2015 Gruda CU 19 ●   P.neglectus slepice, prase ● ●     slepice 

HRV 2015 Duba CD 68 ●   P.neglectus ostatní ●       kráva 

HRV 2015 Duba CD 69 ●   P.neglectus kráva, slepice ●       kráva 

HRV 2015 Duba CD 70 ●   P.neglectus ostatní ●       kráva 

HRV 2015 Duba CD 71 ●   P.neglectus koza ● ●     - 

HRV 2015 Vodovada CW 7 ●   P.neglectus koza ●       - 

HRV 2015 Grusici CR 21 ●   S. minuta slepice ●       - 

HRV 2015 Gornja Ljuta CG 20 ●   P.neglectus slepice ● ● ●   ovce 

HRV 2015 Gornja Ljuta CG 21 ● ● P. tobbi 
slepice, ovce, 
pes ● ● ●   ovce 

HRV 2015 Gornja Ljuta CG 22 ●   P. neglectus 
slepice, ovce, 
pes ● ● ●   ovce 

HRV 2015 Šumet CT 71 ● ● P. tobbi koza ● ● ●   koza 

HRV 2015 Šumet CT 72 ●   P.neglectus koza ● ● ●   ovce 

HRV 2015 Lovorno CO 19 ●   P.neglectus kráva ●       kráva 

HRV 2015 Lovorno CO 20 ●   P.neglectus slepice ●       - 

HRV 2015 Glušci  CL 40 ●   P.neglectus kráva ● ● ●   koza 

HRV 2015 Glušci  CL 41 ●   P.neglectus kráva ●       - 

MKD 2015 Svidovica FSV58 ●   P. neglectus kráva, kůň ●       - 

MKD 2015 Kurtamzali FKM 28 ●   P. neglectus 
kráva, pes, 
kůň ● ● ●   - 

MKD 2015 Kežovica FKE 347 ● ● P. perfiliewi drůbež ● ●     - 

MKD 2015 Kežovica FKE 348 ● ● P. simici drůběž ● ●     - 

MKD 2015 Kežovica FKE 349 ● ● P. neglectus kráva   ●     kráva 

MKD 2015 Kežovica FKE 350 ● ● P. perfiliewi kráva ● ●     kráva 

MKD 2015 Mokrievo FMO 66 ● ● P. neglectus koza       ● koza 

MKD 2015 Mokrievo FMO 67 ●   P. neglectus koza       ● koza 

MKD 2015 Mokrievo FMO 68 ●   P. neglectus drůběž, kráva       ● kráva 

MKD 2015 Mokrievo FMO 69 ●   P. neglectus drůběž, kráva       ● kráva 

MKD 2015 Mokrievo FMO 70 ● ● P. balcanicus drůběž, kráva       ● - 

MKD 2015 Mokrino FMK 67 ●   P. neglectus ovce, koza       ● ovce 

MKD 2015 Mokrino FMK 68 ●   P. neglectus ovce, koza       ● - 

MKD 2015 Mokrino FMK 69 ●   P. neglectus ovce, koza       ● ovce 

MKD 2015 Novo Selo FNS 78 ●   P. neglectus 
pes, drůbež, 
koza       ● koza 

MKD 2015 Novo Selo FNS 79 ●   P. neglectus 
pes, drůbež, 
koza       ● koza 

MKD 2015 Novo Selo FNS 80 ●   P. neglectus 
pes, drůbež, 
koza       ● koza 

MKD 2015 Smokvica FSM 8 ●   S. minuta kráva       ● - 

MKD 2015 Selce FSE 63 ●   P. balcanicus koza, drůbež ●   ● ● koza 

MKD 2015 Suvo Grlo FSG 64 ●   P. balcanicus drůbež ●     ● pes 

MKD 2015 Suvo Grlo FSG 65 ● ● P. perfiliewi ovce       ● ovce 

MKD 2015 Suvo Grlo FSG 66 ● ● P. perfiliewi ovce ● ● ● ● koza 

MKD 2015 Dedeli FDE 88 ●   P. neglectus 
ovce, koza, 
pes       ● ovce 

MKD 2015 Dedeli FDE 89 ●   P. neglectus 
ovce, koza, 
pes ●   ● ● koza 
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MKD 2015 Dedeli FDE 90 ●   P. neglectus 
ovce, koza, 
pes       ● ovce 

MKD 2015 Dedeli FDE 91 ●   P. neglectus 
ovce, koza, 
pes       ● ovce 

MKD 2015 Dedeli FDE 92 ●   P. neglectus 
drůbež, koza, 
ovce       ● ovce 

MKD 2015 Stojakovo FSO 4 ● ● P. tobbi ovce       ● ovce 

MKD 2015 Nov Dorjan FND4 ●   P. neglectus kráva       ● kráva 

MKD 2015 Nov Dorjan FND 5 ● ● P. tobbi kráva       ● - 

MKD 2015 Čalakli FCA 27 ●   P. neglectus drůběž, koza ● ● ● ● koza 

MKD 2015 Čalakli FCA 28 ●   P. neglectus 
ovce, koza, 
kráva, pes ● ● ● ● koza 

MKD 2015 Čalakli FCA 29 ●   P. neglectus 
ovce, koza, 
kráva, pes ● ●   ● kráva 

MKD 2015 Čalakli FCA 30 ●   P. neglectus 
ovce, koza, 
kráva, pes ● ●   ● kráva 

MKD 2015 Čalakli FCA 31 ●   P. neglectus 
ovce, koza, 
kráva, pes ● ●   ● 

kráva/ 
slepice 

MKD 2015 Furka FFU 33 ● ● P. perfiliewi kráva   ● ● ● ovce 

MKD 2016 Kurtamzali FKM 29 ●   P. neglectus drůbež ● ● ●   ovce 

MKD 2016 Svidovica FSV 62 ●   P. neglectus kráva ● ●     kůň 

MKD 2016 Svidovica FSV 63 ●   P. neglectus kráva   ●     kráva 

MKD 2016 Svidovica FSV 64 ●   P. neglectus kráva ● ●     kůň 

MKD 2016 Svidovica FSV 65 ●   P. neglectus kráva ● ●     kráva 

MKD 2016 Svidovica FSV 66 ●   P. neglectus kráva   ●     kráva 

MKD 2016 Svidovica FSV 67 ●   P. neglectus kráva   ●     kráva 

MKD 2016 Svidovica FSV 69 ●   P. neglectus kráva   ●     kůň 

MKD 2016 Svidovica FSV 70 ●   P. neglectus ovce   ● ●   ovce 

MKD 2016 Kežovica FKE 351 ●   P. neglectus drůbež   ●     - 

MKD 2016 Kežovica FKE 352 ● ● P. perfiliewi ovce   ●     - 

MKD 2016 Kežovica FKE 353 ● ● P. perfiliewi ovce ● ● ●   ovce 

MKD 2016 Kežovica FKE 354 ● ● P. perfiliewi ovce   ● ●   ovce 

MKD 2016 Kežovica FKE 355 ●   P. neglectus kráva   ●     kráva 

MKD 2016 Kežovica FKE 356 ●   P. neglectus kráva   ● ●   kráva 

MKD 2016 Kežovica FKE 357 ● ● P. perfiliewi kráva   ●     kráva 

MKD 2016 Kežovica FKE 358 ●   P. neglectus kráva   ●     kráva 

MKD 2016 Kežovica FKE 359 ●   P. neglectus kráva   ●     kráva 

MKD 2016 Kežovica FKE 360 ●   P. neglectus kráva ● ●     kráva 

MKD 2016 Kežovica FKE 361 ● ● P. perfiliewi kráva ● ●     kráva 

MKD 2016 Kežovica FKE 362 ● ● P. perfiliewi kráva   ●     kráva 

MKD 2016 Kežovica FKE 363 ●   P. neglectus kráva   ●     kráva 

MKD 2016 Kežovica FKE 364 ●   P. neglectus kráva   ● ●   kůň/koza 

MKD 2016 Kežovica FKE 365 ● ● P. perfiliewi kráva   ●     kráva 

MKD 2016 Kežovica FKE 366 ● ● P. perfiliewi kráva   ●     kráva 

MKD 2016 Kežovica FKE 367 ● ● P. tobbi kráva   ●     kráva 

MKD 2016 Mustafino FMU 7 ● ● P. perfiliewi ovce   ●   ● ovce 

MKD 2016 Svinjisthe FSI 9 ●   P. neglectus ovce   ●   ● ovce 

MKD 2016 Svinjisthe FSI 10 ●   P. neglectus ovce   ● ● ● ovce 

MKD 2016 Neprostheno FNE 13 ●   P. neglectus drůbež   ●   ● - 

BGR 2015 Pervomay BPE 11 ● ● P. tobbi drůbež, pes ● ● ●   
zajíc/ 
koza 
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BGR 2015 Karnalovo BKA 9 ● ● P. tobbi 
pes, drůbež, 
ovce ● ●     slepice 

BGR 2015 Starchevo BST 41 ● ● P. tobbi prase, drůbež   ● ●   ovce 

BGR 2015 Starchevo BST 43 ● ● P. perfiliewi pes, drůbež ● ●     slepice 

BGR 2015 Starchevo BST 44 ● ● P. perfiliewi pes, drůbež ● ● ●   osel/koza 

BGR 2015 Starchevo BST 45 ● ● P. perfiliewi /tobbi drůbež, osel   ●     - 

BGR 2015 Harsovo BHA 78 ● ● p. papatasi ovce ● ●     
slepice/ 
kráva 

BGR 2015 Dalbok lzvor BDI 23 ● ● P. tobbi kráva ● ●     kráva 

BGR 2016 Malko Tarnovo BMT 64 ●   P. neglectus 
ovce, koza, 
pes   ● ● ● koza 

BGR 2016 Malko Tarnovo BMT 65 ●   P. neglectus 
ovce, koza, 
pes   ● ● ● ovce 

BGR 2016 Malko Tarnovo BMT 66 ●   P. neglectus 
ovce, koza, 
pes   ● ● ● ovce 

BGR 2016 Malko Tarnovo BMT 67 ● ● P. neglectus  
ovce, koza, 
pes   ●   ● koza 

BGR 2016 Malko Tarnovo BMT 68 ●   P. neglectus 
ovce, koza, 
pes   ●   ● ovce 

BGR 2016 Malko Tarnovo BMT 69 ●   P. neglectus 
ovce, koza, 
pes   ●   ● ovce 

BGR 2016 Malko Tarnovo BMT 70 ●   P. neglectus 
ovce, koza, 
pes   ●   ● koza 

BGR 2016 Malko Tarnovo BMT 71 ●   P. neglectus 
ovce, koza, 
pes   ●   ● ovce 

BGR 2016 Goritsa BGT 80 ●   P. neglectus ovce, koza    ●   ● koza 

BGR 2016 Goritsa BGT 81 ●   P. neglectus ovce, koza ● ●   ● pes 

BGR 2016 Goritsa BGT 82 ● ● P. tobbi ostatní ● ●   ● osel 

BGR 2016 Goritsa BGT 83 ● ● P. tobbi drůbež, prase ● ●   ● osel 

BGR 2016 Goritsa BGT 84 ● ● P. tobbi drůbež, prase   ●   ● - 

BGR 2016 Razhitsa BRZ 86 ● ● P. tobbi drůbež    ●   ● kráva 

GRC 2017 Stefania EST 88 ● ● P. neglectus 
pes, slepice, 
ovce ●     ● ovce 

GRC 2017 Stefania EST 89 ● ● P. neglectus 
pes, slepice, 
ovce ●     ● - 

GRC 2017 Stefania EST 90 ● ● P. neglectus 
pes, slepice, 
ovce ●     ● ovce 

GRC 2017 Stefania EST 91 ● ● P. neglectus 
pes, slepice, 
ovce ●     ● ovce 

GRC 2017 Pakia EPK 29 ● ● P. papatasi pes, ovce ●     ● - 

GRC 2017 Pakia EPK 30 ● ● P. neglectus pes, ovce ●     ● - 

GRC 2017 Meligalas EMG 5 ● ● S. minuta 
pes, kočka, 
ovce, kráva ●     ● - 

GRC 2017 Sykia ESY 36 ● ● P. simici ovce ●     ● 
ovce/ 
koza 

GRC 2017 Levidi ELE 12   ● S. dentata ovce, koza ●     ● - 

GRC 2017 Floka EFL 70 ● ● P. tobbi slepice, ovce ●     ● pes 

GRC 2017 Floka EFL 71 ● ● P. tobbi slepice, ovce ●     ● pes 

GRC 2017 Floka EFL 72 ● ● S. dentata pes, slepice ●     ● - 

GRC 2017 Kalivia Karnesi EKK 93 ● ● Paraphlebotomus slepice ●     ● - 

GRC 2017 Kalivia Karnesi EKK 94 ● ● Paraphlebotomus slepice ●     ● - 

GRC 2017 Kalivia Karnesi EKK 95 ● ● Paraphlebotomus slepice ●     ● - 

GRC 2017 Metamorphosis EME 282 ● ● P. tobbi koza ●     ● ovce 
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GRC 2017 Vlachokerasia EVK 261 ● ● P. simici pes, ovce ●     ● koza 

GRC 2017 Stefania EST 92 ● ● P. neglectus slepice ●     ● koza 

GRC 2017 Skala ESK 25 ● ● P. neglectus 
pes, slepice, 
ovce ●     ● pes 

GRC 2017 Floka EFL73 - ● P. tobbi pes, ovce ●     ● ovce 

GRC 2017 Floka EFL74 - ● S. minuta pes, ovce ●     ● - 

GRC 2017 Floka EFL75 ● ● P. tobbi pes, ovce ●     ● - 

GRC 2017 Floka EFL76 ● ● S. minuta pes, ovce ●     ● - 

GRC 2017 Floka EFL77 - ● S. dentata pes, ovce ●     ● - 

GRC 2017 Floka EFL78 - ● P. tobbi pes, ovce ●     ● pes 

GRC 2017 Metamorphosis EME 283 ● ● P. tobbi ovce, koza ●     ● ovce 

GRC 2017 Metamorphosis EME 284 ● ● P. tobbi ovce, koza ●     ● ovce 

GRC 2017 Metamorphosis EME 285 - ● P. tobbi ovce, koza ●     ● ovce 

GRC 2017 Metamorphosis EME 286 ● ● P. tobbi ovce, koza ●     ● ovce 

GRC 2017 Metamorphosis EME 287 ● ● P. perfiliewi ovce, koza ●     ● - 

GRC 2017 Metamorphosis EME 288 ● ● P. tobbi ovce, koza ●     ● ovce 

GRC 2017 Levidi ELE 13 ● ● S. minuta ovce, koza ●     ● - 

GRC 2017 Levidi ELE 14 ● ● S. minuta ovce, koza ●     ● - 

GRC 2017 Levidi ELE 15 - ● S. dentata ovce, koza ●     ● - 

GRC 2017 Stefania EST 93 - ● P. papatasi 
pes, ovce, 
koza ●     ● - 

GRC 2017 Stefania EST 94 ● ● P. neglectus 
pes, ovce, 
koza ●     ● ovce 

GRC 2017 Stefania EST 95 ● ● P. papatasi drůbež ●     ● kočka 

GRC 2017 Stefania EST 96 - ● P. neglectus drůbež ●     ● krůta 

GRC 2017 Stefania EST 97 - ● P. neglectus drůbež ●     ● krůta 

GRC 2017 
Falaisia 

Tuanasis EPT 198 ● ● P. perfiliewi ovce, koza ●     ● ovce 

             

 


