
ABSTRAKT 

Flebotomové (Diptera, Phlebotominae), drobný krevsající hmyz, jsou známí především 

jako přenašeči protist z rodu Leishmania, které způsobují medicínsky i veterinárně důležité 

onemocnění – leishmaniózu. Během sání samice vypouštějí sliny do hostitele, což jim 

umožňuje snadnější sání krve. Biologicky aktivní látky obsažené ve slinách flebotomů mají 

protizánětlivé účinky a schopnost ovlivnit hemostatický systém hostitele, čímž zabraňují 

srážení krve. Sliny také ovlivňují imunitu hostitele v místě sání a zvyšují tak pravděpodobnost 

nákazy různými patogeny, které flebotomové mohou přenášet. 

Slinné proteiny byly doposud zkoumány především u druhů flebotomů patřících do rodů 

Phlebotomus a Lutzomyia, zatímco flebotomové rodu Sergentomyia byli po dlouhou dobu 

přehlíženi. Proto jsme se v této disertační práci zaměřili na porovnání slinných proteinů druhů 

Phlebotomus perniciosus a Phlebotomus orientalis se slinnými proteiny druhu Sergentomyia 

schwetzi. Zmíněné druhy se liší nejen ekologií a zeměpisným rozšířením, ale i preferencí 

hostitele. Oba druhy rodu Phlebotomus upřednostňují jako hostitele savce většího či středního 

vzrůstu. Phlebotomus perniciosus saje především na králících, zajících a psech. 

Phlebotomus orientalis dává přednost sání na větších savcích, jako jsou krávy, kozy, ovce a 

případně i lidé. Oproti tomu zástupci rodu Sergentomyia preferují jako hostitele plazy, 

nicméně bylo pozorováno jejich sání i na savcích. 

V první části této práce jsme se zaměřili na charakterizaci slinných proteinů S. schwetzi a 

jejich porovnání mezi dvěma liniemi tohoto druhu flebotoma, kdy první linie dlouhodobě sála 

na myších a druhá na gekonech. Pro zachycení a kvantifikaci možného přizpůsobení slin na 

rozdílné typy hostitelů jsme zvolili čtyři metodologické postupy: sekvenování transkriptomu, 

porovnání míry exprese transkriptů metodou RNA-seq, porovnání proteomů pomocí 

hmotnostní spektrometrie a porovnání enzymatických aktivit ve slinách. 

Porovnání složení a vlastností slin mezi dvěma liniemi odhalilo signifikantně zvýšenou 

aktivitu hyaluronidázy a zvýšenou expresy PpSP15-like transkriptu u linie sající na myši. 

Oproti tomu ve slinách linie přizpůsobené sání na gekonovi jsme identifikovali šest 

obohacených proteinů v porovnání s linií sající na myších. Navíc se nám kromě již známých 

slinných proteinů podařilo objevit nový slinný enzym, ribonukleázu, která byla zatím popsána 

pouze u komárů 

Druhá část této disertační práce byla věnována slinným proteinům skupiny Yellow-related 

(YRP), které mají u flebotomů schopnost vázat biogenní aminy hostitele. Metodou 

„microscale thermophoresis“ jsme testovali schopnost vazby různých biogenních aminů u 



rekombinantních YRP proteinů ze slin druhů P. perniciosus, P. orientalis a S. schwetzi 

získaných ze savčího expresního systému. Výsledky ukázaly, že YRP proteiny se liší ve svých 

vazebných vlastnostech a váží jednotlivé biogenní aminy s různou afinitou. Jeden YRP 

protein, přítomný ve slinách P. perniciosus i P. orientalis, váže silnou vazbou serotonin, který 

hostiteli napomáhá vazokonstrikci a agregaci krevních destiček. Oproti tomu, ani jeden YRP 

ze slin S. schwetzi nevázal žádný z testovaných biogenních aminů, což je pravděpodobně 

důsledkem přizpůsobení S. schwetzi na plazí hostitele. 

V poslední části této práce jsme ověřili a potvrdili využití jednoho z YRP proteinů ze slin 

P. perniciosus, konkrétně PpeSP03B proteinu, jako expozičního markeru pro poštípání psů 

tímto flebotomem v různých oblastech západního Mediteránu. 


