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Abstrakt 

          Rody Leishmania a Trypanosoma jsou původci vážných lidských onemocnění: 

leishmaniózy a trypanosomózy. Dlouhá léta nebyly u těchto parazitů nalezeny přesvědčivé 

důkazy o genetické výměně, a proto byly rody Trypanosoma a Leishmania považovány  

za klonálně se rozmnožující, a to binárním štěpením jako většina prvoků. Výzkum ztěžovaly  

i skutečnosti, že pohlavní dimorfismus není patrný a chromosomy nekondenzují, tudíž nejsou 

viditelné. Nicméně klonální model začaly zpochybňovat pozorování přirozeně se 

vyskytujících hybridních druhů. Nejdříve byla existence sexu popsána u trypanosom  

a to prvním přímým důkazem hybridů T. brucei, získaných po společném přenosu rodičů 

mouchou tsetse. U leishmanii byl důkaz poskytnut na základě dvojitě rezistentních hybridů  

a sexuální výměna podstupovala stejný meiotický proces jako T. brucei. Byli pozorovaní 

přirozeně se vyskytující hybridi Nového i Starého světa jak u rodu Viannia, tak i u rodu 

Leishmania. Otázkou dalších výzkumů bylo, jaký je mechanismus genetické výměny,  

ale odpověď dodnes není jasná.  
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Abstract  

                                 Genera Leishmania and Trypanosoma are agents of serious human diseases:  

leishmaniasis and trypanosomózy. For many years these parasites were considered                        

clone-replicating by binary fission as the most protozoa, because there have not been found 

any convincing evidence of genetic exchange in Trypanosoma and Leishmania. The research 

was further impeded the fact that sexual dimorphism of those two generas is not evident  

and chromosomes do not condensate, therefore are not visible. However, the clonal model 

started to question the observations of naturally occurring hybrid species. First, the existence 

of sex reported in trypanosomes by the first direct evidence of T. brucei hybrids obtained after 

transfer of the common parent by tsetse fly. In Leishmania, the evidence provided  

by double-resistant hybrids and sexual meiotic exchange underwent the same process  

as T. brucei. Naturally occurring hybrids in the New and Old World as in the genus Viannia 

and Leishmania species have been also observed. The question of the further researches was, 

what is the mechanism of genetic exchange. The answer is still  not clear.  
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