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Phlebotomus sergenti je hlavním přenašem prvoka Leishmania tropica, původce 

lidské kutánní leishmaniózy, díky čemuž je druhem flebotoma se značným lékařským 

významem. Díky jeho širokému areálu rozšíření je předpokládána značná vnitrodruhová 

variabilita a byla postulována hypotéza o existenci kryptických druhů, lišících se 

ekologickými vlastnostmi, hostitelskými preferencemi a schopností přenosu leishmaniózy, 

což by mělo závažné důsledky z hlediska epidemiologie, diagnostiky a léčby této nemoci. 

Předkládaná dizertační práce shrnuje výsledky studia vnitrodruhové variability P. sergenti 

pomocí křížení jedinců z laboratorních kolonií a studia divokých populací druhu různými 

přístupy molekulární taxonomie. 

 Prokázali jsme, že je možné úspěšně křížit jedince P. sergenti z laboratorních kolonií 

původem z Turecka a Izraele. Bylo pozorováno úspěšné páření a inseminace, v obou 

rodičovských kombinacích byli získáni životaschopní hybridi F1 a F2 generace, u nichž nebyl 

pozorován signifikantní rozdíl v produkci vajec. 

Analýza divokých populací P. sergenti z Turecka, Izraele, Sýrie a Uzbekistánu byla 

provedena několika molekulárními metodami: RAPD, sekvenování ITS2 (jaderný marker), 

sekvenování genu pro cytochrom b (mitochondriální marker). RAPD analýza ukázala 

seskupování terénních vzorků podle místa původu. Mezi tureckými vzorky z různých oblastí 

oddělených vzdáleností a pohořím Amanos nedošlo ke strukturování, což naznačuje, že toto 

pohoří nebrání šíření a horské průsmyky fungují jako tranzitní mezery, umožňující tok genů 

mezi populacemi. Výsledky sekvenační analýzy jaderného markeru potvrdily dříve 

publikované rozdělení druhu na severovýchodní a jihozápadní větev. Naopak sekvenační 

analýza mitochondriálního markeru ukázala tři linie, z nichž jedna obsahuje haplotypy 

z Turecka i Izraele, což teorii o druhovém komplexu se dvěma kryptickými druhy 

odpovídajícími dvěma geograficky vymezeným liniím nepotvrzuje. 

Metoda RAPD byla také úspěšně použita k identifikaci a porovnání populací P. 

sergenti ze dvou různých ohnisek kutánní leishmaniózy v severním Izraeli, která se liší 

druhem flebotoma, který funguje jako přenašeč. 

 


