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Úvod. Práce řeší dvě hlavní témata: (1) faktory ovlivňující vývoj leishmanií ve flebotomech a (2) mechanismus 
přenosu leishmanií flebotomy. Je tvořena literárním přehledem vypracovaným ve formě review a pěti původními 
vědeckými  pracemi. (1) V trávícím traktu přenašeče se leishmanie setkávají s prostředím tvořeným mnoha 
faktory, například proteolytickými enzymy a lektiny flebotomů či složkami krevní a cukerné potravy, kterou 
samice přijímají. Toto prostředí je do jisté míry druhově specifické a určitý druh leishmanie může být adaptován 
na konkrétní podmínky v trávicím traktu určitého druhu flebotoma. Adaptace leishmanií pro vývoj v přenašeči 
jsou však relativně málo probádány a není jasné, do jaké míry  se zde uplatňují i hlavní povrchové molekuly 
ovlivňující vývoj parazita v hostiteli, virulenční faktory, zejména lipophosphoglykan (LPG) a povrchová 
proteáza gp63. Tato práce vychází z předpokladu, že existují rozdíly ve vývoji různých kmenů L. major v jeho 
přenašečích (P. papatasi, P. duboscqi). Podrobná charakterizace takto se lišících kmenů může napovědět, zda 
faktory určující virulenci a infektivitu pro hostitele jsou důležité i pro vývoj parazita v přenašeči. (2) Přesný 
mechanismus přenosu leishmanií na hostitele nebyl jednoznačně objasněn. Předpokládá se inokulace 
promastigotů přítomných a okamžiku sání v proboscis flebotoma nebo regurgitace parazitů způsobená obtížemi 
při sání krve. Naše pozorování, že samice flebotomů vypuzují už během sání krve kapičky moči (prediurese), nás 
vedlo k myšlence prozkoumat podrobněji tento fyziologický proces a zhodnotit jeho význam pro možný 
kontaminativní přenos leishmanií. 
Cíle práce. (1) Srovnat u pěti kmenů a linií L. major: vývoj ve dvou druzích flebotomů P. papatasi a P. 
duboscqi, infektivitu a virulenci pro myši BALB/c, expresi metacylického LPG a hemaglutinační aktivitu, 
množství a aktivitu povrchové proteázy gp63 a strukturu a počet genů pro gp63. (2) Popsat základní 
charakteristiky prediurese u nenakažených samic dvou druhů flebotomů (P. papatasi, P. duboscqi) a zjistit 
přítomnost či absenci leishmanií v moči infikovaných flebotomů.  
Shrnutí výsledků. (1) Srovnáním vývoje čtyř kmenů a několika linií L. major ve dvou druzích přenašečů bylo 
zjištěno, že nejúspěšněji se vyvíjela virulentní linie kmene LV561, zatímco nejméně úspěšné byly kmeny L119 
(slabě virulentní pro myši) a Neal (avirulentní pro myši), které infikovaly menší procento samic, přičemž 
převažovaly slabé infekce bez kolonizace stomodeální valvy. Jednotlivé linie a kmeny se signifikantně lišily také 
v zastoupení jednotlivých morfologických forem leishmanií. Kmen LV561 byl úspěšně přenesen na křečka 
sáním tří infikovaných samic P. duboscqi. (2) Atenuovaná (avirulentní) linie kmene LV561 byla pasážovaná 
jednak 5x přes flebotoma (AVS5) a jednak 5x přes myš (AVM5). V P. papatasi se obě linie vyvíjely 
prokazatelně lépe (co do kvantity i co do lokalizace infekcí) než výchozí linie. Naopak v myších nebyla zjištěna 
zvýšená virulence (tvorba lézí) ani infektivita (procento pozitivních kultivací z uzlin). Pasážováním se také 
nezvýšila exprese metacyklického LPG. U výchozí avirulentní linie i u linií pasážovaných myšmi i flebotomy 
byla jeho tvorba nízká (2-3% jedinců) ve srovnání s virulentní linie kmene LV561 (16%). Přesto byla produkce 
metacyklického LPG u avirulentní linie kmene LV561 stále 10x vyšší než u kmene L119 schopného alespoň 
opožděné tvorby lézí, což znamená, že  slabá produkce LPG není jediným důvodem avirulence této linie kmene 
LV561. (3) Gp63 lokus je u všech kmenů a linií lokalizován na stejném chromosomu. Hybridizační pokusy 
s gp63 sondou neprokázaly rozdíly mezi kmeny a liniemi ve struktuře genů kódujících gp63 ani v jejich kvantitě. 
Značné rozdíly byly naopak zjištěny v množství exprimovaného proteinu a v jeho proteázové aktivitě. 
Avirulentní linie kmene LV561 byla v tomto směru defektní. Naopak u kmenů L119 a Neal byla zjištěna 
nadprodukce gp63, která může u těchto dvou kmenů kompenzovat defektní LPG. Zjištěné výsledky podporují 
význam gp63 jako virulenčního faktoru, zatímco role této molekuly při vývoji v přenašeči nebude zřejmě tak 
významná (avirulentní linie LV561 s nízkou tvorbou gp63 byly schopné tvořit silné infekce v přenašečích). (4) 
Prediurese je fyziologický proces, detailně popsaný u komárů, který spočívá v rychlé filtraci přijaté krve a 
vylučování moči již během sání na hostiteli. V této práci je poprvé popsána prediurese také u samic flebotomů. 
Byla pozorována u 100% samic P. papatasi a 85% samic P. duboscqi sajících na lidské ruce. Prediurese začínala 
1-2 min po začátku sání vyloučením několika bělavých kapek moči, další kapky byly čiré. Erytrocyty byly 
nalezeny jen výjimečně, což svědčí o velmi důkladné filtraci vylučované moči. Kapky byly vystřikovány velkou 
rychlostí na vzdálenost přes 5 mm. Přes výraznou vnitrodruhovou variabilitu v produkci moči jde zřejmě o běžný 
fyziologický jev, pravidelně přítomný u této skupiny  krevsajícího hmyzu. (5) Pomocí kapilárového sání 
flebotomů infikovaných L. major bylo zjištěno, že leishmanie byly přítomny v moči 37,5% P. papatasi a 16,1% 
P. duboscqi, zatímco do kapilár byli promastigoti vypuzeni jen jednou samicí P. duboscqi (n = 79). Počet 
promastigotů v moči jedné samice se pohyboval v rozmezí 2 – 125 (medián 8) u P. papatasi a 1 – 260 (medián 
11) u P. duboscqi. Leishmanie byly přítomné i v moči samic se slabou infekcí mesenteronu. Zatímco v obsahu 
kapiláry byly nalezeni pouze  metacykličtí promastigoti, moč flebotomů obsahovala směs různých 
morfologických forem. Přítomnost metacyklických promastigotů v moči byla potvrzena pozitivní reakcí části 
promastigotů s monoklonální protilátkou proti metacyklickému LPG. Positivní kultivace prokázala 
životaschopnost vyloučených leishmanií. 


