
ABSTRAKT 

Vývoj leishmanií v zažívacím traktu vektora je úzce spojen s trávicími procesy, které 

následují po nasátí krve. Tato práce se zabývá faktory, které ovlivňují trávení, vývoj vajec a 

vývoj leishmanií u samic flebotomů. V první části práce jsme zjišťovali rozdíly při trávení 

savčí (králičí) a ptačí (kuřecí) krve. Ve střevech samic Phlebotomus duboscqi jsme po sání na 

kuřeti naměřili dvakrát nižší koncentraci proteinů a signifikantně nižší trypsinovou aktivitu 

než po sání na králíkovi. Rozdíl v trypsinové aktivitě byl patrný nejvíce v průběhu prvních 

24 h, kdy po sání kuřecí krve byla aktivita o 40 – 55 % nižší než po sání králičí krve. 

Významný rozdíl mezi skupinami byl zaznamenán i ve vývoji vajec. U samic sátých na kuřeti 

se vejce vyvíjela pomaleji a byla v průměru o 10 % kratší než u samic sátých na králíkovi. 

Ve druhé části práce jsme testovali vliv komářího hormonu TMOF na trypsinovou 

aktivitu a vývoj vajec u Lutzomyia longipalpis. Samice sály králičí krev s přidaným TMOF 

(28 mg/ml) přes membránu. Přidaný hormon snížil trypsinovou aktivitu o 15 – 35 %, přičemž 

nejvýraznější pokles byl zaznamenán po 18 a 24 h po sání krve. TMOF měl částečný vliv i na 

vývoj vajec, u pokusné skupiny se vyvinulo zhruba o 30 % vajec méně než u kontrolní 

skupiny a navíc vejce byla o 12 – 24 % kratší. Přidání TMOF do sáté krve mělo tedy 

signifikantní účinek na trypsinovou aktivitu a vývoj vajec, efekt byl ale méně výrazný, než je 

popisováno u komárů. 

Nejdůležitější část práce byla věnována experimentálním infekcím. Zjistili jsme, že 

náchylnost P. duboscqi k infekci Leishmania major je stejná jak při prvním tak při druhém 

sání. U samic infikovaných až při druhém sání jsme nezaznamenali rozdíly ani v procentu 

infikovaných samic ani v intenzitách nákaz. Dále jsme zkoumali vliv trávení kuřecí krve na 

průběh infekce L. major u P. duboscqi. V literatuře je popsáno, že sání ptačí krve má 

negativní účinek na leishmanie ve střevě flebotoma. Proto jsme chtěli tuto teorii ověřit a 

detailněji prostudovat. Samice jsme infikovali sáním králičí krve s promastigoty leishmanií a 

druhý nebo šestý den po infekci jsme je nechali sát na kuřeti, zatímco kontrolní samice sály na 

myši. V obou typech experimentu a u obou skupin samic probíhal vývoj leishmanií obdobně,  

rozdíly nebyly zaznamenány ani v procentu infikovaných samic ani v intenzitách nákaz. 

Rozdíl v průběhu infekce nebyl zjištěn ani v pokusech, kdy byly samice sáty na kuřeti nebo na 

myši devět dní před infekčním sáním. Kuřecí krev tedy neměla žádný vliv na vývoj L. major 

ve střevech P. duboscqi.  
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