
Abstrakt 

 

Phlebotomus neglectus je potvrzený vektor Leishmania infantum, původce viscerální 

leishmaniózy v mediteránních oblastech. U blízce příbuzného druhu P. syriacus se o možné 

roli v přenosu tohoto druhu leishmanie zatím spekuluje. Oba dva druhy flebotomů spadají do 

společného komplexu Phlebotomus (Larroussius) major. Do fylogenetického studia těchto 

druhů na základě jaderného (EF-1α) a mitochondriálních (Cyt b, COI) markerů byly zahrnuty 

populace z Itálie, Chorvatska, Černé Hory, Albánie, Maďarska, Řecka , Kréty , Krymského 

poloostrova, Turecka, Syrie, Libanonu a Izraele. Výsledky daných studií byly ve shodě 

s dosavadními poznatky o areálech těchto druhů flebotomů. Výskyt P. neglectus je vázán na 

severní a centrální oblasti mediteránu, zatímco areál P. syriacus se rozkládá ve východních 

oblastech. Studie zároveň odhalily sympatrický výskyt obou druhů v Turecku a na Krétě. 

Vzorky odchycené z Krymského poloostrova byly studovány s ohledem na dřívější stanovení 

endemitního poddruhu P. krimensis. Na základě analýzy mitochondriálního markeru (Cyt b) 

lze usuzovat, že areál P. major krimensis je širší a dosahuje do oblastí Turecka. Na Krétě byla 

kromě P. neglectus a P. syriacus zjištěna přítomnost třetí skupiny (“P. krétensis“). 

 

Morfometrické analýzy zahrnující některé výše popsané vzorky prokázala, že 

morfologická determinace těchto blízce příbuzných skupin je velmi složitá. Z tohoto hlediska 

bylo vhodné stanovit molekulární markery. Pro možnost jednoduché identifikace druhů byly 

vyvinuty dva typy druhově specifických markerů: dva amplifikační markery odvozené na 

základě RAPD znaků (SCARs) a dva restrikční markery na základě PCR-RFLP genů pro 

cytochrom b (Cyt b) a elongační faktor alfa (EF-1α). 

 

Studium založené na sekvencích jaderného (EF-1α) a mitochondriálního (Cyt b) 

markeru zahrnovala i flebotomy spadající do Phlebotomus (Larroussius) perfiliewi komplexu, 

který též patří mezi potvrzené přenašeče L. infantum. Tato studie zahrnovala jedince původem 

z Íránu, Tuniska, Kréty, Korfu a Krymského poloostrova. Na základě studovaných markerů se 

vzorky dělily na polo/ostrovní a pevninské populace. 

 

P. papatasi je hlavním přenašečem L. major, která je původcem kožní leishmaniózy ve 

Starém světě. Pomocí dvou molekulárních technik, RAPD a sekvenační analýzy COI, byla 

studována vnitrodruhová genetická diverzita mezi populacemi pocházejícími z Kréty, Izraele, 

Tuniska, Turecka a Uzbekistánu. V rámci této studie byla pozornost soustředěna na 



středoasijské populace z Uzbekistánu, které byly v dosavadních vnitrodruhových studiích P. 

papatasi opomíjeny. Výsledky této studie jsou ve shodě s předešlými, které přes široký areál 

rozšíření P. papatasi, popisují nízkou variabilitu mezi jednotlivými geograficky vzdálenými 

populacemi. 

 

Leishmania turanica je pro člověka nepatogenní druh, jedná se o původce kožní formy 

leishmaniózy u hlavních rezervoárových hostitelů, jimiž jsou pískomilové Rhombomys 

opimus. Pro některé areály Centrální Asie je typický sympatrický výskyt L. turanica a L. 

major a smíšené infekce těchto dvou druhů byly v přírodě pozorovány jak u rezervoárových 

hostitelů, tak u přenašečů P. papatasi. 

 

Vývoj experimentálních nákaz L. turanica byl studován v různých flebotomech, 

jmenovitě v P. papatasi, P. sergenti a P. arabicus. Navíc byla pozornost věnována vývoji 

smíšených infekcí L. turanica a L. major v P. papatasi a možné kompetici těchto druhů. 

 

Při samostatných infekcích  P. papatasi se oba druhy leishmanií vyvíjely úspěšně a 

žádné rozdíly nebyly zaznamenány v lokalizaci jednotlivých druhů. Malé rozdíly byly 

zachyceny v míře intenzity nákazy, kdy L. turanica dosahovala nižších intenzit než L. major. 

Kolonizace stomodeální valvy probíhala u obou druhů ve stejné míře. U smíšených nákaz 

byly zaznamenány stejné rozdíly v intenzitách mezi L. turanica a L. major, jako v případě 

infekcí oddělených. Časoprostorová dynamika lokalizace v různých částech střeva flebotomů 

se mezi jednotlivými druhy ve smíšených nákazách nelišila. 

 

V P. sergenti byla nákaza L. turanica pozorována pouze druhý den po infekci, žádný 

případ pozitivní nákazy nebyl zaznamenán po defekaci. Toto pozorování je v souladu s dříve 

popsanou specifitou vektora P. sergenti pouze pro vývoj L. tropica. U zástupce skupiny 

permisivních vektorů P. arabicus se L. turanica byla schopna vyvijet do pozdních fází 

infekce, kdy byla pozorována kolonizace stomodeální valvy. 

 


