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1 ÚVOD 

Flebotomové (Diptera; Psychodidae) jsou skupinou krevsajícího hmyzu, která se 

uplatňuje v přenosu virových, bakteriálních a protozoárních onemocnění lidí i zvířat. V rámci 

své diplomové práce jsem se soustředila na studium druhů a komplexu druhů flebotomů s 

potvrzeným či předpokládaným epidemiologickým významem. Ve Středomoří je nejčastějším 

původcem viscerální leishmaniózy Leishmania infantum, přenášená flebotomy z podrodu 

Larroussius. Do tohoto podrodu spadá šest potvrzených vektorů L. infantum, mezi které patří i 

P. neglectus a P. perfilliewi. U zástupců skupiny P. syriacus se spekuluje o náhodné či 

příležitosné roli v přenosu. Blízce příbuzným P. syriacus a P. neglectus je druh P. krimensis, 

popsaný na základě morfologie a geografické distribuce, jako endemit Krymského poloostrova. 

Všechny uvedené druhy spadají do morfologických komplexů a jejich determinace založená na 

morfologických znacích je značně složitá. Z hlediska objasňování epidemiologie leishmanióz a 

vztahů vektor – parazit je identifikace hmyzího vektoru klíčovou otázkou lékařské entomologie. 

Tato práce se proto soustředí na vývoj vhodných molekulárních markerů pro determinaci blízce 

příbuzných a epidemiologicky významných druhů. - P. neglectus a P. syriacus. Zároveň se 

pomocí fylogenetických analýz snaží pomoci objasnit vztahy mezi studovanými taxonomickými 

skupinami flebotomů.  

Kromě zástupců podrodu Larroussius je pozornost soustředěna na studium 

vnitrodruhové variability P. papatasi, široce rozšířeného přenašeče kožní leishmaniózy 

působené Leishmania major. Tato část studie se zaměřuje na středoasijské populace původem z 

Uzbekistánu. 

 

Interakce mezi parazitem a přenašečem a zjištění kompetence vektora jednotlivých 

druhů flebotomů pro konkrétní druhy leishmanií je realizováno pomocí laboratorních 

experimentálních nákaz. V rámci mé práce byl pomocí experimentálních nákaz studován vývoj 

druhu L. turanica. Jedná se o druh z medicínského hlediska nevýznamný, v přírodě se však 

často vyskytuje ve smíšených infekcích s L. major, která je pro člověka patogenní. Tyto smíšené 

infekce byly v přírodě zachyceny jak u rezervoárových hostitelů Rhombomys opimus, tak u 

předpokládaného společného přenašeče P. papatasi. 

 

Cíle práce: 

 Morfometrická analýza komplexu P. neglectus a P. syriacus. 

 Navržení molekulárních markerů pro determinaci P. neglectus a P. syriacus. 

 Molekulárně-fylogenetická analýza komplexu P. major a P. perfiliewi se zaměřením na 
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zástupce ze středozemních oblastí a Krymského poloostrova. 

 Molekulárně-fylogenetické analýza vnitrodruhové variability P. papatasi. 

 Studium vývoje L. turanica v P. papatasi v samostatných i smíšených infekcích s L. 

major. 

 Studium vývoje samostatných infekcí L. turanica u zástupců specifických a permisivních 

vektorů  
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2 LITERÁRNÍ PŘEHLED 

 

2.1 Leishmanióza a její epidemiologie ve světě 

 

Leishmaniózou označujeme komplex onemocnění, která jsou působená asi 21 druhy 

parazitických protozoa rodu Leishmania (Excavata, Euglenozoa, Kinetoplastida, 

Trypanosomatidae) (Simpson et al. 2002; Singh 2006; Jhingran et al. 2008). Z medicínského 

hlediska jsou významné podrody Leishmania a Viannia (Sadlova 1999). Původci onemocnění 

jsou přenášeni drobným, krev sajícím hmyzem z podčeledi Phlebotominae (Diptera: 

Nematocera: Psychodidae), kterým se říká flebotomové (viz kap. 2.2). Leishmanióza je v rámci 

programu Světové zdravotnické organizace pro výzkum tropických nemocí (World Health 

Organization/Tropical Disease Research — WHO/TDR) řazena mezi šest nejvýznamnějších 

onemocnění (Sharma et Singh 2008). Endemické oblasti leishmaniózy najdeme ve 22 státech 

Nového světa (Jižní a Střední Amerika, jižní Texas) a 66 státech Starého světa (jižní Evropa, 

Afrika, střední východ, Centrální Asie, indický subkontinent) (Buffet 2007; WHO 2007; 

WHO/TDR 2009). Na celém světě leishmanióza ohrožuje přibližně 350 milionů lidí, především 

obyvatele rozvojových a nejméně rozvinutých zemí, jež trpí chudobou a nedostupností kvalitní 

lékařské péče (WHO 2007; Jhingran et al. 2008).Na následky viscerální leishmaniózy (VL) 

ročně zemře okolo 50 tisíc lidí a touto formou leishmaniózy jsou nejvíce postiženy Bangladéš, 

Brazílie, Indie, Nepál a Súdán (WHO 2007). Výskyt kožní leishmaniózy je z 90% omezen na 

Afghánistán, Alžírsko, Írán, Irák, Saudskou Arábii, Sýrii, Brazílii a Peru (Jhingran et al. 2008). 

Celosvětově je zaznamenávána tendence k expanzi endemických regionů, zejména v důsledku 

šíření přenašečů, rezervoárových hostitelů, nárůstu migrační aktivity lidí a klimatických změn 

(Desjeux 2002; Gramiccia et Gradoni 2005; Jhingran et al. 2008; Ready 2010). 

 

Klinická manifestace leishmaniózy, jakožto komplexu onemocnění může zahrnovat tři 

hlavní formy: kožní (kutánní), kožně-slizniční (muko-kutánní) a útrobní (viscerální) (WHO 

2007). 

Kožní leishmanióza (KL) postihuje především oděvem nekryté partie těla, které jsou 

vystaveny pobodání flebotomy. Na postižených místech dochází k tvorbě lézí (vředů), jež po 

spontánním vyhojení  zanechávají nápadnou jizvu. Léze mohou být též branou pro vstup 

sekundárních infekcí. (Buffet 2007) 

Komplikace mohou nastat u difuzní či recidivující formy KL, kdy nedochází ke 

spontánnímu zahojení a i po přeléčení může docházet k recidivám (Markle et Makhoul 2004; 
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Akilov et al. 2007). Mezi nejčastější původce KL patří ve Starém světě Leishmania (L.) major, 

L. (L.) aethiopica, L. (L.) tropica; v Novém světě pak L. (L.) mexicana, L. (L.) amazonensis, L. 

(L.) venezuelensis, L. (V.) guanensis, L. (V.) peruviana (Gramiccia et Gradoni 2005).  

Muko-kutánní leishmaniózu (MKL) lze charakterizovat jako zvláštní formu KL, 

vyskytující se pouze v Novém světě (WHO 2007; Jhingran et al. 2008). Při postižení MKL 

může docházet k masivní znetvořující destrukci sliznice a chrupavky obličejových partií amezi 

původce se řadí L. (V.) braziliensis a L. (V.) panamensis (Gramiccia et Gradoni 2005).  

Viscerální leishmanióza (VL) je smrtelnou formou, jejíž průběh je provázený 

horečnatými záchvaty, ztrátou hmotnosti, zvětšením sleziny a jater (splenomegalie), anemií a 

pancytopenií (WHO 2007; Jhingran et al. 2008). U pacientů infikovaných druhem L. donovani 

se může po léčbě či během léčby objevit tzv. post-kala-azarová dermální leishmanióza (PKDL) 

projevující se nehnisajícími, po těle roztroušenými lézemi (Buffet 2007). Původci VL jsou druhy 

spadajícími do L. donovani komplexu. L. donovani s. str. se vyskytuje na indickém 

subkontinentu a ve východní Africe (např. Súdán), L. infantum je rozšířená ve středomořských 

oblastech a L. chagasi je novosvětskou variantou druhu L. infantum. (Guerin et al. 2002)  

Přiřazení jednotlivých druhů leishmanií k typům klinických forem není 

jednoznačné.Záleží na mnoha faktorech, 

Z eko-epidemiologického hlediska lze leishmaniózy rozdělit do čtyř skupin: zoonotické 

a antroponotické kožní leishmaniózy a zoonotické a antroponotické viscerální leishmaniózy. Pro 

přenašeče antroponotických forem leishmanióz je zdrojem infekce vždy člověk a jejich výskyt 

je vázán především na velká města (Vioukov 1987). Za antroponotické druhy se považují 

L. tropica a L. donovanis. s. str. Zřejmě se původně jednalo o zoonotické druhy u nichž v 

průběhu evoluce došlo k postupné adaptaci na člověka (Shaw 2007) I když v přírodě se tyto 

druhy místy stále oběvují mezi divokými zvířaty (Svobodova et al. 2006). Zoonotická 

leishmanióza cirkuluje mezi zvířecími hostiteli, tzv. rezervoárovými hostiteli, a člověk je 

považován za náhodného hostitele (Desjeux 2002). Rezervoárovými hostiteli mohou být savci 

se schopností po dlouhou dobu udržovat v populaci infekční agens. Vpřípadě leishmanióz se 

často jedná o psovité šelmy a rozmanité druhy hlodavců (Ashford 1996). 

 

2.2 Biologie flebotomů 

Flebotomové jsou drobný krevsající dvoukřídlý hmyz. Jejich tělesné rozměry se 

pohybují okolo 2-3 mm. Tělo je hustě pokryto nápadnými chloupky a může zaujímat škálu 

barev od světlé, skoro bílé až po skoro černou. V klidové poloze jsou křídla charakteristicky 

vztyčena nad tělem. Na hostiteli se před započetím sání pohybují typickými krátkými poskoky z 

místa na místo. Většina druhů aktivuje za soumraku či v noci, avšak některé druhy jsou schopny 
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sát i během denního světla. (Killick-Kendrick 1999; Sharma et Singh 2008) 

Odhaduje se, že z 600 dosud popsaných druhů flebotomů, pouze asi 10 % hraje roli v 

přenosu leishmanií. Kromě laishmanióz jsou flebotomové přenašeči jak bakteriálních 

(Bartonella bacilliformis) (Sharma et Singh 2008), tak i virových [Phlebovirus (sk. 

Buniaviridae), Vesiculovirus (sk. Rhabdoviridae), Orbivirus (sk. Rheoviridae)] onemocnění 

člověka (Depaquit et al. 2010). Areál výskytu flebotomů je vázán především na tropy a subtropy 

severní (do 50° s. š.) i jižní (do 40° j. š.) polokoule. Ve Starém světě převládá adaptace k 

teplému a suchému prostředí savan a pouští, druhy Nového světa najdeme ve vlhkém lesním 

prostředí (Sharma et Singh 2008). Výskyt leishmanióz však zcela nekopíruje rozšíření 

flebotomů a existuje mnoho oblastí, kde se vyskytují přenašeči, nikoli však přenášené 

onemocnění (Ready 2010). 

 

2.2.1 Životní cyklus flebotomů 

Celý vývojový cyklus flebotomů je vázán pouze na terestrické prostředí. Dospělá stádia 

se v přírodě živí rostlinnými cukry. U většiny druhů je pro úspěšný vývoj a produkci vajíček 

nezbytné, aby samice získala dostatečné množství energie prostřednictvím sání krve. Počet sání 

během jednoho gonotrofického cyklu je druhově variabilní. Sání může probíhat několikrát 

během několika dnů či jednou pro jednotlivou snůšku. Počet sání, resp. kontakt přenašeče s 

vyšším počtem potenciálně nakažených hostitelů, má vliv na efektivitu přenosu leishmanií. 

(Tesh et Guzman 1996; Killick-Kendrick 1999) 

Rychlost vývoje flebotomů je závislá na konkrétním druhu, a rychlosti trávení, které je 

ovlivněno teplotou prostředí (Benkova et Volf 2007). Vykladená vajíčka a následně vylíhlé larvy 

flebotomů se vyvíjí ve vlhkém prostředí s organickým materiálem. Často se může jednat o 

skalní pukliny, jeskyně, nory hlodavců, termitiště, štěrbiny pod kůrou stromů, praskliny ve 

zdech sklepů, stájí a různých přístřešků pro domácí zvířata. Nalezení larev a jejich následná 

identifikace je obtížná s u mnoha druhů proto přesná místa kladení vajec a vývoje larev nejsou 

dosud známa. (Tesh et Guzman 1996; Killick-Kendrick 1999; Sádlová 1999). Životní cyklus 

flebotomů je zachycen na obrázku. 2.1. 
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Obr. 2.1. Životní cyklus flebotomů. Převzato a upraveno dle Tesh et Guzman (1996). 

 
1.2.2 Taxonomické postavení flebotomů 

Podčeleď Phlebotominae (Diptera: Nematocera: Psychodidae) zahrnuje šest rodů, ale 

pouze rody Phlebotomus Rondani et Berté, 1840, Lutzomyia Fran, 1924 a Sergentomyia Fran et 

Parrot, 1920, jsou adaptovány k sání krve na obratlovcích. Rod Sergentomyia se uplatňuje jako 

přenašeč leishmanií ze skupiny SauroLeishmania, jejíž zástupci parazitují na plazech. Z 

veterinárního i medicínského hlediska jsou významné rody Phlebotomus ve Starém světě a 

Lutzomyia v Novém světě. (Sádlová 1999)  

Oba rody (Ph. a L.) zahrnují několik podrodů., jejich odlišení je založeno na 

morfologických znacích adultních stádií. Mezi hlavní determinační znaky patří vnitřní struktura 

spermatéky, cibaria a pharynxu samic, u samců se diagnostické znaky nacházejí na terminálních 

genitáliích. (Leawis 1982) Dalšími používanými determinačními znaky jsou lokalizace a 

intenzita pigmentace thoraxu (Pérez-Doria et al. 2008), poměr délek žilnatiny křídel (Dvorak et 

al. 2005) a antenálních a nožních segmentů (Perfilijev 1966; Leawis 1982). 
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2.3 Aplikace molekulárních markerů pro studium taxonomie a 

fylogeneze flebotomů 

Molekulárně biologické metody jsou široce používány pro fylogenetické, 

infektologické i epidemiologické studie infekčních onemocnění včetně leishmaniózy (Schonian 

et al. 2008, Oshagi et al. 2009, Akhavan 2010, Myskova et al. 2010, Rassi et al. 2011). 

Identifikace flebotomů a porozumění jejich fylogenetickým vztahům v endemických oblastech 

leishmanióz a v oblastech přilehlých je mj. důležitá z hlediska predikce rizika expanze tohoto 

onemocnění (Depaquit et al. 2002; Barón et al. 2008; Kato et al. 2010). 

Tradiční morfologická determinace je vzhledem k malým tělesným rozměrům 

flebotomů založena na znacích mikroskopických rozměrů, které může být často složité 

pozorovat, a aplikace je vázána pouze na adultní vývojové stádium a příslušné pohlaví. Pro 

druhovou determinaci je nejprve třeba zhotovení kvalitních preparátů, a hrozí zde poškození 

exemplářů (Behura 2006; Kato et al. 2010). 

Vnitrodruhová variabilita a zejmnéna pak existence kryptických druhů často 

komplikuje klasifikaci založenou na morfologii (Bauzer et al. 2007; Colson 2008; Kato 2010, 

Ilango 2010). Vývoj molekulárních markerů a využití tzv. bar-codingu je z tohoto hlediska 

cestou k jednodušší a přesnější identifikaci druhů (Behura 2006; Kato et al. 2010). Metody 

molekulární taxonomie nám umožňují objev a odlišení tzv. kryptických druhů či jednotlivých 

populací téhož druhu jež jsou na základě morfologie totožné, avšak geneticky diverzifikované. 

Tento genetický polymorfizmus navíc může zahrnovat geny, které ovlivňují kapacitu vektora, 

tedy schopnosti jednotlivých druhů flebotomů přenášet patogeny včetně leishmanií (Lanzar et 

Warburg 1995; Depaquit et al. 2002). Nejznámějším případem tohoto jevu jsou komplexy druhů 

uanophelů, kde se jednotliví zástupci prokazatelně liší ve schopnosti přenášet malárii (Sim et al 

2009). 

Kromě fylogenetických a populačních studií vektorů a patogenů se molekulární metody 

dnes vzužívají i pro detekci a určení leishmanií izolovaných z pacientů, rezervoárových hostitelů 

i přenašečů (Yaghoobi-Ershadi et al 2003; Rassi et al. 2008; Hajjaran et al. 2009; Kato 2010; 

Akhavan et al. 2010; Rassi et al. 2011) či k určení potenciálních rezervoárových hostitelů, tedy 

živočichů, na nichž flebotomové v jednotlivých ohniscích přednostně sají a mohou se na nich 

infikovat (Haouas et al. 2007). 

 

2.3.1 Molekulárně-fylogenetické analýza vycházející ze sekvencí genů 

K fylogenetickým studiím flebotomů na různých taxonomických úrovních jsou 

využívány mitochondriální a jaderné markery. Mitochondriální genom se od jaderného genomu 
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odlišuje jednoduchou strukturou a organizací, haploiditou, maternální dědičností, absencí 

procesu rekombinace, intronů a nekódujících sekvencí (Zhang et Hewitt 1996). Mitochondriální 

genom podléhá rychlejší evoluci a patří tak k účinným markrům pro studium genetické diverzity 

hlavně nižších taxonomických kategorií (čeleď, rod, druh). Živočišná mitochondriální DNA 

obsahuje 13 protein kódujících genů, a nejvíce využívanýmy geny pro molekulární analýzy jsou 

Cyt b (kódující enzym cytochrom B), podjednotky NAD dehydrogenázy a COI (kódující 

podjednotku I enzymu cytochrom oxidáza) (Arif et Khan 2009). 

Mitochondriální COI gen hraje významnou roli z hlediska vývoje DNA bar-codingu. 

Jedná se o identifikační techniku, která by měla prostřednictvím DNA sekvencí zjednodušit 

proces identifikace druhů, které byly dříve popsány tradičními taxonomy (Hebert et al. 2003). 

Pro účely molekulární identifikace a studie fylogenetických vztahů je však nezbytná 

právě kombinace mitochondriálních a jaderných genů, protože výsledky studií zahrnující geny s 

nezávislou evoluční historií umožňují dosažení vyšší výpovědní hodnoty o skutečné evoluci 

jednotlivých taxonů (Wahlberg et Wheat 2008). Z tohoto hlediska se i pro fylogenetická studia 

flebotomů často využívají multilokusové analýzy, kombinující několik genů najednou (Latrofa 

et al. 2011, Baron et al. 2008, Depaquit et al. 2007).  

 

2.3.1.1 Mitochondriální gen pro Cyt b 

Studium fylogenetických vztahů založené na sekvencích mitochondriálního genu Cyt b 

bylo úspěšně použito u flebotomů z podrodů Adlerius a Larroussius (Parvizi et al. 2010). 

Pomocí multilokusové analýzy, zahrnující Cyt b a NAD dehydrogenázové podjednotku byly 

studovány fylogenetické vztahy velkého počtu vzorků flebotomů ze středomořských oblastí 

(Latrofa et al. 2011). Analýza mitochondriálního úseku od 3` konce genu pro Cyt b do 3` konce 

NAD dehydrogenázové podjednotky pomohla potvrdit druhový status Lu. tihuliensis a Lu. pia 

spadajících do pia skupiny komplexu druhů Lu. verrucarum (Pérez-Doria et al. 2008). Pomocí 

studia stejného úseku mitochondriání DNA byla též odhalena sympatrie dvou kryptických druhů 

P. sergenti a P. similis v Íránu (Moin-Vaziri et al. 2007). Na základě tohoto markru se podařilo 

prokázat i existenci kryptického druhu P. longicuspis v rámci komplexu P. perniciosus, jež se 

uplatňuje jako vektor L. infantum ve středomořských oblastech (Pesson 2004). Naopak u 

zástupců podrodu Paraphlebotomus, P. caucasicus a P. mongolensis, jež jsou na základě 

morfologických znaků oddělovány jako samostatné druhy, se na základě sekvencí Cyt b 

nepodařilo potvrdit druhový status blízce příbuzných druhů spadajících do komplexu 

P. caucasicus s.l. (Parvizi et al. 2009). 

Cyt b lze úspěšně použít i pro studie na vnitrodruhové úrovni. V případě druhu 

P. ariasi, jednoho z možných přenašečů L. infantum ve středomořských oblastech, se podařilo na 
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základě tohoto markeru prokázat významnou vnitrodruhovou variabilitu a dvě mitochondriální 

linie s odlišným geografickým rozšířením (Franco et al. 2010). Také populační studie P. sergenti 

odhalily vyskou vnitrodruhovou heterogenitu tohoto druhu na území Španělska, kde je rozšířena 

i linie totožná v daném markeru s populací z jižního Maroka, která se uplatňuje v přenosu 

L. tropica (Barón et al. 2008). 

 

2.3.1.2 Mitochondriální gen pro COI 

Molekulární markery pro druhovou identifikaci a studium fylogenetických vztahů 

založené na sekvencích mitochondriálního genu COI byly například úspěšně použity pro 

fylogenetickou analýzu a navržení determinační metody založené na PCR-RFLP u 

P. (Paraphlebotomus) chaboudi a P. (Paraphlebotomus) riouxi (Boudabous et al. 2009). Jedná 

se o dva blízce příbuzné druhy podezřelé z přenosu L. killicki v několika ohniscích v Tunisku a 

Alžírsku. 

2.3.1.3 Jaderný gen SSU rDNA 

Analýza genu pro SSU rDNA potvrdila monofyletické postavení podčeledi 

Phlebotomine v skupiny rámci Nematocera (Aransay et al. 2000), zároveň se však o tento gen 

opírají i studie objasňující vztahy na úrovni rodů, podrodů i jednotlivých druhů flebotomů 

(Aransay et al. 1999). Ferroglio et al. (2010) zvolil tento marker pro fylogenetickou studii 

vnitrodruhové variability P. perniciosus, přenašeče L. infantum ve středomořských oblastech a 

pokusili se objasnit migrační cesty jednotlivých populací v endemických oblastech 

severozápadní Itálie. 

 

2.3.1.4 Jaderný gen pro ITS2  

Variabilita ITS2 regionu byla využita např. pro studium vnitrodruhové variability P. 

sergenti (Depaquit et al. 2002, Barón et al. 2008). Depaquit et al. (2002) předpokládá souvislost 

mezi zjištěnou heterogenitou druhu P. sergenti a rozdíly ve výskytu endemických oblastí L. 

tropica, pro níž je tento druh flebotoma hlavním přenašečem. Naopak u druhu P. papatasi 

(Depaquit et al. 2008), přenašeče zoonotické kožní leishmaniózy (L. major) ve Starém světě a 

druhů Lu. hartmani a Lu. ayacuchensis (Kuwahara et al. 2009) v Novém světě, neprokázalo 

studium ITS2 polymorfizmu korelaci genetické variability s geografickou distribucí 

jednotlivých populací. Latrofa et al. (2011) podrobil multilokusové analýze zahrnující i ITS2 

druhy flebotomů ze severní Itálie. ITS2 marker prokázal molekulární identitu populaci v rámci 

jednotlivých druhů, zároveň však byl použit i pro studie na vnitrodruhové úrovni.  
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2.3.1.5 Jaderný gen pro EF-1α 

Molekulární markery pro druhovou identifikaci a studium fylogenetických vztahů 

založené na sekvencích EF-1α byly použity např. u podrodu Larroussius (Esseghir et Ready 

2000). Autoři však ze své studie museli vyloučit druhy spadající do podrodu Phlebotomus a 

Paraphlebotomus, jelikož používané primery neumožňovaly amplifikaci daného úseku u těchto 

dvou skupin. Parvizzi a Assmar (2007) později použili gen pro EF-1α pro studii flebotomů v 

Íránu. Autoři tentokrát pracovali s různými primery, které jsou v případě tohoto markeru 

specifické pro jednotlivé skupiny flebotomů. Po konstrukci fylogenetických stromů se však 

objevilo chybné klastrování některých druhů se zástupci zcela odlišných podrodů. Získané 

sekvence EF-1α byly srovnány s dostupnými sekvencemi v databázi GeneBank a shledány 

velmi podobné sekvencím EF-1α druhu Drosophila melanogaster, u kterého se daný gen 

vyskytuje ve dvou lokusech. Autoři na základě této studie předpokládají, že se i v případě 

flebotomů jedná o multilokusový gen o dvou možných alelách. Pro následné studie, založené na 

daném genu je proto nezbytné navržení specifických primerů pro stejný lokus u jednotlivých 

skupin flebotomů. 

 

2.3.2 Molekulárně-fylogenetických analýzy založené na dalších metodách 

2.3.2.1 Mikrostelity 

Mikrosatelity jsou krátké 1-6 nukleotidové motivy, které se v kódujících i nekódujících 

oblastech genomu opakují v tandemově uspořádaných kopiích. Mikrosatelity mají vysokou 

mutační rychlost a kodominantní charakter (Jarne et Lagoda 1996). Pro hojné zastoupení a 

vysoký stupeň polymorfizmu v genomu jsou populárními markery pro studium fylogenetických 

vztahů nejen mezi organismy (Behura 2006). Sekvence obsahující mikrosatelity se po PCR 

amplifikaci zobrazují pomocí gelové elektroforézy, délkový polymorfizmus fragmentů 

jednotlivých vzorků je následně převeden do binomické matice (1 – přítomnost produktu, 0 - 

absence produktu) pro zpracování populačně genetickou analýzou (viz např. Shonian et al. 

2007). Vzhledem k vysoce polymorfnímu charakteru jsou využívány především pro studium 

fylogenetických vztahů blízce příbuzných druhů nebo jednotlivých populací v rámci jednoho 

druhu. V případě flebotomů se jejich citlivost potvrdila například při studiích komplexu druhů 

Lu. longipalpis v Novém světě (Watts et al. 2002) a vnitrodruhové variability P. papatasi ve 

Starém světě (Hamarsheh et al. 2009a, b). 

 

2.3.2.2 RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) 

Jednoduchá a spolehlivá molekulární technika používaná pro odlišení blízce 

příbuzných druhů využívá DNA polymorfizmu jednotlivých úseků DNA. Metoda je založena na 
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výběru restrikčních enzymů pro restrikční místa v daném úseku DNA, které vykazují druhovou 

variabilitu. Po elektroforetickém zobrazení výsledku štěpné reakce vytváří štěpená DNA 

druhově specifický patern fragmentů. (Behura 2006; Shonian et al. 2007) 

Druhově specifický polymorfizmus jaderné ribozomální DNA pomocí PCR-RFLP SSU 

rDNA regionu byl využit pro tvorbu markeru odlišujících 7 druhů Lutzomyia spp. v 

endemických oblastech Ekvádoru (Terayama et al. 2008). Aransay et al. (1999) navrhl dva 

restrikční enzymy pro SSU rDNA, které po štěpné reakci vytváří druhově specifický patern 

fragmentů, na základě kterého lze odlišit 10 druhů flebotomů vyskytující se v Řecku a na Kypru. 

 

2.3.2.3 RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) 

Molekulárně-biologická technika RAPD si získala popularitu především pro levné i 

snadné provedení a vyhodnocení (Behura 2006). Metoda je založena na PCR amplifikaci 

různých částí genomu pomocí souboru krátkých primerů. Výsledné polymorfní fragmenty DNA 

jsou separovány pomocí gelové elektroforézy a výsledný patern bandů je převeden do 

binomické matice (1 – přítomnost produktu, 0 - absence produktu), která je dále analyzována 

různými fylogenetickými metodami (např, FreeTree aj.). 

Data vypovídající o genetické variabilitě získaná prostřednictvím této techniky jsou 

úspěšně používána pro studium populační genetiky flebotomů (Lanzaro et Warburg 1995). 

Vnitrodruhová variabilita druhu P. sergenti stanovená na základě ITS2 markeru (Depaquit et 

al.2002), byla potvrzena prostřednictvím RAPD analýzy laboratorních kolonií P. sergenti 

původem z Turecka a Izraele (Dvorak et al. 2005). Mukhopadhyay et al. (2000) vybrali na 

základě svých pokusů RAPD primer, který vytváří druhově specifické fragmenty, na jejichž 

základě lze odlišit blízce příbuzné druhy P. papatasi a P. duboscqi. 

Pro jednoznačnější interpretaci a rutinní využití výsledků lze RAPD lokusy převést 

sekvenováním konců konkrétního RAPD fragmentu a následným navržením druhově 

specifických primerů v tzv. SCAR markery (amplifikovaná oblast charakterizovaná sekvencí 

jednoznačně odlišující sledované druhy) (Behura 2006). 

 

2.3.2.4 Multiplex PCR 

Jedná se o PCR metodu, schopnou detekovat více než jeden DNA templát ve směsi více 

vzorků, která je založena na použití více než jednoho páru primerů. Pro rychlejší determinaci P. 

papatasi a P. argentipes, sympatrických vektorů leishmanióz na Indickém subkontinentě byla 

navržena metoda využívající polymorfizmus SSU rDNA oblasti (Manonmani et al. 2010), na 

základě kterého autoři navrhli druhově specifické forward primery pro daný gen. Po PCR 

amplifikaci se na gelové elektroforéze objeví pro každý druh fragment odlišné velikosti. Khalid 
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et al. (2010) navrhl druhově specifické primery pro ITS2 region blízce příbuzných druhů P. 

papatasi, P. duboscqi a P. bergeroti. 

 

2.4 Komplex Phlebotomus (Larroussius) major 

Zástupci podrodu Larroussius se dělí do čtyř komplexů druhů: P. perniciosus, P. 

perfiliewi, P. ariasi a P. major, jejihž areál rozšíření sahá od jižní Evropy a severní Afriky až do 

jihovýchodní Asie (Leawis 1982). V mnoha endemických oblastech, včetně evropských 

středomořských oblastí, se zástupci podrodu Larroussius často uplatňují jako přenašeči VL 

(Killick-Kendrick 1990) a lze předpokládat velmi úzkou koevoluci mezi podrodem Larroussius 

a komplexem L. donovani (Esseghir et Ready 2000). Stejně tak i zástupci P. major komplexu 

jsou předpokládanými či prokázanými vektory L. infantum (Killick-Kendrick 1990). Do 

morfologického komplexu spadá pět druhů (Leawis 1982): 

 Phlebotomus (Larroussius) major major Annandale, 1910 

 Phlebotomus (Larroussius) major neglectus Tonnoir, 1921 

 Phlebotomus (Larroussius) major syriacus Alder et Theodor, 1931 

 Phlebotomus (Larroussius) major krimensis Perfiliev, 1966 

 Phlebotomus (Larroussius) major wui Yang et Xiong, 1965 

 

Areál rozšíření P. major a P. wui se rozkládá na území Asie. P. wui byl zjištěn v 

Kazachstánu (Děrgačeva et al. 2001) a Číně, kde je předpokládána jeho role v přenosu L. 

infantum (Leng 1988). Dostupná literatura se o tomto dálněvýchodním druhu zmiňuje velmi 

sporadicky, v klíčích Perfiliev (1966) ani Lewis (1982) není popisován. Z tohoto důvodu se v 

následujícím popisu komplexu P. major s. l. soustředím na zástupce, jejichž areály rozšíření  

náleží do evropských či blízkovýchodních oblastí a tvoří gros praktické části mojí diplomové 

práce. 

Areál P. major s. str. zasahuje od jižních Himalájí (do 2000 m. n. m.), přes Indii, 

Pákistán, Afghánistán, Centrální Asii a Írán do zakavkazských oblastí, a dokonce až do Turecka 

a Egypta (Lewis 1982; Colson 2006). Přirozené infekce P. major druhem L. infantum byly v 

přírodě zaznamenány a je předpokládána jeho role v přenosovém cyklu VL (Azizi et al. 2008). 

Areál P. neglectus zaujímá především západní, střední a severní středomořské oblasti, zatímco P. 

syriacus je považován za druh vyskytující se ve východních středomořských oblastech (obr. 

2.2). V Turecku, probíhá hranice výskytu obou druhů P. neglectus a P. syriacus (Volf et al. 2002; 

Kasap et al. 2011; Kasap et Alten 2011). Na Krétě je předpokládána též sympatrie obou druhů 

(ústní sdělení Vít Dvořák, Jan Votýpka). P. neglectus je potvrzený přenašeč L. infantum (Leger 
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et al. 1988) a take u P. syriacus v oblasi Al-Jedidah v Izraeli byla prokázána přirozená infekce L. 

infantum (Abdeen et al. 2005). P. krimensis byl popsán jako endemit Krymského poloostrova 

(Perfiliev 1966). Jeho role v prenosu leishmanií není jasná, protože v literatuře nejsou zmínky o 

autochtonních nákazách leishmaniózou na území Krymského poloostrova. 

 
Obr. 2.2. Areály rozšíření P. syriacus a P. neglectus. Převzato z Colson (2008). 

Morfologická rozlišení uvedených zástupců je u samic založeno především na struktuře 

armatury farynxu (obr. 2.3) a u samců na ochlupení koxitu, velikosti koxitu a velikosti stylu 

(obr. 2.4). Např. samice P. krimensis se vyznačují ozubením farynxu, které sahá do poloviny 

jeho délky, zatímco u všech ostatních skupin by mělo dosahovat pouze čtvrtiny až třetiny délky 

farynxu. U samců by mělo být možné odlišit P. krimensis dle počtu chloupků koxitu. (seskupení 

chloupků po 20, rozmístěny řídce). od P. syriacus (seskupení chloupků po 30, rozmístění husté, 

viz obr. 2.5). Tyto dva druhy by se měly lišit zároveň v poměru délek koxitu a stylu. U P. 

krimensis délka stylu nedosahuje poloviny délky koxitu. U P. syriacus by délka stylu měla 

odpovídat polovině délky koxitu (Perfilijev 1966; Leawis 1982). Délky koxitu a stylu u 

jednotlivých zástupců komplexu P. major s. l. jenž jsou popsány v klíči (Perfiliev 1966) jsou 

uvedeny v tabulce 2.1.  
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Obr. 2.3. Armatura farynxu P. krimensis 

(a) a P. syriacus (b). Převzato a upraveno 

dle Perfiliev (1966). 

Obr. 2.4. Genitálie P. krimensis. Převzato a upraveno dle 

Perfiliev (1966).  

 

Tab. 2.1. Délky koxitů a style samců P. major komplexu P. major s.l. (dle Perfilijev 1966) 

Druh Koxit Style 

P. neglectus 0,33 – 0,35 mm 0,16 – 0,19 mm 

P. syriacus 0,48 – 0,52 mm 0,22– 0,26 mm 

P. major 0,40 – 0,45 mm 0,20 – 0,22 mm 

P. krimensis 0,35 – 0,39 mm 0,17 – 0,19 mm 

 

 

Obr. 2.5. Chloupky koxitu P. syriacus (A) a P. krimensis (B). Převzato a upraveno dle Perfilev (1966). 

 

Dle dosavadních fylogenetických studií podrodu Larrossious, které vycházejí z analýz 

Cyt b, EF-1α a SSU rDNA, se středomořští zástupci P. major komplexu (P. neglectus a P. 
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syriacus) umisťují jako bazální větev ke všem ostatním skupinám (Esseghir et Ready 2000; 

Aransay et al. 2000). Komplex P. major pravděpodobně vznikl na území Asie a postupně 

docházelo k jeho šíření směrem do západních středomořských oblastí, kam dosahuje areál P. 

neglectus. Colson (2008) zahrnul do fylogenetické analýzy založené na dvou mitochondriálních 

markerech (Cyt b a COI) všechny druhy komplexu P. major vyjma P. krimensis. Na základě 

obou markerů vytvořil P. wui samostatnou oddělenou větev sesterskou ke všem ostatním 

skupinám. Zbylé tři druhy společně utvořili monofyletickou skupinu, v rámci ní však nevytvořil 

oddělené klady. 

 

2.5 Komplex Phlebotomus (Larroussius) perfiliewi 

P. perfiliewi je potvrzený přenašeč L. infantum v středomořských oblastech (Killick-

Kendrick 1999), dle Lewis (1982) se jedná o komplex tří poddruhů. P. perfiliewi galilaeus s 

areálem rozšíření v Izraeli na Kypru a v Turecku, P. perfiliewi perfiliewi lokalizován od 

severozápadní Afriky do Turecka, na Krym, na Balkán a severní pobřeží Středozemního moře. 

P. perfiliewi transcaucasicus je popisován z oblastí Íránu, Íráku a Zakavkazí. Z hlediska 

taxonomie, geografické distribuce a morfologické determinace je situace P. perfiliewi obdobně 

komplikovaná jako u komplexu P. major.  

 

2.6  Phlebotomus (Phlebotomus) papatasi 

Druh P. papatasi náležící do podrodu Phlebotomus, je hlavním přenašečem L. major, 

původce zoonotické kožní leishmaniózy ve Starém světě (Killic-Kendrick 1999; Sharma et 

Singh 2008). Areál výskytu P. papatas,i zahrnující rozmanité klimatické a ekologické podmínky, 

se rozkládá od Maroka a Španělska přes Středomořské oblasti, středoasijské státy bývalého 

SSSR až do Indie, na jihu pak zasahuje až do Súdánu a Etiopie (Leawis 1982; Perfilijev 1966). 

Výškový areál sahá od mořského pobřeží do 1100 m n. m. (Belen et al. 2004). 

Ačkoli se jedná o druh s velmi širokým areálem rozšíření, fylogenetické studie 

založené na ND4 a ITS2 (Depaquit et al. 2002, 2008), Cyt b (Esseghir et al 1997; Parvizi et 

Ready 2006; Hamarsheh et al. 2007; Depaquit et al. 2008) a mikrosatelitech (Hamarsheh et al. 

2009a), ukazují vysokou genetickou homogenitu tohoto druhu. Tyto studie se pokoušely 

charakterizovat různorodost populací související s geografickou distribucí, které by následně 

mohli pomoci nalézt nějakou shodu mezi distribucí jednotlivých linií L. major, rezervoárových 

hostitelů a vektorů. Na základě dosavadních vnitrodruhových studií P. papatasi i L. major se 

však někteří autoři přiklánějí spíše k hypotéze, že disperze L. major je závislá především na 

koevoluci s jednotlivými rezervoárovými hostiteli (Esseghir et al. 1997; Al-Jawabreh et al. 
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2008). Na druhou stranu, dle hypotézy o souvislosti vnitrodruhové diverzity flebotomů s 

kapacitou vektora (Depaquit et al. 2002), by druhová homogenita P. papatasi mohla umožňovat 

snadnou introdukci L. major a rezervoárových hostitelů do neendemických oblastí spadajících 

do širokého areálu rozšíření tohoto druhu (Depaquit et al. 2007).  

 

2.7 Biologie leishmanií 

2.7.1  Životní cyklus leishmanií 

Životní cyklus leishmanií se vyznačuje cirkulací parazita mezi obratlovčím hostitelem a 

bezobratlým vektorem. Z hlediska obou hostitelů je v literatuře interakci parazita věnována 

značná pozornost, avšak vzhledem k tématickému zaměření této práce se budu soustředit 

především na aspekty vývoje leishmanií v přenašečích. 

K přenosu nákazy dochází v průběhu sání infekčních flebotomů na obratlovčím 

hostiteli. V obratlovčím hostiteli jsou parazitární buňky leishmanií fagocytovány hostitelskými 

buňkami (makrofágy či dendritické buňky) a následuje intracelulární namnožení amastigotních 

stádií. Po dostatečném namnožení parazita hostitelské buňky praskají a uvolněné leishmanie 

jsou znova fagocytovány další generací hostitelských buňek (Sharma et Singh 2008). 

Ve flebotomech probíhá vývoj leishmanií v trávicím traktu, kde se jsou paraziti 

lokalizováni extracelulárně ve formě bičíkatých promastigotů. Podle způsobu vývoje ve střevě 

flebotomů se leishmanie tradičně dělí na tři skupiny (Lainson et Shaw 1987). Skupina 

hypopylaria je charakterizována vývojem v zadní části střeva (hindgut), skupina peripylaria 

během vývoje migruje ze zadní (hindgut) do střední (midgut) a přední (foregut) části střeva. U 

třetí skupiny, suprapylaria, probíhá vývoj pouze ve střední (midgut) a přední (foregut) části 

střeva přenašeče. Schematické znázornění vývoje všech tří skupin je zachyceno na obr. 2.6. 

Hypopylární vývoj je charakteristický pro podrod SauroLeishmania, parazity plazů, k jejichž 

nákaze dochází alimentární cestou při pozření infikovaného přenašeče. Skupina peripylaria 

odpovídá taxonomické skupině leishmanií podrodu Viannia, parazitů Nového světa. Vývoj 

suprapylární je rozšířen u podrodu Leishmania, jehož zástupce najdeme jak v Novém tak ve 

Starém světě. Skupina peripylaria (podrodu Viannia) a suprapylaria (podrodu Leishmania) končí 

svůj vývoj v přední části střeva a je adaptována k inokulativnímu přenosu při sání flebotomů 

(Sádlová 1999). Z medicínského hlediska jsou významné pouze podrody Leishmania a Viannia. 

Jelikož většina medicínsky významných patogenů patří mezi tzv. suprapylorické druhy 

(výjimkou je komplex L. braziliensis), následuje podrobnější popis vývoje právě této skupiny. 
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Obr. 2.6. Schematické znázornění suprapylárního, peripylárního a hypopylárního vývoje 

leishmanií ve střevě flebotomu. Dle Sádlová (1999). 

 

Po nasátí amastigotních stádií z obratlovčího hostitele dochází v mezenteronu (midgut) 

flebotomů k transformaci na promastigoty, kteří se množí a prodělávají metacyklogenezi, tedy 

vývoj přes  morfologicky, fyziologicky i funkčně odlišná stádia (viz obr. 07). Celý vývoj je 

dokončen vznikem infekčních metacyklických stádií schopných přenosu na obratlovce. (Sadlova 

1999; Rogers et al. 2002; Ortigao 2010) 

Bičíkatá vývojová stádia tzv. procykličtí promastigiti jsou po nasátí společně krví 

obaleni peritrofickou matrix (PM), což je obal produkovaný epiteliálními buňkami 

abdominálního mezenteronu a je tvořen z polysacharidu chitinu a proteinů. Z hlediska vývoje 

leishmanií nastávájí dva klíčové moment; první v okamžiku, kdy dochází ve střevě k produkci 

trávicích enzymů a trávení přijaté potravy. PM a denzní hmota erytrocytů, kterou obaluje slouží 

jako bariera zpomalující difuzi střevních hydrolytických enzymů a paraziti jsou tak do určité 

míry chráněni v časné fázi trávení, než dojde k jejich přeměně v proteázám rezistentní formy. 

(Pimenta et al. 1997). Zároveň se předpokládá, že leishmanie mohou ovlivňovat produkci 

klíčových trávicích enzymů střeva. U P. papatasi infikovaných L. major byla např. zjištěna 

snížená trypsinová a chemotrypsinová aktivita střeva v porovnání s než u neinfikovanými 

jedinci (Ortigao 2007). 

Druhý klíčový moment nastává v okamžiku defekace, kde je z pohledu leishmanií 

nutné, aby nebyly vyloučeny spolu se zbytky přijaté potravy (viz níže). 

Obvykle tři dny po sání flebotomů dochází ve střevě k rozpadu PM. Dříve byla při 

tomto procesu předpokládána účast leishmaniové chitinázy (Sclein et al. 1991), nicméně 



24 
 

nedávné pokusy (Sádlová et Volf 2009) ukázaly, že přítomnost infekce průběh rozpadu PM 

neovlivňuje. Rozpad PM je iniciován v zadní části střeva nezávisle na přítomnosti infekce. 

Současně s rozpadem PM probíhá morfologická transformace leishmanií z procyklických forem 

do dlouhých nektomonádních forem, které unikají z PM do ektoperitrofického prostoru střeva, 

kde se pomocí bičíku uchycují mezi mikrovily střevního epitelu. Přichycení je dočasné a 

parazité se jím brání před vyloučením spolu s nestrávenou krevní zažitinou při defekaci. V této 

fázi dochází k rychlému množení parazitů a posléze k jejich anteriorní migraci. Po úniku 

leishmanií z PM brání okamžité migraci do thorakální části střeva přítomnost anteriorního plugu 

(AP). Anteriorní plug je komponentou ještě zcela nerozpadlé PM a je sekretován z thorakální 

části mezenteronu (Sádlová et Volf 2009). V této fázi lze pozorovat velkou koncentraci 

parazitárních buněk v apikální části mezenteronu (midgut). 

Po úplném rozpadu PM a AP migrují dlouhé nektomonády přes thorakální mezenteron 

atransformují se v tzv. krátké nektomonády, dle některých autorů nazývané leptomonády 

(Rogers et al. 2002; Ortiago 2010). Krátké nektomonády resp. leptomonády jsou 5-7 dní po 

nákaze hojně zastoupené v thorakální části střeva. Krátká nektomonádní stádia postupují 

směrem ke stomodeální valvě a dávají vzniknout vysoce pohyblivým metacyklickým stádiím, 

která jsou schopna infikovat obratlovčího hostitele. V této fázi vývoje jsou ve střevě přítomna i 

krátká nepohyblivá stádia haptomonád, které kolonizují SV a transformují se v tzv. 

paramastigotní stádia (Sádlová 1999). Vývoj jednotlivých morfologických stádií leishmanií a 

jejich lokalizace ve střevě v průběhu suprapylárního vývoje je schematicky zachycen na obr. 

2.7. 

 

Obr. 2.7. Schéma suprapylárního vývoje podrodu Leishmania. 1 – amastigot; 2 – procyklický 

promastigot; 3 – dlouhá nektomonáda; 4- krátká nektomonáda; 5 – haptomonáda; 6 – paramastigot; 7 – 

metacyklický promastigot; FG – stomodeum; TMG – thorakální mesenteron; AMG – abdominální 

mesenteron; HG – proktodeum. Převzato a upraveno dle Sádlová (1999). 
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Kolonizace stomodeální valvy je klíčovým momentem, který umožňuje přenos 

metacyklických promastigotů na dalšího hostitele (Volf et al. 2004). Během této pokročilé fáze 

infekce dochází k produkci leishmaniové chitinázy, která poškozuje chitinózní strukturu SV. 

Shluk promastigotů v thorakální části mezenteronu (cardia) a produkující PSG (promastigote 

secretory gel) ztěžuje společně s fyziologickými změnami střeva příjem potravy a podněcuje tak 

flebotomy k opakovaným pokusům o sání, při nichž dochází k regurgitaci metacyklických 

promastigotů do obratlovčího hostitele (Sádlová 1999; Rogers et al. 2002; Volf et al. 2004). 

Při sání se do těla hostitele dostávají zároveň i sliny flebotomů, které mají hemostatické 

a imunomodulační účinky a hrají při nákaze obratlovčího hostitele velmi důležitou roli (viz 

např. Rohoušová et Volf 2006). 

 

2.7.2 Molekulární interakce leishmanií a flebotomů 

Metacyklogeneze leishmanií ve střevě flebotomů je spojená nejen s morfologickými, 

ale i biochemickými změnami (Ortigao et al. 2010). Nejlépe jsou prostudovány modifikace 

lipofosfoglykanu LPG, molekuly zakotvené v membráně parazita glykosylfosfatidylinositolovou 

(GPI) kotvou, které představuje hlavní povrchový glykokonjugát leishmanií tvořící povrchový 

glykokalyx (Sacks 2001). 

Mezidruhová i vnitrodruhová strukturální variabilita LPG ve fosfoglykanových 

doménách je zodpovědná za kompetenci vektora pro různé druhy leishmanií (Pimenta 1994 et 

al.; Sacks 2001). Polymorfizmus v LPG ovlivňuje schopnosti parazitů inhibovat trávicí enzymy, 

ochranné funkce povrchu parazita před účinkem proteáz a možnost přichycení parazitů ke 

střevnímu epitelu, které zabraňuje vypuzení parazitů při defekaci (Sacks 2001; Kamhawi 2006). 

Tyto předpoklady byly podpořeny experimentem s kmeny deficientními v expresi LPG. U těchto 

mutantů docházelo k eliminaci parazitů v rané fázi nákazy (Sacks et al. 2000). 

Identifikace galectinu, jako receptoru pro procyklickou LPG L. major ve střevě P. 

papatasi a P. duboscqi, podpořila ideu o tzv. kompetenci vektora (Kamhawi et al. 2004). 

Studium kompetence vektorů v laboratorních podmínkách ukázalo na odlišnou schopnost 

vývoje konkrétních druhů leishmánií v  různých druzích flebotomů. (Volf et Myšková 2007). 

Dvojice P. papatasi – L. major (Pimenta et al. 1994) a P. sergenti – L. tropica 

(Kamhawi et al. 2000) a P. duboscqi – L. major (Svárovská et al. 2010) vykazují značnou 

specifitu flebotomů pro uvedené druhy leishmanií, které přenášejí v přírodě. U těchto 

specifických vektorů je uchycení leishmanií ve střevě flebotomů umožněno prostřednictvím 

vazby galectinových receptorů střevního epitelu na parazitární LPG terminální karbohydráty 

(Kamhawi et al. 2004; Myšková et al. 2007; Svárovská et al. 2010). Jiný mechanismus se 

uplatňuje u permisivních vektorů, mezi které patří například P. argentipes (Pimenta et al. 1994), 
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P. halepensis (Sádlová et al. 2003), P. arabicus (Svobodova et al. 2006b), Lu. longipalpis 

(Myšková et al. 2007). Tyto vektoři neumožňují vývoj pouze jednoho druhu leishmanie, ale 

mohou se uplatňovat v přenosu široké škály druhů. Interakce s parazitem je zprostředkována O-

glykosilovanými epitopy střevních mikrovil, které se vážou na parazitární lektinový 

komponenty (Volf et Myšková 2007). Tento mechanismus je nezávislý na LPG, protože i LPG 

defektní mutanti leishmanií se mohou úspěšně vyvíjet v permisivních vektorech (Svárovská et 

al. 2010).  

 

2.8 Zoonotická kožní leishmanióza 

Zoonotická kožní leishmanióza působená druhem L. major je široce rozšířená a její 

výskyt má vzestupnou tendenci v mnoha oblastech Starého světa (Gramiccia et Gradoni 2005). 

Jako rezervoároví hostitelé ZKL se uplatňují různí hlodavci: Rhombomys opimus v Centrální 

Asii, severním Afghanistánu a Íránu; Meriones lybicus na Arabském poloostrově v Centrální 

Asii a Íránu; Meriones hurrianae v Indii a Íránu; Psamomys obesus a Meriones crasus v severní 

Africe a na Blízkém východě; Ratus ratus a Arvicanthis niloticus v Súdánu a Taterra spp. v 

subsaharské Africe a Íránu (Gramiccia et Gradoni 2005). 

 

Pískomilové Rhombomys opimus (Cricetidae: Gerbillinae) jsou hlavními 

rezervoárovými hostiteli v aridních a savanových oblastech Turanské nížiny (západní a jižní 

Kazachstán, Centrální Asie, Afghánistán, Írán), Mongolska a zřejmě i některých oblastech Číny. 

Areál L. major leží uvnitř areálu Rhombomys opimus (Petriščeva 1971; Eliseev et al. 1980; 

Strelkova 1996) je však podstatně užší (Strelkova 1996), nepřesahuje 40° až 42° s. š. (Strelkova 

et al. 1993). L. major tedy zcela chybí v severních pouštích Kazachstánu, Mongolska a Číny 

(Strelkova et al. 2003). Jako hlavní přenašeči ZKL se v různých endemických oblastech 

uplatňují druhy podrodu Phlebotomus, hlavním a nejrozšířenějším vektorem je P. papatasi a 

blízce příbuzné druhy P. salehi a P. duboscqi (Killic-Kendrick 1999; Sharma et Singh 2008). 

 

 

2.8.1  Druhová variabilita původců ZKL a jejich epizootologie 

Strelková et al. (1990a, b, 1993, 2001) a Guan et al. (1995) analyzovali pomocí 

izoenzymové i DNA analýzy taxonomický status leishmanií izolovaných z R. opimus na území 

středoasijských republik bývalého SSSR, Mongolska a Číny. Tyto studie ukázaly, že v ohniscích 

ZKL na území středoasijských republik bývalého SSSR společně cirkulují mezi rezervoárovými 

hostiteli R. opimus tři různé druhy leishmanií, jmenovitě L. major, L. turanica a L. gerbilli; a na 

území Mongolska a Číny jsou přítomny pouze L. turanica a L. gerbilli (Neronov et Gunin 1978; 
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Neronov et. al 1981; Guan et al. 1982, 1995; Šurchal et al. 1985; Lu et al. 1994). Společná 

cirkulace L. major, L. turanica a L. gerbilli byla následně prokázána i v Íránu (Mohebali et al. 

2004; Parvizi et Ready 2008; Hajjaran 2009; Rassi et al. 2011). V literatuře nejsou zmínky o 

přirozených nákazách lidí druhy L. turanica, či L. gerbilli. Detailní studie interakce jednotlivých 

druhů leishmanií a zvířecích hostitelů prokázaly, že se L. major jeví jako vysoce virulentní, 

zatímco nákazy L. turanica a L. gerbilli mají mírnější průběh (Stralková 1991). Areály výskytu 

L. turanica a L. gerbilli jsou mnohem širší než v případě L. major (Strelkova et al. 2003). Na 

epidemiologicky významných teritoriích je častá nákaza R. opimus smíšenými infekcemi L. 

major a L. turanica (Strelkova 1996; Strelkova et al. 2001; Akhavan et al. 2010). 

Laboratorní studie samostatných a smíšených infekcí L. turanica a L. major u R. 

opimus ukázaly, že smíšené infekce přetrvávají daleko delší dobu a nezřídka mají celoživotní 

chronický průběh. Samostatné nákazy pouze L. major neprobíhaly déle než 6 měsíců. Zimní 

období bez aktivity přenašečů může v některých endemických oblastech trvat až 10 měsíců. 

Terénní sledování samostatnou nákazu druhem L. major na začátku přenosové sezóny zachytily 

jen velmi zřídka. Začátkem přenosové sezóny dominovala L. turanica a poměr L. major vůči L. 

turanica v jedincích se smíšenou infekcí výrazně narůstal až na konci přenosové sezóny (srpen 

až září) (Strelkova et al. 1993, 2001; Strelkova 1996). Strelkova et al. (2001) na základě těchto 

pozorování předpokládá, že smíšené infekce umožňují dlouhodobé přetrvání L. major v 

populacích R. opimus do další přenosové sezóny. Nedávná studie Akhavan et al. (2010) v Íránu 

sice neprokázala sezonní oscilace v prevalenci jednotlivých druhů, ale v ohniscích ZKL 

středního Íránu nebyla zaznamenána jediná samostatná nákaza L. major. U pozitivních jedinců 

R. opimus dominovala nákaza L. turanica 44,8%, 12,1% jedinců bylo pozitivních na smíšenou 

nákazu L. major a L. turanica a 1,7% nákaz bylo způsobeno samostatnou nákazou druhem L. 

gerbilli. 

 

2.8.2 Patogenita L. turanica 

U R. opimus způsobuje L. turanica příznaky typické pro kožní formu (Strelkova 1991), 

nikdy však u R. opimus ani u laboratorních nákaz křečků nebyla pozorována visceralizace 

(Strelkova et al. 1990b). Po experimentálních nákazách lidí docházelo k mírné ulceraci, která po 

2 měsících spontánně zmizela (Strelkova 1991; Strelkové et al. 1990b), ale z hlediska absence 

jakýchkoli zaznamů o přirozených nákazách lidí lze tento druh považovat za nepatogenní pro 

člověka (Strelkova et al. 1990B; 1993). Strelkova et al. (2003) však spekuluje nad souvislostí 

různé klinické manifestace infekce působené L. major a přítomností smíšené infekce u 

přenašečů.  
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2.8.3. Fylogenetické postavení L. turanica 

Při fylogenetické analýze založená na sekvenci genu pro cytochrom b (Cyt b) vytvořila 

L. turanica samostatnou skupinu spolu s druhem L. arabica (Asato et al. 2009) a autoři 

předpokládají, že v minulosti došlo k odštěpení této skupiny od komplexu druhů ze skupiny L. 

major. Dle analýzy sekvencí ITS1-5.8SrRNA genu a mikrosatelitních DNA fragmentů ITS2  

vytváří L. turanica a L. gerbilli sesterské skupiny. Dle ITS1 – 5.8SrRNA genu se jedná o 

společný klad sesterský k L. major, v druhém případě blžší druhu L. tropica. V obou analýzách 

byla outgoup L. donovani s.l. (Parvizi et Ready 2008) 

 

2.8.4 Přenašeči L. turanica 

Na území Centrální Asie a Íránu se v blízkosti kolonií R. opimus lze setkat s flebotomy 

podrodu Phlebotomus (P. papatasi), Paraphlebotomus (P. caucasicus, P. mongolensis, P. 

andrejevi, P. alexandri a P. sergenti), v Íránu byl zaznamenán výskyt Phlebotomus 

(Synphlebotomus) ansari, v Centrální ásii se běžně vyskytují i zástupci podrodu Adlerius (P. 

chinensis — dle nové nomenklatury se pravděpodobně jednalo o P. longiductus a P. turanicus) a 

rodu Sergentomyia (v Centrální Asii byly odchyceny S. arpaklensis, S. grekovi, S. sogdiana a S. 

clydei, v Íránu S. sintoni a S. sumbarica) (Děrgačeva et Žerichina 1974, 1977; Karapetjan et al. 

1975; Neronov et Gunin 1978; Melkumjanc et Ponirovskij 1981; Neronov et al. 1981; 

Děrgačeva et al. 1988a, b, 1996; Strelkova 1996; Yaghoobi-Ershadi et al. 1994, 2003; Rassi et 

al. 2011). Detailních studií zabývajících se výskytem L. turanica v různých druzích flebotomů, 

které by pomohly přispět k určení přenašečů, je zatím velmi málo. Klíčovým přenašečem, 

schopným přenosu L. major na člověka, je P. papatasi (Killic-Kendrick 1999; Sharma et Singh 

2008). 

Smíšené infekce L. major a L. turanica byly zaznamenány u P. papatasi, odchycených 

v ohniscích Tadženské oázy (Strelková et al. 1993). Strelkova (1996) uvádí, že smíšené nákazy 

P. papatasi tvořily 2% všech infikovaných jedinců v Turkmenistánu. V nedávné době byla 

samostatná nákaza L. turanica potvrzena u P. papatasi pomocí nested PCR a PCR-RFLP 

metody (Parvizi et Ready 2008; Rassi et al. 2011). Ve studii Parvizi et Ready (2008) se z 39 

infikovaných flebotomů podařilo zachytit pouze jednu smíšenou nákazu. Autoři analyzovali 

nákazu pomocí nested PCR metody a připouštějí, že smíšené nákazy nemusejí být zachyceny v 

případech, kdy DNA jednoho druhu leishmanie výrazně převládá a dochází tak k její častější 

amplifikaci. Těmto zavádějícím výsledkům lze zabránit používáním druhově specifických 

primerů a metody multiplex PCR.  
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P. sergenti je specifickým přenašečem pro L. tropica (Kamhawi et al. 2000). Role 

ostatních flebotomů z podrodu Paraphlebotomus v přenosu L. major na člověka není potvrzena, 

někteří autoři však spekulují o jejich roli v přenosu L. major a L. turanica mezi rezervoárovými 

hostiteli R. opimus (Děrgačeva et Žerichina 1974; Strelkova 1974, 1996; Děrgačeva et al. 

1988A; Strelkova et al. 1990b; Yaghoobi-Ershadi et al. 1994; Kilick-Kendrick 1999). Dle 

experimentálních studií podrod Adlerius zahrnuje tzv. permisivní vektory (Sádlová et al. 2003; 

Svobodova et al. 2006b; Myskova et al. 2007). Entomologické studie ohnisek ZKL zaznamenaly 

výskyt P. longiductus a P. turanicus, tyto druhy jsou zatím spojovány pouze s možným přenosem 

původců viscerální formy leishmaniózy (Děrgačeva et al. 1988A; Strelkova et Děrgačeva 1986; 

Děrgačeva 2001). Druhy z podrodu Sergentomyia jsou bohatě zastoupeny v blízkosti nor R. 

opimus (Děrgačeva et Žerichina 1978), ale zástupci tohoto rodu se uplatňují pouze na přenosu 

leishmanií parazitujících na plazech (Sádlová 1999). 
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3  MATERIÁL A METODIKA 

 

3.1  Molekulárně-fylogenetické a morfometrické analýzy flebotomů 

3.1.1  Odchyt flebotomů 

K fylogenetickým analýzám byly použity flebotomové druhu P. papatasi pocházející z 

Uzbekistánu, Izraele, Turecka, Tunisku, Kypru a zástupci komplexu P. major s. l. z různých 

převážně středomořských oblastí (Turecko, Kréta, Kypr, Itálie, Maďarsko, Černá Hora, 

Albánie). Většina vzorků byla v minulosti odchycena členy naší laboratoře či byla poskytnuta 

spolupracujícími institucemi. Vzorky P. krimensis a P. perfiliewi s.l. byly odchyceny mnou na 

několika lokalitách na poloostrově Krym roku 2010. Flebotomové byly sbírány pomocí CDC 

světelných pastí nebo manuálně pomocí exhaustoru. Vzorky flebotomů se ukládaly do 

plastových 1,5 ml ependorfových zkumavek s nedenaturovaným 96% ethanolem. 

 

3.1.2 Příprava mikroskopických preparátů a determinace flebotomů 

Chemikálie:  

 Zalévací médium CMCP-9, Low viscosity mountant (Polysciences, Inc.), 

 96% nedenaturovaný ethanol  

 Destilovaná voda  

 

Jednotlivé vzorky odchycených a v alkoholu skladovaných flebotomů byly přemístěny 

z 96% ethanolu do petriho misky s destilovanou vodou. Pod binokulární lupou(Olympus SZX-

FOF)v kapce destilované vody byla pomocí ostré tvrdé pinzety a pitvátka (minucie zapíchnutá 

do špejle) oddělena část abdomenu s genitáliemi a celá hlava.Zbylá thorakální část s částí 

zadečku byla uchovávána v 96% nedenaturovaném ethanolu pro následnou izolaci DNA. Hlava 

a abdomen s genitáliemi byly na čistém podložním skle zakápnuty CMCP-9 médiem a přikryty 

krycím sklíčkem. Zalitá sklíčka se nechala 24 hodin schnout při pokojové teplotě. Na základě 

morfologických znaků na hlavě a genitáliích byly preparáty určeny do druhu, v případě 

nejasností alespoň do podrodu. K určování byl používán klíč Leawis, D.J. (1982). A taxonomic 

review of the genus Phlebotomus (Diptera: Psychodidae). Bulletin of the British Museum 

(Natural History). 

 

3.1.3  Morfometrická analýza flebotomů komplexu P. major s.l.  

Pro morfometrickou analýzu bylo použito 33 preparátů genitálií samců flebotomů ze 

skupiny P. major s. l., odchycených v různých středomořských oblastech.Z thoraxu všech 
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vzorků byla izolována DNA a použita k molekulárně-fylogenetické analýze. U samců byly 

pomocí mikroskopu Olympus BX51 změřeny při desetinásobném zvětšení determinační 

morfologické znaky genitálií (koxity, styly). Fotodokumentace byla pořízena kamerou Olympus 

DP 70, měření bylo provedeno v programu Quick Photo Micro 2.2. Naměřené hodnoty byly 

zaznamenávány do tabulky Microsoft Excel a rozdíly mezi skupinami byly analyzovány v  

programu Statistica, ANOVA testem. 

 

3.1.4  Izolace DNA z flebotomů 

Chemikálie:  

 Fyziologický roztok  

 High Pure PCR Template Preparation Kit (Roche)  

 Isopropanol (Sigma-Aldrich)  

 Destilovaná voda  

 

Totální DNA byla izolována pouze z thoraxu, nohou a přední části abdomenu, ze 

zbylých částí (hlavy, abdomen s genitáliemi, křídla) byly zhotoveny preparáty pro 

morfologickou determinaci.Vzorky pro izolaci DNA byly uchovávány v 96% nedenaturovaném 

ethanolu.Před izolacíbyly vzorky vysušeny a promyty v destilované vodě.Izolace DNAbyla 

provedena dle návodu poskytnutého výrobcem kitu High Pure PCR Template Preparation Kit 

určeného pro izolaci DNA ze savčích tkání. Genomová DNA byla eluována do 200 μl elučního 

pufru a skladována při -20 °C. 

 

3.1.5  Amplifikace genů pro COI, Cyt b, EF-1α a ITS2 

Chemikálie:  

 Combi PPP Master Mix (složení: 150 mM Tris-HCl, pH 8,8, 40 mM (NH4)2SO4, 0,02%  

 Tween 20, 5 mM MgCl2, 400 μM dATP, 400 μM dCTP, 400 μM dGTP, 400 μM dTTP, 100  

 U/ml Taq Purple DNA polymerázy, monoklonální anti-Taq DNA polymeráza (38 nM),  

 stabilizátory a aditiva) (Top-Bio, s.r.o.)  

 PCR H2O (Top-Bio, s.r.o.) 

 Primery 

 Vstupní DNA  

 

U vzorků P. papatasi byl amplifikován mitochondriální gen cytochrom oxidáza I (COI) 

a jaderný úsek ITS2 (Internal Transcribed Spacer 2). U všech vzorků flebotomů náležících do 
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komplexu P. major byly amplifikovány mitochondriální geny pro cytochrom b (Cyt b), 

cytochrom oxidázu I (COI) a jaderný gen pro elongační faktor 1α (EF-1α). Dvojice primerů 

použité pro amplifikaci jednotlivých genů jsou uvedeny v tab 3.1, tabulka 3.2 uvádí složení 

amplifikační směsi a tabulka 3.4 teplotní průběhy cyklů v termocycleru (XP cycler BIOER) pro 

jednotlivé geny.  

 

Tab. 3.1. Použité primery. 

Gen Primer Orientace 

primeru 

Sekvence primeru (5 ́→3 ́) 

COI Lep F F ATT CAA CCA ATC ATA AAGATA TTG C 

Lep R R TAAACTTCT GGATGT CCA AAAAAT CA 

EF-1α EF F05  F CCT GGACAT CGT GAT TTCAT 

EF F08 R CCA CCA ATC TTG TAG ACA TCC TG 

 

 

 

Cyt b 

CB3 PDR F CAY ATT CAACCW GAATGA TA 

NIN PDR R GGT AYW TTG CCT CGAWTT CGW TTA TGA 

CB1 F TAT GTA CTA CCA TGA GGACAA 

CB3 R GCT ATT ACT CCYCCT AAC TTR TT 

CB1 F TAT GTA CTA CCA TGA GGA CAAATA TC 

CytBig-R R TAA AAG GGG CTT CAA CTG GA 

ITS2 C1a F CCT GGT TAG TTT CTT TTC CTC 

JTS3 R CGC AGC TAA CTG TGT GAA ATC 

 

Tab. 3.2. Složení amplifikační směsi. 

Master Mix  12,5 μl  

Primer F (10 pmol/μl)  1 μl  

Primer R (10 pmol/μl)  1 μl  

Vzorek DNA  2 μl  

PCR H2O  doplnit do objemu 25 μl  
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Tab. 3.3. Teplotní cyklus pro amplifikaci COI. 

Počet opakování Teplota (°C) Čas (min.)  

1 94 03:00 

 

5 

94 00:30 

45 01:30 

72 01:00 

 

35 

94 00:30 

51 00:30 

72 01:00 

1 72 10:00 

 

 

Tab. 3.4. Teplotní cyklus pro amplifikaci EF-1α. 

Počet opakování Teplota (°C) Čas (min)  

1 94 5:00 

 

5 

94 0:30 

44 0:30 

72 1:00 

 

30 

94 0:30 

48 0:30 

72 1:00 

1 72 10:00 
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Tab. 3.5.Teplotní cyklus pro amplifikaci Cyt b primery (CB3 PDR, NIN PDR). 

Počet opakování Teplota (°C) Čas (min)  

1 94 03:00 

 

5 

94 00:30 

40 01:30 

68 01:00 

 

35 

94 00:30 

44 01:30 

68 01:00 

1 68 10:00 

 

Tab. 3.6. Teplotní cyklus pro amplifikaci Cyt b primery (CB1, CytBig-R). 

Počet opakování Teplota (°C) Čas (min)  

1 94 03:00 

 

5 

94 00:30 

50 00:30 

72 01:00 

 

30 

94 00:30 

55 00:30 

72 01:00 

1 72 10:00 

 

Tab. 3.7. Teplotní cyklus pro amplifikaci ITS2 primery (C1a, JTS3). 

Počet opakování Teplota (°C) Čas (min)  

1 94 03:00 

 

40 

94 00:30 

63 01:00 

72 01:00 

1 72 05:00 
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3.1.6 Elektroforéza a přečištění PCR produktu 

Chemikálie: 

 TAE pufr (AppliChem Gmbh)  

 Agaróza (Invitrogen Ltd.)  

 SybrSafe DNA gel stain (Invitrogen Ltd.)  

 GeneRulerTM 100 bp DNA Ladder Plus (Fermentas Life Science)  

 High Pure PCR Product Purification Kit (Roche Diagnostics Gmbh)  

 Isopropanol (Sigma-Aldrich)  

 PCR H2O (Top-Bio, s.r.o.)  

 Amplifikovaný produkt  

 

Část (7 – 10 ml) vzniklého PCR produktu byla analyzována pomocí horizontální 

elektroforézy na 1% agarózovém gelu (agarózový prášek varem rozpuštěný v TAE pufru). Pro 

možnost vizualizace DNA pod UV světlem bylo do agarózového gelu přidáno interkalační 

barvivo SybrSafe. Po vychladnutí a ztuhnutí byl na gel společně s PCR produktem nanášen 

GeneRulerTM 100 bp DNA Ladder Plus, poskytující měřítko velikosti zobrazených 

fragmentů.Separace fragmentů probíhala v závislosti na počtu vzorků tj. velikosti agarózového 

gelu při napětí 90-120 V. Po dokončení elekroforézy byl gel vizualizován a zdokumentován na 

UV transiluminátoru(East Port). 

Zbylá amplifikovaná DNA (v případě jediného produktu) nebo jednotlivé bandy vyřízlé 

z agarózového gelu (v případě většího množství produktů) byly přečištěny dle návodu kitem 

High Pure PCR Product Purification Kit (Roche). Koncentrace a čistota PCR produktu byla 

kontrolována na spektrofotometru (NanoDrop ND-1000, Thermo SCIENTIFIC) a standardně se 

pohybovala v rozmezí 50-100 ng/μl.  

 

3.1.7 Sekvenační reakce  

Chemikálie: 

 Big Dye Terminator Cycle Sequencing Ready Reaction Kit 3.1 (Applied Biosystems)  

 Primery 

 PCR H2O (Top Bio, s.r.o.)  

 96% a 70% ethanol (AppliChem Gmbh, BioChemica)  

 3M octan sodný (NaAc)  

 Vstupní DNA 
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Pro sekvenování jsem používala přímou sekvenaci amplifikované DNA. Dle tabulky 

3.8 byly pro každý vzorek namíchány dvě sekvenační reakce, jedna s amplifikačním primerem F 

a druhá s primerem R. Do sekvenační směsi byly pro jednotlivé amplifikované geny přidány 

stejné primery, jako při amplifikaci (tab. 3.1), teplotní cyklus sekvenační reakce je zaznamenán 

v tabulce 3.9. 

 

Tab. 3.8. Složení směsi čtvrtinové sekvenační reakce.  

Terminator Ready Reaction Mix  2 μl  

Sekvenační pufr  4 μl  

Primer (3,2 pmol/μl)  1 μl  

Vzorek DNA  1 μl  

PCR H2O  Doplnit do objemu 20 μl  

 

Tab. 3.9. Teplotní cyklus pro sekvenační reakci.  

Počet opakování  Teplota (°C)  Čas (min)  

1 96 0:30 

 

25 

 

96 0:10 

50 0:10 

60 4:00 

 

Po skončení teplotního cyklu byly odstraněny zbylé dideoxynukleotidy přesrážením 

DNA. Do mikrozkumavky s reakční směsí bylo přidáno 50 μl 96% ethanolu a 2 μl 3M octanu 

sodného. Tato směs byla zanechána 15 minutách při pokojové teplotě a následně centrifugována 

na stolní cntrifuze při 12 000 rpm po dobu 15 minut. Po odebrání supernatanu se k precipitované 

DNA přidalo 180 μl 70% ethanolu pro promytí a odstranění zbylých solí. Sekvenační reakce 

byla poté centrifugována 5 minut při 12 000 rpm.Z mikrozkumavky byl odebrán supernatant. 

Zbylý pelet tvořený DNA byl sušen při pokojové teplotě minimálně po dobu 20 minut. Takto 

připravená DNA byla předána do Laboratoře sekvenace DNA PřF UK v Praze, kde byla 

provedena analýza sekvenátorem 3100-Avant Genetic Anylyzer (Applied Biosystems). 

 

3.1.8 Vyhodnocení sekvencí a tvorba aligmentů  

Použité programy: 
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 Seqman, DNASTAR Inc.  

 ClustalX 1.81  

 BioEdit 5.0.0.1  

 Blastn na serveru www.ncbi.nlm.nih.gov  

 Notepad 

 

Výsledné sekvence ve formě fluorescenčních křivek byly upravovány programem 

Seqman.Sekvence byly vizuálně zkontrolovány, případné chyby odstraněny a sekvence primerů 

oříznuty.Upravené sekvence byly uloženy ve formátu FASTA (program Notepad).Dostupné 

sekvence byly získány na serveruNCBI v databázi GenBank. Alignment sekvencí byl vytvořen 

programem ClustalX.V programu BioEdit byly následně z alignmentu odstraněny konce a 

případněhypervariabilní úseky a chybějící místa byla označena symbolem „N“. 

 

Tab. 3.10. Přehled sekvencí získaných z databáze GenBank. 

Druh Kod GB Gen 

P. perfiliewi AF 161201 Cyt b 

P. perfiliewi AF 161199 Cyt b 

P. perfiliewi AF 161197 Cyt b 

P. perfiliewi AF 161198 Cyt b 

P. perfiliewi AF 161200 Cyt b 

P. major s. str. GQ 169335 Cyt b 

P. major s. str. GQ 169334 Cyt b 

P. major s. str. GQ 169337 Cyt b 

P. neglectus AF 160802 EF-1α 

P. neglectus AF 160801 EF-1α 

P. perfiliewi GQ 169357 EF-1α 

P. perfiliewi GQ 169356 EF-1α 

P. perfiliewi GQ 169355 EF-1α 

P. perfiliewi AF 160805 EF-1α 

P. major s. str. EF416834 EF-1α 

P. major s. str. GQ169353. EF-1α 

P. major s. str. GQ169352 EF-1α 

P. major s. str. GQ169351 EF-1α 

 

  



38 
 

3.1.9  Tvorba fylogenetických stromů 

Použité programy: 

PhyML win32 

Modeltest 3.0 

Mr. Bayes 3.1.2 

TreeView 3.0.111.0 

CorelDraw X3 

 

Fylogenetické stromy pro Cyt b, COI a EF-1α byly zkonstruovány pomocí metod 

maximální věrohodnosti (ML) v programu PhyML, bayesovské metody (MrB)v programu 

MrBayes. Parametry pro ML byly získány pomocí programu Modeltest. Statistická podpora 

topologie u jednotlivých větví byla stanovena pomocí bootstrapu 1000 replikátů. V programu 

MrBayes bylo nastaveno 5 milionů generací se čtyřmi řetězci za použití evolučního modelu 

GTR+I+Γ α covarion model, který povoluje různé mutační rychlosti. Fylogenetické stromy byly 

zobrazeny pomocí programu TreeView a upraveny programem CorelDraw. 

 

3.1.10  RAPD analýza vnitrodruhové variability P. papatasi 

Chemikálie: 

 Combi PPP Master Mix (složení: 150 mM Tris-HCl, pH 8,8, 40 mM (NH4)2SO4, 

0,02%  

 Tween 20, 5 mM MgCl2, 400 μM dATP, 400 μM dCTP, 400 μM dGTP, 400 μM dTTP, 

100  

 U/ml Taq Purple DNA polymerázy, monoklonální anti-Taq DNA polymeráza (38 nM),  

 stabilizátory a aditiva) (Top-Bio, s.r.o.)  

 PCR H2O (Top-Bio, s.r.o.) 

 Primery (Operon Technologies Inc., USA) 

 Vstupní DNA 

U vybraných vzorků P. papatasi byla po izolaci DNA provedena amplifikace pomocí 

pěti náhodně vybraných krátkých dekamerových primerů, uvedených v tabulce 3.11. Tabulka 

3.12 uvádí složení reakční směsi, která byla vložena do termocykleru (BIOER XP Cycler, 

KRD). Tabulka 3.13 znázorňuje průběh teplotního cyklu pro RAPD analýzu. Pro stanovení 

koncentrace DNA ve vzorcích byl použit NanoDrop ND-1000 (Thermo SCIENTIFIC), 

standardně se pohybovala v rozmezí 50-100 ng/μl. 
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Tab. 3.11. Sada použitých primerů.  

Primer Sekvence primeru 5 ́→3 ́  

OPO14 AGC ATG GCT C 

OPO19 GGT GCA CGT T 

OPO20 ACA CAC GCT G 

OPL12 GGG CGG TAC T 

OPL17 AGC CTG AGC C 

 

Tab. 3.12. Složení reakční směsi.  

Master Mix 10 μl 

Primer (10 pmol/μl) 2 μl 

Vzorek DNA 2 μl 

PCR H2O Doplnit do objemu 20 μl 

 

Tab. 3.13. Teplotní cyklus pro RAPD analýzu.  

Počet opakování  Teplota [°C]  Čas [min]  

1 94 4:00 

 

40 

94 1:00 

35 02:00 

72 03:00 

1 72 10:00 

 

Výsledek PCR reakce byl vizualizován pomocí horizontální elektroforézy na 1% 

agarózovém gelu (viz kap. 3.1.6). Výsledný patern fragmentů byl převeden do binomické 

tabulky (1 – přítomnost produktu, 0 - absence produktu). Genetické distance vzorků byly 

vypočteny dle Nei-Li a koeficientů podobností, fenogramy byly konstruovány metodou 

UPGMA (metoda párování pomocí nevážených aritmetických průměrů), která vytvořila 

topologii vztahů na základě podobností a zkonstruovala fylogenetický stromv závorkové 

konvenci. Statistická podpora topologie jednotlivých větví byla stanovena pomocí bootstrapové 

analýzy. Fylogenetické stromy byly graficky zobrazeny pomocí programu TreeView. 
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3.1.11 Navržení SCAR molekulárních markerů na základě RAPD profilu P. 

neglectus a P. syriacus 

 

3.1.11.1 PCR-RAPD amplifikace 

Chemikálie: 

 (viz kap. 3.1.10)  

U vybraných vzorků byla po izolaci DNA (viz 3.1.4) provedena amplifikace pomocí 

pěti předem vybraných krátkých dekamerových primerů, uvedených v tabulce 3.14. Tabulka 

3.12 uvádí složení reakční směsi, která byla vložena do termocykleru (BIOER XP Cycler, 

KRD). V tabulce 3.13. je znázorněn průběh teplotního cyklu.Pro stanovení koncentrace DNA ve 

vzorcích byl použit NanoDrop ND-1000 (Thermo SCIENTIFIC), standardně se pohybovala v 

rozmezí 50-100 ng/μl. 

 

Tab. 3.14. Sada použitých primerů.  

Primer Sekvence primeru 5 ́→3 ́ 

OPO14 AGC ATG GCT C 

OPO16 AGG TTG CAG G 

OPO20 ACA CAC GCT G 

OPL17 AGC CTG AGC C 

OPL13 ACC GCC TGC T 

 

3.1.11.2  Elektroforéza a výběr kandidátních, druhově specifických PCR produktů 

Výsledek PCR reakce byl zobrazen pomocí horizontální elektroforézy na 1% 

agarózovém gelu (viz 3.1.6). Po skončení elekroforézy byly vybrány kandidátní druhově 

specifické PCR produkty, které byly z gelu vyříznuty sterilním skalpelem, zváženy a poté z nich 

byla extrahována DNA dle návodu poskytnutého výrobcem (Roche) kitu High Pure PCR 

Product Purification Kit. Koncentrace DNA byla změřena na spektrofotometru (NanoDrop ND-

1000). 

 

3.1.11.3  AT klonování (pGEM-T-EASY VECTOR SYSTEM) vybraných úseků 

DNA a izolace plasmidů  

Chemikálie: 

 pGEM® – T Easy Vector Systém (Promega)  

 Luria-Bertani broth „LB“ (Sigma)  
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 BactoTM Agar (Chemos)  

 Isopropyl β-D-1-thiogalaktopyranosid (IPTG) (Fermentas Life Science)  

 Bromo-chloro-indolyl-galaktopyranosid (X-Gal) (Fermenas Life Science)  

 Ampicilin (Labmark)  

 Pure YieldTM Plasmid Miniprep System (Promega)  

 Kompetenční buňky TOP10 (Invitrogen)  

 MgCl2  

 CaCl2  

 glycerol  

 vstupní DNA  

 

Vybráné úseky DNA byly zaligovány do plasmidů pGEM. Plazmidy byly štěpeny 

EcoRV restriktázou (GAT/ATC) s 3 ́ terminálními thymidinovými přesahy, pro účinnější ligaci 

PCR produktu. Ligační směs byla připravena dle tabulky 3.15 a přes noc uložena do 4 °C.  

 

Tab. 3.15. Složení ligační směsi  

Ligační pufr  5 μl  

Plasmidy pGEM  1 μl  

PCR produkt (5 – 50 ng/μl)  3 μl  

T4 ligáza  1 μl  

 

Postup pro vnesení plazmidů do buněk: 

1. kompetenční buňky Escherichia coli TOP10 rozmraženy na ledu 

2. k 200 μl kompetenčních buněk Escherichia coli TOP10 přidána připravená 

ligační směs  

3. buňky ponechány 20 minut na ledu 

4. vnesení plazmidů do buněk při tepelném šoku (42 °C po dobu 45 sekund) 

5. buňky ponechány 2 minuty na ledu 

6. k buňkám přidáno LB médium do celkového objemu 1 ml 

7. mikrozkumavky s buňkami třepány 1,5 hodiny při 37°C a 220 rpm 

8. narostlé buňky (150 – 180 μl) vysety na agarovou plotnu, potřenou směsí 

tvořenou ze 100 μl IPTG, 20 μl xGalaktózy a 25 μl ampicilinu (100 mg/ml) 

9. plotny uloženy dnem vzhůru do termostatu (37°C) na 12 hodin 
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Z agarové plotny s narostlými koloniemi bylo vypíchnuto několik pozitivních bílých 

kolonií a následně v mikrozkumavkách resuspendováno v 10 μl vody.Z jednotlivých kolonií 

byla vypíchnuta pouze část, tak aby po ověření správné velikosti zaklonovaného úseku mohla 

být zbylá část použita ke kultivaci a následně sekvenaci. Mikrozkumavky byly vloženy do 

termocykleru s nastaveným programem LIKV (viz tab.3.16), při kterém došlo k rozrušení 

buněčných stěn a uvolnění DNA. K lyzátu buněk byly přidány primery SP6 a T7 (viz tab. 3.19), 

které nasedají na plazmidovou DNA ohraničující klonovaný úsek. Reakční směs (tab. 3.17) byla 

amplifikována při teplotním cyklu uvedeném v tabulce 3.18. Po elektroforéze byly velikosti 

zobrazených amplifikovaných produktů srovnány s původním úsekem určeným ke klonování. 

 

Tab. 3.16. Teplotní cyklus LIKV.  

Teplota [°C]  Čas [min]  

96 5:00 

50 1:50 

96 1:50 

45 1:00 

96 1:00 

40 1:00 

 

Tab. 3.17. Složení reakční směsi.  

Combi PPP Master Mix (Top-Bio, s.r.o.) 9 μl 

Lyzát 10 μl 

Primer SP6 (10 pmol/μl) 1 μl 

Primer T7 (10 pmol/μl) 1 μl 

 

Tab. 3.18. Teplotní cyklus k amplifikaci klonovaného úseku DNA. 

Počet opakování  Teplota [°C]  Čas [min]  

1 94 5:00 

 

40 

94 1:00 

55 01:30 

72 01:30 

1 72 5:00 
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Kolonie s příslušnou velikostí zaklonovaného úseku byly vyočkovány z agarových 

ploten do 15 ml falconu s 4 ml LB média a 4 μl ampicilinu (100 mg/ml) a přes noc třepány při 

37 °C a 220 rpm. 

Plasmidy z narostlých buněk byly izolovány podle návodu poskytnutého výrobcem kitu 

Pure Yield TM Plasmid Miniprep System a následně předány k sekvenaci pomocí primerů SP6 a 

T7 do Laboratoře sekvenace DNA PřF UK Praha. 

 

Tab. 3.19. Primery použité k amplifikaci a sekvenaci zaklonovaných úseků DNA. 

Gen Primer Orientace primeru  Sekvence primeru 5 ́→3 ́  

pGEM SP6 F TAT TTA GGT GAC ACT ATA G 

T7 R TAA TAC GAC TCA CTA TAG GG 

 

3.1.11.4 Navržení nových primerů pro vybrané druhově specifické úseky DNA 

Na základě získaných sekvencí byly pomocí programu Primer3 (v. 4.0) navrženy 

primery (viz tab. 3.20) amplifikující pouze druhově specifický úsek DNA. Tabulka 3.21 uvádí 

teplotní cyklus pro amplifikaci při použití nově navržených primerů. 

 

Tab. 3.20. Primery navržené na základě sekvence zaklonovaných úseků DNA. 

Primer Orientace primeru Sekvence primeru 5 ́→3 ́  

nL13D 

nL13D 

F ACC GCC TGC TTA CAG AGA TAA ACG 

R ACC GCC TGC TGATTCCAT GT 

sL17H 

sL17H 

F AGC CTGAGC CGG AAT CGG AA 

R AGC CTG AGC CCC CTG ATT GCT 

sL17D 

sL17D 

F AGC CTG AGC CCC AGA TGT CAA TAG 

R AGC CTG AGC CGA GAT ATG GCG 

nL17D 

nL17D 

F AGC CTG AGC CCT ATA AAA AAT ACA TCT 

R AGC CTG AGC CCC ACC ACC 
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Tab. 3.21. Teplotní cyklus pro nově navržené primery.  

Počet opakování  Teplota [°C]  Čas [min]  

1 94 04:00 

 

40 

94 01:00 

60 01:00 

72 01:00 

1 72 07:00 

 

3.1.12 PCR-RFLP Cyt b pomocí DraI a EF-1α pomocí PvuII 

3.1.12.1  Navržení restrikčních enzymů 

Po úpravě a vytvoření alignmentu ze sekvencí (viz 3.1.8) pro jednotlivé geny Cyt b 

(primery CB3-PDR a N1N-PDR) a EF-1α (EF-F05 a EF-R08) byly v programu 

BioEditvytipovány druhově variabilní úseky pro P. syriacus a P. neglectus. Následně byly 

programem SeqBuilder vybrány pro jednotlivé geny vhodné restrikční enzymy (tab. 3.22), které 

odpovídaly druhové specifitě v restrikčním místě. 

 

Tab. 3.22. Navržené restrikční enzymy. 

Gen Restrikční enzym Štěpné místo 

Cyt b DraI 5´…TTT^AAA…3´ 

3´…AAA^TTT…3´ 

EF-1α PvuII 5´…CAG^CTG…3´ 

3´…GTC^GAC…3´ 

 

3.1.12.2  Aplikace navržených enzymů 

Chemikálie: 

 Nepřečištěný PCR produkt (Cyt b, EF-1α) 

 Restrikční enzym DraI, PvuII (Fermentas) s příslušným pufrem 

Do mikrozkumavky s 20 μl nepřečištěného1 PCR produktu Cyt b či EF-1α byly přidány 

2 μl restrikčního enzymu DraI resp. PvuII a 2 μl příslušného pufru a směs byla ponechána při 

37°C po dobu 1 hodiny v termocycleru. Výsledek štěpné reakce byl zobrazen pomocí 

elektroforézy. 

                                            
1Nepřečištěný PCR product byl použit z důvodu simulace situace využití této metody v praxi, kdy je snaha o 

minimaliazci nutných pracovních úkonů i finanční náročnosti. 
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3.2  Experimentální nákazy flebotomů 

3.2.1  Použité kultury leishmanií 

K experimentálním nákazám byla použita fluorescenčně značená kultura L. major 

WHOM/IR/-/173 Ds Red (RFP) dostupná v naší kryobance a kultura L. turanica 

MRHO/MN/08/BZ18, poskytnutá spolupracovníky z katedry Molekulární Imunologie, 

University v Tokyu. Kulturu L. turanica jsem následně pod vedením Milana Jirků z 

Parazitologického ústavu AVČR v Českých Budějovicích fluorescenčně označila (GFP). 

 

3.2.2  Vnesení genu pro fluorescenční protein GFP do buněk L. turanica 

3.2.2.1 Příprava plazmidu k elektroporaci: 

Chemikálie: 

 Plazmid s vloženým genem eGFP: PJBS1, 8 serie A (A18) (poskytnuto laboratoří prof. 

J.Lukeše, Parazitologický ústav AVČR v Českých Budějovicích) 

 NEB-3 pufr (Bio Labs, New England) 

 enzym SWA-1 (Bio Labs, New England) 

 CYTOMIX pufr 

 70% ethanol 

 96% ethanol 

 Mili-Q H2O 

 

Plazmid byl nejprve štěpen pomocí enzymu SWA-1. Následně byla plazmidová DNA 

přesrážena a elektroporací vnesena do buněk připravené kultury L. turanica (viz kap. 3.2.2.2). 

 

Postup pro štěpení a přesrážení plazmidu: 

1. do 1,5 ml plastové mikrozkumavky s 30 μl plazmidové DNA bylo přidáno 20 μl NEB-3 

pufru, 10 μl SWA-1 enzymu a 150 μl Mili-Q H2O 

2. vzniklá reakční směs inkubována 30 minut při 37 oC. 

3. po inkubaci směs precipitována v 500 μl 96% ethanolu 

4. směs ponechána 10 minut na ledu 

5. směs držena 15 minut při -20 oC 

6. centrifugace 10 minut při maximálních otáčkách při 4 oC 

7. odsát supernatan 

8. pelet resuspendován v 250 μl 70% ethanolu 
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9. centrifugace 5 min při maximálních otáčkách 

10. odlit supernatant 

11. krátká centrifugace a odpipetování zbylého supernatantu 

12. pelet 10 minut sušen v termostatu 

13. pelet resuspendován v 150 μl CYTOMIX pufru 

14. před elektroporací do každého vzorku kultury přidáno 50 μl vzniklé směsi 

 

3.2.2.2  Příprava kultury L. turanica k elektroporaci: 

Chemikálie: 

 Linearizovaný plazmid s vloženým genem eGFP 

 Narostlá kulturu L. turanica (4. den po přeočkování, koncentrace by neměla klesnout 

pod 108 buněk/ml) 

 CYTOMIX pufr (složení: 120 mM KCL (Lachema), 0,15 mM CaCl2 (Lachema), 10 mM                   

K2HPO4 (Lachema), 25 mM HEPES (Ph 7,6) (aPPLIcHEM), 2 mM EDTA (Amresco), 5 

mM MgCl2, Milli-Q voda ) 

 Kultivační médium (viz kap. 3.2.3) 

 Nourseothricin (LEXY NTC, Jena Bioscience) 

 

Postup: 

1. centrifugace 10 ml kultury leishmanií 10 minut při 2000 rpm  

2. odlit supernatan a resuspendován pelet v 5 ml CYTOMIX pufru  

3. centrifugace 10 minut při 2000 rpm 

4. odlit supernatan a resuspendován pelet v 0,5 ml CYTOMIX pufru 

5. vzniklá suspenze držena 10 minut na ledu 

6. k buňkám přidáno 50 μl roztoku linearizovaného plazmidu v CYTOMIX pufru 

7. elekroporace probíhala za podmínek: napětí 1510 V, odpor 500 Ω a elektrická kapacita 

25 μF 

8. aplikovány dva elektrické pulzy po 10 vteřinách 

9. kultury inkubovány 10 minut na ledu 

10. ke kultuře přidáno 5 ml čerstvého kultivačního média 

11. kultury inkubovány ve 23 oC po dobu 24 hodin 

12. 24 hodin po transfekci bylo ke kultuře přidáno antibiotikum NTC pro selekci buněk s 

integrovaným vektorem 

13. po 10 dnech selekce pomocí NTC bylo možné kultury zamrazit v tekutém dusíku 
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3.2.3  Kultivace leishmanií 

Chemikálie: 

 Schneiderovo D-médium (Lonza)  

 Médium RPMI-1640 (Sigma-Aldrich)  

 Inaktivované telecí fetální sérum (Vinco)  

 Amikin (Bristol-Myers Squibb) 

 Nourseothricin (LEXY NTC, Jena Bioscience) 

 

Promastigotní stádia leishmanií byla kultivována v 12ml kultivačních zkumavkách 

vtermostatu při 23 oC.Kultury byly kontrolovány pod inverzním mikroskopem (Olympus IX50) 

a přeočkovávány ve čtyřdenních intervalech do 2 ml nového kultivačního média. 

 

Složení kultivačního média: médium RPMI-1640 a Schneiderovo D-médium v poměru 

3:1, telecí fetální sérum (10 % celkového objemu), amikin (200 μl/ml). Do média pro kulturu L. 

turanica bylo po GFP transformaci navíc přidáváno selekční antibiotikum nourseothricin (1% 

celkového objemu).  

 

3.2.4  Kryoprezervace kultur 

Chemikálie:  

 Dimetylsulfoxid „DMSO“ (Sigma-Aldrich)  

 Tekutý dusík  

 

Z narostlé kultury určené k zamražení byla nejprve zředěním s 5 - 10% 

dimetylsulfoxidem připravena zamražovací suspenze, která nepodléhá vzniku krystalů. Buněčná 

suspenze byla rozpipetována do kryozkumavek CryoTubeTM Vials (NUNC) a nejprve umístěna 

v zamražovací nádobě (Cryo 1 °C Freezing Container, NALGENE) obsahující isopropanol do -

70 °C. Po 12-24 hodinách byly zamražovací ampule s kulturou přemístěny pro dlouhodobé 

skladování do tekutého dusíku (-196 °C).  

 

3.2.5  Chov flebotomů 

K experimentálním nákazám byly použity laboratorní kolonie tří druhů flebotomů: P. 

papatasi (původem z Turecka), P. arabicus (z Izraele) a P. sergenti (z Izraele). Kolonie byly 

umístěny v místnosti při 70% vlhkosti ve 25°C s fotoperiodou 14 h světla a 10 h tmy.Adultní 

stádia byla před a po sání krve krmena 50% roztokem přírodního hnědého cukru v destilované 
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vodě. Jednou týdně byly samice nasáty na laboratorní myši uspané pomocí anestetik. Nasáté 

samice byly po defekaci přemístěny z nylonových sítí do plastových kelímků vylitých sádrou, 

kde došlo k vykladení vajec. Vylíhlé larvy byly do zakuklení krmeny fermentovanou sušenou 

mletou směsí králičích pelet a králičího trusu (1:1). 

 

3.2.6  Infekční sání flebotomů 

Rostoucí kultura leishmanií (4. den po přeočkování) v kultivačním médiu byla 

dvakrátstočena (10 minut; 4100 rpm; 5 min, 5000 rpm, 23 °C) na centrifuze (BR4i, Trigon-plus, 

Jonan). Supernatant byl po každém stočení odebrán a pelet tvořený buňkami promyt v 1 ml 

fyziologického roztoku (150 mM NaCl). Pomocí Bürkerovy počítací komůrky byla spočítána 

koncentrace buněk a naředěna požadovaná infekční dávka (viz tab. 3.23) s defibrilovanou, 

deaktivovanou (35 – 40 min ve vodní lázni v 56 °C) králičí krví (Bioveta, a.s.) v poměru 1:10. 

Touto suspenzí promastigotů byla naplněna skleněná aparatura potažená tenkou membránou z 

kuřecí kůže. Aparatura byla uchycena do stojanu a napojena na oběh vody ohřáté na 37 °C.Síť 

se samicemi flebotomů (4-6 dnů po vylíhnutí) byla uchycena k aparatuře tak, aby bylo 

umožněno sání přes tenkou kuřecí membránu.Infekční sání probíhalo po dobu 2 hodin, v přítmí 

a za stejných teplotních a vlhkostních podmínek, při nichž jsou drženy kolonie flebotomů (viz 

kap. 3.2.5). Čerstvě nasáté samice byly pomocí exhaustoru přetříděny do samostatné sítě a 

drženy opět ve stejných podmínkách jako neinfikované kolonie. 

 

Tab. 3.23. Schéma experimentálních nákaz L. turanica a L. major pro jednotlivé druhy flebotomů. 

U smíšených nákaz je uvedena celková infekční dávka. 

Druh flebotoma Druh leishmanie Infekční dávka Počet vypitvaných 

samic 

 

 

 

P. papatasi 

L. major 1 x 106 / ml 68 

L. turanica 1 x 106 / ml 114 

 

 

MIX L. major + L. turanica 

1 x 107 / ml 65 

1 x 106 / ml 119 

1 x 105 / ml 114 

P. sergenti L. turanica 1 x 106 / ml 78 

P. arabicus L. turanica 1 x 106 / ml 128 
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3.2.7  Pitva flebotomů, světelná a fluorescenční mikroskopie 

Infikované samice flebotomů byly vždy druhý, pátý, devátý a dvanáctý den po 

infekčním sání (DPI) vypitvány. Samice určené k pitvě byly uspány na ledu a usmrceny pomocí 

70% ethanolu. Následně byla těla flebotomů omyta ve fyziologickém roztoku a přemístěna do 

kapky fyziologického roztoku na podložním skle. Pod binokulární lupou se pomocí ostrépinzety 

a pitvátka (minucie zapíchnuté do špejle) odstranila hlava a dva poslední články abdomenu a 

společně s nimi bylo vytaženo střevo, které se přeneslo do čisté kapky fyziologického roztoku a 

překrylo se krycím sklem. Připravený preparát byl následně prozkoumán na přítomnost 

leishmanií ve světelném mikroskopu Olympus CX31. Smíšené nákazy fluorescenčně značenými 

buňkami leishmanií byly prohlédnuty pomocí fluorescenčního mikroskopu Olympus BX51 a 

případná fotodokumentace byla pořízena kamerou Olympus DP 70. Pokud byl nález při pitvě 

pozitivní, zaznamenávala se lokalizace leishmanií v zažívacím traktu a intenzita nákazy. Pro 

intenzitu nákazy byly vytvořeny čtyři kategorie: (0) – žádná infekce; (1) – desítky buněk na 

střevo (<100); (2) – stovky buněk na střevo (100-1000); (3) – tisíce buněk na střevo (>1000). 

Pro lokalizace buněk byly zvoleny čtyři kategorie: abdominální část střeva (AMG), thorakální 

část střeva (TMG), stomodeální valva nekolonizovaná (SV) a stomodeální valva kolonizovaná 

(Svk). 

 

3.2.8  Analýza dat 

Získaná data byla zaznamenána do tabulky v programu Microsoft Office Excel a dále 

statisticky analyzována. Smíšené nákazy byly analyzovány v programu R pomocí 

randomizačního testu, analýzy GLM s binomickým rozdělením chyb, zobecněných lineárních 

modelů (GLM) a ANOVA. Samostatné nákazy pouze druhem L. turanica byly analyzovány Chí-

kvadrát testem v programu Statistika. Samostatné nákazy P. papatasi byly analyzovány GLM 

analýzou v programu R a Chí-kvadrát testem v programu Statistika. Vývoj L. turanica v P. 

papatasi, P. sergenti a P. arabicus byl analyzován Chí-kvadrát testem v programu Statistika. 
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4.2 Molekulárně-fylogenetické analýzy 

Z terénních odchytů na poloostrově Krym byl získán poměrně rozsáhlý material (cca 

200 flebotomů). Ze všech samců byly zhotoveny preparáty a určeny do druhů. Většina fauny 

byla tvořena P. perfiliewi a P. papatasi, 7 jedinců bylo určeno jako P. major s.l.. 

Z dřívějších odchytů bylo zhotoveno 54 preparátů P. papatasi z Uzbekistánu, Tuniska, 

Turecka, Kypru, Izraele a z Kréty. Z 45 jedinců byla izolována DNA. Vzorky, které jsem 

sekvenovala jsou uvedeny v tabulce 4.2. Ostatní sekvence zahrnuté do sekvenační analýzy byly 

dříve sekvenovány členy naší laboratoře2 nebo získané z databáze GeneBank. 

Tab. 4.2. Přehled sekvenovaných vzorků. 

Druh Stát Kód Cyt b COI EF-1α ITS RAPD 
P. papatasi Uzbekistán UP1 + +  +  
P. papatasi Uzbekistán UP2 + +  +  
P. papatasi Uzbekistán UP3 + +  +  
P. papatasi Uzbekistán UP4 + +  + + 
P. papatasi Uzbekistán UP5 + +  + + 
P. papatasi Uzbekistán UP6 + +  + + 
P. papatasi Uzbekistán UP8  +   + 
P. papatasi Uzbekistán UP9  +   + 
P. papatasi Uzbekistán UP10  +   + 
P. papatasi Uzbekistán UP11  +    
P. papatasi Uzbekistán UP19  +    
P. papatasi Uzbekistán UP21  +    
P. papatasi Uzbekistán UP23  +    
P. papatasi Uzbekistán UP27  +    
P. papatasi Uzbekistán UP26  +    
P. papatasi Uzbekistán UPF1  +   + 
P. papatasi Tunisko Tu1  +    
P. papatasi Tunisko Tu2  +    
P. papatasi Tunisko TU3  +    
P. papatasi Kypr C2  +    
P. papatasi Izrael IZ2  +    
P. papatasi Izrael IZ6  +    
P. papatasi Izrael IZ8  +   + 
P. papatasi Turecko Tur1  +   + 
P. papatasi Kréta Kr1  +   + 
P. papatasi Kréta Kr2  +    
P. papatasi Kréta Kr3  +    
P. papatasi Kypr NCY33  +    
P. papatasi Krym 25KM  +    
P. bergeroti Etiopie BEM1  +    
P. bergeroti Etiopie BEM2  +    
P. bergeroti Etiopie BEF1  +    
P. bergeroti Etiopie BEF2  +    
P. krimensis Krym KM4B  +    
P. krimensis Krym KM2 + + +  + 
P. krimensis Krym KM3 + + +  + 
P. krimensis Krym KM44 + + +  + 
P. krimensis Krym KM47 + + +  + 
P. perfiliewi Krym KM6B + + +  + 
P. perfiliewi Krym KM8 + + +  + 

                                            
2 Zejména Vítem Dvořákem a Ȍ Kasapem, kterýmž tímto děkuji. 
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4.2.1  Sekvenační analýza Cyt b 

Na základě Cyt b byla analyzována pozice komplexu P. major s. l. v rámci flebotomů 

čtyř evropských podrodů (viz příloha 1). Při konstrukci fylogenetického stromu bayesovskou 

metodou byl jako outgoup použit rod Sergentomyia. Jako bazální skupina pro klad obsahující 

sesterské podrody Adlerius a Larroussius se umístil podrod Paraphlebotomus. V rámci podrodu 

Larroussius se oddělily dvě větve. První je tvořena skupinou P. perfiliewi, P. langeroni, P. tobbi, 

P. perniciosus, P. longicuspis a P. orientalis. Druhá větev zahrnuje komplex P. major a P. ariasi. 

Samotná skupina P. major s. l. vytvořila pět hlavních kladů (viz příloha 2). Zástupci 

prvního kladu spadají do areálu rozšíření P. syriacus (Libanon, Izrael, Turecko) a odštěpily se 

jako bazální skupina ke zbylým kladům. Zástupci ze západních oblastí středomoří, kde se 

nachází areál P. neglectus, vytvořily samostatný klad P. neglectus. Mezi těmito dvěma 

skupinami se vytvořily další tři větve. Větev tvořená ze sekvencí P. major s. str. z Íránu (jediná 

větev, která neobsahuje žádné námi sekvenované vzorky), druhá větev tvořená částí krétských 

vzorků (P. kretensis) a třetí skupina tvořena vzorky z Turecka spolu s P. krimensis. 

Vzorky z Turecka a Kréty mají dle Cyt b zastoupení ve třech různých skupinách. V 

Turecku je předpokládán alespoň místy sympatrický výskyt P. neglectus, P. syriacus a P. major 

s. str. Kréta spadá do areálu P. neglectus. Dle předešlých studií založených na RAPD analýze 

vykazují ve srovnání s pevninskými druhy zástupci P. major s. l. z Kréty vysoký polymorfizmus 

(ústní sdělení Vít Dvořák). Na základě Cyt b se vytváří tři skupiny spadající do P. neglectus, P. 

syriacus a samostatnou skupinu pracovně označovanou “P. kretensis”. 

Zástupci předpokládaného komplexu P. perfiliewi vytvořily společný klad, který se 

rozdělil na dvě větve. První větev tvořily vzorky z Tuniska, druhou větev polo/ostrovní populace 

z Kypru, Korfu, Kréty a Krymu. 

 

4.2.2 Sekvenační analýza COI 

Dle analýzy COI byla situace v rámci komplexu P. major s. l. obdobná jako v případě 

genu pro Cyt b a vytvořily se čtyři samostatné klady (viz příloha 4). Sekvence P. major s. str. 

nebyly pro COI gen dostupné. Klad P. syriacus opět vytvořil bazální větev ke kladu 

zahrnujícímu P. neglectus, P. krimensis a “P. kretensis”. Sekvence COI nebyly dostupné pro 

zástupce z Turecka, kteří se řadily společně s P. krimensis na základě Cyt b. Na základě analýzy 

COI se část tureckých vzorků řadí do skupiny P. syriacus a část do skupiny P. neglectus. 

Všechny sekvence krétských vzorků vytvořily samostatnou skupinu “P. kretensis”. 

V případě vnitrodruhových vztahů P. papatasi se neprokázala žádná korelace s 

geografickou distribucí jednotlivých vzorků. 
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4.2.3 Sekvenační analýza EF-1α 

Analýza jaderného genu EF-1α rozdělila komplex P. major s. l. do tří hlavních kladů: P. 

neglectus, P. syriacus a P. major s. str (viz příloha 3). Skupina P. syriacus byla tvořena zástupci 

z Libanonu, Izraele, Maďarska a Turecka. Skupina P. neglectus zahrnovala zástupce z pevniny 

západního a středních oblastí středomoří, vzorky z Kréty a Krymu. Vzorky z poloostrova Krym, 

stejně jako část vzorků z Kréty, které se na základě Cyt b řadily do samostatných skupin se dle 

genu EF-1α zařadily do kladu P. neglectus. 

Zástupci komplexu P. perfiliewi vytvořily klad, který se rozdělil na dvě větve. První 

větev tvořily vzorky z Íránu, druhou větev populace z Kypru, Korfu, Kréty a Krymu. 

 

4.2.4 RAPD analýza P. papatasi 

Metodou RAPD byla analyzována vnitrodruhová variabilita P. papatasi ze čtyř různých 

geografických oblastí (Izrael, Kréta, Turecko). Było použito 5 primerů (OPO14; OPO19; 

OPO20; OPL12; OPL17), obrázek 4.3 znázorňuje výsledky elektroforézy pro primer OPL17. 

Fylogenetický strom zkonstruovaný na základě RAPD analýzy je zobrazen na 

obrázku 4.4. Populace P. papatasi z Uzbekistánu nevytváří společný klad. 

 

 

 

Obr. 4.3. Porovnání druhu P. papatasi (primer OPL17). I – Izrael; Kr – Kréta; Tur – Turecko. 

I Kr Tur UzbekistánI Kr Tur Uzbekistán



55 
 

 

Obr.4.4. Fylogenetické vztahy mezi zástupci druhu P. papatasi. I – Izrael; Tur – Turecko; UP – 

Uzbekistán. Schéma bylo vytvořeno na základě RAPD analýzy v programu FreeTree. 
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4.2.5 Navržení SCAR molekulárních markerů na základě RAPD profilu 

P .neglectus a P. syriacus 

Sada krátkých dekamerových primerů (OPO14; OPO16; OPO20; OPL17; OPL13) byla 

testována na amplifikaci druhově polymorfních fragmentů. Vybrané druhově specifické bandy 

byly vyříznuty z gelu, přečištěny, zaklonovány a osekvenovány. Jednotlivé sekvence byly 

použity k navržení primerů amplifikujících SCAR markery (amplifikovaná oblast 

charakterizovaná sekvencí). Ukázka druhově specifických bandů pro primery OPL17 a OPL13, 

které byly následně zaklonovány, jsou znázorněny na obrázku 4.5. Z fragmentů, které jsou na 

obrázku 4.5 vyznačeny zelenou šipkou se podařilo navrhnout primery sL17H a nL13D. Primer 

sL17H u P. syriacus amplifikuje fragment o velikosti cca 600 bp, u P. neglectus k amplifikaci 

nedochází (viz obr. 4.6B). Primer nL13D amplifikuje u P. neglectus fragment o velikosti cca 600 

bp u P. syriacus fragment více jak o 100 bp a větší (viz obr. 4.6A). Aplikace navržených primerů 

u vzorků P. syriacus a P. neglectus z různých geografických oblastí je znázorněna na obrázku 

4.7 a 4.8. Po odchytech na Krymu byly dané primery aplikovány na vzorky P. krimensis. Při 

použití obou primerů byly výsledné markery totožné s P. neglectus (viz obr. 4.9. a 4.10). 

Specifita obou primerů byla otestována na vzorkcích devíti různých druhů flebotomů (P. tobbi, 

P. sergenti, P. similis, P. simici, P. arabicus, P. papatasi, P. argentipes, P. perniciosus, P. 

perfiliewi). 

 

 

 

Obr. 4.5. Druhově specifické bandy pro primery OPL17 a OPL13 určené k zaklonování. Proužky, 

ze kterých byly vytvořeny SCARs markery, jsou znázorněny zelenou šipkou. 
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Obr. 4.6 Aplikace nově navržených SCAR primerů nL13D(A) a sL17H (B). Primer nL13D 

amplifikuje u P. neglectus (a) fragment o velikosti cca 600 bp, u P. syriacus (b) fragment více jak o 100 

bp větší. Primer sL17H u P. syriacus (b) amplifikuje fragment o velikosti cca 600 bp u P. neglectus (a) k 

amplifikaci nedochází. 

 

 

Obr. 4.7. Aplikace SCAR primeru nL13D u vzorků P. syriacus a P. neglectus z různých 

geografických lokalit. 1 – Libanon; 2, 3, 4, 5 – Izrael; 7, 8 – Turecko; 9, 10, 11 – Černá Hora; 12, 13 – 

Albánie; 14, 15 – Itálie; 16, 17 Chorvatsko; 18 – Maďarsko. 
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Obr. 4.8. Aplikace SCAR primeru sL17H u P. syriacus a P. neglectus z různých geografických 

lokalit. 1 – Libanon; 2, 3, 4, 5 – Izrael; 7, 8 – Turecko; 9, 10, 11 – Černá Hora; 12, 13 – Albánie; 14, 15 – 

Itálie; 16, 17 Chorvatsko; 18 – Maďarsko. 

 

 

Obr. 4.9. Aplikace SCAR primeru nL13D. (1) - P. syriacus, (2) - P. neglectus, (3 – 9)- P. krimensis. 
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Obr. 4.10. Aplikace SCAR primeru sL17H. (1) - P. syriacus, (2) - P. neglectus, (3 – 9)- P. krimensis. 

 

 

4.2.5 Determinace P. neglectus a P. syriacus pomocí PCR-RFLP  Cyt b a EF-1α. 

Na základě sekvencí pro geny Cyt b a EF-1α byly vytipovány druhově variabilní úseky 

pro P. syriacus a P. neglectus (viz obr. 4.11). Pro dané úseky byly následně vybrány restrikční 

enzymy Dra I (Cyt b) a Pvu II (EF-1α). Enzym Dra I štěpí sekvenci Cyt b u P. neglectus, u P. 

syriacus k štěpení nedochází. V případě enzymu Pvu II dochází k štěpení pouze u P. neglectus 

(obr. 4.12A). Vzorky P. krimensis se v daných markerech shodují s P. neglectus (obr. 4.12B a 

4.13). Enzym Dra I byl aplikován na PCR produkty Cyt b různých druhů flebotomů (obr. 4.14). 

U P. tobbi byla zjištěna absence restrikčního místa a výsledek elektroforetického zobrazení 

štěpné reakce je stejný jako u P. syriacus. U P. neglectus a P. argentipes dochází k štěpení na 

stejně velké fragmenty. 
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Obr. 4.11. Variabilní úsek v aligmentu sekvencí pro Cyt b u P. neglectus a P. syriacus vyznačen 

žlutým oválem. Program BioEdit. 

 

 

Obr. 4.12. A) Výsledek elektroforézy po PCR-RFLP štěpné reakci enzymen Pvu II u P. neglectus (a) 

a P. syriacus (b). B) Consensus sekvencí EF-1α pro P. krimensis v programu SeqBuilder. Červený 

ovál znázorňuje zaškrtnutý Pvu II enzym, pro který nebylo programem nalezeno restrikční místo v dané 

sekvenci. 



61 
 

 

 

Obr. 4.13. Výsledek PCR-RFLP analýzy Cyt b, štěpeno enzymem Dra I. 1, 2 - P. syriacus, 3, 9, 10 - 

P. neglectus, 4-8 – P. krimensis 

 

 

Obr. 4.14. Výsledek PCR-RFLP analýzy Cyt b, štěpeno enzymem Dra I. 1- P. syriacus, 2- P. 

neglectus, 3 – P. perniciosus, 4 – P. perfiliewi, 5 – P. tobbi, 6 - P. arabicus, 7- P. papatasi, 8 - P. duboscqi, 

9 – P. similis, 10 – P. argentipes 
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4.3 Experimentální nákazy flebotomů 

Pro experimentální nákazy byly používány fluorescenčně značené kultury L. major, 

vykazující červenou fluorescenci a L. turanica, který po úspěšném vnesení genu pro 

fluorescenční protein GFP vykazoval zelenou fluorescenci (příloha 5 a 6). 

 

4.3.1 Samostatné nákazy P. papatasi 

Samostatné nákazy L. turanica a L. major byly provedeny při infekční dávce 106. Byla 

provedena pitva 114 samic flebotomů infikovaných L. turanica a 68 samic infikovaných L. 

major. Na základě GLM analýzy byl zjištěn signifikantní rozdíl v intenzitě samostatné nákazy L. 

turanica a L. major při analýze všech dnů současně. (ΔDF = 1, χ2 = 23,194, p = p < 0,0001), 

kdy L. major dosahovala při samostatných nákazách vyšších intenzit než L. turanica (graf 4.1.). 

Signifikantní rozdíl pro všechny sledované dny současně byl zjištěn i pomocí chí-kvadrát testu 

(Pearson Chi-square: 8,81021, df=3, p=0,03). V jednotlivých dnech se však dle chí-kvadrát testu 

nákazy nelišily (2DPI: Pearson Chi-square: 3,24672, df=3, p=0,35; 5DPI: Pearson Chi-square: 

4,42396, df=3, p=0,21; 9DPI: Pearson Chi-square: 6,58265, df=3, p=0,08; 12DPI: Pearson Chi-

square: 5,95281, df=3, p=0,11). 

 

Během 2DPI byly paraziti spolu s přijatou krví obaleni peritrofickou matrix v AMG, 

5DPI dosahovala většina nákaz L. major TMG a SV (78%) a v jednom případě byla 

zaznamenána kolonizace SV, většina nákaz L. turanica v tomto dnu byla v AMG a TMG (82%), 

9DPI docházelo jak u nákazy L. major (50%), tak v případě nákazyL. turanica (48%) ke 

kolonizaci SV, 12DPI byla kolonizace SV pozorována u 78% samic nakažených L. major a 46% 

nákaz L. turanica (graf 4.2). 

Rozdíly jednotlivých nákaz v jejich lokalizaci byly na základě Chí-kvadrát testu 

nesignifikantní, jak pro jednotlivé dny (2DPI: nebyla zjištěna žádná variabilita; 5DPI: Pearson 

Chi-square: 2,51570, df=3, p=0,47; 9DPI: Pearson Chi-square: 1,59720, df=3, p=0,66; 12DPI: 

Pearson Chi-square: 5,18000, df=3, p=0,16), tak pro souhrn všech dní (Pearson Chi-square: 

,535240, df=3, p=0,91). 
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Graf 4.1. Intenzity samostatné nákazy P. papatasi, při infekční dávce 106. Čísla nad sloupci udávají 

počet analyzovaných samic flebotomů. V horní části grafu jsou sloupce sjednoceny dle pozorování v 

jednotlivých dnech. Pod sloupcem je znázorněna tabulka dat z níhž graf vychází. Legenda vpravo od 

grafu znázorňuje počty buněk na střevo. 

 

 

Graf 4.2. Lokalizace samostatné nákazy P. papatasi při infekční dávce 106. Čísla nad sloupci udávají 

počet analyzovaných samic flebotomů/počet pozitivnívch nákaz. V horní části grafu jsou sloupce 

sjednoceny dle pozorování v jednotlivých dnech. Pod sloupcem je znázorněna tabulka dat z nichž graf 

vychází. Legenda vpravo od grafu znázorňuje lokalizace ve střevě. 
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4.3.2 Srovnání vývoje L. turanica v P. papatasi, P. sergenti a P. arabicus 

Pro srovnání vývoje nákazy L. turanica u jednotlivých duhů flebotomů byla zvolena 

infekční dávka 106. Následně byla provedena pitva 114 samic P. papatasi, 128 samic P. arabicus 

a 78 samic P. sergenti. Průběh nákaz L. turanica v P. papatasi je z hlediska intenzit signifikantně 

odlišný od nákaz P. arabicus (Pearson Chi-square: 50,6184, df=3, p=0,000000) i P. sergenti 

(Pearson Chi-square: 65,9526, df=3, p<0,001). Celkové intenzity nákaz u P. arabicus a P. 

sergenti jsou mezi sebou také signifikantně odlišné (Pearson Chi-square: 22,5240, df=3, 

p=0,001), z hlediska jednotlivých dnů nejsou rozdíly pouze v 2DPI (Pearson Chi-square: 

3,18307, df=3, p=0,36) a 12DPI (Pearson Chi-square: 5,09091, df=3, p=0,16). Průběh změn v 

intenzitách nákaz jednotlivých druhů je graficky znázorněn na grafu 4.3. 

 

Nákaza u P. papatasi probíhá úspěšně, 9DPI začíná kolonizace SV (48%) a přetrvává 

do 12DPI (46%) a v obou dnech je přes 80% analyzovaných samic pozitivních. U P. arabicus 

jsou sice pozorované intenzity nákaz signifikantně nižší, ale z hlediska lokalizace se nákaza 

vyvíjí úspěšně do 9DPI, kdy je v 61% pozorována kolonizace SV, pozitivní nákaza je však tento 

den pozorována pouze u 48% a 12DPI klesá počet pozitivních nákaz na 28%, nicméně u těchto 

pozitivních nákaz je v 71% pozorována kolonizace SV. U P. sergenti je nákaza přítomna pouze 

2DPI, po defekaci nebyla pozorována ani v jednom případě. Průběh nákaz u jednotlivých druhů 

je graficky znázorněn na grafu 4.4. 

 

Rozdíly v lokalizaci nákaz jsou mezi P. papatasi a P. arabicus celkově pro data 

sloučená ze všech sledovaných dnů signifikantně odlišné (Pearson Chi-square: 9,65800, df=3, 

p=0,02). Nákazy v jednotlivých dnech se také neliší (2DPI: zcela identické; 9DPI: Pearson Chi-

square: 1,48928, df=3, p=0,68; 12DPI: Pearson Chi-square: 1,80295, df=3, p=0,61), kromě 

5DPI (Pearson Chi-square: 13,9413, df=3, p=0,003), kdy jsou rozdíly signifikantní. 
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Graf 4.3. Srovnání intenzity nákazy L. turanica v P. papatasi, P. arabicus a P. sergentipři infekční 

dávce 106. Čísla nad sloupci udávají počet analyzovaných samic flebotomů. V horní části grafu jsou 

sloupce sjednoceny dle pozorování v jednotlivých dnech. Pod sloupcem je znázorněna tabulka dat z níž 

graf vychází. Legenda v pravo od grafu znázorňuje počty buněk na střevo. 

 

 

 
Graf 4.4. Srovnání lokalizace nákazy L. turanica v P. papatasi, P. arabicus a P. sergenti při infekční 

dávce 106. Čísla nad sloupci udávají počet analyzovaných samic flebotomů/počet pozitivnívh nákaz. V 

horní části grafu jsou sloupce sjednoceny dle pozorování v jednotlivých dnech. Pod sloupcem je 

znázorněna tabulka dat z níž graf vychází. Legenda vpravo od grafu znázorňuje lokalizace ve střevě. 
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4.3.3 Smíšené infekce L. turanica a L. major v P. papatasi 

Pro experimentální nákazy smíšenou infekcí druhy L. turanica a L. major byly zvoleny 

tři různé infekční dávky (105; 106; 107). Celkem bylo analyzováno 294 nasátých samic P. 

papatasi. Pozitivní nákaza byla zjištěna u 254 (86%) samic, smíšená nákaza byla zjištěna u 214 

(84%) samic, samostatná nákaza pouze druhem L. turanica u 10 (4%) samic a samostatná 

nákaza L. major u 31 (12%) samic. V tabulce 4.3 jsou uvedeny nákazy pro jednotlivé infekční 

dávky (ID). 

 

Tab. 4.3. Nákazy pro jednotlivé ID. 

ID 105 106 107 Celkem 
celkem vypitvaných 114 119 61 294 
negativní nákaza 19 17 3 39 
pozitivní nákaza 95 101 58 254 
smíšená nákaza 79 89 46 214 
pouze nákaza L. turanica 4 2 4 10 
pouze nákaza L. major 12 11 8 31 

 

Graf 4.5 znázorňuje procentuální zastoupení jednotlivých kategorií intenzity infekce 

pro jednotlivé dny a infekční dávky. Zda se jednotlivé druhy leishmanií liší v intenzitě infekce 

bylo analyzováno pomocí randomizačního testu, který byl proveden dvěma způsoby. Pro první 

test odpovídala vstupní data numerickému rozdílu hodnot intenzit nákaz (0; 1; 2; 3) pro L. 

turanica a L. major (resp. L. turanica mínus L. major). Tento rozdíl byl stanoven pro každou 

nakaženou samici flebotoma a následně byla vypočítána průměrná hodnota všech rozdílů. 

Průměrná hodnota odpovídala zápornému číslu, což znamená, že ve většině případů byla 

intenzita infekce L. turanica nižší než intenzita L. major, a to se statistickou podporou 

p<0,0001. Pro druhý test byly kombinace hodnot intenzit (0; 1; 2; 3) převedeny do relativních 

hodnot: (0) – intenzita L. turanica a L. major se neliší; (+1) – intenzita L. turanica je silnější než 

intenzita L. major; (-1) – intenzita L. turanica je slabší než intenzita L. major. Průměr daných 

relativních hodnot intenzit odpovídal opět zápornému číslu, tedy že ve většině případů byla 

intenzita infekce L. turanica slabší než intenzita L. major, a to se statistickou podporou  

p<0,0001. Pro oba testy byla statistická podpora stanovena pomocí bootstrapu při 1000 

permutacích. Při každé permutaci byl ze vstupních dat vygenerován náhodný soubor dat, ze 

kterého byla vypočítána průměrná hodnota (simulovaný průměr). Pokud by průměrné hodnoty 

reálných dat nabývaly záporných hodnot náhodně, očekávané hodnoty simulovaného průměru 

by měly v nezanedbatelném počtu případů dosahovat hodnoty nula či kladných čísel. Oba testy 

vyšly signifikantně, protože všechny simulované průměry nabývaly pouze záporných hodnot s 

nejvyšší frekvencí blízko reálnému průměru (viz graf 4.6. resp. 4.7). 
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Pro zjištění zda se rozdíly intenzit infekce jednotlivých druhů liší v závislosti na 

infekční dávce (graf 4.8) byla zvolena GLM analýza s binomickým rozdělením chyb. Nebyly 

zaznamenány signifikantní rozdíly v poměru intenzit infekce L. turanica a součtu hodnot pro 

intenzitu infekce L. turanica a L. major (T/(T+M)) mezi jednotlivými iniciálními infekčními 

dávkami (ΔDF = 2, χ2 = 2,4670, p = 0,29). 

 

Zda se rozdíly intenzit infekce jednotlivých druhů liší v jednotlivých dnech po infekci 

(graf 4.9) bylo zjištěno GLM analýzou s binomickým rozdělením chyb. Nebyly zaznamenány 

signifikantní rozdíly v poměru intenzit infekce mezi jednotlivými dny (ΔDF = 3, χ2 = 3,6395, p 

= 0,30). Jelikož se poměry intenzit (T/(T+M)) mezi jednotlivými dny signifikantně nelišily, byla 

data z jednotlivých dnů sloučena a byl spočítán celkový poměr (T/(T+M)) pro všechny dny. 

Celkový poměr intenzit T/(T+M) pro všechna data, nezávisle na DPI byl o 4.2% nižžší než 

očekávaný poměr 0,5, při němž by se jednotlivé druhy v intenzitě nelišily. Rozdíl není sice 

velký, ale je vysoce signifikantní (df = 1 z= 2,592; p=0,009) a je patrné, že mezi L. turanica a L. 

major dochází k určité interakci v neprospěch L. turanica. 

 

Vztah vzájemné lokalizace a intenzity infekce (graf 4.10) byl analyzován na základě 

zobecněných lineárních modelů (GLM). Podíl intenzit infekce (T/(T+M)) při stejné lokalizaci 

infekce byl výrazně nižší od očekávané hodnoty (0,5), při které by se jednotlivé druhy 

v intenzitě nelišily, v neprospěch L. turanica (ΔDF = 2; χ2 = -7,7196, p = 0,02). Při prostorově 

oddělených lokalizacích je patrná opačná tendence. 

 

Rozdíl v časoprostorové dynamice vývoje jednolivých druhů (graf 4.11) byl testován 

pomocí faktoriální analýzy rozptylu (ANOVA). Nesignifikantní interakce mezi lokalizací a 

druhem naznačuje, že dynamika vývoje infekce má pro jednotlivé druhy podobný průběh 

(F(3,469)= 0,6804, p = 0,56). 
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Graf 4.6. Sloupce znázorňují distribuci hodnot simulovaných průměrů, odvozených 

z bootstrapingu (randomizační test). Přerušovaná čára je očekávaná hodnota simulovaných průměrů 

intenzit (L. turanica (T) mínus L. major (M)), za předpokladu, že by se jednotlivé druhy signifikantně 

nelišily v intenzitě infekce. Šipka znázorňuje reálnou průměrnou hodnotu pozorovaných rozdílů intenzit 

(L. turanica mínus L. major), která nabývá záporné hodnoty, a to se statistickou podporou p<0,0001. 
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Graf 4.7. Sloupce znázorňují distribuci hodnot ze simulovaných datových souborů, odvozených 

z bootstrapingu (randomizační test). Přerušovaná čára je očekávaná hodnota simulovaných intenzit (T 

vs. M), za předpokladu, že by se jednotlivé druhy v intenzitě infekce signifikantně nelišily. Šipka je 

reálná průměrná hodnota relativních intenzit (T vs. M: (0) – intenzita L. turanica a L. major se neliší; 

(+1) – intenzita L. turanica je silnější než intenzita L. major; (-1) – intenzita L. turanica je slabší než 

intenzita L. major) nabývá záporné hodnoty, se statistickou podporou p<0,0001. 
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Graf. 4.8. Závislost podílu intenzit infekce jednotlivých druhů leishmanií na infekční dávce (GLM 

analýza s binomickým rozdělením chyb). Výška sloupce odpovídá průměrné hodnotě podílů intenzity 

infekce L. turanica a součtu hodnot pro intenzitu infekce L. turanica a L. major (T/(T+M)). Čísla nad 

sloupci vyjadřují počet analyzovaných samic flebotomů v jednotlivých dnech. Překryvy chybových 

úsečkek (LSD: least significant difference) znázorňují, že se podíly intenzit při různých infekčních 

dávkách signifikantně neliší (p = 0,29). Přerušovaná čára je očekávanou hodnotou (0,5), při které by se 

intenzity obou druhů leishmanií nelišily. 
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Graf 4.9. Závislost podílu intenzit infekce (T/(T+M)) na jednotlivých dnech po infekci (DPI) (GLM 

analýza s binomickým rozdělením chyb). Výška sloupce odpovídá průměrné hodnotě podílů infekce L. 

turanica a součtu hodnot pro intenzitu infekce L. turanica a L. major (T/(T+M)). Čísla nad sloupci 

vyjadřují počet analyzovaných samic flebotomů v jednotlivých dnech. Překryvy chybových úsečkek 

(LSD: least significant difference) znázorňují, že se podíly intenzit v jednotlivých dnech po infekci neliší 

(p = 0,30).Výška posledního šedého sloupece odpovídá průměrné hodnotě podílů pozorovaných intenzit 

(T/(T+M)) ze sloučených dat pro všechny DPI. Přerušovaná čára je očekávanou hodnotou (0,5), při které 

by se intenzity obou druhů leishmanií nelišily. Výška celkového sloupce je 0,458. 
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Graf 4.10. Závislost podílu intenzit (ve škále: 0; 1; 2; 3) infekce (T/(T+M)) navzájemné lokalizaci L. 

turanica a L. major ve střevě flebotomů (analýza zobecněných lineárních modelů - GLM). Výška 

sloupce odpovídá průměrné hodnotě podílů intenzit infekce L. turanica a součtu hodnot pro intenzitu 

infekce L. turanica a L. major (T/(T+M)). Vzájemné lokalizace (T vs. M): (T=M) - L. turanica a L. 

major mají stejnou lokalizaci; (T>M) - L. turanica je blíže ke stomodeální valvě (SV) než L. major; 

(T<M) - L. turanica je dále od SV než L. major. Čísla nad jednotlivými sloupci vyjadřují počet samic 

flebotomů v nichž byla daná lokalizace pozorována. Chybová úsečka LSD (least significant difference) 

prvního sloupce (T=M) se nepřekrývá s ostatními, tzn., že podíl intenzit při lokalizaci (T=M) je 

signifikantně nižší než v ostatních dvou lokalizacích (p=0,02). Přerušovaná čára je očekávanou hodnotou 

(0,5), při které by se intenzity obou druhů leishmanií nelišily. Výška jednotlivých sloupců : (T=M) = 

0,338; (T>M) = 0,483; (T<M) = 0,571. 
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Graf 4.11. Rozdíl v časoprostorové dynamice vývoje L. turanica a L. major ve smíšených nákazách 

P. papatasi (ANOVA). Výška bílého/šedého sloupce odpovídá průměrnému dni po infekci (DPI), kdy L. 

turanica/L. major dosáhla jednotlivých lokalizací střeva. Lokalizace: AMG – abdominální čast střeva; 

TMG – thorakální část střeva; SV – buňky volně ve stomodeální valvě, Svk – buňky kolonizovaly 

stomodeální valvu. Čísla nad jednotlivými sloupci vyjadřují počet samic flebotomů v nichž byla daná 

lokalizace pozorována. Postup infekce do jednotlivých částí střeva se mezi druhy neliší (p = 0,56). 

  



75 
 

5 DISKUSE 

 

Studium taxonomie morfologicky obtížně rozlišitelného komplexu druhů P. major s.l. 

bylo zaměřeno především na druh P. neglectus, který se často uplatňuje jako přenašeč L. 

infantum ve středomořských oblastech (Leger et al. 1988) a druh P. syriacus, u kterého se 

předpokládá, že může hrát roli náhodného či příležitostného vektora ve středomořských 

oblastech a na blízkém východě (Abdeen et al. 2005). Do studií byl postupně zahrnut i druh P. 

krimensis, který byl Perfilievem (1966) popsán, jako endemitní zástupce komplexu P. major s.l. 

na poloostrově Krym. 

 

Dle Leawise (1982) jsou hlavním kritériem pro odlišení samců P. neglectus a P. 

syriacus délky koxitu a stylu na genitáliích. Morfometrická analýza založená na výše uvedených 

determinačních znacích byla provedena u souboru vzorků, které byly na základě předešlých 

molekulárně biologických metod určeny jako zástupci tří odlišných skupin: P. neglectus, P. 

major s.l. (označovaný jako “P. kretensis”) a P. syriacus. Signifikantní rozdíly mezi jednotlivými 

skupinami se však nepodařilo prokázat.  

 

Tato morfologická analýza předcházela mým pozdějším terénním odchytům flebotomů 

na poloostrově Krym, a vzhledem k jejímu předešlému neúspěšnému použití, nebyla u 

krymských vzorků provedena. Druh P. krimensis lze dle Perfilieva (1966) odlišit od asijského 

zástupce P. major s. str. též na základě délky koxitu a stylu. Nicméně dle Perfilieva (1966) jsou 

tyto rozměry u P. krimensis skoro totožné s P. neglectus (viz kap. 4, tab. 1), a v palpálním vzorci 

se dle něj tyto druhy také neliší (1 4 2 3 5). Perfilijev ve své práci zdůrazňuje především rozdíly 

mezi P. krimensis a P. syriacus, o druhu P. neglectus se zmiňuje pouze okrajově a uvedené 

informace nejsou založené na jeho vlastním pozorování. Později je taxonomický status P. 

krimensis zpochybňován Artěmievem a Neronovem (1984), kteří druh P. krimensis považují 

pouze za varietu P. neglectus.  

Samice P. major s. l. se dle dostupných klíčů liší v ozubení farynxu (tzv. armatura). 

Statistická analýza tohoto znaku nebyla provedena vzhledem k nedostatečnému počtu samic P. 

krimensis, nicméně bylo porovnáno několik zástupců P. neglectus, P. syriacus a P. krimensis. 

Ačkoli byly pozorovány rozdíly v armatuře farynxu (viz kap. 4, obr. 2), tak stupeň 

pozorovaného ozubení u jednotlivých skupin je v rozporu s údaji uvedenými v morfologických 

klíčích (Perfilijev 1966; Leawis 1982). Oba klíče víceméně shodně uvádějí, že u samic P. 

krimensis by mělo ozubení farynxu dosahovat do poloviny jeho délky, u všech ostatních skupin 
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pouze do čtvrtiny až třetiny délky. Dle našich předběžných pozorování jsou samice P. syriacus 

alespoň v některých případech odlišitelné od zbylých dvou skupin, zato rozdíly mezi P. 

neglectus a P. krimensis nejsou příliš patrné, a u vybraných vzorků byla u P. neglectus 

pozorována delší armatura než u P. krimensis, což je v rozporu s klíči. Sledování armatury 

farynxu nebylo statisticky vyhodnoceno, nicméně jak výsledky morfologické analýzy samců, 

tak i rozpory v předběžném vizuálním porovnání samičích determinačních znaků vypovídají o 

složitosti determinace jednotlivých druhů v rámci skupin komplexu P. major s.l. 

Dle dosavadních fylogenetických studií podrodu Larroussius vycházejících z analýz 

Cyt b, EF-1α a SSU rDNA se P. neglectus a P. syriacus umisťují jako bazální větev ke všem 

ostatním skupinám spadajícím do podrodu Larroussius (Esseghir and Ready 2000; Aransay et 

al. 2000). Dle fylogenetické studie Colson (2008) založené na dvou mitochondriálních 

markerech (Cyt b a COI) skupiny P. neglectus, P. syriacus a P. major s. str. vytvářejí 

monofyletickou skupinu, avšak v rámci této nevytvářejí oddělené klady.  

Naše sekvenační analýzy komplexu P. major s. l. zahrnující vzorky z široké oblasti 

jejich výskytu ukázaly, že komplex P. major s. l. vytváří dle mitochondriálních markerů pět 

oddělených kladů: P. neglectus, P. syriacus, P. major s. str., P. krimensis a „P. kretensis”. Dříve 

vymezené geografické rozšíření druhů P. neglectus a P. syriacus koreluje s výsledky našich 

fylogenetických analýz, problematické je postavení flebotomů odchycených na hranicích 

stanovených areálů jednotlivých skupin. Na ostrově Kréta a v Turecku dochází k sympatrickému 

výskytu obou výše zmíněných druhů a zároveň je zde patrná přítomnost třetí skupiny náležící do 

druhu P. krimensis. Taxonomický status P. krimensis stanovený na základě morfologických 

znaků (posléze zpochybněný Artěmievem a Neronovem (1984)), a geografické distribuce 

Perfilievem (1966), nebyl dosud analyzován pomocí molekulárně-biologických metod. Naše 

fylogenetická analýza založená na jaderných a mitochondriálních markerech ukázala, že se 

pravděpodobně nejedná o typického zástupce P. neglectus, neboť na základě mitochondriálních 

markerů vytváří samostatnou skupinu společně se vzorky z Turecka. Stejně jako v případě „P. 

kretensis”, došlo i v případě P. krimensis při použití jaderného genu EF-1α k vytvoření pouze tří 

skupin, a zástupci P. krimensis a „P. kretensis” jsou začleněny do skupiny P. neglectus. Rozdíly 

ve fylogenetických analýzách při použití různých genů, zejména pak genů jaderných a 

mitochondriálních, jsou známé i pro jiné skupiny podrodu Larroussius (Esseghir et Ready 

2000). A může být způsoben předešlou introgresí jednoho z genů při hybridizaci, vzhledem 

k absenci rekombinace je tento proces pravděpodobněji zachytitelný u mitochondriálních genů 

(Esseghir et Ready 2000). Jedno z možných metodických řešení je použití konkatenovaných 

sekvencí. V našem případě však podobné konkatenaci nešlo použít, protože sekvence 

analyzovaných genů byly většinou získány z různých jedinců. I přes výše uvedené rozpory mezi 
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analýzou jaderných a mitochondriálních genů se domníváme, že druh P. krimensis je validním 

druhem odlišným od ostatních druhů komplexu P. major, nicméně jeho areál rozšíření je oproti 

původnímu popisu značně rozsáhlejší a zasahuje minimálně do západních oblastí Turecka.  

Pro obtížně morfologicky rozlišitelné, a přitom jasně biologicky vymezené druhy P. 

neglectus a P. syriacus, byly vytvořeny čtyři molekulární markery. Dva amplifikační markery 

odvozené na základě RAPD znaků (SCAR markery) a dva restrikční markery na základě PCR-

RFLP genů pro Cyt b a EF-1α. Tyto markery byly po terénních odchytech na poloostrově Krym 

aplikovány i na jedince náležící k druhu P. krimensis. Ve všech markerech byl P. krimensis 

totožný s P. neglectus. 

U SCAR markerů byla potvrzena specifita pro studované druhy (P. syriacus a P. 

neglectus/P. krimensis) a při jejich aplikaci na devět dalších druhů flebotomů nedocházelo k 

amplifikaci a vzniku žádného fragmentu. Z tohoto hlediska se dané markery jeví jako velmi 

účinný, rychlý a jednoznačný nástroj pro determinaci flebotomů ze skupiny P. major a rozlišení 

druhů P. neglectus (zahrnující i P. krimensis a „P. kretensis”) a P. syriacus. 

Také restrikční marker pro Cyt b enzym Dra I byl aplikován na PCR produkty Cyt b 

dalších druhů flebotomů. U P. tobbi byla zjištěna absence restrikčního místa a výsledek 

elektroforetického zobrazení štěpné reakce byl stejný jako u P. syriacus. U P. neglectus a P. 

argentipes zase docházelo k štěpení na stejně velké fragmenty. Ostatní testované druhy se liší ve 

velikosti štepných produktu od P. syriacus a P. neglectus. Skutečnost, že se některé druhy 

chovají v daných markerech stejně, jako druhy sledované, klade určitá omezení při aplikaci 

markerů v praxi. V případě markeru Dra I se jedná především o možnou záměnu P. syriacus a P. 

tobbi, protože oba druhy náleží do stejného podrodu Larroussius a navíc mají v některých 

oblastech sympatrický výskyt. Před samotnou aplikací daných markerů je tedy nezbytné provést 

základní morfologickou determinaci (samci i samice druhu P. tobbi jsou poměrně snadno 

odlišitelní od komplexu P. major). Identita P. argentipes a P. neglectus v daném markeru by na 

možnost praktického použití neměla mít vliv, protože P. argentipes náleží do odlišného podrodu 

Euphlebotomus, který lze jednoznačně od podrodu Larroussius odlišit, a hlavně se jedná o 

alopatrický druh s areálem v jihovýchodní Asii a Indii (Lewis 1982). Také pro Pvu II plánujeme 

ověření jeho specifity z hlediska použití u různých druhů flebotomů. 

Kromě fylogenetických studií druhů komplexu P. major byla věnována pozornost i 

dalšímu druhu podrodu Larroussius. Zástupci předpokládaného komplexu P. perfiliewi, patří též 

k potvrzeným vektorům L. infantum (Killick-Kendrick 1999). Fylogenetické studie vzorků a 

sekvencí pocházejících z oblastí Íránu, Tuniska, Kypru, Korfu, Kréty a Krymu založené na 

genech Cyt b a EF-1α ukazují na přítomnost dvou rozdílných větví, které lze na základě 

geografické distribuce rozdělit na (polo)ostrovní a pevninskou. S efektem ostrovního fenoménu, 
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tj. vzniku nezávislých a geneticky oddělených populací a případně i druhů, se setkáváme u řady 

flebotomů. V rámci naší studie jsme podobnou situaci nalezli v případě „P. kretensis“, izolované 

populace na Krétě, u které by se dalo případně uvažovat o statusu samostatného druhu. 

Z literatury je tento fenomén znám například u druhu P. economidasi z Kypru (Leger et al. 

2000). V zhledem k nízké schopnosti flebotomů létat na velké vzdálenosti, mohou právě 

ostrovní populace podléhat dlouhodobé genetické izolaci.  

Studium vnitrodruhové variability P. papatasi bylo zaměřeno na postavení středoasijské 

populace z Uzbekistánu. Dosavadní studie vzorků z různých oblastí širokého areálu rozšíření P. 

papatasi ukazují vysokou genetickou homogenitu tohoto druhu (Esseghir et al 1997; Depaquit et 

al. 2002, 2008; Parvizi and Ready 2006; Hamarsheh et al. 2007; Depaquit et al. 2008), avšak 

tyto studie nikdy nezahrnovaly středoasijské populace. Také studie vnitrodruhové variability L. 

major ukazují, na nízký stupeň polymorfizmu v porovnání s ostatními druhy leishmanií, přesto 

se však středoasijské linie L. major zdají být geneticky odlišnější (Elfari et al. 2005). Protože se 

v středoasijských oblastech spekuluje o roli P. papatasi v přenosu nejen L. major mezi 

rezervoárovými hostiteli R. opimus, ale i dalšího druhu L. turanica (Strelková et al. 1993; 

Strelkova 1996; Parvizi and Ready 2008; Rassi et al. 2011), rozhodli jsme se testovat hypotézu 

formulovanou P. Volfem (ústní sdělení), zda nejsou středoasijské populace tohoto druhu 

flebotoma odlišné od jeho jinak homogenní populace ve středomoří. Naše studie vnitrodruhové 

variability tedy vycházely z předpokladu, že unikátnost středoasijské populace P. papatasi 

vycházející z možné koevoluce s více druhy leishmanií, by se mohla odrazit v její genetické 

odlišnosti. Na základě provedené RAPD analýzy a sekvenační analýzy COI, však nebyla 

zjištěna variabilita, která by uzbeckou populaci odlišovala od vzorků z ostatních zkoumaných 

oblastí, zahrnutých do analýzy. Hamarsheh et al. (2009b) uvádí, že dosud používané 

molekulární markery pro fylogenetické studie flebotomů nemají dostatečnou citlivost pro 

prokázání druhové variability tohoto druhu a za účinnější nástroj, který by mohl objasnit 

populační vztahy v rámci druhu P. papatasi považuje mikrosatelity. Na základě mikrosatelitů 

postuluje možnost objasnění koevoluce jednotlivých populací P. papatasi s různými geograficky 

oddělenými liniemi L. major (Hamarsheh 2009a). Přestože metoda mikrosatelitů poskytuje ve 

srovnání s námi použitými metodami mnohem jemnější rozlišení, domníváme se, že v případě 

výraznějších odlišností středoasijské populace by multilokusová analýza RAPD alespoň 

naznačila možnost jejího separátního postavení (V. Dvořák, ústní sdělení).  

Ohniska ZKL ve středoasijských republikách jsou typická cirkulací tří různých druhů 

leishmanií mezi rezervoárovými hostiteli R. opimus a přítomnost L. major je ve velké většině 

případů doprovázena přítomností L. turanica (Strelkova 1996). Tento druh je z hlediska 

medicínského nepatogenní pro člověka (Strelkova et al. 1990b, 1993), avšak z hlediska 
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epidemiologického a epizootického hraje důležitou roli v přetrvávání nákaz L. major v 

rezervoárových hostitelích mezi přenosovými sezónami (Strelkova et al. 2001). Izolaci a 

identifikaci L. turanica z rezervoárových hostitelů, stejně jako jejich vzájemným interakcím, 

byla v literatuře věnována dostatečná pozornost (Strelkova et al. 1993, 2001; Strelkova 1996; 

Akhavan et al. 2010). O roli jednotlivých druhů flebotomů a jejich možné účasti na přenosovém 

cyklu L. major a L. turanica jsou vedeny pouze spekulace. P. papatasi je potvrzený přenašeč L. 

major a zároveň se předpokládá jeho role v přenosu L. turanica na daném území (Strelková et 

al. 1993; Strelkova 1996; Parvizi and Ready 2008; Rassi et al. 2011). Kromě druhu P. papatasi 

se v rámci přenosu spekuluje i roli zástupců podrodu Paraphlebotomus (Děrgačeva et Žerichina 

1974; Strelkova 1974, 1996; Děrgačeva et al. 1988a; Strelkova et al. 1990b; Yaghoobi-Ershadi 

et al. 1994; Kilick-Kendrick 1999). 

V rámci mojí diplomové práce jsem se věnovala vývoji druhu L. turanica ve 

flebotomovi P. papatasi, a to jak z pohledu samostatné nákazy, tak i ve smíšené nákaze za účasti 

L. major. Zároveň byla testována schopnost vývoje druhu L. turanica ve dvou dalších druzích 

flebotomů: (i) V druhu P. sergenti (zástupce podrodu Paraphlebotomus), který je řazen mezi tzv. 

specifické vektory (Volf et Myskova 2007), a je typickým přenašečem druhu L. tropica (Killick-

Kendrick 1999). (ii) Dále byla možnost vývoje L. turanica testována v zástupci tzv. 

permisivních vektorů, a to v druhu P. arabicus, který náleží do podrodu Adlerius. 

P. papatasi (Pimenta et al. 1994) stejně jako P. sergenti (Kamhawi et al. 2000) a P. 

duboscqi (Svárovská et al. 2010) byl klasifikován jako specifický vektor umožňující vývoj 

pouze jednomu druhu leishmanie. V případě specifických vektorů je interakce parazita ve střevě 

přenašeče založena na jiných molekulárních mechanismech než je tomu u vektorů permisivních, 

kteří umožňují vývoj široké škále různých druhů leishmanií (Volf and Myskova 2007). Lze 

usuzovat, že v případě specifických vektorů jde o úzkou a dlouhodobou koevoluci s přenášeným 

druhem leishmanie. 

Pro srovnání schopnosti vývoje L. turanica v různých druzích flebotomů byly 

provedeny infekční nákazy P. papatasi, P. arabicus a P. sergenti. P. papatasi je sice 

předpokládaný přenašeč L. turanica v středoasijských oblastech (Strelkova 1996; Strelková et al. 

1993; Parvizi and Ready 2008; Rassi et al. 2011), ale zároveň je experimentálně potvrzena jeho 

specifita a schopnost přenosu pouze pro druh L. major (Pimenta et al. 1994). P. sergenti je 

specifický přenašeč pouze pro druh L. tropica (Kamhawi et al. 2000) a P. arabicus je potvrzený 

permisivní vektor, který umožňuje vývoj různých druhů leishmanií a v přirozených podmínkách 

se podílí na přenosu L. tropica (Svobodova et al. 2006). 

Sledované druhy flebotomů se signifikantně lišily v intenzitách nákaz. Narozdíl od P. 

papatasi docházelo časem u P. arabicus ke znatelnému poklesu přítomnosti nákazy L. turanica. 
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Zatímco 5DPI, tedy po defekaci nestráveného obsahu střeva, byla nákaza přítomna u 83 %, 

9DPI klesá počet pozitivních samic na 48 % a 12DPI na 28 %. Přestože se celková úspěšnost 

nákazy s časem výrazně snižuje, kolonizace SV začíná již 5DPI, kdy jsou intenzity nákazy 

poměrně vysoké. 12DPI byla u 71 % infikovaných jedinců pozorována kolonizovaná SV. U P. 

papatasi byl sice začátek kolonizace SV pozorován později (9DPI), nicméně nákaza přetrvávala 

ve vysokých počtech pozitivních samic až do 12DPI. Z daných pozorování lze usuzovat, že 

ačkoli L. turanica dokáže u P. arabicus dospět až do stádia kolonizace SV (a to dokonce dříve 

než u P. papatasi), je jak celkový počet nakažených jedinců, tak i počet jedinců s kolonizovanou 

SV signifikantně nižší, než je tomu v případě P. papatasi. U druhu P. sergenti dochází 

k potlačení nákazy v časné fázi vývoje a po defekaci již nebyla její přítomnost zjištěna v žádném 

z pozorovaných jedinců. 

Samostatná nákaza P. papatasi druhem L. turanica probíhala úspěšně až do pozdních 

fází infekce, kdy dochází ke kolonizaci stomodeální valvy flebotoma, stejně jako v případě L. 

major. V intenzitách nákaz v rámci jednotlivých dnů se oba druhy leishmanií signifikantně 

nelišily, avšak pro součet hodnot ze všech dnů byl rozdíl signifikantní a L. major byla z hlediska 

intenzity nákaz hodnocena jako úspěšnější než L. turanica. 

U smíšených nákaz L. major a L. turanica v P. papatasi byl prokázán signifikantní 

rozdíl v intenzitě nákazy. Podíl nákaz L. major byl opět signifikantně (o 4,2%) vyšší. Na podíl 

intenzit neměla vliv infekční dávka ani se nelišil v závislosti na pozorovaných dnech. Závislost 

však byla patrná při srovnání intenzit a vzájemných lokalizací. Při prostorově oddělených 

lokalizacích byla intenzita L. turanica signifikantně vyšší než při lokalizaci ve stejné části 

střeva. Z daných výsledků vyplývá, že z hlediska intenzit nákaz se jednotlivé druhy ovlivňují a 

L. turanica, stejně jako v případě samostatných infekcí, dosahuje o něco menší intenzity než L. 

major. Studium dynamiky infekce v čase z hlediska lokalizace ve střevě přenašeče však opět 

neprokázalo u studovaných jednotlivých druhů leishmanií signifikantní rozdíly a oba dva druhy 

dosahovaly pozdních fází infekce časově stejně a stejně úspěšně kolonizovaly stomodeální 

valvu.  

Samostatné infekce byly provedeny při infekční dávce 106. Celková infekční dávka pro 

smíšené nákazy byla též 106, avšak z hlediska jednotlivých druhů leishmanií dosahovala dávky 

poloviční hodnoty, tj. 5x105. Vzhledem k tomu, že smíšené nákazy byly provedeny ve třech 

různých infekčních dávkách a nebyl zjištěn vliv infekční dávky na intenzitu infekce, bylo 

provedeno srovnání samostatné a smíšené nákazy při celkové infekční dávce 106. Intenzita 

infekce L. turanica (resp. L. major) se mezi samostatnýma a smíšenýma nákazami signifikantně 

lišila (ΔDF = 1, χ2 = 86,156, p < 0.0001). Dále bylo zjištěno, že při samostatné nákaze oba 

druhy dosahují vyšších intenzit než při nákaze smíšené. Což naznačuje, že ve smíšených 
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nákazách může docházet mezi L. turanica a L. major k antagonistickým interakcím. Ovšem 

rozdíl v intenzitách L. turanica a L. major ve smíšených nákazách (pouze ID 106) nebyl 

signifikantní (ΔDF = 1, χ2 = 2,5939, p = 0,19) a naznačuje, že by oba druhy mohly mít stejné 

kompetitivní schopnosti. Výsledky vzájemného srovnání samostatných a smíšených infekcí je 

však nutné brát s rezervou, protože pokus se samostatnou infekcí byl proveden pouze s jednou 

infekční dávkou a nebyl opakován, protože toto porovnání nebylo cílem provedených 

experimentů.   

Z daných výsledků vyplývá, že L. turanica je schopna při samostatných nákazách P. 

papatasi vývoje do pozdních stádií infekce, kolonizuje stomodeální valvu flebotoma a 

pravděpodobně je schopna přenosu do obratlovčího hostitele. V intenzitách mezi oběmi 

studovanými druhy leishmanií byly zaznamenány signifikantní rozdíly, nicméně v lokalizaci ve 

střevě přenašeče se L. turanica neliší od L. major. Stejná tendence je patrná i při nákazách 

smíšených, kdy navíc dochází k statisticky signifikantním interakcím, které se odráží v snížení 

intenzit infekcí obou druhů. Hlavním přínosem provedených experimentů je zjištění, že i přes 

některé statisticky podložené rozdíly v průběhu infekcí, dosahují oba druhy v případě smíšených 

nákaz flebotoma pozdních fází infekce a úspěšně kolonizují stomodeální valvu. Vzhledem k 

obdobnému vývoji leishmanií v přenašeči, kdy nedochází k výrazné převaze jednoho druhu na 

úkor druhého, lze uvažovat o možnosti, že v přirozených podmínkách může docházet 

k současnému přenosu na rezervoárové hostitele.  

Úspěšnost vývoje L. major z hlediska míry intenzity je závislá i na jednotlivých liniích. 

Kmeny vykazující menší virulenci u obratlovčích hostitelů se v P. papatasi vyvíjely s menší 

intenzitou než kmeny vysoce virulentní (Čihakova and Volf 1997). Vliv na intenzitu infekce 

jednotlivých leishmanií v přenašeči je zřejmě závislá i na druhu obratlovčího hostitele, s jehož 

krví jsou leishmanie nasáty. Zatímco u L. tropica v P. sergenti za přítomnosti lidské krve 

nedochází k poklesu intenzity nákazy u L. major v P. papatasi byl pozorován značný pokles v 

intenzitě (Schlein and Jacobson 1995). Jelikož LPG hraje klíčovou roli v možnosti vývoje L. 

major v P. papatasi (Pimenta et al. 1994; Volf et al. 2007), bylo by v budoucích experimentech 

žádoucí srovnání LPG L. turanica a L. major. Dosud nebyl kromě hybridů L. major/L. infantum, 

kteří však produkovali LPG strukturálně typickou pro L. major, pozorován vývoj jiného druhu 

leishmanie v P. papatasi než L. major (Pimenta et al. 1994). Další podporou pro uplatnění P. 

papatasi v přenosu L. turanica by byla identifikace metacyklických promastigotů, stádií 

infekčních pro obratlovčího hostitele. Definitivní důkaz o tom, že se P. papatasi skutečně může 

uplatňovat jako přenašeč L. turanica při samostatných i smíšených infekcích, je však nutné 

ověřit při experimentálním sání nakažených samic na vhodném laboratorním hostiteli. 
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6 ZÁVĚR 

Na základě mitochondriálních genů pro cytochrom b (Cyt b), cytochrom oxidázu I 

(COI) a jaderného genu pro elongační faktor 1α (EF-1α) byla studována distribuce a 

vnitrodruhová variabilita druhů P. neglectus a P. sergenti odchycených z široké oblasti jejich 

výskytu. Po terénních odchytech, které vedly k získání cenného materiálu z dlouhodobě 

nestudované oblasti Krymu, był následně do fylogenetických studií zahrnut i P. krimensis. Tyto 

studie były doplněny sekvencemi Cyt b a COI druhu P. major s. str. (Írán) dostupných z 

GeneBanku.  

Sekvenační analýza založena na jaderných a mitochondriálních markerech poskytla 

nástin molekulární taxonomie a vymezení geografického rozšíření těchto druhů. Získané 

výsledky byly konfrontovány s výsledky morfometrických měření. V oblasti Turecka a Kréty, 

kde probíhá hranice výskytu druhů P. syriacus a P. neglectus, byla potvrzena sympatrie obou 

druhů a výskyt třetí skupiny. V Turecku tato třetí větev klastrovala společně s P. krimensis, který 

je dosud popisován, jako endemit Kymského poloostrova.  

Obtížné rozlišení studovaných druhů na základě morfologických determinačních znaků 

vedla k charakterizaci čtyř molekulárních markerů. Dva amplifikační markery były odvozené na 

základě RAPD znaků a dva restrikční markery na základě PCR-RFLP genů pro cytochrom B a 

elongační faktor alfa. 

Kromě druhů komplexu P. major s.l. byla věnována pozornost i dalším druhům 

podrodu Larroussius. Sekvenační analýza mitochondriálního (cyt b) a jaderného (EF-1α) 

markeru u P. perfiliewi s.l. z různých oblastí ukázala významné rozdíly mezi ostrovními a 

pevninskými populacemi. 

Sekvenační analýza založená na COI a RAPD analýza byla zároveň použita pro 

studium vnitrodruhové variability P. papatasi, se zaměřením na postavení středoasijské 

populace z Uzbekistánu. Studium založené na těchto markerech však nepotvrdilo hypotézu o 

možné existenci genetických odlišností středoasijské populace. 

Pomocí experimentálních nákaz był studován vývoj druhu L. turanica v 

předpokládaném přenašeči P. papatasi a to v samostatných tak smíšených nákazách s obvykle 

přenášeným druhem L. major. Tyto studie ukázali, že L. turanica je schopna obdobného vývoje 

jako L. major a oba dva druhy jsou schopny jak při samostatných tak při smíšených nákazách 

dospívat do pozdních fází infekce. Vývoj L. turanica v P. papatasi był srovnán s vývojem v 

zástupcích specifických vektorů (P. sergenti) a permisivních vektorů (P. arabicus). V souladu s 

dosavadními poznatky o specifických a permisivních vektorech, byl P. sergeti shledán jako druh 

neschopný se uplatnit v přenosu L. turanica, zatímco u P. arabicus była infekce L. turanica 
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schopna dospívat do pozdních fází, kdy dochází ke kolonizaci stomodeální valvy, která je 

nezbytná k přenosu parazita na obratlovčího hostitele.  
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Příloha 2. Fylogenetický strom komplexu s.l. konstruován na základě sekvencí Cyt b metodou ML.P. major
Označení vzorku: zelená - Turecko; oranžová - Kréta; červená - Krym.
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Příloha 3. Fylogenetický strom komplexu s.l. a s.l. konstruován na základě sekvencí EF-

metodou ML.

P. major P. perfiliewi

Označení vzorku: oranžová - Kréta; červená - Krym.
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Příloha 4. Fylogenetický strom komplexu s.l. a druhu konstruován na základě sekvencí
COI metodou ML.

P. major P. papatasi
Označení vzorku: oranžová - Uzbekistán; červená - Krym; zelená - Turecko; modrá - Kréta.



Příloha 5. Smíšená nákaza ve střevě P. papatasi. ( L. major , L.

turanica ,

ID 10E7 RFP (A) GFP
(B)) 5 DPI, šipka ukazuje na parazity soustředěné v anteriorní části AMG.

A

B



Příloha 6. Smíšená infekce ve střevě P. papatasi. L. major , L.

turanica ,

ID 10E6 (RFP (A a C) GFP
(B a D)) 12 DPI - kolonizovaná SV; A-B - leishmanie uvnitř SV; C-D - leishmanie

uvolněné z SV.
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