
Abstrakt 

Tato práce se zabývá trávením krve u flebotomů a jeho vlivem na vývoj leishmanií v 

přenašeči. V první části práce jsme studovali různé parametry trávení u čtyř druhů flebotomů 

lišících se ve vnímavosti k infekci Leishmania donovani, abychom posoudili jejich vliv na 

vektorovou kompetenci. U obou přirozených přenašečů L. donovani (Phlebotomus orientalis 

a P. argentipes) byla zaznamenána nižší trypsinová aktivita a pomalejší tvorba peritrofické 

matrix (PM) v porovnání s druhy, které jsou vůči L. donovani resistentní (P. papatasi a 

Sergentomyia schwetzi). Zajímavé je, že průběh trávení krve se výrazně lišil i mezi P. 

orientalis a P. argentipes. U P. orientalis bylo pozorováno velmi pomalé trávení s nízkými 

vrcholy proteolytických aktivit trypsinu a chymotrypsinu. K defekaci docházelo až okolo 

pátého dne po sání krve. Naproti tomu samice P. argentipes trávily krev o poznání rychleji, 

vrchol chymotrypsinové aktivity dosahoval vysokých hodnot, PM byla přítomna pouze 

krátkou dobu a defekace byla ukončena již třetí den po sání. Na základě našich výsledků 

předpokládáme, že jedním z klíčových faktorů, které ovlivňují uchycení leishmanií ve 

flebotomech, je doba mezi degradací PM a defekací (tj. čas, kdy se leishmanie přichytávají ke 

střevnímu epitelu, aby nebyly vyloučeny spolu se zbytky nestrávené krve). U obou přenašečů 

L. donovani byla tato perioda signifikantně delší než u resistentního druhu S. schwetzi. 

Dalším cílem této práce bylo změřit množství krve, kterou flebotomové nasají, a pomocí 

různých infekčních dávek otestovat vnímavost P. orientalis a P. argentipes 

k experimentálním infekcím L. donovani. Prokázali jsme, že oba přenašeči nasají obdobné 

množství krve (v průměru 0,6 µl) a jsou k infekci L. donovani stejně vnímaví. Pro rozvoj 

infekce u samic P. orientalis a P. argentipes byla dostatečná infekční dávka 1–2 promastigoti.  

Vliv trávení ptačí krve na vývoj leishmanií ve flebotomech je diskutabilní a různí autoři 

se ve svých teoriích neshodují. Proto jsme v poslední části práce studovali vliv kuřecí krve na 

trávení samic a vývoj L. major v přirozeném přenašeči P. duboscqi. Ptačí krev sice u samic 

snížila trypsinovou aktivitu a zpomalila vývoj oocytů, ale nijak neovlivnila vývoj leishmanií. 

V sérii různých experimentů jsme jednoznačně ukázali, že sání flebotomů na ptačích 

hostitelích nemá žádný vliv na průběh infekce leishmaniemi. 

 


