
ABSTRAKT 
V oblasti Středozemního moře je ročně zaznamenáno 1200-2000 nových případů lidské 

viscerální leishmaniózy. Toto onemocnění je zoonózou působenou parazitem Leishmania infantum a 

přenášenou flebotomy. Hlavním rezervoárem jsou psi, kteří mohou též onemocnět závažným a 

chronickým onemocněním, psí leishmaniózou; jedním z hlavních přenašečů je Phlebotomus 

perniciosus. Sliny krevsajících přenašečů byly opakovaně využity při studiu pobodání hostitelů a 

sledování účinnosti insekticidních zásahů. Tato disertační práce byla proto zaměřena na identifikaci 

slinných antigenů, které mohou sloužit jako markery pobodání psů druhem P. perniciosus a mohou 

být použity k vývoji nových diagnostických metod.   

Prvá část práce byla věnována využití rekombinantního slinného proteinu P. perniciosus – 

rSP03B – v různých endemických oblastech psí leishmaniózy. Během průřezové studie byla zjištěna 

podobná protilátková odpověď u psů pocházejích z různých oblastí okolo Středozemního moře a bylo 

potvrzeno, že rekombinantní protein je antigenně shodný s nativním proteinem ze slin. V následující 

longitudineální studii byla sledována sezónní dynamika protilátkové odpovědi proti P. perniciosus.  

Bylo prokázáno, že odpověď proti slinám i rSP03B koreluje se sezónní aktivitou P. perniciosus a je 

signifikantně nižší během zimních měsíců. Výsledky potvrdily, že protilátková odpověď proti rSP03B 

může být využita jako univerzální marker pobodání flebotomem P. perniciosus. 

Druhá část práce se zabývala využitím tohoto rekombinantního proteinu při vývoji rychlého 

testu, použitelného při hodnocení výsledků boje s flebotomy. Byl připraven chromatografický test 

(séro-strip) založený na proteinu rSP03B. Tento test měl vysokou sensitivitu (100%), velmi dobrou 

specifitu (87%) a bylo ověřeno, že může plně nahradit ELISA testy využívající slinné proteiny.  

Během třetí, závěrečné fáze práce byl tento rSP03B séro-strip optimalizován pro využití v 

terénu. Použitím jiného expresního systému pro rSP03B byla zvýšena specifita testu na 95%, díky 

další drobné úpravě je vhodný i při použití celé psí krve. Test byl ověřen na vzorku 186 psů z různých 

endemických oblastí a 154 psů z longitudineální studie. Bylo též zjištěno, že nereaguje zkříženě se 

séry hostitelů pobodaných jinými krevsajícími členovci, ale pouze s jinými flebotomy podrodu 

Larroussius, kteří jsou též přenašeči L. infantum. Výsledky prokázaly, že test je vhodný pro psy 

přirozeně vystavené pobodání P. perniciosus a že je schopen rozlišit expozici nedávnou od časově 

vzdálené. Existence zkřížených reakcí mezi zástupci podrodu Larroussius je pozitivní a rozšiřuje 

využitelnost testu v různých ohniscích. 


