
Abstrakt: 

Bordetella pertussis je striktne  lidský  patogen kolonizují cí  horní  cestý dý chací . Zpu sobuje 

respiratorní  onemocne ní  zvane  da vivý  kas el c i pertuse. Zavedení  celobune c ný ch vakcí n, a 

na sledne  vakcí n acelula rní ch, vedlo k vý razne mu sní z ení  vý skýtu onemocne ní  a ke sní z ení  

pr í padu  u mrtí  spojený ch s infekcí . Epidemiologicka  data vs ak ukazují  vý razný  na ru st 

vý skýtu onemocne ní  v poslední ch desetiletí ch. Du vod vzru stají cí  incidence je pr ic í ta n 

pr edevs í m pr echodu z  vakcí n celobune c ný ch na vakcí ný acelula rní . Na za klade  vý zkumu  

z poslední ch let býlo proka za no, z e acelula rní  vakcí ný mají  r adu nedostatku  a je tedý nutne  

zme nit vakcinac ní  strategii. Jední m z moz ný ch r es ení  situace je vý voj nove  generace 

celobune c ný ch vakcí n se sní z enou reaktogenitou. 

Pro vý robu nove  celobune c ne  vakcí ný býl pr ipraven genetický modifikovaný  kmen B. 

pertussis. Alelickou vý me nou býla zajis te na inaktivace enzýmaticke  aktivitý pertusove ho 

toxinu, modifikace strukturý lipidu A a delece dermonekroticke ho toxinu. Tato kombinace 

genetický ch modifikací  vedla u mýs í  ke sní z ení  reaktogenitý testovane  vakcí ný in vivo. Pr i 

intranaza lní  infekci poskýtuje vakcí na obsahují cí  genetický modifikovaný m kmenem 

stejnou ochranu jako vakcí na obsahují cí  kmen divoký . Býl take  pozorova n vliv 

cýklodextrinu na toxicitu bakteria lní  suspenze. Odstrane ní  cýklodextrinu z kompozice 

kultivac ní ho me dia vedlo ke sní z ení  reaktogenitý experimenta lní  celobune c ne  vakcí ný. 

 

 

 

Klíčová slova: 

Bordetella pertussis, da vivý  kas el, dermonekrotický  toxin, lipid A, lipooligosacharid, 

pertusový  toxin, vakcinace 


