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 Krevsající flebotomové (Diptera: Phlebotominae) jsou významnými přenašeči 

parazitických prvoků rodu Leishmania (Kinetoplastida), kteří jsou do hostitele inokulováni 

společně se slinami vektora. Sliny flebotomů obsahují imunomodulační složky mající vliv na 

leishmaniovou infekci. U opakovaně pobodaného hostitele vzniká druhově specifická 

imunitní odpověď, protilátkově i buněčně zprostředkovaná. Zatímco množství protilátek proti 

slinám flebotomů pozitivně koreluje s intenzitou pobodání, čehož může být využito jako 

ukazatele kontaktu mezi flebotomy a hostiteli, buněčná imunita zodpovídá v některých 

kombinacích přenašeč-parazit-hostitel za protekci proti leishmanióze. Nejen samotné složení 

slin, ale i slinami vyvolaná imunita se ukázala být druhově specifická, což znesnadňuje 

vyvinutí univerzální vakcíny založené na slinách, která by byla aplikovatelná pro různé 

kombinace parazit-vektor.  

 Zároveň bylo popsáno, že složení slinných žláz je více konzervativní mezi 

fylogeneticky příbuznými druhy flebotomů, což může vyvolat u pobodaného a následně 

infikovaného hostitele zkříženou protekci. Na základě těchto poznatků jsme se zaměřili na 

prověření možnosti zkřížené reakce mezi dvěma blízce příbuznými druhy flebotomů P. 

papatasi a P. duboscqi, kteří jsou zároveň významnými vektory L. major. Protekce myší proti 

leishmaniím byla pozorována nejen u myší vystavených sání P. papatasi a infikovaných v 

přítomnosti homologního slinného homogenátu, ale také u skupiny myší infikovaných v 

přítomnosti homogenátu získaného z druhu P. duboscqi. Obě zmiňované skupiny se nelišily v 

množství parazitů, aktivitě makrofágů či v protilátkové odpovědi namířené proti slinám nebo 

parazitům. Tyto výsledky potvrzují částečnou zkříženou protekci myší proti leishmaniím mezi 

dvěma příbuznými druhy flebotomů.     

 Přestože se antigenní podobnost slinných proteinů uplatňující se mezi více druhy 

flebotomů jeví jako užitečná při konstrukci vakcíny, její nevýhody se odráží ve studiích 

testující expozici sání. Přítomnost zkřížené reakce mezi sympatricky se vyskytujícími druhy 

flebotomů může vést k získání falešně pozitivních výsledků. Na myším modelu jsem testovala 

míru druhové specificity slinného homogenátu P. orientalis. Použitý antigen se ukázal být 

silně rozpoznáván pouze protilátkami z myší poštípaných P. orientalis. Míra rozpoznání 

heterologními protilátkami, tj. z myší pobodaných sympatricky se vyskytujícími druhy 

flebotomů na území severní Etiopie, dosahovala úrovně negativních kontrol. Tato vysoce 

druhově specifická reakce myších protilátek proti slinám P. orientalis naznačuje podobnou 

specifitu i u jiných hostitelů. Výsledky serologického testování imunitní odpovědi proti P. 

orientalis podporují hypotézu o úloze domácích zvířat v životním cyklu L. donovani. 

 Dodnes je ve studiích, zabývajících se využitím protilátek proti slinám flebotomů k 

testování míry pobodání, nejčastěji používaným antigenem slinný homogenát. Vhodnou 

náhradou by mohly být rekombinantní slinné proteiny. Na vzorcích z rozsáhlých 

epidemiologických studií jsme potvrdili užití rekombinantního yellow proteinu získaného z P. 

perniciosus jako účinného ukazatele expozice. Korelace vazby  IgG protilátek na oba výše 

zmíněné antigeny byla vysoce signifikantní. Navíc bylo pozorováno, že rekombinantní yellow 

protein zachycuje dynamiku protilátek srovnatelně s celým homogenátem a je využitelný v 

celém areálu rozšíření druhu P. perniciosus.  


