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Viscerální leishmanióza (VL) je onemocnění působené prvoky Leishmania donovani a 

Leishmania infantum. Zatím co v Indii je lidská VL působená Le. donovani považována za 

antroponózu, ve východní Africe se diskutuje o zapojení zvířat jako rezervoárových 

hostitelů. První část mé dizertační práce je zaměřená na detekci leishmánií v hlodavcích a 

netopýrech odchycených v různých oblastech Etiopie. Celkově bylo na Leishmania spp. 

pozitivních 8.2 % hlodavců a 4.9 % netopýrů. Následná sekvenace odhalila parazity 

z komplexu Le. donovani u 10 % hlodavců, u netopýrů infekce Le. donovani nebyla 

detekována. Všichni hlodavci pozitivní na Le. donovani byli odchyceni v oblastech 

jihozápadní Etiopie, kde je výskyt lidské VL a jejích potenciálních vektorů známý. Naše 

výsledky naznačují možnou účast hlodavců v koloběhu VL v Etiopii. 

 V průběhu sání flebotomové injikují do rány imunogenní slinné proteiny, které 

vyvolávají druhově specifickou protilátkovou odpověď. Protilátky proti slinám mohou být 

využity jako ukazatelé expozice hostitele flebotomům a v oblastech s endemickým 

výskytem leishmanióz jako ukazatelé rizika infekce leishmániemi. S cílem objasnit, zda 

domácí zvířata (pes, koza, ovce, kráva a osel) ze severní a severozápadní Etiopie mohou 

hrát úlohu v přenosu VL, jsme měřili hladiny protilátek proti slinám Phlebotomus orientalis, 

předpokládaného vektora Le. donovani v Etiopii. Celkově byly protilátky proti slinám P. 

orientalis detekovány u 23.1 % zvířat, nejvyšší seroprevalence byla u psů (58.8 %) a ovcí 

(47.7 %), následně pak u oslů, koz a krav. Výsledky naznačují oportunistické chování P. 

orientalis při hledání zdroje krve a tedy i možnost zoonotického přenosu Le. donovani. 

 Třetí část mé dizertační práce je zaměřená na použití rekombinantních proteinů 

namísto celých slinných žláz v sérologických testech. Nejprve byly použity rekombinantní 

proteiny ze slinných žláz P. perniciosus v dlouhodobé studii dělané na psech žijících 

v oblasti s endemickým výskytem Le. infantum v jižní Itálii. Zaznamenali jsme silnou 

pozitivní korelaci mezi protilátkami proti celým slinným žlázám a 43 kDa rekombinantním 

yellow proteinem (rSP03B). Kinetika protilátkové odpovědi proti celým slinám i rSP03B 

proteinu měla stejný průběh a jasně korelovala se sezonním výskytem flebotomů. Popsali 

jsme také asociaci mezi zvýšenou hladinou protilátek proti celým slinám a leishmániovou 

infekcí u psů, u protilátek proti rSP03B proteinu však pozorována nebyla. Na základě 

výsledků z průřezové studie z Itálie a Portugalska jsme navrhli rSP03B protein jako 

univerzální ukazatatel expozice psů P. pernicosus v celém areálu jeho rozšíření. 

 


