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1. Úvod 

 
V posledných rokoch bol pozorovaný enormný vý-

skyt infekčných mikroorganizmov rezistentných voči väč-
šine používaných antibiotík, čím sa významne sťažuje 
úspešné liečenie týchto infekcií. Ak je liečba neúčinná 
voči antibiotikám prvej voľby, nastupujú antibiotiká dru-
hej, prípadne tretej voľby, ktoré sú však nákladnejšie 
a častokrát aj toxické. V súčasnosti sa pozornosť sústreďu-
je najmä do oblastí profylaxie. Trendom sa stali moderné 
konjugované vakcíny, ktoré zabezpečujú rýchlu a účinnú 
ochranu hostiteľa voči útoku mikrobiálnych patogénov. 
Príprava konjugovaných vakcín spočíva v použití domi-
nantného antigénu. Najčastejšie sa jedná o sacharidové 
štruktúry nachádzajúce sa na povrchu mikroorganizmov, 
ktoré sú považované za akési štruktúry „prvého kontaktu“ 
medzi patogénom a hostiteľskou bunkou. Výhodou konju-
govaných vakcín, oproti oslabeným živým alebo inaktivo-
vaným celobunkovým vakcínam, je práve vznik úzko anti-
gén-špecifickej imunitnej odpovede spojenej s tvorbou 
ochranných protilátok v dostatočnom množstve. 

Článok prináša prehľad chemických štruktúr vybra-
ných polysacharidových antigénov a glykokonjugátových 
vakcín zavádzaných do praxe. Príspevok ďalej poukazuje 
na význam chemickej konjugácie polysacharidov na prote-
ínové nosiče, zaoberá sa možnosťami chemickej prípravy 
glykokonjugátov a ponúka základné informácie o prezen-
tácii a spracovaní glykokonjugátu bunkami imunitného 
systému. 

 
 

2. Vakcíny na báze sacharidov – glykokonjugáty 
 
Sacharidy ukrývajú vo svojej štruktúre obrovský in-

formačný potenciál. Ich variabilita je výsledkom cyklic-
kých foriem (furanóza, pyranóza), rozsiahlej chirality 
a typu väzby (1-2, 1-3, 1-4, 1-6),  i  a vzrastá počtom 
sacharidových jednotiek. Sacharidy hrajú dôležitú úlohu 
v množstve biologických procesov, uplatňujú sa hlavne 
v medzibunkovej komunikácii a v rozpoznávaní buniek 
a patogénov. 

Množstvo sacharidov v eukaryotických bunkách je 
konjugovaných s proteínmi (glykoproteíny) alebo lipidmi 
(glykolipidy, lipopolysacharidy). U prokaryotov sa na 
povrchu bunky nachádzajú rôzne sacharidové štruktúry, 
napr. lipopolysacharid (LPS) a polysacharidová kapsula 
(CPS), ktorá je zložená z množstva opakujúcich sa oligo-
sacharidových jednotiek. Polysacharidový vonkajší obal 
pridáva povrchu bakteriálnych buniek vysoký stupeň hyd-
rofilnosti, čo zvyšuje ich odolnosť voči fagocytóze bunka-
mi imunitného systému, podporuje bakteriálnu adhéziu, 
stimuluje mikrokolonizáciu. Nesporne sa tak považuje za 
významný virulentný faktor1. 

Dôležitú úlohu v patogenéze a manifestácií infekcie 
teda zohrávajú povrchové polysacharidy mikroorganiz-
mov, ktoré sa stali základom pre konštrukciu subcelulár-
nych vakcín. Bakteriálne polysacharidy sú však veľmi 
slabé imunogény a patria do T-nezávislej skupiny antigé-
nov (TI-antigény)2. Na rozdiel od T-závislých antigénov 
(TD), ktorými sú hlavne proteíny, T-antigény (sacharidy) 
nevyvolávajú tvorbu dlhotrvajúcej imunologickej pamäte, 
pretože k indukcii imunitnej odpovede nevyžadujú koope-
ráciu s TH-lymfocytmi. T-nezávislé antigény môžeme roz-
deliť do dvoch podskupín podľa toho, akým spôsobom 
aktivujú B-lymfocyty. Do prvej skupiny (TI-1) patrí hlav-
ne bakteriálny lipopolysacharid (LPS). TI-1 sú definované 
ako antigény so schopnosťou indukovať proliferáciu 
a diferenciáciu zrelých aj nezrelých B-lymfocytov. Pri 
tomto druhu protilátkovej reakcie dochádza hlavne k tvor-
be nízkoafinitných protilátok triedy IgM. Druhý typ 
T-nezávislých antigénov (TI-2) má charakteristickú štruk-
túru – sú to polyméry zložené z opakujúcich sa základných 
jednotiek, ako sú napr. mikrobiálne povrchové polysacha-
ridy (kapsulárny polysacharid). TI-2 aktivujú len zrelé 
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B-lymfocyty, ktoré tvoria špecifické imunoglobulíny, ne-
dochádza však k tvorbe pamäťových buniek3,4. 

Vo všeobecnosti stále platí, že pre indukovanie účin-
nej a dlhodobej imunitnej ochrany je nevyhnutná účasť 
T-lymfocytov. V roku 1931 Avery a Goebel ako prví pri-
pravili konjugovanú vakcínu pozostávajúcu z povrchového 
polysacharidu S. pneumoniae typu 3 a konského sérového 
albumínu. Zistili, že práve konjugáciou sacharidu k proteí-
nu je možné vytvoriť z pôvodne T-lymfocyt nezávislého 
antigénu T-závislý antigén5. Imunizácia takto pripravený-
mi glykokonjugátmi vedie teda k spolupráci T- a B-
lymfocytov, čoho výsledkom je tvorba vysokoafinitných 
sacharid-špecifických IgG protilátok, dochádza k prepnu-
tiu protilátkovej triedy IgM na IgG a v neposlednom rade 
k tvorbe pamäťových B-buniek a dlho žijúcich pamäťo-
vých T-buniek, čím sa zabezpečí dlhotrvajúca ochrana. 

Glykokonjugátová vakcína proti patogénnym mikro-
organizmom bola na imunizáciu ľudí prvýkrát použitá na 
konci 80. rokov. Prvým veľkým cieľom bolo skonštruova-
nie účinnej vakcíny, ktorá by dokázala ochrániť deti ako aj 
dospelých pred infekciou spôsobenou baktériou Haemop-
hilus influenzae typu b (Hib). Hib bol dovtedy hlavnou 
príčinou bakteriálnej meningitídy v USA, avšak po uvede-
ní glykokonjugátovej vakcíny na trh došlo až k 95% zníže-
niu výskytu meningitídy spôsobenej práve týmto patogé-
nom. Tento obrovský úspech otvoril dvere pre výskum 
ďalších definovaných glykokonjugátov – z prírodných 
(natívnych), depolymerizovaných alebo synteticky pripra-
vených sacharidov6,7. 

Dnes už existuje niekoľko, do praxe zavádzaných 
glykokonjugátových vakcín, ktoré úspešne eliminujú vý-
skyt infekčných chorôb, spôsobených patogénmi Strepto-
coccus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Salmonella 
typhi Vi, ako aj spomínaným Haemophilus influenzae 
(tab. I). Imunogenicita glykokonjugátov je rôzna a táto 
variabilita závisí najmä od štruktúry použitého sacharidu 
(tab. II). 

 
 

3. Chémia glykokonjugátov 
 
3.1.  Polysacharidy a oligosacharidy, viacbodové 

a jednobodové viazanie 
 
Príprava konjugátov z vysokomolekulových prírod-

ných polysacharidov sa obvykle vykonáva viacbodovým, 
neselektívnym viazaním na proteín (obr. 1). Ďalšou mož-
nosťou je selektívna degradácia polysacharidu a využitie 
takto získaných produktov. Menšie polysacharidy a oligo-
sacharidy sa môžu viazať selektívne využitím určitej funk-
čnej skupiny, napr. redukujúceho konca, karboxylovej 
skupiny (KDO, 3-deoxy-D-mano-2-oktulozónová kyselina, 
štrukturálna súčasť LPS) alebo využitím aminoskupiny 
(GlcN) na štruktúrnej časti zvanej core (jadro) v prípade 
lipopolysacharidov a lipooligosacharidov. 

Kapsulárny polysacharid Haemophilus influenzae typ 
b (→3)-β-D-Ribf-(1→1)-ribitol-5-(PO4→) bol využitý na 
prípravu rôznych typov glykokonjugátov, ktoré sú súčas-

ťou komerčných vakcín34. Selektívnou hydrolýzou polysa-
charidu sa získala frakcia oligosacharidu ribozylribitolfos-
fátu (n = 3–10), ktorý sa redukčnou amináciou viazal na 
proteín (obr. 1b)35. Natívny CPS sa po reakcii s brómkyá-
nom (CNBr) a dihydrazidom kyseliny adipovej konjugoval 
k proteínu (obr. 1a)36,37. Kovalentným viazaním polysacha-
ridov na imunogénne proteíny sa ukázal potenciál konju-
govaných vakcín v prevencii bakteriálnych ochorení. Pre 
Haemophilus influenzae typu b sa uvádza veľmi vysoká 
úspešnosť imunizácie (> 95 %), čo napovedá o možnosti 
globálnej kontroly ochorenia vyvolaného týmto 
patogénom38. Výsledky imunizácie podobnými konjugova-
nými vakcínami na základe kapsulárnych polysacharidov 
proti Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis 
a Salmonella typhi sú tiež sľubné. 

Jodistanová oxidácia vicinálneho diolu na terminál-
nom neredukujúcom konci polysacharidu meningokoku 
séroskupiny B (NeuNAc→) dáva aldehyd, ktorý sa využil 
na konjugáciu reduktívnou amináciou7. Konjugácia menin-
gokokového lipooligosacharidu (LOS) cez redukujúci ko-
niec na štruktúrnej časti lipid A zachováva epitopy 
(O-špecifický reťazec LOS) a konjugovaná vakcína má 
vďaka lipidovej časti zlepšené imunologické vlastnosti39. 

Viazanie sacharidu kovalentnou väzbou na proteín, 
úplné odstránenie nezreagovaných molekúl a presná cha-
rakterizácia konjugátu sú kľúčové. Voľný sacharid, resp. 

Sacharid O
O
C

H
N Proteín

b

OH
NH

a

HO
HN

Obr. 1. Schématické znázornenie prípravy glykokonjugátu 
z polysacharidu: viacbodovým neselektívnym viazaním na pro-
teín s využitím BrCN (a); selektívnym jednobodovým viazaním 
oligosacharidov pripravených degradáciou PS, využitím redukč-
nej aminácie (b) 
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proteín by mohol významne skresľovať imunologickú 
charakterizáciu produktu. Na prečistenie konjugátu od 
nezreagovaného proteínu resp. sacharidu sa najviac využí-
va separácia na základe molekulovej hmotnosti. Problém 
však nastáva, ak sa na konjugáciu použije polysacharid, 
ktorého molekulová hmotnosť je rádovo vyššia ako mole-
kulová hmotnosť proteínu. Produkt konjugácie má potom 
zvyčajne podobnú molekulovú hmotnosť ako pôvodný 
polysacharid, a preto môže byť zložité, alebo aj nemožné, 
tieto časti separovať. V tomto prípade je výhodnejšie vyu-
žiť iné metódy, napríklad separáciu bielkoviny od polysa-
charidu a konjugátu na základe ich rôznych hydrofóbnych 
interakcií40. 

 
3.2. Syntetické sacharidy 

 
Napriek nesporným úspechom konjugovaných vakcín 

vyrobených z prírodných polysacharidov alebo ich derivá-
tov, požiadavka presnej charakterizácie konjugátov zvyšu-
je tlak na prípravu vytipovaných a presne definovaných 
sacharidových epitopov. Tieto oligosacharidy (tri- až hexa-
sacharidy) sa potom pomocou vhodne zvoleného ramienka 

viažu na proteín. Zavedením vhodných funkčných skupín 
na ramienko (aj na proteín) sa môže efektivita konjugácie 
významne zvýšiť, a navyše nezreagovaný sacharid sa mô-
že recyklovať. 

Synteticky pripravený terminálny hexasacharid LPS 
Vibrio cholerae sérotyp O1 Ogawa sa porovnal s mono- až 
pentasacharidom s cieľom zistiť minimálnu potrebnú dĺžku 
reťazca pre adekvátnu imunitnú odpoveď po naviazaní na 
proteín (BSA, bovínny sérový albumín). Zistilo sa, že kým 
aj konjugáty menších sacharidov sú dobré imunogény, 
nenavodzujú tvorbu vibriocídnych protilátok na takej úrov-
ni ako hexasacharid alebo prírodný LPS. Uvažuje sa, že 
menšie sacharidy nemajú celý potrebný epitop na navode-
nie požadovanej imunitnej odpovede41. Konjugácia pred-
metných sacharidov sa uskutočnila naviazaním 
3,4-dietoxycyklobut-3-én-1,2-diónu na aminoskupinu ra-
mienka aglykónu pri pH 7. Konjugácia s proteínom prebie-
ha pri pH 9, nezreagovaný sacharid sa môže ľahko 
izolovať42. Podobný postup sa použil aj na prírodný LPS 
Vibrio cholerae sérotyp O1 Inaba a Ogawa43. 

 

Tabuľka I 
Prehľad glykokonjugátových vakcín na báze povrchových polysacharidov pochádzajúcich z patogénnych mikroorganizmov  

Organizmus Sacharidová časťa Proteínový nosičb Stav Referencie 

Haemophilus influenzae  
typ b (Hib) 

CPS CRM197 licencované HibTiter®,  
VaxemHib® 

 CPS (oligosacharid) TT licencované 
(Kuba) 

QuimiHib® 

  CPS (vysoká Mw) TT licencované ActHib® 

  CPS (redukovaná veľkosť) OMPs licencované PedvaxHIB® 

Neisseria meningitidis  
skupina C 

derivát De-O-Ac CPS  
(oligosacharid) 

TT licencované NeisVac C® 

 CPS (oligosacharid) CRM197 licencované Meningitec®,  
Menjugate® 

Salmonella typhi Vi  O-acetyl pektín rEPA Fáza III cit.30 

Shigella flexneri LPS (O-reťazec) rEPA Fáza III cit.31 

Shigella sonnei LPS (O-reťazec) rEPA Fáza III cit.31 

Streptococcus pneumoniae CPS (sk. 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 
7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F 

a 23F) 

CRM197 licencovaná Prevenar® 

S. pneumoniae CPS (sk. 4, 6B, 9V, 14, 19F, 
23F, 18C ) 

CRM197 licencované Prevenar® 

S. pneumoniae CPS (sk. 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 
14, 18C, 19F, 23F) 

PHiD licencovaná Synflorix® 

S. pneumoniae skupina 9V CPS (sk. 9V) OMPs licencované cit.32 

S. pneumoniae skupina 7F CPS (sk. 7F) DT, TT Fáza III cit.33 

a CPS – kapsulárny polysacharid, LPS – lipopolysacharid, b CRM197 – rekombinantný difterický toxín, TT – tetanový to-
xoid, OMPs  – proteíny vonkajšej membrány (N. meningitidis typ b), rEPA – rekombinantný exotoxín A (P. aeruginosa), 
PHiD – rekombinantný proteín D (netypizovaný H. influenzae), DT – difterický toxoid 
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3.3. Využitie ramienok 
 
Ramienka pre spájanie molekúl sacharidov a bielko-

vín sa využívajú z dvoch hlavných dôvodov: i) umožňujú 
funkčnú skupinu „posunúť ďalej“ a urobiť ju tak prístup-
nejšou a ii) umožňujú zabudovať novú, reaktívnejšiu funk-
čnú skupinu. 

Väzby tvorené v kľúčovom kroku sú najčastejšie na-
sledovné: 
−  amidová väzba (tvorba amidovej väzby je v skutočnos-

ti najbežnejšia, napr. heterobifunkčné ramienko s ne-
prírodnou skupinou na jednom konci a aminoskupinou 
na druhom sa použitím vhodného činidla (napr. karbo-
diimidu) viaže na molekulu proteínu: Staudingerova 
ligácia použitá na viazanie čiastočne degradovaného 
lipopolysacharidu Vibrio cholerae sérotyp O1 Inaba) 

Tabuľka II 
Prehľad štruktúr povrchových polysacharidov z patogénnych baktérií použitých pri konštrukcii konjugovaných vakcín  

Haemophilus influenzae typ b 8,9 →3)--D-Ribf-(1→1)-D-Ribitol-(5→OPO3→ 

Neisseria meningitidis skupina A 10,11 →6)--D-ManpNAc(3/4OAc)-(1→OPO3→ 

Neisseria meningitidis skupina B 12 →8)--D-Neup5Ac-(2→ 

Neisseria meningitidis skupina C 11,12 →9)--D-Neup5Ac(7/8OAc)-(2→ 

Neisseria meningitidis skupina W135 
13,11 

→6)--D-Glcp-(1→4)--D-Neup5Ac(9OAc)-(2→ 

Neisseria meningitidis skupina Y 11,13 →6)--D-Galp-(1→4)--D-Neup5Ac(9OAc)-(2→ 

Salmonella typhi Vi 14 →4)--D-GalpNAcA(3OAc)-(1→ 

Streptococcus pneumoniae Typ 1 15 →3)-D-AAT--Galp-(1→4)--D-GalpA(2/3OAc)-(1→3)--D-GalpA-(1→ 

S. pneumoniae Typ 3 16  →3)--D-GlcA-(1→4)--D-Glcp-(1→ 

S. pneumoniae Typ 4 17 →3)--D-ManpNAc-(1→3)--L-FucpNAc-(1→3)--D-GalpNAc-(1→4)--D-
Galp2,3(S)Py-(1→ 

S. pneumoniae Typ 5 18 →4)--D-Glcp-(1→4)-[-L-PnepNAc-(1→2)--D-GlcpA-(1→3)] --L-
FucpNAc-(1→3)--D-Sugp-(1→ 

S. pneumoniae Typ 6A 19 →2)--D-Galp-(1→3)--D-Glcp-(1→3)--L-Rhap-(1→3)-D-Rib-ol-(5→P→ 

S. pneumoniae Typ 6B 20 →2)--D-Galp-(1→3)--D-Glcp-(1→3)--L-Rhap-(1→4)-D-Rib-ol-(5→P→ 

S. pneumoniae typ 7F 21 →6)-[-D-Galp]--D-Galp-(1→3)-(2-OAc)--L-Rhap-(1→4)--D-Glcp-(1→3)-
[-D-GlcpNAc-(1→2)--L-Rhap-(1→4)]--D-GalpNAc-(1→ 

S. pneumoniae Typ 9V 22 →4)--D-GlcpA(2/3OAc)-(1→3)--D-Galp-(1→3)--D-ManpNAc(4/6OAc)-
(1→4) --D-Glcp-(1→4)--D-Glcp-(1→ 

S. pneumoniae Typ 14 23 →4)--D-Glcp-(1→6)-[-D-Galp-(1→4)]--D-GlcpNAc-(1→3)--D-Galp-(1→ 

S. pneumoniae Typ 18C 24 →4)--D-Glcp-(1→4)-[-D-Glcp(6OAc) (1→2)][Gro-(1→P→3)]--D-Galp-
(1→4) 

S. pneumoniae typ 19A 25 →4)--D-ManpNAc-(1→4)--D-Glcp-(1→3)--L-Rhap-(1→P→ 

S. pneumoniae Typ 19F 26 →4)--D-ManpNAc-(1→4)--D-Glcp-(1→2)--L-Rhap-(1→P→ 

S. pneumoniae Typ 23F 27 →4)--D-Glcp-(1→4)-[-L-Rhap-(1→2)]-[Gro-(2→P→3)] --D-Galp-(1→4)--
L-Rhap-(1→ 

Shigella flexneri 28 →2)--L-Rhap-(1→2)--L-Rhap-(1→3)--L-Rhap-(1→3)--D-GlcpNAc-(1→ 

Shigella sonnei 29 →4)-L-AltpNacA-(1→3)--2-acetamido-4-amino-2,4,6-trideoxy-D-Gal-(1→ 

Mikroorganizmus Polysacharid 

Obr. 2. Schématické znázornenie prípravy glykokonjugátu 
Staudingerovou ligáciou 
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(obr. 2)44. 
−  tioéterová väzba (derivát tiolu a maleimidu sa použil na 

prípravu konjugátu z čiastočne degradovaného LPS 
Vibrio cholerae sérotyp O1 Inaba)45,46. 

−  cykloadície (alkín-azid 1,3-dipolárne reakcie, prehľad 
využitia47, Dielsova-Alderova cylkoadícia48). 
Popisovaná chémia je uplatniteľná všeobecne v oblas-

tiach, kde je potrebné spájať rôzne molekuly, makromole-
kuly či už prírodného, syntetického alebo semisyntetické-
ho pôvodu49–52. 

 
 

4. Spracovanie glykokonjugátu bunkami 
imunitného systému 
 
Po vniknutí antigénu (glykokonjugátu) do organizmu 

dochádza k jeho naviazaniu na B-bunkový receptor (BCR), 
čo predstavuje pre bunku prvý kompetečný signál, ktorý 
zabezpečí zvýšenú expresiu MHC II molekúl a kostimulač-
ných molekúl. Glykokonjugát (antigén) sa v ďalšom kroku 
dostáva dovnútra B-bunky pomocou endocytózy 
(exogénna cesta prezentácie antigénu), kde sa štiepi na 
menšie fragmenty. Polysacharidová časť glykokonjugátu 
je spracovaná v endolyzozóme za pomoci ROS (reaktívne 

formy kyslíka) na menšie oligosacharidy, proteínová časť 
je pomocou kyslých proteáz štiepená na peptidy. Výsled-
ným produktom sú menšie fragmenty (komplexy) označe-
né ako sacharid-peptid. Vzniknutý komplex sa pomocou 
svojej peptidovej časti viaže na MHC II molekuly a celý 
komplex sa následne presúva do bunkovej membrány. 
Naviazanie proteínovej časti komplexu sacharid-peptid na 
MHC II následne umožní naviazaniu viac hydrofilnej sa-
charidovej časti k  receptoru CD4+ TH-buniek (TCR). 
Proces od väzby antigénu na BCR až po jeho prezentáciu 
trvá približne 30 až 60 minút. Prezentovaný glykopeptid je 
rozpoznávaný antigénovým receptorom TH-lymfocytov 
(TCR). Dochádza tak k aktivácii T-lymfocytov a k interak-
cii medzi oboma lymfocytmi. Spojením B- a T-lymfocytov 
dochádza tiež k interakcii medzi kostimulačnými moleku-
lami. B-lymfocyty vo svojej membráne konštitutívne ex-
primujú antigén CD40, pre ktorý je partnerskou interakč-
nou molekulou v membráne T-lymfocytov CD40L. Tento 
antigén sa objavuje v membráne len aktivovaného 
T-lymfocytu, na pokojných T-lymfocytoch prítomný nie 
je. Hoci B-lymfocyt po interakcii s TH-lymfocytom je 
schopný proliferácie, na svoju diferenciáciu na plazmatic-
ké a pamäťové bunky potrebuje ešte postupový signál. 
Tento signál vzniká po interakcii diferenciačného antigénu 

Obr. 3. Jednotlivé kroky spracovania a prezentácie glykokonjugátu vedúce k aktivácii CD4+ TH-buniek a následnej indukcii B-
buniek produkovať sacharid – špecifické  protilátky triedy IgG54 



Chem. Listy 108, 120–126 (2014)                                                                                                                                              Referát 

125 

CD27 s jeho ligandom CD70 a cytokínmi sekretovanými 
aktivovanou T-bunkou (napr. IL-2, IL-4, IL-5, IL-6 a i.) 
(obr. 3). Výsledkom úplnej aktivácie B-lymfocytov je teda 
ich diferenciácia na plazmatické bunky a dlhožijúce pamä-
ťové bunky, ktoré produkujú sacharid-špecifické protilátky 
triedy IgG 4,53,54. 

 
 

5. Záver 
 
Očkovanie, ako účinná ochrana hostiteľa voči útoku 

mikrobiálnych patogénov, je jedným z najúspešnejších 
profylaktických metód. Ako perspektívne sa javia hlavne 
glykokonjugované vakcíny. Príprava týchto vakcín spočíva 
v naviazaní dominantného povrchového oligo- alebo poly-
sacharidového epitopu, pochádzajúceho z pôvodného pato-
génu, na proteínový nosič. Pokrok v chemickej konštrukcii 
glykokonjugovaných vakcín súvisí najmä s najnovšími 
trendmi v oblasti makromolekulovej chémie, ako aj 
s detailnými poznatkami o povrchových štruktúrach dané-
ho patogénu. Konjugované vakcíny, na rozdiel od čistých 
polysacharidov alebo oligosacharidov, sú schopné stimulo-
vať T-bunkovo závislú imunitnú odpoveď. Imunizácia 
glykokonjugátmi tak vedie k diferenciácii B-buniek na 
plazmatické a dlhožijúce pamäťové bunky, ktoré produku-
jú vysoko afinitné neutralizujúce protilátky namierené 
práve voči imunodominantnej sacharidovej časti, pričom 
celkovo dochádza k tvorbe imunologickej pamäte. Glyko-
konjugované vakcíny, ako výsledok úspešného spojenia 
chémie a medicíny, patria nesporne k najväčším úspechom 
a pokrokom v oblasti boja proti infekčným chorobám. 
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This paper provides an overview of carbohydrate-

based glycoconjugate vaccines used in clinical practice. 
The structures of capsular polysaccharides mostly used in 
vaccine design and preparation of glycoconjugates are 
highlighted. Molecular mechanisms by which glycoconju-
gates are able to elicit T-cell-dependent immune response 
are mentioned. 


