
Abstrakt 

Mikroorganismy jsou považovány za významný selekční faktor ovlivňující reprodukční úspěch 

ptáků. Předpokládá se, že mezi zásadní obranné mechanismy, eliminující infekci vnitřních struktur 

vajec, patří deponace antimikrobiálních proteinů do bílku a inkubační chování. Současné studie 

naznačují, že inkubační teploty mohou antimikrobiální aktivitu bílkových proteinů zásadně ovlivňovat. 

Koncentrace vybraných antimikrobiálních proteinů ale i způsoby inkubace snůšky se však liší u 

altriciálních a prekociálních druhů ptáků. Experimentálně však vliv inkubační teploty na 

antimikrobiální potenciál bílku u altriciálních a prekociálních druhů ptáků doposud nebyl studován. 

V této práci byl v manipulativním experimentu testován vliv částečné a plné inkubace, 

koncentrace lysozymu a ovotransferinu v bílku a jejich vzájemné interakce na antimikrobiální 

potenciál bílku u dvou modelových druhů ptáků – křepelky japonské (Coturnix japonica) a holuba 

domácího (Columba livia). Antimikrobiální potenciál bílku byl zjišťován metodou difúze v agaru vůči 

dvěma gram-positivním bakteriím - Bacillus subtilis a Micrococcus luteus, které byly detekovány jako 

patogeny bílku u několika druhů ptáků. Kromě toho byl sledován vliv inkubačních teplot a jejich 

intenzity na změny v koncentraci studovaných antimikrobiálních proteinů v bílku. 

Z výsledků této studie vyplývá, že zásadní antibakteriální efekt měla u obou námi 

studovaných druhů ptáků koncentrace lysozymu v bílku. Efekt zvýšené koncentrace ovotransferinu 

nebyl prokázán. Přestože částečná ani plná inkubace neměla vliv na zvyšování antibakteriálního 

potenciálu bílku žádného ze studovaných druhů, byl sledován efekt inkubace na změny koncentrace 

obou bílkových proteinů. Zatímco koncentrace ovotransferinu vlivem inkubace rostla, u lysozymu 

klesala. Tento pokles koncentrace lysozymu měl pravděpodobně za následek zásadní snižování 

antibakteriálního potenciálu bílku vůči vybraným bakteriálním kmenům u částečně i plně 

inkubovaných vajec křepelky. Poměrně zásadním výsledkem této studie je, že inkubace měla druhově 

specifický vliv na změny pH bílku fertilních vajec, kdy u holuba se pH bílku vlivem inkubace neměnilo, 

zatímco u křepelky pH vlivem plné inkubace klesalo. Na antimikrobiální aktivitu křepelčích bílků vůči 

M. luteus měl vliv také objem vejce. 

Tyto výsledky poukazují na zásadní efekt koncentrace lysozymu v bílku na jeho 

antimikrobiální potenciál i u druhů, u nichž tento protein není v bílku dominantní. Naopak 

antimikrobiální efekt částečné i plné inkubace snůšky je velmi pravděpodobně druhově specifický a je 

spojen s mechanismy na úrovni změn pH bílku či koncentrace vybraných bílkových proteinů. 
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