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LYSOZYM
● 0,1 - 4 % v závislosti na druhu
● lytická aktivita (schopnost narušovat 
peptidoglykanovou stěnu především G+ bakterií)

OVOTRANSFERIN
● 3 - 16 % v závislosti na druhu
● reverzibilně váže železo, se stejným 
bakteriostatickým účinkem jako avidin

AVIDIN
● cca 0,05 % proteinů bílku
● vyvazuje dostupný biotin (vitamín H), důležitý 
pro růst mikroorganismů a jejich další šíření

HYPOTÉZY
(1) Vejce s vyššími koncentracemi antimikrobiálních proteinů budou mít nižší míru

mikrobiální infekce.

(2) Vejce s vyšším koncentracemi antimikrobiálních proteinů budou vykazovat 
vyšší líhnivost.

(3) Přítomnost mikrobiální infekce bude ovlivňovat líhnivost vajec.

MODELOVÝ DRUH
● kachna divoká (Anas platyrhynchos)
● lokalita Jižních Čech (Dívčice)

CÍLE
● zjistit vliv tří antimikrobiálních proteinů (AMP) vyskytujících se v bílku na riziko 
infekce ve vejci a na úspěšnost líhnutí

ZÁVĚR

Vejce s přirozeně vyšší koncentrací jednotlivých antimikrobiálních proteinů měla výrazně nižší riziko mikrobiální infekce, 
tento efekt jednotlivých AMP ovšem nebyl statisticky průkazný. 

Efekt antimikrobiálních proteinů je však průkazný, pokud předpokládáme jejich aditivní efekt, jejich společné působení 
prokazatelně snižovalo pravděpodobnost bakteriální infekce ve vejci. 

Stejné výsledky byly získány i pro vliv na líhnivost, kde antimikrobiální proteiny společně zvyšovaly úspěšnost líhnutí. 

Vzhledem k neprůkaznému vlivu bakteriální infekce na líhnivost však nelze s jistotou říci, zda byla vyšší úspěšnost 
líhnutí ovlivněna antimikrobiálními vlastnostmi sledovaných proteinů, nebo jinými mechanismy jejich účinku.

(1) Predikce vlivu AMP 
na riziko infekce 
na základě GLMM s 
přibližnými 95 % 
konfidenčními intervaly.

(2) Predikce vlivu AMP 
na úspěšnost líhnutí na 
základě GLMM s 
přibližnými 95 % 
konfidenčními intervaly.

VÝSLEDKY
(1) a (2) Predikce vlivu společného působení antimikrobiálních proteinů na riziko 
infekce a úspěšnost líhnutí na základě GLMM.

ÚVOD
Antimikrobiální proteiny obsažené v bílku jsou součástí tzv. maternálních efektů
zahrnujících negenetickou složku vkládanou do ptačího vejce během oogeneze.
Především u druhů, jejichž snůšky zůstávají až do doby kompletace vystaveny 
vlivům okolního prostředí, mohou tyto proteiny hrát zásadní roli v udrženi 
životaschopnosti embrya díky jejich potenciálu ovlivňovat riziko mikrobiální 
infekce, jež je považována za jednu z hlavních příčin snížené líhnivosti.
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METODIKA
● umístění očištěných vajec (n = 160) do experimentálních hnízd
● expozice vajec po dobu 9 dnů
● laboratorní odběr bílku pro stanovení koncentrace AMPa míry bakteriální infekce
● inkubace vajec ke zjištění úspěšnosti líhnutí
● stanovení koncentrace avidinu a ovotrasferinu pomocí ELISA diagnostiky
● stanovení koncentrace lysozymu pomocí metody radiální fúze
● analýza bakteriální infekce pomocí qPCR

p = 0,2194

(3) Pomocí GLMM překvapivě nebyl zjištěn vliv mikrobiální infekce 
na úspěšnost líhnutí (p = 0.9718).
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