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Streszczenie   

 

 

Posiadanie efektywnych mechanizmów obrony przed pasoŜytami jest jednym z 

kluczowych elementów przetrwania organizmu w środowisku. Brak w pełni 

rozwiniętego i sprawnie działającego układu odpornościowego u nowonarodzonych 

osobników powoduje, Ŝe są one szczególnie naraŜone na działanie róŜnych mikro i 

makro pasoŜytów. Dlatego mechanizmy wpływające na zwiększenie oporności 

potomstwa na pasoŜyty w wyniku przekazywania elementów matczynej odporności 

mogą mieć szczególnie waŜne konsekwencje dla ich dostosowania.  

Niniejsza rozprawa prezentuje wyniki badań dotyczących transferu matczynych 

czynników immunologicznych do jaj u ptaków i konsekwencji tego procesu dla rozwoju 

i Ŝywotności potomstwa. Organizmem modelowym w tych badaniach były zeberki 

Taeniopygia guttata. W szczególności przeprowadzone tu badania miały na celu: 

1) sprawdzenie jak immunizacja samicy przy uŜyciu niepatogennego antygenu (krwinki 

owcy) wpływa na całkowitą ilość deponowanych przeciwciał i aktywność lizozymu w 

poszczególnych jajach w zniesieniu, 2) zbadanie czy immunizacja samicy krwinkami 

owcy wpływa na poziom alokacji tych przeciwciał w zaleŜności od płci zarodka i 

kolejności złoŜenia jaj w obrębie lęgu, 3) zbadanie czy transfer specyficznych 

przeciwciał przeciwko krwinkom owcy oddziałuje na rozwój i przeŜywalność 

potomstwa.  

Stwierdziłem, Ŝe immunizacja samicy wpływała na wzorzec całkowitej alokacji 

przeciwciał i aktywność lizozymu w kolejnych jajach w zniesieniu. Poziom matczynych 

przeciwciał wzrastał w ostatnich jajach w lęgu u samic immunizowanych krwinkami 

owcy, natomiast nie zmieniał się w przypadku samic kontrolnych. Z kolei, aktywność 

lizozymu wzrastała w kolejno składanych jajach w grupie samic kontrolnych, ale nie 

zmieniała się w zniesieniach samic poddanych immunizacji. Wykazałem ponadto, Ŝe 

matki immunizowane krwinkami owcy deponowały w swoich jajach specyficzne 

przeciwciała przeciwko tym krwinkom. Poziom przeciwciał przeciwko krwinkom owcy 

zdeponowanych w Ŝółtku zaleŜał zarówno od płci zarodka, jak i kolejności złoŜenia jaj 

w lęgu. W przypadku jaj zawierających córki poziom przeciwciał nie zmieniał się wraz 

z kolejnością złoŜenia jaj w lęgu, natomiast w jajach zawierających synów poziom tych 

przeciwciał był najwyŜszy w początkowych jajach, po czym zmniejszał się wraz z 
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kolejnością złoŜenia jaja. NajwaŜniejszym wynikiem tej pracy było jednak pokazanie, 

Ŝe immunizacja samicy miała odmienny wpływ na rozwój córek i synów. Córki wyklute 

z jaj pochodzących od immunizowanych matek rosły szybciej i były większe w 

porównaniu do córek pochodzących od matek z kontroli. Nie stwierdziłem natomiast 

wpływu immunizacji na rozwój synów. Pozytywny wpływ immunizacji matki na 

wielkość ciała córek utrzymał się aŜ do osiągnięcia przez nie dojrzałości płciowej. 

Wyniki zawarte w niniejszej pracy dostarczają dowodów na to, Ŝe samice 

przekazują przeciwciała do jaj na skutek immunizacji. Wskazują one równieŜ, Ŝe 

alokacja matczynych czynników immunologicznych moŜe być róŜna w poszczególnych 

jajach w obrębie zniesienia oraz moŜe zaleŜeć od płci zarodka. Generalnie zakłada się, 

Ŝe transfer przeciwciał do jaj jest procesem pasywnym, moje wyniki sugerują, Ŝe moŜe 

jednak stanowić element strategii słuŜącej zwiększeniu dostosowania.  
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Rozdział 1 

 

 

WPROWADZENIE 

 

 
“Maternal effects often provide a mechanism by which mothers program future offspring 

development and consequent phenotype in response to contemporary, predictive cues 

experienced by the mother, resulting in the expression of transgenerational phenotypic 

plasticity” 

Mousseau i Fox 1998b 

 

“The ability of mothers to transmit antibodies to their offspring was documented in both 

mammals and birds over 100 years ago. (…) However, the potential implications of maternal 

antibody transmission for evolutionary processes have been largely neglected.” 

Grindstaff i in. 2003 

 

 

Efekty matczyne to kaŜdy niegenetyczny wpływ organizmu matki na fenotyp i 

dostosowanie jej potomstwa (Mousseau i Fox 1998a, b, Mikulski 2003). Są one 

zjawiskiem powszechnym u wielu organizmów i jako takie związane są nierozłącznie z 

rozrodem i ekspresją fenotypu osobników potomnych. Poza genetyczny wpływ matki 

na potomstwo stanowi jedno z głównych źródeł międzypokoleniowej plastyczności 

fenotypowej i moŜe odgrywać istotną rolę w procesach ekologicznych i ewolucyjnych 

(Mousseau i Fox 1998b). W wielu przypadkach efekty matczyne mają charakter losowy 

i niezaleŜny od warunków środowiskowych. JednakŜe, efekty matczyne mogą być 

bezpośrednią konsekwencją warunków środowiskowych doświadczanych przez matkę i 

próbą przygotowania potomstwa na te warunki (Mikulski 2003). Dlatego uwaŜa się, Ŝe 

efekty matczyne mogą stanowić przystosowawczą strategię, która pozwala matce 

maksymalizować dostosowanie jej potomstwa w odpowiedzi na doświadczane przez nią 

czynniki środowiskowe i/lub socjalne (Mousseau i Fox 1998a, b). Oddziaływanie matek 

na potomstwo moŜe realizować się na wiele sposobów i mieć miejsce na róŜnych 

etapach rozwoju osobniczego potomstwa. Taki poza genetyczny wpływ matki na 

potomstwo moŜe odbywać się juŜ na etapie rozwoju prenatalnego i być kontynuowany 
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na późniejszych etapach rozwoju potomstwa. W pierwszym przypadku, samice mogą 

róŜnicować całkowitą ilość zasobów, jak równieŜ specyficznych substancji 

przekazywanych do jaj (np. u ryb, płazów, ptaków) lub bezpośrednio do płodu (ssaki), 

które mają wpływ na rozwój zarodka/płodu. W drugim przypadku, samice mogą 

modyfikować intensywność opieki rodzicielskiej podczas inkubacji jaj, jak i po 

wykluciu/urodzeniu potomstwa. Ostatecznie jednak, efekty matczyne działające na 

wczesnych, jak i późniejszych etapach rozwoju mogą mieć waŜne konsekwencje dla 

dostosowania osobników potomnych (np. Mousseau i Fox 1998b, Rutkowska i in. 2007, 

Müller i in. 2009, Tschirren i in. 2009).  

Jednym z istotnych elementów środowiska, który oddziałuje na wszystkie 

organizmy Ŝywe są pasoŜyty. Wiadomo, Ŝe organizmy dysponują róŜnymi formami 

obrony przed pasoŜytami, niemniej jednak pasoŜyty wywierają negatywny wpływ na 

dostosowanie gospodarzy (np. Price 1980). Presja pasoŜytów w stosunku do gospodarzy 

zmienia się w czasie i przestrzeni, a obrona przed nimi jest kosztowna. Młode osobniki 

są szczególnie naraŜone na działanie pasoŜytów z uwagi na bardzo ograniczone 

moŜliwości obrony, co moŜe w znaczny sposób obniŜać ich dostosowanie. Dlatego 

mechanizmy, które pozwalają matkom zwiększać oporność potomstwa na pasoŜyty 

mogą odgrywać waŜną rolę w rozwoju młodych osobników oraz wpływać na ich  

przeŜywalność. Matki są w stanie zwiększać oporność potomstwa na róŜne mikro i 

makro pasoŜyty, jak i ogólną kondycję zdrowotną potomków poprzez odpowiednią 

jakość opieki rodzicielskiej w okresie postnatalnym – dostarczanie odpowiedniej ilości 

pokarmu i specyficznych komponentów diety (np. Hoi-Leitner i in. 2001, Soler i in. 

2003), jak równieŜ przez elementy behawioru związane z wyborem miejsca na gniazdo 

i wykorzystywanym materiałem gniazdowym (np. Clayton i Moore 1997). Inny, nie 

mniej waŜny sposób to zaopatrywanie potomstwa (za pośrednictwem jaj u ptaków, bądź 

bezpośrednio przez łoŜysko lub mleko matki u ssaków) w odpowiednią ilość 

specyficznych substancji mających wpływ na rozwój i funkcjonowanie systemu 

odpornościowego, takich jak hormony (np. Groothuis i in. 2005), przeciwutleniacze (np. 

Saino i in. 2003, Biard i in. 2009) i matczyne czynniki immunologiczne (np. Grindstaff 

i in. 2003, Hasselquist i Nilsson 2009).  

Międzypokoleniowy transfer czynników immunologicznych zachodzący w 

układzie matka – potomek moŜe odgrywać kluczową rolę w modyfikowaniu oporności 

potomstwa na pasoŜyty. Jak się wydaje, mechanizm ten moŜe mieć nie tylko istotne 

konsekwencje dla dostosowania potomstwa, ale ma teŜ waŜne znaczenie z punktu 
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widzenia procesów populacyjnych i ewolucyjnych zachodzących między pasoŜytami i 

ich gospodarzami (np. Grindstaff i in. 2003, Boulinier i Staszewski 2008). Ptaki wydają 

się być dobrym modelem do badań nad transferem matczynych czynników 

immunologicznych, poniewaŜ przekazują je potomstwu za pośrednictwem jaj. To 

powoduje, Ŝe moŜliwe jest dokładne określenie ilości matczynych substancji 

przekazywanych do poszczególnych potomków w lęgu. Elementy matczynej 

odporności przekazywane przez samice ptaków swojemu potomstwu to przede 

wszystkim przeciwciała, a takŜe lizozym (czynnik bakteriobójczy – enzym degradujący 

ściany komórkowe bakterii; Boulinier i Staszewski 2008, Hasselquist i Nilsson 2009). 

Obie te substancje mogą chronić rozwijające się zarodki i świeŜo wyklute pisklęta przed 

zagraŜającymi im patogenami. Ochrona taka ma bardzo istotne znaczenie dla piskląt, 

gdyŜ brak dobrze rozwiniętego systemu odpornościowego czyni je szczególnie 

podatnymi na infekcje (np. Apanius 1998, Grindstaff i in. 2003). Wielu autorów 

wskazuje, Ŝe transfer matczynych przeciwciał do jaj ma charakter przystosowawczy, 

poniewaŜ zarówno matka jak i jej potomstwo naraŜeni są na te same czynniki 

chorobotwórcze (np. Gasparini i in. 2001, Grindstaff i in. 2003). Poprzez zaopatrywanie 

potomstwa przeciwciałami, matki są w stanie zwiększać oporność osobników 

potomnych na specyficzne patogeny i tym samym podnosić ich szanse przeŜycia. Tezę 

tę potwierdzają badania, w których wykazano wzrost alokacji przeciwciał w jajach na 

skutek obecności pasoŜytów w środowisku (np. Gasparini i in. 2001, Buechler i in. 

2002). Podobnie, kiedy nastrzykiwano (immunizowano) samice specyficznym 

antygenem w celu symulowania naturalnej infekcji stwierdzono, Ŝe zabieg ten 

powoduje zwiększony transfer przeciwciał wytworzonych przeciwko temu antygenowi 

(np. Saino i in. 2002a, c, 2003a, Staszewski i in. 2007). Innym waŜnym czynnikiem 

przekazywanym do jaj, który moŜe mieć znaczenie dla rozwoju potomstwa jest 

wspomniany juŜ wcześniej matczyny lizozym. Podobnie jak przeciwciała, enzym ten 

dostarcza biernej ochrony przed drobnoustrojami dla rozwijającego się zarodka i świeŜo 

wyklutych piskląt (np. Saino i in. 2002b, Bonisoli-Alquati i in. 2010, D`Alba i in. 

2010), co w rezultacie moŜe mieć istotne znaczenie dla Ŝywotności osobników 

potomnych. Potwierdzają to prace, w których wykazano pozytywną zaleŜność między 

ilością lizozymu obecnego w jajach a wykluwalnością i przeŜywalnością piskląt (np. 

Prusinowska i in. 2000, Cucco i in. 2007).  

Zmienność w ilość przeciwciał w jajach jest oczywista na poziomie między 

osobniczym, jednak szereg badań wskazuje, Ŝe poszczególne jaja wewnątrz zniesienia 
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danej samicy mogą róŜnić się ilością przeciwciał w zaleŜności od płci potomstwa i/lub 

kolejności złoŜenia jaj. U niektórych gatunków poziom matczynych przeciwciał 

zmniejsza się w kolejnych jajach w lęgu (u mew; np. Blount i in. 2002, Groothius i in. 

2006), u innych wzrasta w ostatnich jajach w zniesieniu (u muchołówki białoszyjej 

Ficedula albicollis i sroki Pica pica; Hargitai i in. 2006, Pihlaja i in. 2006) lub 

pozostaje taki sam w kolejno składanych jajach (u dymówki Hirundo rustica, Saino i in. 

2003). Stwierdzono takŜe róŜnice w ilości zdeponowanych przeciwciał w jajach w 

zaleŜności od płci zarodka (u dymówki i śmieszki Larus ridibundus; Saino i in. 2003, 

Müller i in. 2004). Inne prace nie wykazały wpływu płci potomstwa na poziom 

matczynych przeciwciał zdeponowanych w jajach (Pihlaja i in. 2006, Grindstaff 2008). 

Wydaje się, Ŝe zróŜnicowana alokacja przeciwciał w jajach moŜe pozwalać samicy 

modyfikować oporność na patogeny poszczególnych potomków w obrębie tego samego 

lęgu. Dzięki temu potomstwo bardziej wraŜliwe na patogeny lub charakteryzujące się 

wyŜszą śmiertelnością mogłoby poprzez otrzymywanie większej ilości przeciwciał 

zyskiwać zwiększoną przeŜywalność. Dlatego zróŜnicowany transfer przeciwciał w 

zaleŜności od płci zarodka i/lub kolejności złoŜenia jaj w lęgu moŜe stanowić strategię 

mającą na celu zwiększenie szans przeŜycia bardziej wraŜliwego potomstwa (Saino in. 

2003, Müller i in. 2004, Hargitai i in. 2006).  

Konsekwencje zróŜnicowanej alokacji matczynych przeciwciał dla rozwoju i 

przeŜywalności potomstwa nie są jednak dostatecznie udokumentowane. Jedne z 

pierwszych badań podejmujących temat znaczenia matczynych przeciwciał dla rozwoju 

potomstwa w warunkach naturalnych przedstawia praca Buchlera i in. (2002). Autorzy 

ci wykazali, Ŝe pisklęta pochodzące od matek eksponowanych na działanie pasoŜytów 

rosły szybciej i miały większą masę aniŜeli pisklęta pochodzące od matek kontrolnych. 

Jednocześnie stwierdzili, Ŝe samice będące pod zwiększoną presją pasoŜytów 

deponowały w swoich jajach większą ilość przeciwciał niŜ samice kontrolne. W 

badaniach na przepiórce japońskiej Coturnix japonica stwierdzono, Ŝe jeśli pisklęta 

otrzymywały specyficzne przeciwciała od matki na skutek immunizacji określonym 

antygenem i jednocześnie były immunizowane tym samym antygenem rosły one 

szybciej niŜ pisklęta immunizowane innym antygenem niŜ matka (Grindstaff 2008). 

Wyniki zawarte w obu tych pracach sugerują, Ŝe przeciwciała otrzymywane od matki 

mogą mieć wpływ na procesy wzrostu potomstwa, co zostało takŜe wykazane u ssaków 

(Gustaffson i in. 1994). Z kolei Grindstaff i in. (2006) w swoich badaniach na 

muchołówce Ŝałobnej Ficedula hypoleuca wykazali, Ŝe potomstwo pochodzące od 
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immunizowanych samic było w stanie wytwarzać samodzielnie więcej przeciwciał 

aniŜeli potomstwo pochodzące od samic kontrolnych. Podobne rezultaty zanotowano w 

badaniach na pasówce śpiewnej Melospiza melodia (Reid i in. 2006). Autorzy ci 

immunizowali samice specyficznym antygenem (toksyna tęŜca), po czym zbadali 

odpowiedź immunologiczną potomstwa na ten sam antygen. Okazało się, Ŝe potomstwo 

immunizowanych matek (otrzymujące przeciwciała przeciw specyficznemu 

antygenowi) cechowało się silniejszą odpowiedzią immunologiczną po podaniu tego 

samego antygenu w porównaniu do potomstwa pochodzącego od samic kontrolnych. 

Oba te przykłady wskazują, Ŝe kontakt samicy z określonym patogenem i 

przekazywanie przeciwciał przeciwko temu patogenowi do jaj przyczynia się do 

efektywniejszej odpowiedzi potomstwa na ten sam patogen. Mechanizm tego procesu 

polega na tym, Ŝe matczyne przeciwciała powodują reakcje immunologiczną 

potomstwa, co prowadzi do wytworzenia przeciwciał skierowanych przeciwko tym 

otrzymanym od matki. Na skutek komplementarnego wiązania się obu tych rodzajów 

przeciwciał powstaje układ, który naśladuje oryginalny antygen. W ten sposób potomek 

posiada niepatogenną kopię antygenu, co przygotowuje jego system odpornościowy na 

przyszły kontakt z tym właśnie antygenem (Anderson 1995, Carlier i Truyens 1995). 

Warto równieŜ nadmienić, iŜ prawdopodobnie zbyt duŜa ilość przeciwciał 

przekazywanych do jaj moŜe prowadzić do negatywnych skutków, tzn. blokować 

rozwój humoralnej odpowiedzi immunologicznej potomstwa na dany antygen w 

późniejszym okresie Ŝycia (np. Grindstaff i in. 2003, Boulinier i Staszewski 2008, 

Hasselquist i Nilsson 2009, Staszewski i in. 2010). Niemniej jednak uwaŜa się, Ŝe 

matczyne przeciwciała generalnie odgrywają pozytywną rolę w rozwoju i 

funkcjonowaniu systemu odpornościowego osobników potomnych (np. Grindstaff i in. 

2003). Oprócz powyŜszych faktów na temat roli matczynych przeciwciał w rozwoju 

młodych osobników, na uwagę zasługuje równieŜ to, iŜ mogą one mieć pozytywny 

wpływ na ich przeŜywalność (np. Gustafsson i in. 1994, Grindstaff i in. 2003, Pihlaja i 

in. 2006), co moŜe być prawdopodobnie konsekwencją opisanych wcześniej efektów 

ich działania na potomstwo.  

Z powyŜszych badań wynika, Ŝe znamy potencjalne konsekwencje transferu 

matczynych przeciwciał dla rozwoju i przeŜywalności potomstwa. JednakŜe, mimo iŜ, 

część z przytoczonych powyŜej badań przedstawia róŜnice w ilości matczynych 

przeciwciał przekazywanych do poszczególnych jaj w lęgu to nie weryfikuje znaczenia 

tych róŜnic dla rozwoju potomstwa. WciąŜ brak jest dowodów empirycznych na to, Ŝe 
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zróŜnicowany transfer przeciwciał do poszczególnych jaj w tym samym lęgu ma swoje 

odzwierciedlenie w rozwoju i/lub Ŝywotności potomstwa. Jeśli zatem, obserwowane 

róŜnice w zawartości matczynych przeciwciał wewnątrz zniesienia stanowią 

przystosowawczą strategię mającą na celu wspieranie bardziej wraŜliwego potomstwa 

(np. Saino i in. 2003, Müller i in. 2004, Harigati i in. 2006) moŜna oczekiwać 

odmiennego ich wpływu na rozwój i przeŜywalność poszczególnych potomków.   

W niniejszej rozprawie prezentuję wyniki badań, których celem była odpowiedź 

na następujące pytania: (1) jak przebiega dynamika pierwotnej i wtórnej odpowiedzi na 

krwinki owcy (badania te dostarczyły praktycznych informacji na temat skuteczności 

zastosowanej dawki krwinek i dynamiki produkcji przeciwciał przeciwko tym 

krwinkom w kolejnych dniach po immunizacji, co miało istotne znaczenie z punktu 

widzenia planowania kolejnych eksperymentów i późniejszej interpretacji ich 

wyników), (2) czy immunizacja samicy krwinkami owcy wpływa na całkowitą alokację 

matczynych przeciwciał i aktywność lizozymu w jajach, (3) czy samice przekazują 

swojemu potomstwu przeciwciała przeciwko krwinkom owcy na skutek immunizacji 

tym antygenem, a jeśli tak, jaki jest wzorzec alokacji tych przeciwciał w jajach w 

odniesieniu do płci zarodka i kolejności złoŜenia jaj w lęgu, (4) jakie będą 

konsekwencje transferu matczynych przeciwciał przeciwko krwinkom owcy do jaj w 

obrębie lęgu dla rozwoju i przeŜywalność potomstwa.  

Dane prezentowane w niniejszej rozprawie zostały zebrane na podstawie 

czterech oddzielnych eksperymentów, z których kaŜdy został przeprowadzony na 

innych osobnikach i z zastosowaniem nieco odmiennej metodyki. W rezultacie, kaŜdy z 

tych eksperymentów przedstawiony jest w tej rozprawie jako odrębna część.  

 

Część wyników zawartych w tej rozprawie została juŜ opublikowana: 
 
Martyka R. , Rutkowska J., Cichoń M. 2011. Sex-specific effects of maternal immunization on 
yolk antibody transfer and offspring performance in zebra finches. Biol. Lett. 7: 50–53. 
 
 
Wkład autora w niniejszą pracę doktorską obejmuje zaplanowanie i przeprowadzenie 
wszystkich eksperymentów, wykonanie analiz immunologicznych i części analiz genetycznych, 
statystyczne opracowanie wyników i napisanie rozprawy.  
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Rozdział 2  

 

 

OGÓLNA METODYKA 

 

 
Opis gatunku 

 

Zeberka Taeniopygia guttata jest niewielkim ptakiem, o masie ciała 12-16 gramów, 

naleŜącym do rzędu wróblowych Passeriformes. W naturze gatunek ten zasiedla suche i 

półsuche obszary Australii i Indonezji, gdzie najczęściej spotykany jest w duŜych 

stadach liczących ponad 100 osobników. Gnieździ się kolonijnie, pary tworzą trwałe 

związki, w których obie płcie biorą aktywny udział w budowie gniazda, inkubacji i 

wychowywaniu piskląt (Zann 1996). Zeberki to typowe ziarnojady, o czym świadczy 

moment rozrodu przypadający w naturalnym środowisku na okres dojrzewania nasion 

traw będących podstawowym elementem ich diety. Zeberki są ptakami łatwymi do 

rozmnaŜania w warunkach laboratoryjnych. W ciągu paru dni od połączenia w pary są 

w stanie zbudować gniazdo i rozpocząć składanie jaj. Samice składają po jednym jaju 

kaŜdego dnia, a wielkość zniesienia wynosi zwykle 5-6 jaj. Wysiadywanie rozpoczyna 

się po złoŜeniu trzeciego lub czwartego jaja. Wykluwanie się piskląt ma miejsce po 11-

13 dniach od rozpoczęcia wysiadywania i trwa od 2 do 5 dni. Młode ptaki niezaleŜność 

uzyskują po około czterech tygodniach, a dojrzałość płciową po około trzech 

miesiącach.  

Zeberki charakteryzują się wyraźnym dymorfizmem płciowym w upierzeniu – 

samce mają czerwone dzioby i kasztanowe plamy na policzkach. Na podgardlu i piersi 

mają poziome czarno-białe paski, a po bokach ciała brązowe pióra z białymi plamkami. 

Samice takŜe mają czerwone dzioby, ale o mniejszej intensywności koloru i brak jest u 

nich opisanych powyŜej cech w upierzeniu. U obu płci pióra na grzbiecie są szare, a na 

brzuchu kremowo-białe. PoniŜej oczu biegną poziome czarne i białe paski. Nogi są 

pomarańczowe. Osobniki młode są podobne do samic, ale mają czarne dzioby, a 

charakterystyczne ubarwienie ptaków dorosłych uzyskują dopiero po dwóch miesiącach 

Ŝycia.  

Ze względu na łatwość hodowli, zeberki stały się gatunkiem modelowym, często 
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wykorzystywanym w badaniach behawioralnych (Zann 1996). Zeberki hodowane w 

laboratorium róŜnią się nieznacznie od zeberek Ŝyjących w naturalnym środowisku 

(Zann 1996). Są to róŜnice utrwalone genetycznie na skutek wielopokoleniowej izolacji. 

Objawiają się one między innymi tym, Ŝe ptaki wyklute w laboratorium dojrzewają 

szybciej niŜ ptaki wyklute w warunkach naturalnych, mają trochę większe rozmiary 

ciała, składają teŜ średnio o 1 jajo więcej w swoich lęgach niŜ ptaki dzikie (Zann 1996). 

RóŜnice te moŜna tłumaczyć dąŜeniem hodowców do tego, aby wybierać do rozrodu 

osobniki szybko dojrzewające i o duŜej płodności. Niemniej jednak, ostatnie badania 

potwierdzają, Ŝe wyŜej wymienione róŜnice nie wpływają na interpretację i znaczenie 

wyników uzyskiwanych w eksperymentach prowadzonych na laboratoryjnych 

populacjach zeberek (np. Tschirren i in. 2009, Mainwaring i in. 2010). 

 

Warunki hodowli 

 

Badania przeprowadzono na laboratoryjnej populacji zeberek, które od 2000 roku są 

hodowane w Instytucie Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskego. Podczas 

eksperymentów ptaki przebywały w komorze klimatycznej, w jednakowych i 

optymalnych warunkach (temperatura 20 ± 2 ºC, cykl oświetleniowy dzień/noc 13:11 h, 

światło włącza się o godzinie 7.00). Ptaki przetrzymywano w indywidualnych, 

wizualnie izolowanych od siebie klatkach o wymiarach: długość 75 cm, szerokość 30 

cm i wysokość 40 cm. W momencie łączenia ptaków w pary, klatki te dodatkowo 

zaopatrywano w tekturowe budki lęgowe (przymocowane od zewnętrznej części klatki) 

i materiał gniazdowy. Oprócz tego wykorzystywano takŜe 4 duŜe klatki o wymiarach: 

długość 150 cm, szerokość 75 cm i wysokości 80 cm, pozwalające na przetrzymywanie 

jednocześnie 20-30 osobników. Wszystkie klatki były zaopatrzone w drąŜki oraz 

dozowniki wody i ziarna.  

Pokarm ptaków stanowiła standardowa mieszanka ziaren (producent: Megan), w 

której skład wchodziło proso senegalskie, proso białe, proso czerwone i Ŝółte, murzynek 

i kanar. Ponadto ptaki otrzymywały ugotowane na twardo i rozgniecione jajko kurze. 

Woda i pokarm były dostępne dla ptaków ad libitum. Ptaki miały takŜe dostęp do 

piasku i muszli sepii (źródło wapnia).  

Przed rozpoczęciem eksperymentów ptaki przebywały w duŜych wolierach na 

zewnątrz budynku, gdzie miały moŜliwość swobodnego kojarzenia się i wyprowadzania 

lęgów (dotyczy badań opisanych w Rozdziale 4, 5 i 6). W ten sposób ptaki uzyskiwały 
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doświadczenie lęgowe, które zwiększało udatność lęgów podczas wykonywania 

właściwych eksperymentów. Po tym okresie, ptaki były przenoszone do komór 

klimatycznych na dwa miesiące przed rozpoczęciem eksperymentów w celu 

aklimatyzacji.  

 

Ogólne procedury badawcze 

 

Indukowanie i pomiar humoralnej odpowiedzi immunologicznej 

Humoralna odpowiedź immunologiczna indukowana przy uŜyciu krwinek owcy (ang. 

Sheep Red Blood Cells – SRBCs) oraz pomiar przeciwciał anty-SRBCs za pomocą testu 

hemaglutynacji stanowią standardową procedurę wykorzystywaną do oceny poziomu 

humoralnej odpowiedzi immunologicznej u ptaków (np. Bacon 1992, Kuby 1997, 

Snoeijs i in. 2007). Krwinki owcy są niepatogennym antygenem, który nie jest 

pojedynczym antygenem sensu stricto, ale stanowi kompleks róŜnych antygenów 

połoŜonych na powierzchni ich błon komórkowych. Krwinki po wstrzyknięciu do 

organizmu ptaka wywołują typową odpowiedź humoralną zaleŜną od limfocytów T. W 

końcowym efekcie prowadzi to do produkcji przez limfocyty B specyficznych 

przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom zlokalizowanym na powierzchni tych 

krwinek (Kuby 1997). Do oznaczenia poziomu tych przeciwciał uŜywa się prostego 

testu opartego na aglutynacji krwinek w warunkach wzrastającego rozcieńczenia osocza 

zawierającego przeciwciała anty-SRBCs (test hemaglutynacji, Hudson i Hay 1989). We 

wszystkich badaniach prezentowanych w niniejszej rozprawie zarówno pierwotna, jak i 

wtórna humoralna odpowiedź immunologiczna była kaŜdorazowo indukowana poprzez 

wstrzyknięcie do jamy brzusznej osobnika 100 µl 40% zawiesiny świeŜych, 

odwłóknionych krwinek owcy w buforowanym roztworze soli fizjologicznej (PBS) o 

pH 7,4 (patrz: Rozdział 3, 4, 5 i 6). Krew wykorzystywaną do immunizacji ptaków 

uzyskiwano od Ŝyjącej owcy hodowanej w zwierzętarni Uniwersyteckiego Szpitala 

Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu lub pochodzącej ze stada utrzymywanego przez 

Katedrę Hodowli Kóz i Owiec Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. 

W celu uzyskania osocza potrzebnego do określenia poziomu przeciwciał anty-

SRBCs, który odzwierciedla poziom humoralnej odpowiedzi immunologicznej 

osobnika na podany antygen, pobierałem krew od ptaków w ilości 150 µl do kapilar z 

heparyną (producent: Vitrex) 6 dni po immunizacji (patrz: Rozdział 3, 4, 5 i 6). Krew 

była pobierana z Ŝyły skrzydłowej po uprzednim jej przemyciu solą fizjologiczną i 
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nakłuciu igłą, po czym w ciągu kilkunastu minut od pobrania, kapilary z krwią były 

wirowane przez 7 minut przy szybkości 12 000 obrotów na minutę. Osocze oddzielone 

od morfotycznych elementów krwi przechowywano w temperaturze – 25 ºC aŜ do 

momentu właściwych analiz. 

Test hemaglutynacji wykonywałem w okresie 2-4 tygodni po pobraniu krwi od 

ptaków. Pierwszy etap tego testu polegał na umieszczeniu probówek zawierających 

osocze w blokach grzewczych w temperaturze 56 ºC na 30 minut w celu usunięcia 

białek, które mogą powodować lizę czerwonych krwinek owcy (Hudson i Hay 1989). 

Po zakończeniu inkubacji osocze z próbek umieszczałem na płytkach titracyjnych 

składających się z 96 U-kształtnych dołków – 8 poziomych szeregów po 12 dołków  

kaŜdy (producent: Nunc). Do pierwszego dołka w szeregu nakładałem 20 µl osocza z 

danej próbki. Następnie pobierałem z tego dołka 10 µl osocza i rozcieńczałem w 10 µl 

PBS (pH 7,4) w taki sposób, Ŝe kaŜdy kolejny dołek w szeregu zawierał dwukrotnie 

bardziej rozcieńczone osocze w porównaniu z dołkiem poprzednim (pierwszy dołek 

zawierał wyłącznie nierozcieńczone osocze). Na koniec, do kaŜdego dołka na płytce 

dodawałem 10 µl 10% zawiesiny krwinek owcy w PBS, po czym płytki były 

inkubowane przez 1 godzinę w temperaturze 37 ºC (Hudson i Hay 1989). Na kaŜdej 

płytce znajdowały się takŜe dołki tylko z PBS (jeden dołek przypisany do kaŜdej 

próbki), które były traktowane tak jak dołki z osoczem i stanowiły kontrolę negatywną. 

Po zakończeniu inkubacji określałem poziom przeciwciał anty-SRBCs, którym był 

numer dołka o największym rozcieńczeniu osocza z zauwaŜalną aglutynacją krwinek 

przez obecne w osoczu przeciwciała. JeŜeli dochodzi do aglutynacji powstaje 

charakterystyczna siateczka utworzona ze zlepionych krwinek. W przypadku braku 

aglutynacji (brak przeciwciał anty-SRBCs) krwinki opadają na dno dołeczka tworząc 

wyraźny „guziczek” (Hudson i Hay 1989). KaŜda próbka osocza pochodząca od danego 

osobnika analizowana była w dwóch powtórzeniach.  

 

Pomiary biometryczne ptaków 

Masę ciała osobników dorosłych i piskląt określano przy uŜyciu wagi elektronicznej z 

dokładnością do 0,1 g. Jedynie masę świeŜo wyklutych piskląt mierzono za pomocą 

wagi elektronicznej z dokładnością do 0,01 g. Dokonano takŜe pomiarów długości 

skoku u opierzonych piskląt i dojrzałego płciowo potomstwa przy uŜyciu elektronicznej 

suwmiarki z dokładnością do 0,1 mm.  
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Ekstrakcja przeciwciał z jaj  

Do ekstrakcji matczynych przeciwciał uŜywałem całego Ŝółtka po uprzednim 

oddzieleniu od białka (patrz: Rozdział 4 i 5). Pierwszym krokiem było usunięcie 

tłuszczu z Ŝółtka poprzez dodanie 6,7% zawiesiny liposorbu (producent: Calibiochem) 

w PBS (pH 7,4) do probówki zawierającej zwaŜone uprzednio Ŝółtko. Na kaŜde 100 mg 

Ŝółtka dodawałem 300 µl zawiesiny liposorbu, po czym całą zawartość probówki 

dokładnie mieszałem przez 5 minut. Następnie probówki z powstałą mieszaniną były 

wirowane przez 15 minut przy szybkości 13 000 obrotów na minutę. Po odwirowaniu, 

za pomocą pipety zbierałem uzyskany nadsącz zawierający przeciwciała i przenosiłem 

do nowej probówki. Próbki nadsączu przechowywałem w probówkach w temperaturze 

– 25 ˚C aŜ do momentu analiz poziomu przeciwciał (patrz: Rozdział 4) lub od razu 

określałem ich poziom bez uprzedniego zamraŜania (patrz: Rozdział 5).  

 

Oznaczanie płci metodami molekularnymi 

Oznaczanie płci przebiegało w trzech etapach, tj. ekstrakcja DNA z tkanek, namnaŜanie 

genów CHD zlokalizowanych na chromosomach płci przy uŜyciu PCR i wizualizacja 

otrzymanego produktu PCR za pomocą elektroforezy.  

Próbki tkanek z zarodków i martwych piskląt, które zebrałem w badaniach 

opisanych w Rozdziale 6 były przetrzymywane w probówkach wypełnionych 96% 

etanolem w temperaturze pokojowej. Próbki te ekstrahowałem za pomocą Chelexu 

(producent: Bio-Rad, Walsh i in. 1991), przy czym przed przystąpieniem do ekstrakcji 

materiał osuszałem na sączku. Ekstrakcja ta polega na tym, Ŝe probówka zawierająca 

materiał i Chelex jest intensywnie mieszana, po czym próbka jest inkubowana, 

początkowo w temperaturze 56 ˚C (20 minut), a następnie w temperaturze 90 ˚C (8 

minut). W rezultacie, DNA zostaje uwolnione z komórek i pozostaje w roztworze 

wodnym, podczas gdy zanieczyszczenia, w szczególności białka przyczepiają się do 

drobin Chelexu i pod wpływem wirowania opadają na dno probówki. Zarodki 

wyizolowane w badaniach opisanych w Rozdziale 5 po umieszczeniu w probówce 

zamraŜałem w temperaturze – 25 ˚C. Po odmroŜeniu próbki te poddawałem ekstrakcji 

przy uŜyciu komercyjnego zestawu Mini Blood (producent: A&A Biotechnology), która 

polega na uwolnieniu DNA z komórek w wyniku inkubacji próbki z proteinazą K w 

temperaturze 56 ˚C. Następnie tak spreparowany materiał przenoszony jest do kolumny 

z filtrem, na którym osadza się DNA, a kolejno stosowane bufory wymywają z filtra 

inne związki. Ostatni bufor zmywa DNA z filtra do roztworu. W przypadku obu typów 
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ekstrakcji, probówki zawierające wyizolowane DNA były przechowywane w 

temperaturze – 25 ˚C.  

Dla kaŜdej próbki przeprowadzałem reakcję PCR w 10 µl roztworu 

zawierającego następujące reagenty (w nawiasie stęŜenie): MgCl2 (1,5 mM), wolne 

nukleotydy (0,2 mM kaŜdy), startery (1 mM kaŜdy), polimerazę Taq (0,5 U/µl), bufor 

PCR (producent odczynników: Promega) i wodę. W roztworze były zwykle 2 µl 

matrycy DNA, ale w przypadku próbek, u których płci nie udało się oznaczyć, 

powtarzano reakcję PCR z większą ilością matrycy DNA (4 µl) i mniejszą ilością wody. 

Reakcję PCR prowadzano w termocyklerze Mastercycler (producent: Eppendorf) przy 

uŜyciu następującego programu: 94 oC - hotstart – próbki wkładane są do nagrzanej 

płyty; 94 oC - 2 minuty – wstępna denaturacja nici DNA; 31 cykli: [94 oC - 30 sekund – 

denaturacja, 50 oC - 30 sekund – przyłączanie starterów; 72 oC - 1 minuta – wydłuŜanie 

nici przez dołączanie wolnych nukleotydów]; 72 oC - 5 minut – końcowe wydłuŜanie 

nici DNA; 4 oC – temperatura utrzymywana do momentu wyjęcia próbek. 

Rozdział produktów PCR przeprowadzałem za pomocą elektroforezy na 3% Ŝelu 

agarozowym barwionym bromkiem etydyny i wizualizowałem je w świetle UV. 

Obecność dwóch produktów PCR (o wielkości 350 i 384 pary zasad) wskazuje na to, Ŝe 

próbka pochodziła od samicy, a jednego (350 par zasad), Ŝe od samca.  

 

Analizy statystyczne 

 

Wszystkie analizy statystyczne zaprezentowane w niniejszej rozprawie 

przeprowadziłem w pakiecie statystycznym SAS, wersja 9.1 (SAS 2004). Szczegółowe 

opisy zastosowanych metod i modeli statystycznych uŜytych do analiz zostały 

przedstawione w kolejnych rozdziałach pracy omawiających poszczególne 

eksperymenty. We wszystkich analizach testy miały charakter dwustronny, a poziom 

istotności wynosił 0,05. Ponadto zawsze sprawdzałem jednorodność wariancji i 

zgodność z rozkładem normalnym wartości resztkowych analizowanych zmiennych 

zaleŜnych. W przypadku, kiedy rozkład wartości resztkowych dla badanej zmiennej 

odbiegał od normalnego przeprowadzałem transformację danych (patrz: Rozdział 4). 

We wszystkich analizach, w których stosowałem modele mieszane, stopnie swobody 

obliczane były za pomocą metody Satterthwaite.   

 

Wszystkie procedury badawcze wykonywane na ptakach w niniejszej rozprawie zostały 
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pozytywnie zaakceptowane przez Lokalną Komisję Etyczną d/s Doświadczeń na 

Zwierzętach działającą przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 
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Rozdział 3  

 

 

DYNAMIKA HUMORALNEJ ODPOWIEDZI 

IMMUNOLOGICZNEJ NA KRWINKI OWCY 

 

 
Wstęp 

 
Ptaki, podobnie jak i inne grupy organizmów poddane są w swoim środowisku ciągłej 

presji ze strony pasoŜytów, a ich negatywny wpływ na dostosowanie gospodarza jest 

powszechnie znany (Price 1980). W procesie ewolucji powstało szereg mechanizmów 

obronnych, które mniej lub bardziej wydajnie zabezpieczają organizmy przed róŜnymi 

formami pasoŜytów. W przypadku kręgowców do najbardziej efektywnej, ale 

jednocześnie złoŜonej i wyspecjalizowanej formy obrony naleŜą składowe systemu 

odpornościowego (np. Roitt i in. 1998). Dwa podstawowe jego elementy to odporność 

wrodzona (nieswoista) i nabyta (swoista). Odporność wrodzona prowadzi do szybkiej, 

ale niespecyficznej reakcji immunologicznej, stanowiąc pierwszą linię obrony przed 

patogenami (Gołąb i in. 2006). Z kolei odporność nabyta, w której waŜną rolę 

odgrywają limfocyty T i B, ma wysoce specyficzny charakter i prowadzi do powstania 

pamięci immunologicznej, co pozwala na szybkie eliminowanie infekcji w przypadku 

powtórnego kontaktu z tym samym patogenem (Płytycz i in. 1999). Odporność nabyta 

moŜe mieć charakter komórkowy i humoralny. W przypadku odpowiedzi komórkowej 

w reakcję immunologiczną zaangaŜowane są głównie limfocyty T, natomiast w 

przypadku odpowiedzi humoralnej dochodzi do produkcji wysoko specyficznych białek 

(przeciwciał) przez limfocyty B (np. Roitt i in. 1998, Płytycz i in. 1999). Z reguły oba te 

mechanizmy (komórkowy i humoralny) współdziałają ze sobą podczas reakcji na 

antygeny, jednak zwykle z przewagą jednego bądź drugiego typu odpowiedzi (Płytycz i 

in. 1999).   

Pierwotna odpowiedź humoralna wywoływana jest przy pierwszym kontakcie 

systemu odpornościowego z antygenem i zwykle przebiega w 4 fazach. Pierwsza z nich 

występuje zaraz po podaniu antygenu i jest to wstępna faza opóźnienia, w której nie 

moŜna wykryć przeciwciał. Podczas tej fazy dochodzi do selekcji klonalnej i 
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róŜnicowania się limfocytów B na komórki plazmatyczne i komórki pamięci. W 

kolejnej fazie następuje logarytmiczny wzrost ilości przeciwciał, po czym następuje 

etap, w którym poziom przeciwciał stabilizuje się (faza plateau). W ostatniej fazie 

następuje zmniejszanie się ilości przeciwciał (faza spadku) na skutek związania się ich z 

antygenem lub ich naturalnego rozpadu (Kuby 1997, Roitt i in. 1998). W przypadku 

wtórnej odpowiedzi humoralnej, czyli ponownego kontaktu z tym samym antygenem 

przeciwciała pojawiają się szybciej i w większej ilości aniŜeli podczas odpowiedzi 

pierwotnej. Poza tym występuje większy stopień powinowactwa przeciwciał do 

antygenu i wolniejszy spadek poziomu przeciwciał (Kuby 1997, Roitt i in. 1998).  

 Ocena zdolności układu odpornościowego osobnika do odpowiedzi na dany 

antygen (immunokompetencja) powinna być dokonywana w momencie, kiedy poziom 

produkowanych przeciwciał przeciwko temu antygenowi osiąga wartości maksymalne, 

czyli w fazie plateau (np. Snoeijs i in. 2007). Wydaje się zatem, iŜ znajomość dynamiki 

odpowiedzi humoralnej w odniesieniu do konkretnego antygenu ma istotne znaczenie 

dla prawidłowego i porównywalnego określenia poziomu tej odpowiedzi pomiędzy 

badanymi osobnikami. JednakŜe, w większości prac nie weryfikuje się, kiedy produkcja 

przeciwciał osiąga wartości maksymalne, wybierając moment takiego pomiaru w 

oparciu o wyniki innych prac omawiających dynamikę odpowiedzi humoralnej, przy 

czym często odnoszących się do odmiennych dawek antygenu i róŜnych gatunków 

ptaków (Snoeijs i in. 2007). Wiadomo, Ŝe dynamika odpowiedzi humoralnej moŜe 

potencjalnie zaleŜeć od dawki i rodzaju antygenu, sposobu jego podania i gatunku, 

który jest badany (Roiit i in. 1998). Stąd, brak dokładnej wiedzy na temat przebiegu 

dynamiki produkcji przeciwciał moŜe prowadzić do sytuacji, w której pomiar poziomu 

odpowiedzi nie jest dokonywany podczas fazy stabilizacji i w rezultacie moŜe 

powodować uzyskanie mało wiarygodnych wyników. Warto takŜe podkreślić, Ŝe 

dotychczasowe badania u ptaków zajmowały się prawie wyłącznie dynamiką pierwotnej 

odpowiedzi immunologicznej (np. Snoeijs i in. 2007). Niewiele wiadomo natomiast o 

dynamice wtórnej humoralnej odpowiedzi immunologicznej u ptaków wróblowych, 

gdyŜ szczegółowe badania na ten temat dotyczą jedynie drobiu (np. Li i in. 2000, Beal i 

in. 2004).  

U zeberek, dynamika pierwotnej humoralnej odpowiedzi immunologicznej na 

krwinki owcy została zaprezentowana jedynie w pracy Birkheada i in. (1998). W 

przypadku zaś dynamiki wtórnej odpowiedzi na ten antygen brak jest jakichkolwiek 

danych. Ponadto w cytowanej pracy autorzy zbadali dynamikę produkcji przeciwciał 
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anty-SRBCs poprzez nastrzykiwanie ptaków 100 µl 2% zawiesiny krwinek owcy w 

PBS. Stosowanie niskich dawek krwinek prowadzi jednak często do sytuacji, w której 

znaczny odsetek ptaków nie posiada wykrywalnych przeciwciał anty-SRBCs (np. 

Birkhead i in. 1998, Verhulst i in. 2005, Catoni i in. 2008). W badaniach 

przedstawionych w niniejszej rozprawie uŜyłem wyŜszej dawki krwinek (100 µl 40% 

zawiesiny krwinek w PBS, patrz: Rozdział 2), która z powodzeniem była stosowana u 

innych gatunków ptaków (np. Snoeijs i in. 2007), ale dla której nieznany jest przebieg 

dynamiki produkcji przeciwciał u zeberki.  

Celem badań prezentowanych w tym rozdziale było określenie przebiegu 

dynamiki produkcji przeciwciał anty-SRBCs dla pierwotnej i wtórnej odpowiedzi 

humoralnej przy uŜyciu wspomnianej powyŜej dawki krwinek, co miało waŜne 

implikacje dla badań przedstawionych w dalszych rozdziałach tej rozprawy. Ponadto 

starałem się określić, czy istnieje związek między maksymalnym poziomem przeciwciał 

stwierdzonym w pierwotnej i wtórnej odpowiedzi humoralnej. 

 

Metodyka 

 

Przebieg badań 

Ptaki podczas eksperymentu były przetrzymywane w komorze klimatycznej, w dwóch 

duŜych klatkach (patrz: Rozdział 2). Ogółem wykorzystałem 12 samców będących w 

podobnym wieku (6 miesięcy). Ptaki przydzieliłem losowo do dwóch klatek, po 6 

osobników w kaŜdej, w celu aklimatyzacji na 10 dni przed rozpoczęciem badań. Po tym 

okresie u wszystkich ptaków indukowałem pierwotną odpowiedź humoralną uŜywając 

do tego celu krwinek owcy (patrz: Rozdział 2). Następnie w 2, 4, 6, 8 i 10 dniu po 

immunizacji, w tych samych godzinach (10.00-12.00) pobierałem krew od ptaków w 

celu uzyskania osocza (patrz: Rozdział 2). Po upływie 35 dni od pierwszej immunizacji 

ptaki ponownie nastrzykiwałem krwinkami owcy (patrz: Rozdział 2), tym razem w celu 

określenia wtórnej dynamiki odpowiedzi humoralnej. Poziom przeciwciał przeciw 

krwinkom owcy określiłem przy uŜyciu testu hemaglutynacji (patrz: Rozdział 2). 

Ponadto w dniu pierwszej i powtórnej immunizacji dokonywałem pomiarów masy ciała 

wszystkich osobników. 

 

Analizy statystyczne 

Zmiany poziomu przeciwciał anty-SRBCs w czasie (kolejne dni po immunizacji) w 
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odniesieniu do typu odpowiedzi (pierwotna i wtórna) zbadałem za pomocą analizy 

wariancji z powtarzanymi pomiarami (repeated measures ANOVA). Typ odpowiedzi 

immunologicznej został wprowadzony do modelu jako zmienna kategoryczna. 

PoniewaŜ celem badań było określenie potencjalnych róŜnic w dynamice produkcji 

przeciwciał w kolejnych dniach po immunizacji między odpowiedzią pierwotną i 

wtórną, dlatego interakcja typ odpowiedzi × czas była głównym przedmiotem 

zainteresowania w skonstruowanym modelu statystycznym. W celu ustalenia róŜnic w 

poziomie przeciwciał zanotowanych w kolejnych dniach po immunizacji, zarówno dla 

odpowiedzi pierwotnej, jak i wtórnej, wykonałem analizy post hoc przy pomocy testu 

Tukeya. Za pomocą korelacji Pearsona zbadałem zaleŜność między maksymalnym 

poziomem odpowiedzi osobnika, a jego masą zmierzoną w momencie immunizacji, tak 

aby określić jej potencjalny wpływ na produkcję przeciwciał. Podobnie 

przeanalizowałem zaleŜność między maksymalnym poziomem pierwotnej i wtórnej 

odpowiedzi humoralnej osobnika.  

 

Wyniki  

 

Wszystkie badane osobniki wytworzyły przeciwciała przeciw krwinkom owcy. 

Stwierdziłem istotny wpływ interakcji między typem odpowiedzi i czasem na poziom 

humoralnej odpowiedzi immunologicznej (Tab. 3.1.). Interakcja ta wskazywała na 

odmienny przebieg produkcji przeciwciał w przypadku odpowiedzi pierwotnej i wtórnej 

(Tab. 3.1., Ryc. 3.1.). W przypadku pierwotnej odpowiedzi poziom przeciwciał osiągał 

maksymalną wartość w 6 dniu po immunizacji i utrzymywał się na podobnym poziomie 

aŜ do 10 dnia po nastrzykiwaniu (brak istotnych róŜnic między dniem 6, 8 i 10, Tab. 

3.2.). Z kolei, w przypadku wtórnej odpowiedzi poziom przeciwciał osiągał wyraźny 

szczyt w 6 dniu po immunizacji i miał zbliŜony poziom takŜe w dniu 8 po immunizacji 

(brak istotnych róŜnic między dniem 6 i 8, Tab. 3.3.). Maksymalny poziom przeciwciał 

anty-SRBCs stwierdzony w odpowiedzi pierwotnej nie korelował istotnie z 

maksymalnym poziomem tych przeciwciał zanotowanym w odpowiedzi wtórnej (r = 

0,40, P = 0,20, N = 12). Masa osobnika nie była związana ani z maksymalnym 

poziomem odpowiedzi pierwotnej (r = - 0,09, P = 0,77, N = 12) ani z maksymalnym 

poziomem odpowiedzi wtórnej (r = 0,47, P = 0,12, N = 12).   
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Tabela 3.1. Wyniki ANOVA z powtarzanymi pomiarami, w której poziom przeciwciał anty-
SRBCs w osoczu osobników był analizowany w odniesieniu do typu odpowiedzi i czasu (liczba 
dni od momentu immunizacji). Istotne wyniki pogrubiono. 
 

Źródło zmienności d.f. F P 

 
Typ odpowiedzi 
Czas  
Typ odpowiedzi × czas 
 

 
1, 110 
4, 110 
4, 110 

 
3,07 

69,32 
4,64 

 
 0,093 

< 0,0001 
   0,019 

 
 

 
Rycina 3.1. Przebieg pierwotnej i wtórnej dynamiki produkcji przeciwciał anty-SRBCs w 
kolejnych dniach po immunizacji (średnia z danych oryginalnych ± SE). 
 

 

Dyskusja 

 

Wyniki niniejszych badań wykazały, Ŝe krwinki owcy mogą skutecznie indukować 

humoralną odpowiedź immunologiczną u zeberki, przynajmniej w odniesieniu do 

zastosowanej dawki i sposobu podania antygenu (patrz: Rozdział 2). Wszystkie 

immunizowane osobniki wytworzyły przeciwciała przeciw krwinkom owcy. Jest to o 
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tyle waŜne, Ŝe krwinki owcy stosowane w mniejszych dawkach mogą powodować 

nieefektywną immunizację osobników, zwłaszcza jeśli jest to pierwszy kontakt z 

antygenem (odpowiedź pierwotna).  

 
Tabela 3.2. Wyniki analizy post hoc (test Tukeya) sprawdzającej róŜnice w poziomie 
przeciwciał między kolejnymi dniami pomiaru dla pierwotnej odpowiedzi humoralnej. 
Dodatkowo dla kaŜdego dnia przedstawiono średni poziom przeciwciał ± SE (A) oraz proporcję 
osobników, u których stwierdzono przeciwciała (B). Istotne wyniki pogrubiono.  
 

 Dzień 2 Dzień 4 Dzień 6 Dzień 8 Dzień 10 

A 0 ± 0,0 1,8 ± 0,6 4,9 ± 0,6 5,7 ± 0,6 5,5 ± 0,6 

B 0,00 0,67 0,92 1,00 1,00 

Dzień 2 - 0,035 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Dzień 4 - - <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Dzień 6 - - - 0,64 0,80 

Dzień 8 - - - - 0,99 

Dzień 10 - - - - - 

 
 
Tabela 3.3. Wyniki analizy post hoc (test Tukeya) sprawdzającej róŜnice w poziomie 
przeciwciał między kolejnymi dniami pomiaru dla wtórnej odpowiedzi humoralnej. Dodatkowo 
dla kaŜdego dnia przedstawiono średni poziom przeciwciał ± SE (A) oraz proporcję osobników, 
u których stwierdzono przeciwciała (B). Istotne wyniki pogrubiono.  
 

 Dzień 2 Dzień 4 Dzień 6 Dzień 8 Dzień 10 

A 1,5 ± 0,6 3,8 ± 0,6 7,1 ± 0,6 5,9 ± 0,6 5,0 ± 0,6 

B 0,58 0,92 1,00 1,00 1,00 

Dzień 2 - 0,0002 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Dzień 4 - - <0,0001 0,0011 0,10 

Dzień 6 - - - 0,12 0,001 

Dzień 8 - - - - 0,45 

Dzień 10 - - - - - 

 

W rezultacie moŜe to prowadzi do sytuacji, w której znaczna część spośród wszystkich 

immunizowanych osobników nie wytwarza przeciwciał anty-SRBCs (np. Birkhead i in. 

1998, Verhulst i in. 2005, Catoni i in. 2008). W dotychczasowych badaniach na 

zeberkach, ptaki immunizowano dawkami zawierającymi duŜo mniejszą ilość krwinek 

(100 µl 2% zawiesiny krwinek owcy w PBS; np. Birkhead i in. 1998, Verhulst i in. 

2005) niŜ ta uŜyta w moich badaniach. W pracy Birkheada i in. (1998) liczba ptaków 
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wytwarzających przeciwciała anty-SRBCs w odpowiedzi na immunizację wahała się od 

68 do 84%, natomiast w pracy Verhulsta i in. (2005) wynosiła 70%. W świetle tych 

danych wydaje się, Ŝe zastosowana przeze mnie zwiększona dawka krwinek jest 

odpowiednia do immunizowania zeberek, poniewaŜ wszystkie osobniki wytworzyły 

przeciwciała anty-SRBCs. Warto równieŜ zaznaczyć, Ŝe dawka ta nie spowodowała 

znaczących róŜnic w przebiegu dynamiki produkcji przeciwciał anty-SRBCs w 

porównaniu z dynamiką odpowiedzi przedstawioną w pracy Birkheada i in. (1998, 

patrz: tekst poniŜej). Odmienna dawka krwinek nie spowodowała teŜ róŜnic w poziomie 

odpowiedzi humoralnej, gdyŜ wartości uzyskane w niniejszym badaniach, jak i te 

stwierdzone przez Birkheada i in. (1998) mieściły się w podobnym zakresie.  

Przeprowadzone w tej pracy analizy wskazują na istotne róŜnice w poziomie 

przeciwciał anty-SRBCs w kolejnych dniach po immunizacji między pierwotną i 

wtórną odpowiedzią humoralną. W przypadku pierwotnej odpowiedzi przeciwciała 

anty-SRBCs obserwowane były dopiero w 4 dniu po immunizacji, po czym w dniu 6 

osiągały wartości maksymalne, które utrzymywały się na zbliŜonym poziomie aŜ do 10 

dnia. Z uwagi na zakończenie pobierania krwi w dniu 10 nie udało się określić 

momentu, w którym poziom przeciwciał zaczyna spadać. Jakkolwiek, porównując 

uzyskane wyniki z wcześniejszymi badaniami dotyczącymi dynamiki pierwotnej 

odpowiedzi humoralnej na krwinki owcy moŜna stwierdzić, Ŝe jej przebieg w czasie jest 

bardzo podobny. Odnosi się to zarówno do badań na zeberkach, jak i do innych 

gatunków ptaków, mimo zastosowania róŜnych dawek antygenu (Birkhead i in. 1998, 

Snoeijs i in. 2007). I tak, Birkhead i in. (1998) pokazali, Ŝe faza stabilizacji występuje u 

zaberek między 5 a 9 dniem po immunizacji. Z kolei u bogatki Parus major 

przeciwciała anty-SRBCs osiągały maksymalne wartości między dniem 5 i 8, a u 

szpaka Sturnus vulgaris pomiędzy dniem 6 i 10 po podaniu antygenu (Snoeijs i in. 

2007). Podobny wzorzec dynamiki odpowiedzi humoralnej na krwinki owcy 

stwierdzono takŜe u indyków obserwując maksymalny poziom przeciwciał anty-SRBCs 

w 7 dniu po immunizacji, który był istotnie wyŜszy w porównaniu z tym stwierdzonym 

w 4 i 10 dniu po immunizacji (Li i in. 2000). Jeśli chodzi o wtórną odpowiedź 

immunologiczną to wykazałem, Ŝe poziom przeciwciał anty-SRBCs wzrastał szybciej w 

kolejnych dniach po immunizacji i był wyŜszy, a faza stabilizacji trwała krócej (6 i 8 

dzień) niŜ w przypadku pierwotnej odpowiedzi. Ponadto, ilość przeciwciał wyraźnie 

zaczęła spadać po 8 dniu od podania antygenu. Stwierdzone róŜnice między tymi 

dwoma typami odpowiedzi generalnie odpowiadają wzorcom podawanym w literaturze 
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(np. Roitt i in. 1998). W przypadku wtórnej odpowiedzi na krwinki owcy brak jest 

szczegółowych danych na temat poziomu przeciwciał anty-SRBCs w kolejnych dniach 

po immunizacji u ptaków wróblowych, poza tym, Ŝe poziom przeciwciał we wtórnej 

odpowiedzi jest wyŜszy w porównaniu z odpowiedzią pierwotną (Ardia i in. 2003, 

Hõrak i in. 2006). Jedynie w badaniach na indykach pokazano, Ŝe poziom przeciwciał 

anty-SRBCs zmierzony w 4 dniu po wtórnej immunizacji był najwyŜszy, po czym 

istotnie zmniejszał się w 7 dniu po immunizacji (Li i in. 2000). 

W kilku pracach wykazano, Ŝe poziom odpowiedzi pierwotnej dodatnio koreluje 

z poziomem wtórnej odpowiedzi immunologicznej (Ardia i in. 2003, Råberg i 

Stjernman 2003, Owen-Ashley i in. 2004). Jednak uzyskane przeze mnie dane nie 

potwierdzają takiej zaleŜności, co moŜe po części wynikać z wielkości próby.  

Uzyskane w tych badaniach wyniki mają znaczenie praktyczne, poniewaŜ 

wskazują, Ŝe zastosowanie wyŜszej dawki krwinek zwiększa odsetek ptaków 

odpowiadających na ten antygen, co jednak nie wpływa na ogólny przebieg dynamiki 

produkcji przeciwciał anty-SRBCs. Ponadto wskazują one, Ŝe określanie poziomu 

przeciwciał anty-SRBCs w przypadku odpowiedzi pierwotnej powinno być 

dokonywane między 6 a 10 dniem po zabiegu. Jeśli jednak popatrzymy na proporcję 

ptaków, u których stwierdzono przeciwciała w dniu 6 i 8 po podaniu antygenu (patrz: 

Tab. 3. 2.), to widać, Ŝe najbardziej odpowiednim momentem powinien być 8 dzień po 

immunizacji. Większość dotychczasowych badań wykorzystujących krwinki owcy do 

indukowania odpowiedzi humoralnej określała poziom przeciwciał anty-SRBCs w 6 

dniu po zabiegu (np. Verhulst i in. 2005, Catoni i in. 2008). Z kolei dla odpowiedzi 

wtórnej wydaje się, Ŝe najlepszym momentem do oznaczenia poziomu przeciwciał jest 

dzień 6 po podaniu antygenu. Pomimo, Ŝe badania te przeprowadziłem tylko na 

samcach zeberki, zakładam, Ŝe obie płcie nie róŜnią się istotnie przebiegiem dynamiki 

produkcji przeciwciał. Jak do tej pory, takich międzypłciowych róŜnic nie wykazano w 

przypadku tego typu badań u ptaków wróblowych (Snoeijs i in. 2007).     
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Rozdział 4  

 

 

WPŁYW IMMUNIZACJI SAMICY NA POZIOM 

MATCZYNYCH PRZECIWCIAŁ I AKTYWNO ŚĆ 

LIZOZYMU W JAJACH 

 

 
Wstęp 

 

Samice ptaków mają zdolność oddziaływania na fenotyp i dostosowanie swojego 

potomstwa poprzez manipulowanie składem róŜnych substancji w jajach (Mousseau i 

Fox 1998a, b). Samice mogą nie tylko modyfikować całkowitą alokację zasobów 

zdeponowanych w jajach, co prowadzi często do róŜnic w ich wielkości/masie (np. 

Blanco i in. 2003, Martyka i in. 2010), ale są takŜe w stanie niezaleŜnie wpływać na 

ilość zasobów zawartych w Ŝółtku i białku jaja (np. Bogdanova i in. 2006). Szczególnie 

waŜne jest jednak to, Ŝe samice mogą manipulować ilością specyficznych składników 

przekazywanych do poszczególnych jaj w lęgu, takich jak hormony, przeciwciała i 

karotenoidy (np. Blount i in. 2002, Groothuis i in. 2006). Wydaje się, Ŝe zróŜnicowana 

alokacja tych substancji w poszczególne jaja moŜe być odpowiedzią na działanie 

określonych czynników środowiskowych lub socjalnych i stanowić element strategii 

pozwalającej na zwiększenie sukcesu reprodukcyjnego (np. Müller i in. 2004, Saino i 

in. 2002a, 2002c). Za przykład mogą stanowić badania, w których pokazano, Ŝe wysoka 

presja pasoŜytów w okresie rozrodu skutkuje zwiększoną alokacją matczynych 

czynników immunologicznych do jaj (np. Gasparini i in. 2001, Buechler i in. 2002), co 

w rezultacie moŜe zwiększać oporność potomstwa na te pasoŜyty i w ten sposób 

pozytywnie wpływać na jego Ŝywotność (np. Grindstaff i in. 2003).  

Przeciwciała i lizozym to jedne z kluczowych czynników immunologicznych, 

które samice ptaków za pośrednictwem jaj przekazują swojemu potomstwu. Wiadomo, 

Ŝe matczyne przeciwciała deponowane są przede wszystkim w Ŝółtku (np. Boulinier i 

Staszewski 2008), natomiast lizozym wyłącznie w białku jaja (np. Saino i in. 2002b). 

UwaŜa się, Ŝe przeciwciała otrzymywane od matki stanowią bierną ochronę przed 
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specyficznymi patogenami w pierwszych dniach po wykluciu piskląt, kiedy ich system 

odpornościowy jest jeszcze słabo rozwinięty (np. Apanius 1998). Ponadto w kilku 

pracach wykazano ich bezpośredni wpływ na rozwój i funkcjonowanie układu 

odpornościowego potomstwa (np. Grindstaff i in. 2006, Staszewski i in. 2007, 2010). Z 

kolei, lizozym jest enzymem rozkładającym ściany komórkowe bakterii, który chroni 

jaja i rozwijające się w nich zarodki przed tymi drobnoustrojami (np. Saino i in. 2002b, 

Bonisoli-Alquati i in. 2010). Przypuszcza się, Ŝe w ten sposób lizozym moŜe zwiększać 

Ŝywotność jaj, o czym moŜe świadczyć fakt, Ŝe zwiększona aktywność tego enzymu w 

jajach pozytywnie koreluje z wykluwalnością piskląt (np. Cucco i in. 2007). Warto 

zaznaczyć, Ŝe matczyny lizozym podobnie jak matczyne przeciwciała absorbowany jest 

przez rozwijający się zarodek i moŜe utrzymywać się w krwioobiegu piskląt w ciągu 

pierwszych dni po wykluciu (np. Saino i in. 2002b). Stąd świeŜo wyklute pisklęta w 

wyniku obecności matczynego lizozymu mogą zyskiwać niespecyficzną formę obrony 

przed drobnoustrojami, co w konsekwencji moŜe polepszać ich przeŜywalność w 

początkowym okresie Ŝycia (np. Prusinowska i in. 2000).  

Ekspozycja samicy na patogeny oddziałuje nie tylko na transfer specyficznych 

przeciwciał (np. Gasparini i in. 2001), ale moŜe takŜe wpływać na zwiększoną 

całkowitą alokację przeciwciał w jajach (np. Buechler i in. 2002). Z przeprowadzonych 

do tej pory badań wynika, Ŝe immunizacja samicy dokonywana w okresie od kilku do 

kilkunastu dni przed składaniem jaj wpływa na zwiększoną depozycję matczynych 

przeciwciał w jajach (np. Grindstaff 2008), co więcej nawet ekspozycja samicy na 

ektopasoŜyty w dniu złoŜenia drugiego jaja skutkuje wzrostem zawartość przeciwciał w 

jajach złoŜonych 6 dni po tym zabiegu (8 jajo w lęgu, Buechler i in. 2002). Niewiele 

jednak wiadomo na temat wpływu immunizacji samicy na jednoczesny transfer 

przeciwciał i innych czynników immunologicznych do jaj, takich jak lizozym. 

Dotychczasowe prace prezentują jedynie naturalną zmienność w zawartości tego 

enzymu w białku jaj zarówno pomiędzy zniesieniami róŜnych samic, jak i w kolejnych 

jajach w obrębie lęgu (np. Saino i in. 2002b, Cucco i in. 2007, Shawkey i in. 2008, 

Bonisoli-Alquati i in. 2010, D`Alba i in. 2010). Pojawia się zatem pytanie, czy infekcja 

samicy w okresie rozrodu wpływa, tak jak w przypadku przeciwciał, na zawartość tego 

enzymu w jajach. Z uwagi na waŜną rolę jaką pełni lizozym w ochronie potomstwa 

przed patogenami, wydaje się, Ŝe samice mogą być w stanie zmieniać jego zawartość w 

jajach w odpowiedzi na zwiększone ryzyko naraŜenia potomstwa na czynniki 

chorobotwórcze. Dlatego zwiększona presja patogenów w środowisku podczas 
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składania jaj przez samicę mogłyby skutkować większą alokacją tego enzymu w jajach, 

tak aby zwiększyć Ŝywotność piskląt.  

Celem prezentowanych tutaj badań było określenie wpływu pobudzenia układu 

odpornościowego samicy przez specyficzny antygen na całkowitą alokację matczynych 

przeciwciał i aktywność lizozymu w jajach. Badania te miały takŜe na celu 

sprawdzenie, czy istnieje związek między ilością zdeponowanych przeciwciał i 

aktywnością lizozymu w jajach. Przewidywałem, Ŝe samice immunizowane w okresie 

składnia jaj powinny zwiększać alokację przeciwciał i lizozymu w swoich jajach w 

porównaniu do samic nie poddanych temu zabiegowi (kontrola).  

 

Metodyka  

 

Przebieg eksperymentu 

Dwa tygodnie przed połączeniem ptaków w pary przydzieliłem losowo po 14 samic do 

dwóch grup (eksperyment i kontrola). W tym samym dniu samice z grupy 

eksperymentalnej immunizowałem krwinkami owcy w celu indukowania pierwotnej 

odpowiedzi humoralnej, natomiast samice z grupy kontrolnej nastrzykiwałem wyłącznie 

PBS (patrz: Rozdział 2, 3 i 6). W 6 dniu po tym zabiegu od wszystkich samic 

pobierałem krew w celu uzyskania osocza potrzebnego do określenia poziomu 

przeciwciał anty-SRBCs (patrz: Rozdział 2 i 3). Następnie 14 dni po pierwszym 

nastrzykiwaniu losowo skojarzyłem samice z samcami umieszczając kaŜdą parę w 

osobnej klatce z przymocowaną budką gniazdową. Od tej pory budki były codziennie 

kontrolowane w godzinach 9.00 – 11.00 aŜ do momentu złoŜenia ostatniego jaja w lęgu. 

W dniu złoŜeniu pierwszego jaja samice z grupy eksperymentalnej ponownie 

immunizowałem, aby indukować wtórną odpowiedź humoralną, zaś samice z grupy 

kontrolnej jeszcze raz nastrzykiwałem PBS (patrz: Rozdział 2, 3 i 6). Powtórna 

immunizacja miała na celu zwiększenie poziomu odpowiedzi humoralnej samic, a tym 

samym wzrost ilości przeciwciał przekazywanych do jaj. W 6 dniu po zabiegu 

ponownie pobierałem krew od kaŜdej z samic, aby otrzymać osocze potrzebne do analiz 

poziomu przeciwciał anty-SRBCs (patrz: Rozdział 2 i 3). Ostatecznie jaja złoŜyło 10 

samic z grupy eksperymentalnej i 8 samic z grupy kontrolnej, dlatego prezentowane w 

tym rozdziale wyniki odnoszą się do danych zebranych tylko dla tych samic. Masa ciała 

samic zmierzona w dniu pierwotnej immunizacji nie róŜniła się istotnie między 

badanymi grupami (jednoczynnikowa ANOVA; F1, 16 = 0,98, P = 0,34). Wszystkie 
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samice immunizowane krwinkami owcy wytworzyły przeciwciała anty-SRBCs (średnia 

± SE dla pierwotnej i wtórnej odpowiedzi; odpowiednio 4,9 ± 1,2 i 6,4 ± 0,8), natomiast 

nie stwierdziłem obecności tych przeciwciał u samic z grupy kontrolnej.  

KaŜde jajo, świeŜo zniesione przez samicę zabierałem z gniazda i zastępowałem 

atrapą wykonaną z modeliny. Następnie jajo było waŜone przy uŜyciu wagi 

elektronicznej z dokładnością do 0,01 g i rozbijane w celu oddzielenia białka od Ŝółtka. 

śółtko jaja było równieŜ waŜone za pomocą wagi elektronicznej z dokładnością do 

0,001 g. Białko i Ŝółtko jaja umieszczałem w osobnych probówkach i przechowywałem 

w temperaturze – 25º C aŜ do momentu analiz. 

 

Oznaczanie stęŜenia przeciwciał i aktywności lizozymu  

śółtko jaja po uprzednim rozmroŜeniu zostało uŜyte do wyizolowania obecnych w nim 

przeciwciał (patrz: Rozdział 2). Uzyskany w wyniku tej izolacji nadsącz zawierający 

matczyne przeciwciała został wykorzystany do oznaczenia całkowitego stęŜenia tych 

przeciwciał przy pomocy testu immunoenzymatycznego (ang. Enzyme-Linked Immuno-

Sorbent Assay – ELISA). W badaniach immunologicznych metoda ta jest powszechnie 

stosowana w celu precyzyjnego oznaczania stęŜenia przeciwciał krąŜących w osoczu 

osobników, jak równieŜ przeciwciał zdeponowanych w jajach (np. Müller i in. 2004, 

Staszewski i in. 2010). Pierwszy etap tego testu polegał na opłaszczeniu dołków 

znajdujących się na płytce titracyjnej (96 dołków o płaskim dnie, producent: Nunc) 

króliczymi przeciwciałami przeciwko immunoglobulinom kurczaka (producent: Sigma) 

rozcieńczonymi w stosunku 1:180 w 50 milimolowym roztworze węglanu sodu o pH 

9,6. W tym celu kaŜdy dołek na płytce zaopatrzono roztworem tych przeciwciał w ilości 

50 µl, a następnie przez całą noc pozostawiono płytki w temperaturze 4 ˚C. Następnie 

po uprzednim opróŜnieniu dołków, do kaŜdego z nich dodano 100 µl 1% roztworu 

albuminy wołowej (frakcja V, producent: Roche Diagnostics) w PBS o pH 7,4, po czym 

płytki inkubowano w temperaturze pokojowej przez 1 godzinę. Po tym okresie dołki 

były trzykrotnie przepłukiwane 300 µl 0,05% roztworu PBS-Tween. Kolejnym etapem 

było nakładanie próbek nadsączu z przeciwciałami, które wcześniej rozcieńczono w 

stosunku 1:4000 w 1% roztworze albuminy wołowej w PBS. Następnie 50 µl tak 

rozcieńczonej próbki nadsączu umieszczano w dołkach, w dwóch powtórzeniach. 

Dodatkowo na kaŜdej płytce znajdował się szereg rozcieńczeń standardu wraz kontrolą 

negatywną (zakres stęŜeń od 2000 do 0 U/ml), równieŜ w dwóch powtórzeniach. 

Standard został przygotowany ze zmieszania wszystkich posiadanych próbek nadsączu i 
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posłuŜył do wyznaczenia krzywej wzorcowej koniecznej do obliczenia stęŜenia 

przeciwciał dla kaŜdej z badanych próbek. Zarówno badane próbki, jak i standard 

rozcieńczano przy uŜyciu 1% roztworu albuminy wołowej w PBS. Tak zaopatrzone 

płytki ponownie inkubowano w temperaturze pokojowej przez 3 godziny, po czym 

wszystkie dołki trzykrotnie przepłukiwano 200 µl 0,05% roztworu PBS-Tween. 

Następnie do kaŜdego dołka dodano 50 µl znakowanych fosfatazą alkaliczną króliczych 

przeciwciał przeciwko antygenom kurczaka (producent: Sigma), które wcześniej 

rozcieńczono w stosunku 1:5000 w 1% roztworze albuminy wołowej. Po tym zabiegu 

płytki przetrzymywano przez całą noc w temperaturze 4 ˚C. Ostatnim etapem było 

trzykrotne przemycie dołków 400 µl 0,05% roztworu PBS-Tween, po czym do 

wszystkich dołków dodano 100 µl mieszaniny zawierającej substrat (fosforan p-

nitrofenylu, producent: Merck) i bufor (dwuetanoloamina, producent: Acros Organics) 

dla fosfatazy alkalicznej w celu wywołania reakcji enzymatycznej. Pomiaru absorbancji 

dokonywano przy długości fali 405 nm za pomocą czytnika płytek (producent: 

MultiScan Ascent) po upływie 45 minut od zaopatrzenia dołków substratem dla 

fosfatazy alkalicznej.  

Podobnie jak Ŝółtko, białko po rozmroŜeniu zostało poddane analizom mającym 

za zadanie określić aktywności lizozymu zawartego w tymŜe białku. Pomiaru 

aktywności tego enzymu dokonano za pomocą metody spektrofotometrycznej z 

wykorzystaniem 96-dołkowych płytek titracyjnych o płaskim dnie (producent: Nunc). 

Na początku do dołków na płytce dodano po 100 µl białka rozcieńczonego w stosunku 

1:2000 w 67 milimolowym fosforanie sodu o pH 6,2. Następnie do kaŜdego dołka 

dodano 100 µl uaktywnionych bakterii Micrococcus lysodeikticus (producent: Sigma) w 

formie zawiesiny sporządzonej w 67 milimolowym fosforanie sodu o pH 6,2 (1mg 

przetrwalników bakterii na 3 ml fosforanu sodu). Kolejnym etapem było mierzenie 

absorbancji przy długości fali 405 nm za pomocą czytnika płytek (producent: Multiskan 

Akcent). Pomiary były dokonywane w odstępach 30 sekundowych przez okres 0,5-5 

minut od umieszczenia płytki w czytniku (płytka była automatycznie wstrząsana przed 

kaŜdym pomiarem). Dodanie bakterii do rozcieńczonych próbek białka powoduje, Ŝe 

absorbancja płynu w danym dołku zmienia się w czasie na skutek degradacji ścian 

komórkowych bakterii przez lizozym, a szybkość tych zmian (aktywność enzymu) jest 

proporcjonalna do ilości lizozymu w białku. To pozwoliło na obliczenie indeksu 

obrazującego aktywność lizozymu w ten sposób, Ŝe odejmowano pomiar absorbancji w 

5 minucie pomiaru od tego dokonanego po 30 sekundach. Otrzymany wynik podzielono 
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przez 4,5 (długość całego okresu, kiedy dokonywano pomiaru absorbancji), po czym 

wynik ten przemnoŜono przez 100, tak aby końcowa wartość była bardziej czytelna.     

 PowyŜsze protokoły zostały poprzedzone wcześniejszymi testami, które miały 

na celu znalezienie najlepszych warunków do przeprowadzenia ostatecznych analiz.  

 

Analizy statystyczne       

W celu przeanalizowania czynników wpływających na masę jaja i Ŝółtka oraz stęŜenie 

matczynych przeciwciał w Ŝółtku i aktywność lizozymu w białku zastosowałem liniowy 

model mieszany (PROC MIXED, SAS). We wszystkich modelach grupa była 

traktowana jako zmienna kategoryczna, zaś numer jaja jako zmienna towarzysząca. 

Numer jaja został włączony do modelu, gdyŜ oczekiwałem, Ŝe stęŜenie przeciwciał i 

aktywność lizozymu moŜe zmieniać się wraz z kolejnością złoŜenia jaj w lęgu. W 

początkowym modelu badającym wpływ grupy i numeru jaja na stęŜenie przeciwciał w 

Ŝółtku, oprócz tychŜe zmiennych niezaleŜnych sprawdziłem równieŜ efekty związane z 

wielkością zniesienia i masą Ŝółtka, które wprowadziłem do modelu jako zmienne 

ciągłe. Zbadałem takŜe wszystkie interakcje pierwszego rzędu między grupą i kaŜdą ze 

zmiennych ciągłych. W ten sam sposób wykonałem analizę dla aktywności lizozymu, 

przy czym zamiast masy Ŝółtka, do początkowego modelu wprowadziłem masę całego 

jaja. Ponadto za pomocą liniowego modelu mieszanego (PROC MIXED, SAS) 

określiłem zaleŜność między stęŜeniem przeciwciał w Ŝółtku, a aktywnością lizozymu 

w białku jaja wprowadzając do tego modelu takŜe grupę i numer jaja. W modelu tym 

sprawdziłem teŜ wszystkie potencjalne interakcje. We wszystkich opisanych powyŜej 

modelach zniesienie samicy (gniazdo) było traktowane jako czynnik losowy. ZaleŜność 

między średnim stęŜeniem przeciwciał w Ŝółtkach jaj a masą ciała samicy (zmierzoną w 

dniu pierwszego nastrzykiwania) określiłem przy uŜyciu ogólnego modelu liniowego 

(PROC GLM, SAS). UŜywając takŜe ogólnego modelu liniowego zbadałem zaleŜność 

między średnią zawartością lizozymu w jajach, a masą ciała samicy (zmierzoną w dniu 

pierwszego nastrzykiwania SRBCs). W obu analizach sprawdzałem takŜe efekt grupy i 

interakcji między grupą i masą ciała. Nieistotne interakcje i zmienne ciągłe były 

stopniowo usuwane z kaŜdego badanego modelu w celu zwiększenia mocy testów. 

Analizy statystyczne dla stęŜenia przeciwciał przeprowadziłem na zlogarytmowanych 

danych, poniewaŜ pierwotny rozkład wartości resztkowych dla tej zmiennej nie był 

zgodny z rozkładem normalnym. 
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Wyniki  

 

Masa jaj nie róŜniła się istotnie między badanymi grupami (F1, 16.3 = 0,10, P = 0,76), ale 

istotnie zwiększała się wraz z kolejnością złoŜenia jaj w lęgu (F1, 66.5 = 7,76, P = 0,007). 

W przypadku Ŝółtka, zarówno grupa, jak i kolejność złoŜonego jaja nie wpływały 

istotnie na jego masę (grupa: F1, 17 = 0,04, P = 0,85; numer jaja: F1, 65.8 = 3,02, P = 0,09).  

Zmienność w stęŜeniu matczynych przeciwciał zawartych w Ŝółtkach jaj 

wyjaśniała istotna interakcja między grupą eksperymentalną i numerem jaja (Tab. 4.1.), 

która wskazywała, Ŝe stęŜenie przeciwciał zmienia się w kolejnych jajach, ale wzorzec 

tych zmian róŜni się pomiędzy grupami (Ryc. 4.1.). Po wykonaniu oddzielnych analiz 

dla kaŜdej z grup okazało się, Ŝe u samic immunizowanych stęŜenie matczynych 

przeciwciał wzrastało w ostatnich jajach w lęgu (numer jaja: F1, 42.1 = 8,98, P = 0,005; 

Ryc. 4.1.), natomiast nie zmieniało się z kolejnością złoŜenia jaj w zniesieniach samic z 

grupy kontrolnej (numer jaja: F1, 23.2 = 1,78, P = 0,20; Ryc. 4.1.). Aktywność lizozymu 

zdeponowanego w białku róŜniła się w kolejnych jajach w lęgu, ale wzorzec tych róŜnic 

był odmienny dla kaŜdej z badanych grup, o czym świadczyła istotna interakcja grupa × 

numer jaja (Tab. 4.1. Ryc. 4.2.). Analizy przeprowadzone oddzielnie dla kaŜdej grupy 

wykazały, Ŝe aktywność lizozymu rosła w kolejnych jajach w lęgu u samic z grupy 

kontrolnej (F1, 22.4 = 11.53, P = 0,002; Ryc. 4.2.), ale nie zmieniała się z kolejnością 

złoŜenia jaj w przypadku immunizowanych samic (F1, 37.1 = 2,38, P = 0,13; Ryc. 4.2.). 

Ponadto stwierdziłem, Ŝe aktywność lizozymu zawartego w jajach w obu badanych 

grupach pozytywnie korelowała z wielkością lęgu (Tab. 4.1.).  

 
Tabela 4.1. Wyniki liniowych modeli mieszanych, w których zbadano wpływ grupy i 
kolejności złoŜenia jaja na stęŜenie przeciwciał w Ŝółtku i aktywność lizozymu w białku jaja. 
Istotne wyniki pogrubiono. 
 

Źródło zmienności d.f. F P 

 
StęŜenie przeciwciał 
      Grupa  
      Numer jaja 
      Grupa × numer jaja 
 
Lizozym  
      Grupa  
      Numer jaja 
      Grupa × numer jaja 
      Wielkość zniesienia 
 

 
 
1, 42.9 
1, 65.5 
1, 65.5 
 
 
1, 18.7 
1, 59.3 
1, 59.7 
1, 15.3 

 
 

0,99 
1,56 
6,32 

 
 

2,53 
14,88 
5,71 
8,03 

 
 

0,325 
0,217 
0,014 

 
 

0,128 
0,0003 
0,020 
0,012 
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Rycina 4.1. Całkowite stęŜenie matczynych przeciwciał w Ŝółtku w zaleŜności od grupy i 
kolejności złoŜenia jaj w lęgu (średnia z danych oryginalnych ± SE). Liczebność próby podano 
nad SE. 
 
 

Rycina 4.2. Aktywność matczynego lizozymu w białku w odniesieniu do grupy i kolejności 
złoŜenia jaj w lęgu (średnia z danych oryginalnych ± SE). Liczebność próby podano nad SE. 
 

Przeprowadzone analizy nie wykazały zaleŜności między stęŜeniem przeciwciał 

zdeponowanych w Ŝółtku, a aktywnością lizozymu w białku jaj (aktywność lizozymu: 

F1, 31 = 0,08, P = 0,79; grupa: F1, 47 = 0,80, P = 0,37; numer jaja: F1, 64.7 = 1,41, P = 0,24; 

grupa × numer jaja: F1, 64.3 = 5,04, P = 0,028). Podobnie nie stwierdziłem zaleŜności 

między średnim stęŜeniem przeciwciał w jajach i masą ciała samicy (F1, 15 = 0,22, P = 

0,65) ani między średnią aktywnością lizozymu w jajach i masą ciała samicy (F1, 15  = 
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1,28, P = 0,28). W obu tych analizach grupa nie miała istotnego wpływu na badane 

zmienne zaleŜne (odpowiednio F1, 15  = 2,23, P = 0,28 i F1, 15 = 1,43, P = 0,25). 

 

Dyskusja 

 

W przedstawionych tutaj badaniach określiłem wpływ immunizacji samicy na wzorzec 

całkowitej alokacji matczynych przeciwciał i aktywność lizozymu w jajach. 

Wykazałem, Ŝe w przypadku samic naleŜących do grupy eksperymentalnej całkowite 

stęŜenie przeciwciał zdeponowanych w Ŝółtku wzrastało w ostatnich jajach w lęgu. 

Wynik ten jest o tyle ciekawy, Ŝe dotychczas nie stwierdzono, aby immunizacja samicy 

krwinkami owcy oddziaływała na całkowitą ilość przeciwciał zdeponowanych w Ŝółtku. 

Zaobserwowany w tej grupie wzrost zawartości przeciwciał w 5 i 6 jaju jest 

prawdopodobnie związany z przebiegiem produkcji przeciwciał na skutek wtórnej 

immunizacji samicy. Warto przypomnieć, Ŝe stwierdzony u ptaków dorosłych wzorzec 

dynamiki wtórnej odpowiedzi humoralnej na krwinki owcy wskazuje, Ŝe produkcja 

przeciwciał anty-SRBCs w kolejnych dniach po immunizacji jest dość gwałtowna, a 

pierwsze przeciwciała pojawiają się w osoczu juŜ w drugim dniu po zabiegu (patrz: 

Rozdział 3). Biorąc pod uwagę czas potrzebny do uformowania Ŝółtka i złoŜenia jaja 

(np. Christians i Williams 2001) moŜna oczekiwać, Ŝe wzrost ilość przeciwciał 

powinien być obserwowany właśnie w ostatnich jajach w lęgu, co jest bezpośrednim 

wynikiem wzrastającego poziomu tych przeciwciał w osoczu samicy. Wyjaśnienie to 

jest bardzo prawdopodobne, gdyŜ eksponowanie samic bogatki na działanie 

ektopsoŜytów (pcheł) w dniu złoŜenia drugiego jaja powodowało wzrost całkowitej 

ilości matczynych przeciwciał w 8 jaju (Buechler i in. 2002). Uzyskany przeze mnie 

wynik moŜe równieŜ pośrednio wskazywać na bierny mechanizm transferu matczynych 

przeciwciał do jaj (np. Grindstaff i in. 2003). Samice z grupy kontrolnej, które nie były 

poddane immunizacji deponowały w kolejnych jajach w lęgu podobną ilość 

matczynych przeciwciał. U szeregu innych gatunków stwierdzono zróŜnicowaną ilość 

przeciwciał w zaleŜności od kolejności złoŜenia jaj w lęgu (np. Blount i in. 2002, 

Groothuis i in. 2006, Hargitai i in. 2006).  

W prezentowanych w tym rozdziale badaniach stwierdziłem równieŜ, iŜ 

immunizacja samicy miała wpływ na aktywność lizozymu zdeponowanego w jajach. 

Wzorzec alokacji tego enzymu w kolejnych jajach w lęgu był odmienny dla kaŜdej z 

badanych grup. W grupie kontrolnej aktywność lizozymu zawartego w białku 
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stopniowo wzrastała wraz z kolejnością złoŜenia jaj w lęgu, natomiast w zniesieniach 

immunizowanych samic aktywność lizozymu nie zmieniała się w kolejno składanych 

jajach. Wynik ten wskazuje na to, Ŝe samice zeberek są w stanie róŜnicować zawartość 

lizozymu w poszczególnych jajach wewnątrz zniesienia. Dotychczasowe prace na temat 

zawartości lizozymu w jajach stwierdziły, Ŝe jego ilość moŜe zmniejszać się w 

kolejnych jajach w lęgu (u dymówki, Saino i in. 2002b; u kuropatwy Perdix perdix, 

Cucco i in. 2007), pozostawać taka sama we wszystkich jajach w zniesieniu (u 

modraszki Cyanistes caeruleus, D`Alba i in. 2010), bądź tak jak stwierdziłem w 

niniejszej pracy wzrastać w kolejno składanych jajach (u mewy romańskiej Larus 

michahellis, Bonisoli-Alquati i in. 2010). Prace te podkreślają znaczenie lizozymu nie 

tylko w ochronie jaj i rozwijających się w nich zarodków przed wpływem zewnętrznych 

czynników chorobotwórczych, ale takŜe jego rolę jako czynnika oddziałującego na 

wykluwalność i Ŝywotność piskląt. Świadczą o tym wyniki badań, w których wykazano 

pozytywną zaleŜność między aktywnością matczynego lizozymu, a 

prawdopodobieństwem wyklucia się pisklęcia z jaja (Saino i in. 2002b, Cucco i in. 

2007). Wykazano ponadto, Ŝe zwiększona ilość lizozymu zawartego w jajach moŜe 

polepszać przeŜywalność piskląt na wczesnych etapach ich rozwoju postnatalnego (np. 

Prusinowska i in. 2000). Wydaje się zatem, iŜ obserwowana zróŜnicowana alokacja 

lizozymu w obrębie lęgu u poszczególnych gatunków ptaków moŜe odzwierciedlać 

róŜne strategie, dzięki którym samice zwiększają dostosowanie swojego potomstwa 

(Shawkey i in. 2008).  

Stwierdzony w grupie kontrolnej u zeberek wzorzec alokacji lizozymu moŜe 

mieć równieŜ znaczenie przystosowawcze, poniewaŜ prawdopodobieństwo wyklucia z 

jaja i przeŜycia piskląt spada wraz z kolejnością złoŜenia jaj w lęgu (Rutkowska i 

Cichoń 2005, 2006). W ten sposób wzrost zawartości lizozymu w kolejnych jajach 

mógłby mieć pozytywny efekt na wykluwalność/przeŜywalność piskląt pochodzących z 

ostatnich jaj w lęgu. Oczywiście nie jest teŜ wykluczone, Ŝe stwierdzony tu obraz 

alokacji lizozymu w jajach nie ma przystosowawczego charakteru, ale jest wynikiem 

procesów fizjologicznych zachodzących podczas formowania kolejnych jaj wewnątrz 

lęgu. Najbardziej interesujący jest jednak fakt, Ŝe immunizacja zmieniała wzorzec 

aktywności lizozymu w kolejno składanych jajach w porównaniu do samic z grupy 

kontrolnej. W rezultacie ostatnie jaja w lęgu zawierające zwiększoną ilość matczynych 

przeciwciał miały jednocześnie zmniejszoną aktywność lizozymu. Wynik ten sugeruje, 

Ŝe samice immunizowane w czasie formowania jaj mogą zwiększać alokację 
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przeciwciał kosztem obniŜonej zawartości lizozymu w jajach, co mogłoby wskazywać 

na pewien rodzaj kompromisu fizjologicznego w alokacji obu tych czynników 

immunologicznych. Problem ten jest o tyle ciekawy, Ŝe zarówno alokacja przeciwciał, 

jak i lizozymu w jajach moŜe być kosztowna dla samicy, głównie z powodu 

ograniczonej dostępności zasobów (np. Karell i in. 2008, Shawkey i in. 2008). 

Wskazują na to badania pokazujące, Ŝe zwiększona ilość zasobów pokarmowych w 

okresie poprzedzającym składanie jaj powoduje wzrost zawartość matczynych 

przeciwciał i lizozymu w jajach (np. Cucco i in. 2007, Pihlaja i in. 2006). Świadczyć to 

moŜe o tym, Ŝe tylko samice będące w dobrej kondycji są w stanie deponować w 

swoich jajach większą ilość czynników immunologicznych. W ten sposób moŜe 

dochodzić do kompromisu między ilością deponowanych przeciwciał i zawartością 

lizozymu w jajach. Zwiększona produkcja przeciwciał na skutek immunizacji samicy 

mogłaby zatem, prowadzić do jednoczesnego wzrostu zawartości matczynych 

przeciwciał i obniŜenia aktywności lizozymu w jajach. Ostatecznie, jednak trudno 

stwierdzić czy obserwowany spadek aktywności lizozymu w jajach immunizowanych 

samic jest wynikiem potencjalnego kompromisu, czy teŜ wynika z innych przyczyn, 

poniewaŜ nie stwierdziłem bezpośredniego związku między stęŜeniem przeciwciał i 

aktywnością lizozymu w poszczególnych jajach (brak istotnej interakcji grupa × numer 

jaja × aktywność lizozymu).  

W przeprowadzonych tutaj badaniach wykazałem równieŜ, Ŝe aktywność 

lizozymu zdeponowanego w białku jaj pozytywnie koreluje z wielkością zniesienia 

niezaleŜnie od grupy, czego nie stwierdziłem w odniesieniu do zawartości przeciwciał 

w Ŝółtku jaj. Samice posiadające większe lęgi zwykle są w lepszej kondycji i posiadają 

więcej dostępnych zasobów. Taki wynik moŜe sugerować, Ŝe produkcja lizozymu jest 

bardziej kosztowna niŜ produkcja przeciwciał, dlatego tylko samice posiadające więcej 

zasobów są w stanie deponować większą ilość lizozymu do swoich jaj. Potwierdzają to 

badania Cucco i in. (2007), którzy wykazali, Ŝe samice dokarmiane karotenoidami 

przed składaniem jaj posiadały zwiększoną zawartość lizozymu w swoich jajach w 

porównaniu do grupy samic karmionych standardowym pokarmem nie wzbogaconym w 

karotenoidy. Warto zaznaczyć jednak, Ŝe wiele z dotychczasowych prac zajmujących 

się lizozymem nie wykazało zaleŜność pomiędzy wielkością lęgu, a aktywnością tego 

enzymu w jajach (np., Shawkey i in. 2008, D`Alba i in. 2010).            
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Rozdział 5  

 

 

ZAWARTO ŚĆ MATCZYNYCH PRZECIWCIAŁ W 

JAJACH W ZALE śNOŚCI OD PŁCI ZARODKA I 

KOLEJNO ŚCI ZŁO śENIA JAJ W L ĘGU  

 

 
Wstęp 

 
Międzypokoleniowy transfer matczynych przeciwciał stanowi waŜny mechanizm, który 

pozwala matkom modyfikować oporność ich potomstwa na patogeny (np. Grindstaff i 

in. 2003, Hasselquist i Nilsson 2009). Matczyne przeciwciała dostarczają biernej 

ochrony przeciw patogenom, zanim młode osobniki będą w stanie radzić sobie 

samodzielnie z infekcjami. Ich rola ma szczególne znaczenie na wczesnych etapach 

Ŝycia potomstwa, kiedy to młode osobniki nie posiadają jeszcze w pełni rozwiniętego 

systemu odpornościowego (Apanius 1998). Szereg badań wskazuje takŜe na waŜną rolę 

matczynych przeciwciał dla rozwoju, przeŜywalności i płodności osobników 

potomnych (np. Gustafsson i in. 1994, Buechler i in. 2002, Grindstaff i in. 2003, 

Grindstaff i in. 2006, Kallio i in. 2006). Dlatego uwaŜa się, Ŝe transfer matczynych 

przeciwciał moŜe stanowić przystosowawczy mechanizm (np. Grindstaff i in. 2003), 

który pozwala samicy zmniejszać podatność potomstwa na patogeny, co ostatecznie 

moŜe skutkować wzrostem jej dostosowania. Stąd, alokacja matczynych przeciwciał do 

jaj moŜe mieć szczególne znaczenie w sytuacji, kiedy zarówno matka, jak i jej 

potomstwo naraŜeni są na te same patogeny (np. Grindstaff i in. 2003, 2006, Grindstaff 

2008). Potwierdzają to badania pokazujące, Ŝe ilość przeciwciał transmitowanych do jaj 

zaleŜy od stopnia naraŜenia samicy na czynniki chorobotwórcze w miejscu jej 

gniazdowania (np. Gasparini i in. 2001, Buechler i in. 2002). Przykładowo, samice 

mewy trójpalczastej Rissa tridactyla, które gniazdowały w miejscach o wysokim 

zagęszczeniu ektopasoŜytów (kleszczy) deponowały w swoich jajach istotnie więcej 

przeciwciał skierowanych przeciw krętkom boreliozy, aniŜeli samice gniazdujące w 

warunkach o niskim zagęszczeniu tych ektopasoŜytów (Gasparini i in. 2001). Podobne 

wyniki uzyskano w badaniach, w których nastrzykiwano samice specyficznym 
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antygenem i określano stęŜenie przeciwciał przeciw temu antygenowi w złoŜonych 

przez nie jajach (np. Saino i in. 2003, Staszewski i in. 2007, Grindstaff 2008). 

Wszystkie te prace wskazują na to, Ŝe samice przechodzące infekcję przed lub podczas 

produkcji jaj przekazują swojemu potomstwu przeciwciała wytworzone na skutek tej 

infekcji.  

Fakt, Ŝe samice ptaków przekazują swoje przeciwciała potomstwu za 

pośrednictwem jaj (np. Grindstaff i in. 2003, Boulinier i Staszewski 2008) daje 

wyjątkową sposobność do badań zmienności tego czynnika immunologicznego w jajach 

w obrębie tego samego lęgu. Jeśli samice ptaków posiadają kontrolę nad ilością 

przeciwciał przekazywanych do kaŜdego z jaj, to poprzez zróŜnicowaną alokację tych 

przeciwciał byłyby w stanie wpływać na rozwój i Ŝywotność poszczególnych 

potomków. W ten sposób, matki mogłyby róŜnicować alokacje przeciwciał w 

zaleŜności od wartości reprodukcyjnej potomstwa, tak aby zwiększać swój własny 

sukces reprodukcyjny. Do tej pory tylko kilka prac zademonstrowało u ptaków 

zróŜnicowaną alokację przeciwciał do poszczególnych jaj w lęgu (Blount i in. 2002, 

Saino i in. 2003, Müller i in. 2004, Groothuis i in. 2006, Hargitai i in. 2006, Pihlaja i in. 

2006). W swoich badaniach na dymówce, Saino i in. (2003) wykazali zwiększoną 

zawartość matczynych przeciwciał w jajach z zarodkami samiczymi. Autorzy ci 

sugerują, Ŝe takie róŜnice w alokacji przeciwciał mogą mieć związek z obserwowaną u 

tego gatunku zwiększoną śmiertelnością samic w porównaniu do samców. Z kolei u 

śmieszek, Müller i in. (2004) stwierdzili, Ŝe stęŜenie matczynych przeciwciał zaleŜało 

jednocześnie od płci zarodka i kolejności złoŜenia jaj w lęgu, co mogłoby świadczyć o 

tym, Ŝe samice róŜnicują alokacje przeciwciał w zaleŜności od wartości reprodukcyjnej 

potomstwa męskiego i Ŝeńskiego wykluwającego się z poszczególnych jaj w lęgu. 

Ponadto u muchołówki białoszyjej i sroki wykazano, Ŝe poziom matczynych 

przeciwciał wzrastał w kolejnych jajach w lęgu i był najwyŜszy w jajach złoŜonych na 

końcu zniesienia (Hargitai i in. 2006, Pihlaja i in. 2006). Obie te prace wskazują, Ŝe 

pisklęta wyklute jako ostatnie w lęgu mogą korzystać ze zwiększonej ilości przeciwciał 

otrzymanych od matki, gdyŜ z reguły przegrywają w konkurencji o zasoby ze starszym 

rodzeństwem. Taki sposób deponowania matczynych przeciwciał do poszczególnych jaj 

moŜe stanowić strategię, która pozwala matce zwiększać szanse przeŜycia bardziej 

wraŜliwego potomstwa.           

Celem przeprowadzonych tu badań było sprawdzenie, czy samice zeberek 

immunizowane krwinkami owcy przed rozpoczęciem lęgu przekazują do swoich jaj 
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przeciwciała anty-SRBCs, a jeśli tak, to czy płeć zarodka i kolejność złoŜenia jaj 

wpływają na poziom alokacji tych przeciwciał. Potomstwo Ŝeńskie u zeberek uwaŜane 

jest za bardziej wraŜliwą płeć, która w obliczu niekorzystnych warunków środowiska 

ponosi większe straty w dostosowaniu (np. Kilner 1998, Birkhead i in. 1999, Martins 

2004). MoŜna zatem, oczekiwać róŜnic międzypłciowych w ilości matczynych 

przeciwciał przekazywanych do jaj. Dlatego przewidywałem, Ŝe jaja zawierające 

zarodki Ŝeńskie powinny mieć wyŜszy poziom matczynych przeciwciał anty-SRBCs niŜ 

jaja z zarodkami męskimi, poniewaŜ zwiększona alokacja matczynych czynników 

immunologicznych mogłaby zwiększać Ŝywotność bardziej wraŜliwych córek. Ponadto 

przewidywałem, Ŝe jaja złoŜone jako ostanie powinny posiadać wyŜszy poziom tych 

przeciwciał, aniŜeli jaja złoŜone jako pierwsze w lęgu. Pisklęta zeberek wykluwają się 

asynchronicznie, co skutkuje wyŜszą śmiertelnością wśród piskląt pochodzących z 

ostatnich jaj w lęgu (np. Rutkowska i Cichoń 2005). Stąd, większa ilość matczynych 

przeciwciał zawartych w ostatnich jajach w lęgu mogłaby zwiększać przeŜywalność 

wykluwających się z nich piskląt.  

 

Metodyka 

 

Przebieg eksperymentu 

W badaniach wykorzystałem 36 samic, które były immunizowane krwinkami owcy 

(patrz: Rozdział 2 i 3). Samice były nastrzykiwane dwukrotnie w odstępie 4 tygodni, 

przy czym za drugim razem (wtórna immunizacja) na 4 dni przed kojarzeniem z 

samcami. Po 6 dniach od wtórnej immunizacji pobierałem od wszystkich samic krew 

celem uzyskania osocza do późniejszych analiz, w których oznaczałem poziom 

przeciwciał anty-SRBCs (patrz: Rozdział 2 i 3). W dniu kojarzenia klatki 

zaopatrywałem w materiał gniazdowy i budki lęgowe. Od tego momentu codzienne 

kontrolowałem budki lęgowe w godzinach 9.00 - 11.00, aby notować etapy budowy 

gniazda i składanie jaj. ŚwieŜo złoŜone jaja zabierałem z budek i zastępowałem 

atrapami z modeliny, aŜ do momentu skompletowania zniesienia przez samicę. KaŜde 

jajo waŜyłem za pomocą wagi elektronicznej z dokładnością do 0,01 g i numerowałem 

nietoksycznym markerem, po czym umieszczałem je w inkubatorze (wilgotność ok. 

70%, temperatura 36,4˚ C) na okres 72 godzin. Procedura ta miała na celu rozwój 

zarodka w takim stopniu, aby moŜliwe było pobranie tkanki do molekularnych analiz 

płci. Jednocześnie okres inkubacji musiał być krótki, tak aby rozwijający się zarodek 
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nie wpływał istotnie na ilość matczynych substancji zdeponowanych w Ŝółtku (Rutstein 

i in. 2005). Warto zaznaczyć, Ŝe większość matczynych przeciwciał jest absorbowana 

przez zarodek dopiero w ostatnich 5-6 dniach inkubacji (Rose i Orlans 1981). 

Dokładnie po 72 godzinach wyjmowałem jaja z inkubatora i zamraŜałem je w 

temperaturze – 25 ˚C.  

 

Oznaczanie płci i poziomu przeciwciał anty-SRBCs w jajach 

ZamroŜone jajo było rozłupywane celem odseparowania białka od Ŝółtka, z 

jednoczesnym wyizolowaniem tarczki zarodkowej (fakt, Ŝe jajo było zamroŜone 

ułatwiało szybkie i łatwe oddzielenie tych elementów od siebie). Oczyszczone z białka i 

pozbawione tarczki zarodkowej Ŝółtko waŜyłem za pomocą wagi elektronicznej z 

dokładnością do 0,001 g, po czym Ŝółtko ponownie umieszczałem w temperaturze – 25 

˚C. Tkanka z tarczki zarodkowej była od razu po wyizolowaniu poddawana ekstrakcji w 

celu otrzymania DNA potrzebnego do molekularnych analiz płci (patrz: Rozdział 2). 

śółtko po rozmroŜeniu posłuŜyło do wyizolowania matczynych przeciwciał (patrz: 

Rozdział 2). Następnie otrzymany nasącz w wyniku izolacji zawierający matczyne 

przeciwciała wykorzystywałem do określenia poziomu przeciwciał anty-SRBCs za 

pomocą zmodyfikowanego testu hemaglutynacji (Grindstaff i in. 2005, patrz teŜ: 

Rozdział 2). Test ten wykonałem od razu po wykonaniu ekstrakcji dla wszystkich jaj 

jednocześnie. Nadsącz w ilości 20 µl umieszczałem w pierwszym z 8 dołków w szeregu 

na U-kształtnej płytce titracyjnej (producent: Nunc). Następnie z pierwszego dołka 

pobierałem 10 µl nadsączu i umieszczałem w kolejnym dołku, rozcieńczając go w 10 µl 

PBS w taki sposób, Ŝe kaŜdy kolejny dołek w szeregu zawierał dwukrotnie bardziej 

rozcieńczony nadsącz w porównaniu z dołkiem poprzednim. Na koniec, do kaŜdego 

dołka dodawałem 10 µl 2% zawiesiny świeŜych odwłóknionych krwinek owcy w 

buforze PBS. Następnie płytki były inkubowane w temperaturze 37 ºC przez 1 godzinę, 

po czym odczytywałem wynik, którym był numer dołka o największym rozcieńczeniu 

nadsączu z widoczną aglutynacją krwinek. Na płytce znajdowały się dwa powtórzenia 

dla kaŜdego jaja. Ponadto na kaŜdej płytce znajdowały się dołki zawierające tylko PBS 

(po jednym dla kaŜdej próbki), które były traktowane tak jak dołki z nadsączem i 

stanowiły kontrolę negatywną. 

 

Analizy statystyczne 

W analizach statystycznych wykorzystałem dane zebrane dla 35 samic (138 jaj),  
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poniewaŜ jedna z 36 immunizowanych samic nie miała wykrywalnych przeciwciał 

anty-SRBCs. W celu zbadania wpływu płci zarodka i kolejności złoŜenia jaja na poziom 

matczynych przeciwciał anty-SRBCs w Ŝółtku uŜyłem liniowego modelu mieszanego 

(PROC MIXED, SAS). W skonstruowanym modelu płeć była czynnikiem ustalonym, 

natomiast numer jaja został wprowadzony jako zmienna towarzysząca, aby kontrolować 

potencjalne róŜnice w zawartości przeciwciał w kolejnych jajach w lęgu. Początkowy 

model zawierał równieŜ masę Ŝółtka i wielkość zniesienia, które zostały włączone jako 

zmienne ciągłe oraz wszystkie moŜliwe interakcje mogące wyjaśniać zmienność w 

poziomie matczynych przeciwciał anty-SRBC. Nieistotne interakcje i zmienne ciągłe 

były stopniowo usuwane z modelu. W rezultacie końcowy model zawierał tylko płeć 

zarodka, numer jaja i interakcję między tymi zmiennymi. Ponadto przeanalizowałem 

związek miedzy kolejnością złoŜenia jaja a płcią zarodka uŜywając uogólnionego 

modelu mieszanego z funkcją wiąŜącą logit i dwumianowym rozkładem wariancji błędu 

(GLIMMIX, SAS). Analizę tę wykonałem, aby sprawdzić czy płcie są losowo 

umieszczane w kolejno składanych jajach, gdyŜ ewentualne istotne odchylenie 

proporcji płci między jajami mogłoby rzutować na interpretację wyników z 

wcześniejszej analizy. We wszystkich analizach zniesienie samicy (gniazdo) zostało 

włączone do kaŜdego modelu jako czynnik losowy. Sprawdziłem równieŜ, czy 4 

zmienne ciągłe, tj. poziom przeciwciał anty-SRBCs w osoczu samicy, masa ciała 

samicy, proporcja płci w lęgu i liczba dni, które upłynęły od momentu wtórnej 

immunizacji do złoŜeniem pierwszego jaja, wpływają na średni poziom matczynych 

przeciwciał anty-SRBCs w jajach. W tym celu wykonałem analizę z zastosowaniem 

ogólnego modelu liniowego (PROC GLM, SAS).  

 

Wyniki  

 

Stwierdziłem, Ŝe interakcja między płcią zarodka i kolejnością złoŜenia jaja istotnie 

wyjaśniała zmienność w poziomie matczynych przeciwciał anty-SRBCs zawartych w 

Ŝółtku (Tab. 5.1.). Poziom przeciwciał zmieniał się w kolejnych jajach w lęgu, ale 

zaleŜność ta róŜniła się między płciami. Po wykonaniu oddzielnych analiz dla kaŜdej z 

płci okazało się, Ŝe w przypadku synów poziom matczynych przeciwciał anty-SRBCs 

istotnie zmniejszał się w kolejnych jajach w lęgu (F1, 44.2 = 14,75, P = 0,0004; Ryc. 

5.1.), natomiast pośród córek poziom tych przeciwciał nie zmieniał się istotnie wraz z 

kolejnością złoŜenia jaja (F1, 54,4 = 1,22, P = 0,27; Ryc. 5.1.).  
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Tabela 5.1. Wyniki liniowego modelu mieszanego, w którym poziom matczynych przeciwciał 
anty-SRBCs w Ŝółtku był analizowany w zaleŜności od płci zarodka i kolejności złoŜenia jaja. 
Istotne wyniki pogrubiono.   
  

Źródło zmienności df F P 

 
Płeć 
Numer jaja  
Płeć × numer jaja  
 

 
1, 115 
1, 112 
1, 113 

 
6,03 
3,79 

12,85 

 
0,015 
0,054 

0,0005 

 
 

 
Rycina 5.1. Poziom przeciwciał anty-SRBCs w zaleŜności od płci zarodka i kolejności złoŜenia 
jaja (średnia z danych oryginalnych ± SE). Liczebność próby podano nad SE.  
 

Ponadto wykazałem, Ŝe średni poziom matczynych przeciwciał anty-SRBCs w 

jajach był istotnie dodatnio skorelowany z poziomem tych przeciwciał stwierdzonym w 

osoczu samicy (r = 0,48, F1, 30 = 8,99, P = 0,005). Średni poziom przeciwciał w jajach 

nie był jednak związany z masą ciała samicy (F1, 30 = 0,07, P = 0,80), proporcją płci w 

lęgu (F1, 30 = 0,01, P = 0,91) i liczbą dni, które upłynęły od immunizacji do złoŜenia 

pierwszego jaja (F1, 30 = 0,05, P = 0,81). Nie stwierdziłem teŜ, aby proporcja płci róŜniła 

się istotnie w kolejno składanych jajach w lęgu (F1, 134 = 0,06, P = 0,80).   
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Dyskusja 

 

Przeprowadzone badania wykazały, Ŝe samice zeberek immunizowane krwinkami owcy 

przed rozpoczęciem lęgów przekazują do swoich jaj przeciwciała wytworzone 

przeciwko tym krwinkom. Taki wynik jest zgodny z wcześniejszymi badaniami, które 

wykazały, Ŝe samice mające kontakt z patogenami w okresie poprzedzającym składanie 

jaj przekazują specyficzne przeciwciała skierowane przeciwko tym patogenom swojemu 

potomstwu (np. Gasparini i in. 2001, 2002, Staszewski i in. 2007, Grindstaff 2008). 

Ponadto wynik ten moŜe wspierać sugestie, Ŝe transfer przeciwciał stanowi 

przystosowawczy mechanizm zapewniający potomstwu oporność na te same czynniki 

chorobotwórcze, z którymi matka miała kontakt w okresie poprzedzającym rozród (np. 

Grindstaff i in. 2003, Boulinier i Staszewski 2008). Dzięki temu potomstwo 

zaopatrzone w matczyne przeciwciała moŜe radzić sobie lepiej z potencjalnymi 

infekcjami (np. Grindstaff i in. 2006, Grindstaff 2008). Warto podkreślić, Ŝe matczyne 

przeciwciała mogą takŜe pozytywnie wpływać na tempo wzrostu (np. Gustafsson i in. 

1994, Buechler i in. 2002, Grindstaff 2008), rozwój sytemu odpornościowego (np. 

Grindstaff i in. 2006, Reid i in. 2006), jak i przeŜywalność potomstwa (np. Goddard i in. 

1994, Pihlaja i in. 2006). Prace te wskazują, Ŝe samice poprzez alokację przeciwciał do 

jaj mogą w znaczny sposób modyfikować fenotyp swojego potomstwa, a w 

konsekwencji wpływać takŜe na jego dostosowanie. Podobnie jak we wcześniejszych 

badaniach (np. Gasparini i in. 2002, Staszewski i in. 2007, Grindstaff 2008) wykazałem 

tutaj pozytywną zaleŜność między poziomem przeciwciał anty-SRBCs w jajach a 

poziomem tych przeciwciał w osoczu samicy. ZaleŜność taka sugeruje, Ŝe samice mogą 

alokować swoje przeciwciała do jaj w ilości, która jest proporcjonalna do stęŜenia tych 

przeciwciał w ich osoczu podczas formowania jaj (np. Gasparini i in. 2002, Grindstaff i 

in. 2003). Pozytywna korelacja między stęŜeniem przeciwciał w jajach i osoczu samicy 

moŜe wskazywać na bierny charakter procesu przekazywania matczynych przeciwciał 

do jaj (np. Grindstaff i in. 2003).  

NajwaŜniejszym wynikiem przeprowadzonych badań jest wykazanie róŜnic w 

poziomie zdeponowanych przeciwciał anty-SRBCs w kolejnych jajach w lęgu w 

zaleŜności od płci zarodka. W przypadku jaj zawierających zarodki męskie poziom 

przeciwciał był największy w pierwszych jajach, po czym zmniejszał się wraz z 

kolejnością złoŜenia jaja. Z kolei, w jajach zawierających zarodki Ŝeńskie ilość tych 

przeciwciał pozostawała na podobnym poziomie w kolejnych jajach w lęgu. 
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ZróŜnicowany ze względu na płeć potomstwa transfer przeciwciał do jaj 

zaobserwowano dotychczas tylko u jaskółek dymówek i mew śmieszek (Saino i in. 

2003, Müller i in. 2004). W innych badaniach nie wykazano róŜnic międzypłciowych w 

alokacji matczynych przeciwciał (Groothuis i in. 2006, Pihlaja i in. 2006, Grindstaff 

2008). Stwierdzone u dymówki róŜnice w transferze przeciwciał do jaj między synami i 

córkami wyjaśniono jako przystosowawczą strategię samic, które poprzez deponowanie 

większej ilości matczynych czynników immunologicznych miałyby zwiększać szanse 

przeŜycia bardziej wraŜliwych córek (Saino i in. 2003). W badaniach na mewach 

stęŜenie przeciwciał w jajach z zarodkami męskimi zmniejszało się w kolejno 

składanych jajach w lęgu, natomiast w jajach zawierających zarodki Ŝeńskie nie 

zmieniało się z kolejnością złoŜenia jaja (Müller i in. 2004). Autorzy ci zasugerowali, 

Ŝe alokacja przeciwciał związana zarówno z płcią potomstwa, jak i kolejnością złoŜenia 

jaj w lęgu moŜe wskazywać na to, Ŝe matki róŜnicują ilość przekazywanych przeciwciał 

do jaj zaleŜnie od szansy wychowania bardziej wraŜliwej płci. Zatem zaobserwowany 

przeze mnie wzorzec transferu przeciwciał anty-SRBCs do jaj u zeberek jest podobny 

do tego, który udokumentowali Müller i in. (2004). Wydaje się, Ŝe taka alokacja moŜe 

być związana z wartością reprodukcyjną potomstwa, która moŜe być inna dla synów i 

córek pochodzących z kolejnych jaj w lęgu. Takie wyjaśnienie obserwowanej 

zmienności w poziomie przeciwciał anty-SRBCs w jajach u zeberek jest 

prawdopodobne, gdyŜ przeŜywalność potomstwa zmniejsza się z kolejnością złoŜenia, a 

efekt ten jest mniej widoczny w przypadku synów (Rutkowska i Cichoń 2005, 2006). W 

ten sposób, róŜnice międzypłciowe w poziomie przeciwciał zawartych w ostatnich 

jajach w lęgu mogą być wynikiem strategii mającej na celu zwiększenie Ŝywotności 

bardziej wraŜliwej płci. Obserwowany wzorzec alokacji przeciwciał anty-SRBCs moŜe 

takŜe odzwierciedlać zróŜnicowaną podatność potomstwa męskiego i Ŝeńskiego na 

patogeny w zaleŜności od tego czy pisklę pochodzi z jaj złoŜonych na początku 

zniesienia czy teŜ z jaj złoŜonych jako ostatnie w lęgu. Przykładowo Roulin i in. (2003) 

wykazali, Ŝe w obrębie tego samego gniazda pisklęta wykluwające się z początkowych 

jaj były bardziej zapasoŜycone w porównaniu do piskląt wykluwających się z ostatnich 

jaj. Jeśli transfer przeciwciał stanowi przystosowawczą strategię pozwalającą na 

zwiększenie oporności piskląt, samice mogłyby róŜnicować ilość przekazywanych 

przeciwciał, tak aby bardziej zabezpieczać potomstwo naraŜone na zwiększoną presję 

pasoŜytów. Nasuwa się zatem wniosek, Ŝe zaobserwowany wzorzec alokacji 

przeciwciał anty-SRBCs w jajach u zeberek moŜe stanowić strategię mającą na celu 
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zwiększenie Ŝywotności potomstwa w zaleŜności od jego wartości reprodukcyjnej i/lub 

wraŜliwości na czynniki chorobotwórcze. W rezultacie, matki poprzez zróŜnicowaną 

alokację przeciwciał do poszczególnych jaj w zaleŜności od ich kolejności w lęgu i płci 

zarodka mogłyby pozytywnie oddziaływać na dostosowanie potomstwa, zwiększając 

tym samym swój własny sukces reprodukcyjny.  

Zmiany w poziomie przeciwciał anty-SRBCs między kolejnymi jajami 

zawierającymi zarodki samcze mogą wskazywać, Ŝe w przeciwieństwie do córek 

wartość reprodukcyjna i/lub podatność na patogeny w przypadku synów wyklutych z 

początkowych jaj jest inna niŜ tych wyklutych z ostatnich jaj w lęgu. Z drugiej strony, 

nie moŜna wykluczyć, Ŝe stwierdzony wzorzec alokacji przeciwciał anty-SRBCs w 

jajach u zeberek nie ma przystosowawczego charakteru, a jest jedynie konsekwencją 

hormonalnego mechanizmu zaangaŜowanego zarówno w regulację wzrostu oocytów, 

jak i determinacje płci (np. Young i Badyaev 2004). W tym kontekście warto takŜe 

zwrócić uwagę na mechanizm, który mógłby odpowiadać za obserwowane róŜnice w 

zawartości przeciwciał anty-SRBCs w zaleŜności od kolejności złoŜenia jaja i płci 

potomstwa. W świetle dotychczasowej wiedzy brak jest podstaw, aby sądzić, Ŝe samice 

mogą aktywnie regulować ilość przeciwciał przekazywanych do poszczególnych jaj 

(np. Grindtsaff i in. 2003). JednakŜe, wyniki wcześniejszych prac (np. Saino i in. 2003, 

Müller i in. 2004, Pihlaja i in. 2006) oraz tych przedstawionych w niniejszym rozdziale 

jednoznacznie wskazują na to, Ŝe zawartość matczynych przeciwciał moŜe róŜnić się 

zarówno w kolejnych jajach w lęgu, jak i między płciami, a takŜe zaleŜeć jednocześnie 

od obu tych czynników. Z uwagi na to, Ŝe płeć potomstwa determinowana jest u ptaków 

po owulacji, wydaje się, Ŝe potencjalny mechanizm moŜe być związany z róŜnicami w 

długości trwania wzrostu oocytów, które stają się samcami i samicami (Badyaev i in. 

2008). Taki mechanizm jest moŜliwy w sytuacji, gdy ilość akumulowanych przeciwciał 

zaleŜy od długości okresu, w którym następuje wzrost oocytu. W rezultacie, oocyty 

rosnące dłuŜej mogłyby akumulować większą ilość przeciwciał w porównaniu z 

oocytami rosnącymi krócej. Inny potencjalny mechanizm, nie wykluczający 

poprzedniego moŜe być związany z determinacją płci, gdyŜ proces ten moŜe być 

uzaleŜniony zarówno od zawartości Ŝółtka, jak i kolejności uwalniania oocytów 

(Rutkowska i Badyaev 2008). 
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Rozdział 6  

 

 

WPŁYW IMMUNIZACJI SAMICY NA ROZWÓJ I 

PRZEśYWALNO ŚĆ JEJ POTOMSTWA  

 

 
Wstęp 

 

Efekty matczyne występują wówczas, kiedy fenotyp matki ma wpływ na fenotyp i/lub 

dostosowanie jej potomstwa. Poza genetyczny wpływ matek na fenotyp osobników 

potomnych jest dość powszechny i moŜe mieć miejsce na róŜnych etapach ich rozwoju 

prenatalnego i postnatalnego (Mousseau i Fox 1998a, b). Efekty matczyne działające 

zarówno na wczesnych, jak i późniejszych etapach rozwoju osobniczego są w stanie 

wywierać istotny wpływ na dostosowanie potomków. U ptaków, szczególnym 

zainteresowaniem wśród badaczy cieszą się wczesne efekty matczyne i ich znaczenie 

dla rozwoju, przeŜywalności i płodności potomstwa (np. Rutkowska i in. 2007, Müller i 

Eens 2009, Müller i in. 2009, Tobler i in. 2009). W przypadku tej grupy organizmów, 

takie wczesne efekty matczyne związane są przede wszystkim z przekazywaniem 

róŜnych substancji do jaj przez samice. Jak pokazują dotychczasowe badania, obecność 

specyficznych substancji w jajach, nawet w niewielkich stęŜeniach moŜe mieć powaŜne 

konsekwencje dla rozwoju i dostosowania osobników. Do takich substancji zaliczyć 

naleŜy hormony, przeciwutleniacze i przeciwciała (np. Grindstaff i in. 2003, Groothuis i 

in. 2005, Biard i in. 2009). Te ostatnie stanowią jeden z waŜniejszych czynników 

kształtujących oporność potomstwa na pasoŜyty, co moŜe mieć szczególne znaczenie na 

wczesnych etapach ich Ŝycia (np. Apanius 1998, Grindstaff i in. 2003). Matki i ich 

potomstwo zwykle naraŜone są na te same czynniki chorobotwórcze (Grindstaff i in. 

2003, 2006, Grindstaff 2008), dlatego dobór powinien faworyzować taką alokację 

matczynych czynników immunologicznych, która zwiększałaby oporność potomstwa na 

patogeny. Dotychczasowe prace wykazały, iŜ immunizowanie matek specyficznym 

antygenem lub eksponowanie ich na działanie ektopasoŜytów w okresie 

poprzedzającym rozród skutkuje zwiększonym transferem matczynych przeciwciał do 

jaj i moŜe wpływać na dostosowanie ich potomstwa (np. Grindstaff i in. 2003, Boulinier 
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i Staszewski 2008, Hasselquist i Nilsson 2009). Jak się wydaje, matczyne przeciwciała 

mogą stanowić nie tylko element biernej ochrony potomstwa przed specyficznymi 

patogenami, ale równieŜ odgrywać istotną rolę w rozwoju ich własnego układu 

odpornościowego (np. Grindstaff i in. 2006, Staszewski i in. 2007, 2010). Ponadto w 

kilku pracach wykazano, Ŝe przeciwciała otrzymywane od matki mogą równieŜ 

pozytywnie wpływać na wzrost, przeŜywalność i przyszłą płodność potomstwa (np. 

Gustafsson i in. 1994, Buechler i in. 2002, Grindstaff i in. 2003, Kallio i in. 2006, 

Grindstaff 2008). Ilość przeciwciał zdeponowanych w jajach róŜni się zarówno między 

zniesieniami (np. na skutek róŜnic w kondycji samic), jak i wewnątrz lęgu (np. 

Hasselquist i Nilsson 2009). W tym drugim przypadku udokumentowano, Ŝe samice są 

w stanie deponować swoje przeciwciała do poszczególnych jaj w zaleŜności od płci 

zarodka i/lub kolejności złoŜenia jaj w lęgu (np. Saino i in. 2003, Müller i in. 2004, 

Hargitai i in. 2006, patrz teŜ: Rozdział 5). Badania te wskazują na to, Ŝe zróŜnicowana 

alokacja przeciwciał moŜe stanowić przystosowawczą strategię, która pozwala samicy 

modyfikować oporność poszczególnych potomków na patogeny w taki sposób, aby 

zwiększać ich dostosowanie. Do tej pory brak jest jednak empirycznych dowodów na 

to, Ŝe róŜnice w zawartości matczynych przeciwciał między płciami i/lub kolejnymi 

jajami w lęgu mają swoje odzwierciedlenie w zróŜnicowanym rozwoju i przeŜywalność 

potomstwa. Warto zaznaczyć, Ŝe takie specyficzne efekty matczyne modyfikujące 

fenotyp potomstwa w zaleŜności od jego płci i/lub kolejności złoŜenia jaj stwierdzono 

w przypadku innych substancji zawartych w jajach, takich jak hormony (np. von 

Engelhardt i in. 2006, Rutkowska i in. 2007). Wyniki przedstawione w Rozdziale 5 tej 

rozprawy wskazują, Ŝe samice zeberek przekazują przeciwciała anty-SRBCs do 

kolejnych jaj w lęgu w zaleŜności od płci zarodka. Wydaje się więc, Ŝe taka nierówna 

alokacja przeciwciał powinna mieć swoje konsekwencje w postaci zróŜnicowanego 

rozwoju córek i synów wykluwających się z kolejnych jaj w lęgu. 

Celem niniejszych badań było sprawdzenie krótko i długoterminowych 

konsekwencji transferu przeciwciał anty-SRBCs do jaj dla rozwoju i Ŝywotności 

potomstwa róŜnej płci. W tym celu immunizowałem samice krwinkami owcy, a 

następnie zbadałem wpływ tego zabiegu na masę i wielkość ciała, poziom komórkowej 

i humoralnej odpowiedzi immunologicznej oraz przeŜywalność potomstwa. W 

Rozdziale 5 tej rozprawy wykazałem, Ŝe poziom przeciwciał anty-SRBCs w jajach 

zawierających zarodki męskie zmniejszał się w kolejnych jajach w lęgu w 

przeciwieństwie do jaj z zarodkami Ŝeńskimi, gdzie ich poziom był podobny we 
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wszystkich jajach wewnątrz zniesienia. Stąd przewidywałem, Ŝe immunizacja samicy 

powinna mieć róŜny wpływ na rozwój oraz przeŜywalność córek i synów 

wykluwających się z początkowych i ostatnich jaj w lęgu.  

 

Metodyka 

 

Przebieg eksperymentu 

Na 14 dni przed planowanym łączeniem ptaków w pary lęgowe, przydzieliłem losowo 

po 15 samic do dwóch grup (eksperyment i kontrola). Masa ciała samic nie róŜniła się 

istotnie między tymi grupami (jednoczynnikowa ANOVA; F1, 28 = 0,08, P = 0,78). 

Następnie samice z grupy eksperymentalnej nastrzykiwałem krwinkami owcy, zaś 

samice z grupy kontrolnej wyłącznie PBS (taka sama objętość jak w przypadku 

krwinek, patrz: Rozdział 2, 3 i 4). Sześć dni po nastrzykiwaniu od wszystkich samic 

pobierałem krew, aby uzyskać osocze potrzebne do analiz zawartości przeciwciał anty-

SRBCs (patrz: Rozdział 2 i 3). Dwa tygodnie po immunizacji samice były losowo 

kojarzone z samcami. Od momentu połączenia ptaków w pary, codziennie w godzinach 

9 – 11 sprawdzałem budki, notując etapy budowy gniazda, a później składanie jaj w 

kolejnych dniach trwania eksperymentu. ŚwieŜo zniesione jaja waŜyłem przy pomocy 

wagi elektronicznej z dokładnością do 0,01 g oraz numerowałem, uŜywając 

niezmywalnego pisaka.  

Jak pokazały wcześniejsze badania, immunizacja samicy krwinkami owcy w 

okresie dwóch tygodni przed składaniem jaj skutkuje transferem specyficznych 

przeciwciał anty-SRBCs do jaj (Grindstaff i in. 2005), aby jednak zwiększyć ilości 

przekazywanych przeciwciał, samice były immunizowane powtórnie po złoŜeniu 

pierwszego jaja. W tym celu samice z grupy eksperymentalnej i kontrolnej jeszcze raz  

nastrzykiwałem odpowiednio krwinkami owcy i PBS (taka sama objętość jak w 

przypadku krwinek, patrz: Rozdział 2, 3 i 4). Taki schemat immunizacji zwiększa 

równieŜ całkowitą zawartość matczynych przeciwciał w jajach składanych pod koniec 

lęgu (patrz: Rozdział 4). Następnie w szóstym dniu po zabiegu pobrałem krew od 

wszystkich samic w celu uzyskania osocza do analiz obecności przeciwciał anty-

SRBCs. Poziom przeciwciał anty-SRBCs dla pierwotnej i wtórnej odpowiedzi 

humoralnej określiłem przy pomocy testu hemaglutynacji (patrz: Rozdział 2). 

Stwierdziłem, Ŝe wszystkie immunizowane samice posiadały w osoczu przeciwciała 

anty-SRBCs, przy czym poziom odpowiedzi pierwotnej był niŜszy (średnia ± SE; 4,0 ± 
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0,6) w porównaniu z poziomem odpowiedzi wtórnej (5,2 ± 0,7). Samice z grupy 

kontrolnej nie posiadały przeciwciał anty-SRBCs. 

W celu przypisania piskląt do odpowiadających im jaj, począwszy od dnia 

oczekiwanego klucia piskląt, kontrolowałem gniazda co 1-2 godziny, natomiast w nocy 

(między godziną 20.00 a 6.00) jaja umieszczałem w inkubatorze, w osobnych 

pojemnikach (wilgotność ok. 70%, temperatura 36,4 ˚C). ŚwieŜo wyklute pisklęta 

indywidualnie znakowałem poprzez przycinanie odpowiedniej kombinacji pazurków.  

Immunizacja samicy moŜe wpływać na jej zachowanie podczas karmienia 

piskląt, co w konsekwencji moŜe w oczywisty sposób oddziaływać na tempo rozwoju 

potomstwa. Dlatego w celu oddzielenia potencjalnego wpływu immunizacji samicy na 

jej zachowanie związane z wychowywaniem potomstwa od tego związanego z 

przekazywaniem matczynych substancji do jaj, wymieniałem pisklęta między parami 

gniazd (eksperyment – kontrola), które miały taką samą datę klucia i zbliŜoną wielkość 

zniesienia (± 1 jajo). W parach gniazd były wymieniane po dwa pisklęta, przy czym 

jedno pisklę pochodziło z 1 lub 2 jaja w lęgu, natomiast drugie pisklę pochodziło z jaj 

3-6. Średnia proporcja samców w lęgu po tej manipulacji nie róŜniła się istotnie między 

gniazdami wychowania naleŜącymi do samic z grupy eksperymentalnej i kontrolnej 

(średnia ± SE; odpowiednio 0,53 ± 0,07 i 0,52 ± 0,06; jednoczynnikowa ANOVA: F1, 28 

= 0,01, P = 0,91). Pisklęta zwaŜyłem dwukrotnie, tj. w dniu wyklucia z jaja i ponownie 

w 12 dniu po wykluciu. Ponadto w 12 dniu po wykluciu zmierzyłem im takŜe długość 

skoku i zbadałem komórkową odpowiedź immunologiczną (patrz niŜej).  

Młode ptaki w wieku 50 dni oddzieliłem od rodziców i umieściłem we 

wspólnych duŜych klatkach. Po osiągnięciu przez nie dojrzałości płciowej (3 miesiąc 

Ŝycia) zbadałem u wszystkich osobników poziom humoralnej odpowiedzi 

immunologicznej. W tym celu wszystkie ptaki, czyli te pochodzące zarówno od 

immunizowanych matek, jak i tych z kontroli nastrzykiwałem krwinkami owcy (patrz: 

Rozdział 2 i 3). W dniu immunizacji ptaki te równieŜ zwaŜyłem i zmierzyłem im 

długość skoku. Sześć dni po immunizacji od wszystkich osobników pobrałem krew w 

celu określenia poziomu przeciwciał anty-SRBCs, który wykonałem przy uŜyciu testu 

hemaglutynacji (patrz: Rozdział 2 i 3).  

W celu zbadania przeŜywalności potomstwa zbierałem informacje o długości 

Ŝycia osobników od momentu wyklucia do osiągnięcia przez nie wieku trzech miesięcy. 
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Oznaczanie płci i pomiar komórkowej odpowiedzi immunologicznej 

Płeć potomstwa ustaliłem na podstawie cech upierzenia po osiągnięciu przez nie 

dojrzałości płciowej, tj. w wieku trzech miesięcy. Płeć zarodków pochodzących z 

niewyklutych jaj, jak równieŜ płeć wyklutych osobników, które padły przed 

uzyskaniem charakterystycznych cech upierzenia określałem za pomocą metod 

molekularnych (patrz: Rozdział 2).  

Poziom komórkowej odpowiedzi immunologicznej piskląt zmierzyłem za 

pomocą testu skórnego z wykorzystaniem niepatogennego antygenu – 

fitohemaglutyniny (ang. phytohemagglutinin – PHA), który jest metodą powszechnie 

stosowaną w badaniach ekologicznych u ptaków (Smits i in. 1999). PHA jest lektyną 

otrzymywaną z nasion fasoli, a jej podskórne podanie prowadzi do wzmoŜonej 

aktywności i napływu komórek związanych ze specyficzną i niespecyficzną 

odpowiedzią immunologiczną (limfocyty T, makrofagi, bazofile, heterofile), co w 

rezultacie prowadzi do powstania opuchlizny w miejscu iniekcji (Martin i in. 2006). 

Opuchlizna zwykle znika po 48 godzinach od podania antygenu (Merino i in. 1999), 

przy czym pomiaru grubości opuchlizny dokonuje się 24 godziny po iniekcji, kiedy 

odczyn zapalny jest najsilniejszy. Pomiar ten przyjmuje się jako miarę poziomu 

odpowiedzi immunologicznej osobnika (np. Smits i in. 1999). W celu przeprowadzenia 

pomiaru najpierw oczyszczałem górną część skrzydła (zawsze wybierałem prawe 

skrzydło) z piór i znaczyłem niezmywalnym markerem miejsce nastrzykiwania, które 

znajdowało się w środkowej części powierzchni skórnej pomiędzy kością ramienia i 

przedramienia. Następnie w zaznaczonym miejscu trzykrotnie mierzyłem grubości 

skóry przy pomocy suwmiarki wraŜliwej na siłę nacisku (Mitutoyo, SM-12), z 

dokładnością do 0,01 mm, po czym w zaznaczone miejsce wstrzykiwałem roztwór 0,2 

mg PHA (Sigma) w 0,04 ml PBS (pH 7,4). Po 24 godzinach mierzyłem ponownie 

trzykrotnie grubości skóry w miejscu nastrzyknięcia. Grubość obrzęku obliczyłem 

odejmując średnią z pomiarów dokonanych przed nastrzyknięciem PHA od średniej z 

pomiarów dokonanych po 24 godzinach od iniekcji. 

 

Analizy statystyczne 

RóŜnice między grupą eksperymentalną i kontrolną w wielkości zniesienia, czasu 

inkubacji oraz liczbie wyklutych piskląt zbadałem za pomocą jednoczynnikowej 

ANOVA. W celu przeanalizowania czynników wpływających na masę jaj i świeŜo 

wyklutych piskląt, długość skoku i masę ciała 12-dniowych piskląt oraz młodych 
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ptaków w trzecim miesiącu Ŝycia, a takŜe komórkową i humoralną odpowiedź 

immunologiczną potomstwa zastosowałem liniowy model mieszany (PROC MIXED, 

SAS). We wszystkich tych modelach grupa (eksperyment i kontrola) oraz płeć 

potomstwa były traktowane jako czynniki ustalone. Numer jaja był wprowadzony do 

wszystkich modeli jako zmienna towarzysząca, aby kontrolować potencjalny efekt 

kolejności złoŜenia jaj na badane zmienne zaleŜne. We wszystkich modelach gniazdo 

pochodzenia było traktowane jako czynnik losowy. Ponadto, w analizach dotyczących 

masy i długości ciała u piskląt w 12 dniu po wykluciu i u dojrzałego płciowo potomstwa 

oraz komórkowej i humoralnej odpowiedzi immunologicznej wprowadzano do modeli 

dodatkowy czynnik losowy, którym było gniazdo wychowania. We wszystkich 

analizach testowano wszystkie moŜliwe interakcje, ale kiedy były one nieistotne, 

usuwano je systematycznie z modelu, aby zwiększyć moc testów.  

Wpływ grupy, płci, numeru jaja i interakcji między tymi zmiennymi na 

przeŜywalność potomstwa przeanalizowałem przy pomocy modelu proporcjonalnego 

hazardu Coxa dla danych zgrupowanych (PROC PHREG, SAS). Zmienną zaleŜną był 

czas przeŜycia osobnika (liczba dni) od momentu wyklucia do 3 miesiąca Ŝycia. 

Obserwacja była uznawana za kompletną jeśli osobnik padł przed osiągnięciem 3 

miesiąca Ŝycia, natomiast obserwacje dotyczące osobników, które wciąŜ Ŝyły w wieku 3 

miesięcy były uznawane za niekompletne (tzw. obserwacje odcięte). Czynnikiem 

grupującym obserwacje było gniazdo wychowania.   

 

Wyniki 

 

Immunizacja samicy nie miała wpływu na wielkość zniesienia (F1, 28 = 0,03, P = 0,86), 

długość inkubacji (F1, 28 = 0,63, P = 0,43) i liczbę wyklutych piskląt (F1, 28 = 1,16, P = 

0,29). Grupa i płeć nie wyjaśniały zmienności w masie jaj (grupa: F1, 28.2 = 0,85, P = 

0,36; płeć: F1, 106 = 0,81, P = 0,37) oraz świeŜo wyklutych piskląt (Tab. 6.1.). Masa jaj 

istotnie wzrastała wraz z kolejnością złoŜenia jaja niezaleŜnie od grupy 

eksperymentalnej i płci (F1, 106 = 89,95, P < 0,0001), podobnie jak masa świeŜo 

wyklutych piskląt (Tab. 6.1.).  

W analizach dotyczących masy ciała i długości skoku u piskląt w 12 dniu po 

wykluciu stwierdziłem istotną interakcję między grupą i płcią (Tab. 6.1., Ryc. 6.1.). Po 

przeprowadzeniu oddzielnych analiz dla kaŜdej z płci okazało się, Ŝe córki pochodzące 

od immunizowanych samic miały istotnie większą masę i dłuŜszy skok aniŜeli córki 
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pochodzące od samic kontrolnych (masa ciała: F1, 49.6 = 12,83, P = 0,0008; długość 

skoku: F1, 20.2 = 6,62, P = 0,018). Masa ciała i długość skoku nie róŜniły się istotnie 

pomiędzy synami pochodzącymi od matek immunizowanych i kontrolnych (masa ciała: 

F1, 27.6 = 0,53, P = 0,47; długość skoku: F1, 27.8 = 3,13, P = 0,09).  

Analizy masy ciała u dorosłego potomstwa (3 miesiące po wykluciu) wykazały, 

Ŝe tylko czynnik płeć istotnie wyjaśniał zmienność w tej cesze (Tab. 6.1.); dorosłe 

samice miały większą masę niŜ dorosłe samce (średnia ± SE; odpowiednio 15,3 ± 0,2 g 

i 14,6 ± 0,2 g).  

 
Tabela 6.1. Wyniki liniowych modeli mieszanych, w których zbadano wpływ grupy, płci i 
numeru jaja na masę ciała i długość skoku potomstwa. Istotne wyniki pogrubiono. 
 

Źródło zmienności d.f. F P 

 
Masa ciała (dzień wyklucia)  
   Grupa  
   Numer jaja 
   Płeć 
    
Masa ciała (12 dzień) 
   Grupa  
   Numer jaja 
   Płeć 
   Grupa × płeć 
    
Długość skoku (12 dzień) 
   Grupa  
   Numer jaja 
   Płeć 
   Grupa × płeć 
    
Masa ciała (3 miesiące) 
   Grupa  
   Numer jaja 
   Płeć 
 
Długość skoku (3 miesiące) 
   Grupa  
   Numer jaja 
   Płeć 
   Grupa × płeć    
   Grupa × numer jaja 
   Płeć × numer jaja 
   Grupa × płeć × numer jaja 
 

 
 
1, 28.7 
1, 107 
1, 108 
 
 
1, 16.6 
1, 91.6 
1, 99 
1, 94.6 
 
 
1, 98.9 
1, 102 
1, 107 
1, 108 
 
 
1, 27.2 
1, 86.8 
1, 92.8 
 
 
1, 65.1 
1, 86.5 
1, 87.5 
1, 87.5 
1, 86.5 
1, 86.9 
1, 86.9 

 
2,23  

22,18 
1,80 

 
 

1,99 
1,84 
2,03 
4,05 

 
 

0,37 
0,33 
1,66 

13,55 
 
 

0,77 
0,40 
5,48 

 
 

0,01 
2,06 
0,05 

11,32 
0,09 
0,03 
8,25 

 
 

0,146 
< 0,0001 

0,182 
 
 

0,176 
0,179 
0,156 
0,047 

 
 

0,542 
0,567 
0,200 

0,0004 
 
 

0,388 
0,529 
0,021 

 
 

0,990 
0,154 
0,821 
0,001 
0,759 
0,865 
0,005 
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W przypadku długości skoku wciąŜ istotna była interakcja grupa × płeć (Tab. 

6.1.), ale stwierdziłem takŜe istotną interakcję grupa × numer jaja × płeć (Tab. 6.1., 

Ryc. 6.2.). Po wykonaniu oddzielnych analiz dla kaŜdej z płci okazało się, Ŝe zmienność 

w długości skoku u dorosłych córek wyjaśniała istotna interakcja między grupą i 

numerem jaja (grupa: F1, 51.1 = 5,56, P = 0,022; numer jaja: F1, 43.4 = 4,48, P = 0,040; 

grupa × numer jaja: F1, 43.4 = 4,93, P = 0,032; Ryc. 6.2.). Interakcja ta wynikała z tego, 

Ŝe córki pochodzące od samic immunizowanych, które wykluły się z początkowych jaj 

miały istotnie dłuŜsze skoki aniŜeli te wyklute z późniejszych jaj (F1, 19.2 = 19,34, P = 

0,0003; Ryc. 6.2.) w porównaniu do córek wyklutych z jaj pochodzących od samic 

kontrolnych, u których kolejność złoŜenia jaj nie wpływała istotnie na długość skoku 

(F1, 23.9 = 0,01, P = 0,93; Ryc. 6.2.). Z kolei, u dorosłych synów zarówno grupa, jak i 

numer jaja nie wpływały istotnie na ich długość skoku (grupa: F1, 25.4 = 0,43, P = 0,52; 

numer jaja: F1, 37.5 = 0,64, P = 0,43). 

 

 
Rycina 6.1. Masa piskląt w 12 dniu po wykluciu w odniesieniu do grupy i płci potomstwa 
(średnia skorygowana ± SE). Liczebność próby podano nad SE. 
 

Grupa i płeć nie miały istotnego wpływu na komórkową odpowiedź 

immunologiczną potomstwa (grupa: F1, 22.2 = 0,97, P = 0,34; płeć: F1, 114 = 2,41, P = 

0,12). Jedynie numer jaja istotnie wpływał na poziom komórkowej odpowiedzi 

immunologicznej, wskazując na dodatnią zaleŜność między odpowiedzią na PHA, a 
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kolejnością złoŜenia jaja w lęgu (F1, 108 = 4,14, P = 0,044). W przypadku humoralnej 

odpowiedzi immunologicznej kaŜdy z badanych czynników był nieistotny (grupa: F1, 

62.9 = 0,15, P = 0,70; numer jaja: F1, 106 = 0,27, P = 0,60; płeć: F1, 108 = 0,11, P = 0,74). 

Śmiertelność potomstwa była niska i miała miejsce przede wszystkim w 

pierwszych dniach ich Ŝycia (spośród 131 wyklutych piskląt do 3 miesiąca Ŝycia doŜyło 

116 osobników). Grupa, numer jaja i płeć nie miały istotnego wpływu na 

przeŜywalność potomstwa (Tab. 6.2.).  

 
Tabela 6.2. Wyniki regresji proporcjonalnego hazardu Coxa, w której przeŜywalność 
potomstwa była analizowana w zaleŜności od grupy, płci i numeru jaja. 
 

 
Zmienna wyjaśniająca 

 
d.f. 

Oszacowanie 
parametru ±SE 

χ2 P 
Współczynnik  

hazardu 

 
Grupa 
Numer jaja 
Płeć 
 

1 
1 
1 

 
0,0674 ± 0,5392 
0,2575 ± 0,1493 
1,0858 ± 0,6722 

 

0,0156 
2,9760 
2,6090 

0,900 
0,084 
0,106 

1,07 
1,29 
2,96 

 

 
Rycina 6.2. Długość skoku dorosłego potomstwa w zaleŜności od grupy, płci i numeru jaja. 
Punkty prezentują pojedyncze pomiary, natomiast linia regresji odzwierciedla przebieg 
zaleŜności. Wykres sporządzono dla danych oryginalnych.  



 56 
 

Dyskusja 

 

W przedstawionych tu badaniach sprawdziłem krótko i długoterminowe konsekwencje 

immunizacji samicy krwinkami owcy dla rozwoju i przeŜywalność jej potomstwa. 

Uzyskane tutaj wyniki wskazują, Ŝe tak jak przewidywałem immunizacja samicy miała 

róŜny wpływ na rozwój potomstwa męskiego i Ŝeńskiego. Córki wyklute z jaj 

immunizowanych matek były cięŜsze i większe w 12 dniu po wykluciu aniŜeli córki 

wyklute z jaj pochodzących od matek z kontroli. Takich róŜnic nie było jednak w 

przypadku masy ciała zmierzonej w dniu wyklucia się piskląt, co oznacza, Ŝe córki 

pochodzące od matek immunizowanych rosły szybciej w porównaniu z córkami 

pochodzącymi od matek z grupy kontrolnej. Stwierdzone na etapie gniazdowym róŜnice 

w wielkość ciała córek pochodzących od samic immunizowanych i kontrolnych 

utrzymały się aŜ do ich dorosłości. JednakŜe, długość skoku dorosłych córek 

pochodzących od matek immunizowanych związana była równieŜ z kolejnością 

złoŜenia jaja w lęgu, czego nie stwierdziłem w 12 dniu po wykluciu. Wynikać to moŜe z 

faktu, Ŝe zmienność w długości skoku była większa w okresie pisklęcym niŜ u ptaków 

dorosłych, przez co potencjalne róŜnice związane z kolejnością złoŜenia jaja były 

nieistotne na tym etapie Ŝycia potomstwa. Warto podkreślić, Ŝe pisklęta w 12 dniu po 

wykluciu mogą róŜnić się stopniem rozwoju, a ponadto wzrost skoku w tym wieku 

zwykle nie jest jeszcze zakończony. W przeciwieństwie do córek nie stwierdziłem 

Ŝadnego wpływu immunizacji samicy na masę i wielkość ciała synów, zarówno na 

etapie pisklęcym, jak i po osiągnięciu przez nich dojrzałości płciowej.  

Wydaje się, Ŝe zaobserwowane róŜnice w rozwoju córek i synów na skutek 

zabiegu eksperymentalnego nie są wynikiem zwiększonego wysiłku reprodukcyjnego 

immunizowanych samic, poniewaŜ nie stwierdziłem wpływu immunizacji samicy na 

wielkość lęgu i masę jaj. Warto takŜe zaznaczyć, Ŝe potencjalne róŜnice, które mogły 

pojawić się na etapie wychowywania piskląt pomiędzy samicami z grupy kontrolnej i 

eksperymentalnej były kontrolowane poprzez częściową wymianę piskląt, której 

dokonywano między gniazdami samic immunizowanych i kontrolnych. To nasuwa 

wniosek, Ŝe zaobserwowany pozytywny wpływ immunizacji samicy na wzrost córek 

moŜe być spowodowany oddziaływaniem na rozwijające się potomstwo specyficznych 

substancji zawartych w jajach. Jak juŜ wcześniej wykazałem, immunizacja samicy 

krwinkami owcy skutkuje transferem specyficznych przeciwciał anty-SRBCs do jaj 

(patrz: Rozdział 5, Grindstaff i in. 2005), jak równieŜ wpływa na całkowitą alokację 
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przeciwciał w jajach (patrz: Rozdział 4). W ten sposób stwierdzone w niniejszych 

badaniach róŜnice międzypłciowe w rozwoju piskląt moŜna by tłumaczyć zróŜnicowaną 

zawartością matczynych przeciwciał w jajach z synami i córkami, gdyŜ zwiększona ich 

ilość moŜe pozytywnie wpływać na tempo wzrostu potomstwa (np. Gustafsson i in. 

1994, Buechler i in. 2002, Grindstaff i in. 2003, patrz teŜ: Grindstaff 2008). JednakŜe, 

zaobserwowany wzorzec alokacji przeciwciał anty-SRBCs w jajach u zeberki nie 

potwierdza tego przypuszczenia, poniewaŜ poziom tych przeciwciał zaleŜał zarówno od 

płci zarodka, jak i kolejności złoŜenia jaj w lęgu (patrz: Rozdział 5). WszakŜe u 

dorosłych córek pochodzących od immunizowanych matek stwierdziłem wpływ 

kolejności złoŜenia jaja na ich długość skoku, ale było to spowodowane tym, Ŝe córki 

wyklute z początkowych jaj były większe od tych wyklutych z ostatnich jaj w lęgu. 

Wynika z tego, Ŝe róŜnice w rozwoju córek wykluwających się z kolejnych jaj w lęgu 

teŜ nie odzwierciedlają ilości przeciwciał anty-SRBCs zdeponowanych w jajach z 

córkami, gdyŜ ich poziom nie zmieniał się w kolejno składanych jajach w obrębie 

zniesienia (patrz: Rozdział 5). Wydaje się zatem, Ŝe rozbieŜność między wzorcem 

alokacji przeciwciał anty-SRBCs w jajach (patrz: Rozdział 5) a stwierdzonym 

wpływem immunizacji na rozwój potomstwa Ŝeńskiego i męskiego moŜe być 

wyjaśniona w dwojaki sposób. Po pierwsze, bez względu na ilość przeciwciał anty-

SRBCs zawartych w jajach, przeciwciała te mogły inaczej oddziaływać na wzrost córek 

i synów. Taka sytuacja byłaby moŜliwa jeśli występują międzypłciowe róŜnice w 

sposobie wykorzystania matczynych przeciwciał, co w niniejszym przypadku 

oznaczałoby, Ŝe córki odnoszą większą korzyść z ich obecności w jajach aniŜeli 

synowie. Córki i synowie mogą cechować się zróŜnicowaną wraŜliwością i/lub 

zapotrzebowaniem na te same substancje w trakcie swojego rozwoju (np. Gorman i 

Nager 2004, Rutkowska i Cichoń 2006, Bonisoli-Alquati i in. 2008), co wiąŜe się 

zapewne z odmiennym przebiegiem procesów fizjologicznych u kaŜdej z płci (np. 

Balthazar i Adkins-Regan 2003). Wówczas bez względu na kolejność złoŜenia jaj w 

lęgu córki powinny rozwijać się lepiej niŜ synowie. W ten sposób stwierdzony w tym 

rozdziale wpływ kolejności złoŜenia jaja na długości skoku u dorosłych córek mógłby 

być spowodowany róŜnicami w ich tempie wzrostu powstającymi na skutek 

asynchronicznego wykluwania się piskląt (Rutkowska i Cichoń 2005). Po drugie, 

zaobserwowane tu róŜnice w rozwoju synów i córek pochodzących od matek z grupy 

eksperymentalnej i kontrolnej mogą nie być wynikiem wpływu matczynych przeciwciał 

na potomstwo, ale stanowić rezultat działania innych substancji zdeponowanych w 
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jajach. Taki scenariusz jest o tyle prawdopodobny, Ŝe immunizacja samicy wpływa nie 

tylko na ilość deponowanych przeciwciał, ale jednocześnie moŜe oddziaływać na 

zawartość innych substancji w jajach, takich jak karotenoidy (Saino i in. 2002a), 

hormony (Gil i in. 2006) i lizozym (patrz: Rozdział 4). W tym kontekście warto 

zaznaczyć, Ŝe zwiększona ilość androgenów w jajach u zeberek wpływa pozytywnie na 

tempo wzrostu córek, ale nie synów (np. von Engelhardt i in. 2006, Rutkowska i in. 

2007). Ostatecznie, uzyskane tu wyniki nie pozwalają na wskazanie czynników 

bezpośrednio odpowiedzialnych za róŜnice w rozwoju synów i córek. Wyniki te dają 

jednak, pole do dalszych badań w tym zakresie, tak aby określić wpływ immunizacji 

samicy na jednoczesną alokację róŜnych substancji w jajach w zaleŜności od płci 

potomstwa i kolejności złoŜenia jaj w lęgu, a takŜe jednoznacznie wskazać rolę 

matczynych przeciwciał w procesie wzrostu piskląt. 

Szereg dotychczasowych badań udokumentowało wpływ matczynych 

przeciwciał na rozwój i funkcjonowanie układu odpornościowego potomstwa. Część z 

nich pokazała, Ŝe kontakt samicy z określonym antygenem prowadzi do szybszej i 

wyŜszej odpowiedzi immunologicznej na ten sam antygen u ich potomstwa (np. 

Grindstaff i in. 2006, Reid i in. 2006). Wyniki innych badań przeprowadzonych w 

podobny sposób wykazały jednak, negatywne efekty matczynych przeciwciał na 

odpowiedź immunologiczną potomstwa (np. Staszewski i in. 2007, 2010). Z kolei 

jeszcze w innych badaniach nie stwierdzono, aby matczyne przeciwciała miały 

jakikolwiek wpływ na funkcjonowanie odpowiedzi immunologicznej u potomstwa (np. 

Addison i in. 2010, King i in. 2010). W prezentowanych tu badaniach równieŜ nie 

wykryłem wpływu immunizacji samicy zarówno na odpowiedź komórkową piskląt, jak 

i odpowiedź humoralną dorosłego potomstwa. Z jednej strony, wynikać to moŜe z tego, 

Ŝe wpływ immunizacji samicy na odporność potomstwa był niewielki, a wielkość próby 

nie pozwoliła na wykazanie potencjalnie istotnych róŜnic. Z drugiej strony, 

oddziaływanie matczynych przeciwciał na odporność potomków moŜe być związane z 

rodzajem antygenu przeciwko któremu przeciwciała te zostały wytworzone (Addison i 

in. 2010). Dlatego niewykluczone jest, Ŝe przeciwciała anty-SRBCs po prostu nie miały 

Ŝadnego wpływu na rozwój i funkcjonowanie systemu odpornościowego potomstwa.  

W moich badaniach nie udało się takŜe wykazać, aby immunizacja samicy 

wpływała na przeŜywalność potomstwa. Związek między ilością przekazywanych 

potomstwu przeciwciał, a ich przeŜywalnością wykazano w kilku pracach (np. 

Gustafsson i in. 1994, Pihlaja i in. 2006), choć w innych takiej zaleŜności nie 
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stwierdzono (np. Grindstaff i in. 2006, Staszewski i in. 2007). Brak takiego związku w 

moich badaniach moŜe wynikać z faktu, Ŝe przeprowadziłem je w warunkach 

hodowlanych, które zapewniały stały i przewidywalny dostęp pokarmu oraz 

ograniczoną presję ze strony patogenów. Dlatego w warunkach laboratoryjnych 

długookresowe konsekwencje immunizacji dla przeŜywalność potomstwa mogą nie być 

widoczne w porównaniu z warunkami panującymi w naturze, gdzie początkowe róŜnice 

w masie i wielkości ciała między pisklętami mogą skutkować w ich zróŜnicowanej 

przeŜywalności i płodności.      

Wyniki zaprezentowane w niniejszych badaniach dostarczają dowodów na to, Ŝe 

immunizacja samicy moŜe mieć zróŜnicowany wpływ na potomstwo Ŝeńskie i męskie. 

Wskazują teŜ na to, Ŝe bez względu na mechanizmy, które stoją za róŜnicami w rozwoju 

córek i synów, efekty immunizacji mają długoterminowe konsekwencje i mogą być 

istotne z punktu widzenia dostosowania potomstwa. Wiadomo, Ŝe u zeberek 

niekorzystne warunki towarzyszące pisklętom podczas ich rozwoju mają bardziej 

negatywny wpływ na córki niŜ na synów, co przejawia się ich zwiększoną 

śmiertelnością, wolniejszym tempem wzrostu i obniŜoną płodnością (np. Kilner 1998, 

Birkhead i in. 1999, Martins 2004). Ponadto masa ciała podlotów płci Ŝeńskiej jest 

pozytywnie skorelowana z ich przeŜywalnością i przyszłą płodnością (Haywood i 

Perrins 1992, de Kogel 1997). Wydaje się zatem, Ŝe córki odnoszą większe korzyści w 

sensie dostosowania aniŜeli synowie na skutek immunizacji matki. Dlatego 

zróŜnicowane konsekwencje immunizacji matki dla wzrostu synów i córek mogą 

odzwierciedlać strategię, dzięki której matki naraŜone na działanie patogenów w okresie 

rozrodu są w stanie zmniejszać niekorzystny ich wpływ na dostosowanie bardziej 

wraŜliwej płci.  
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Rozdział 7  

 

 

PODSUMOWANIE 

 

 
Badania zawarte w niniejszej rozprawie zajmują się istotnym z punktu widzenia biologii 

ewolucyjnej problemem dotyczącym międzypokoleniowego transferu matczynych 

czynników immunologicznych, który występuje między matkami i ich potomstwem. W 

prezentowanych tutaj badaniach starałem się odpowiedzieć na pytanie, czy kontakt 

samicy z antygenem w okresie rozrodu wpływa na alokację matczynych przeciwciał i 

lizozymu w jajach. Sprawdziłem takŜe jak wygląda transfer matczynych czynników 

immunologicznych do poszczególnych jaj w lęgu. Jednak najwaŜniejszym elementem 

tych badań, była próba odpowiedzi na pytanie, czy transfer matczynych przeciwciał do 

jaj oddziałuje na rozwój i przeŜywalność potomstwa.  

Immunizacja samic krwinkami owcy po złoŜeniu pierwszego jaja skutkowała 

podwyŜszeniem całkowitego stęŜenia matczynych przeciwciał w ostatnich jajach w lęgu 

(patrz: Rozdział 4). Stwierdziłem ponadto, Ŝe samice immunizowane krwinkami owcy 

przekazują do swoich jaj specyficzne przeciwciała anty-SRBCs. Wykazałem teŜ 

pozytywny związek między poziomem przeciwciał anty-SRBCs w jajach a poziomem 

tych przeciwciał w osoczu samicy (patrz: Rozdział 5). Wyniki te wskazują, Ŝe matki 

przekazują potomstwu przeciwciała wytworzone na skutek infekcji, którą przechodzą 

tuŜ przed lub w trakcie formowania jaj. Wydaje się teŜ, Ŝe ilość przeciwciał 

deponowanych w jajach zaleŜy od ilości przeciwciał krąŜących w osoczu samicy, co 

sugeruje, Ŝe mechanizm transferu przeciwciał do jaj moŜe mieć charakter bierny (np. 

Gasparini i in. 2002, Grindstaff i in. 2003). Taki sposób alokacji przeciwciał moŜe być 

korzystny zarówno z punktu widzenia matki, jak i jej potomstwa. Ryzyko infekcji 

zmienia się w czasie i przestrzeni, dlatego bierny sposób transferu przeciwciał moŜe 

stanowić plastyczny mechanizm pozwalający matce modyfikować oporności potomstwa 

na pasoŜyty/patogeny w odpowiedzi na ich obecności w środowisku. W efekcie matki 

naraŜone na większą presję ze strony patogenów mogą przekazywać większą ilość 

przeciwciał do jaj (w tym specyficznych przeciwciał przeciwko konkretnym 

patogenom, np. Gasparini i in. 2001, 2002, Buechler i in. 2002, Staszewski i in. 2007, 
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Grindstaff 2008). Mechanizm ten moŜe mieć charakter przystosowawczy, gdyŜ zwykle 

zarówno na matkę, jak i jej potomstwo oddziałują te same czynniki infekcyjne (np. 

Grindstaff i in. 2003). Dzięki temu samice mające kontakt z określonym patogenem 

mają moŜliwość, aby zabezpieczyć swoje potomstwo przed jego negatywnym wpływem 

i w ten sposób zwiększyć szanse przeŜycia potomków.  

W prezentowanych tu badaniach wykazałem, Ŝe immunizacja samicy wpływa 

nie tylko na alokację przeciwciał, ale takŜe na aktywność lizozymu w jajach (patrz: 

Rozdział 4). Immunizacja samicy spowodowała zmniejszoną aktywność lizozymu w 

białku jaj z jednoczesnym wzrostem stęŜenia przeciwciał w Ŝółtku. Taki wynik moŜe 

sugerować, Ŝe samice poddane immunizacji nie są w stanie jednocześnie zwiększać 

alokacji obu tych substancji do jaj. JednakŜe, nie stwierdziłem wzajemnego związku 

między zawartością przeciwciał i aktywnością lizozymu w poszczególnych jajach. 

Prawdopodobnie brak takiej zaleŜności moŜe wynikać z odmiennych procesów 

zaangaŜowanych w deponowanie przeciwciał i lizozymu w jajach. Wiadomo, Ŝe 

przeciwciała akumulowane są w Ŝółtku podczas wzrostu oocytu, co najmniej przez 

kilka dni, natomiast lizozym deponowany jest w białku zaledwie dobę przed złoŜeniem 

jaja.  

Potwierdziłem w tej rozprawie, Ŝe poziom przeciwciał moŜe róŜnić się w 

poszczególnych jajach w obrębie zniesienia w zaleŜności od płci zarodka i kolejności 

złoŜenia jaja (patrz: Rozdział 5). Większość autorów wyjaśnia taką zróŜnicowaną 

alokację przeciwciał w kategoriach przystosowawczych, traktując ją jako strategię 

mającą na celu zwiększenie Ŝywotności bardziej wraŜliwego potomstwa (np. Saino i in. 

2003, Müller i in. 2004, Hargitai i in. 2006). U szeregu gatunków ptaków, w tym takŜe 

u zeberek udokumentowano zróŜnicowaną wraŜliwość/przeŜywalność córek i synów 

pochodzących z początkowych i ostatnich jaj w lęgu spowodowaną przez niekorzystne 

warunki środowiskowe podczas rozwoju (np. Rutkowska i Cichoń 2005, 2006). Z kolei 

w innych badaniach wykazano, Ŝe inwestycja matki w synów i córki moŜe być róŜna w 

odpowiedzi na szereg czynników ekologicznych i socjalnych (np. atrakcyjność partnera, 

dostępność zasobów), tak aby ostatecznie maksymalizować swój własny sukces 

reprodukcyjny. Jednym z istotnych czynników ekologicznych są pasoŜyty/patogeny 

obecne w środowisku. Wiadomo, Ŝe obie płcie róŜnią się pod względem podatności na 

infekcje, a róŜnice w podatności na pasoŜyty mogą równieŜ występować między 

pisklętami wyklutymi na początku i na końcu lęgu. Wydaję się zatem, iŜ zawartość 

przeciwciał moŜe być modyfikowana w sposób, który uwzględnia zarówno potencjalną 
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wartość reprodukcyjną, jak i podatność na czynniki chorobotwórcze córek i synów 

wykluwających się z kolejnych jaj wewnątrz lęgu. Dlatego przypuszczać moŜna, iŜ 

stwierdzony w tej rozprawie zróŜnicowany transfer specyficznych przeciwciał do jaj 

moŜe stanowić strategię, dzięki której matki zwiększają swoje dostosowanie poprzez 

polepszenie szans przeŜycia poszczególnych potomków w lęgu. WciąŜ jednak, badania 

te nie dają pewności czy obserwowany wzorzec alokacji przeciwciał wewnątrz lęgu ma 

charakter przystosowawczy, czy teŜ jest to wynik procesów fizjologicznych związanych 

z procesem formowania jaj i determinacji płci potomstwa. Transfer przeciwciał 

uwaŜany jest za proces bierny, ale mimo to istnieją potencjalne mechanizmy, które 

mogą być odpowiedzialne za zróŜnicowaną alokację przeciwciał w jajach, a 

jednocześnie nie stoją w sprzeczności z biernym charakterem tego procesu (patrz: 

Rozdział 5).  

Jednym z najwaŜniejszych wyników tej rozprawy jest wykazanie, Ŝe 

immunizacja samicy krwinkami owcy miała odmienny wpływ na rozwój synów i córek 

(patrz: Rozdział 6). Wydaje się, Ŝe córki odnosiły większą korzyść z immunizacji matki 

w sensie szybszego wzrostu i ostatecznie większych rozmiarów ciała. Nie stwierdziłem 

natomiast wpływu tego zabiegu na rozwój synów. Pozytywny wpływ immunizacji 

samicy na wzrost córek podczas okresu pisklęcego miał równieŜ długoterminowe 

konsekwencje dla ich fenotypu (wielkość ciała). W dotychczasowych pracach na temat 

transferu przeciwciał wykazano juŜ pozytywne efekty immunizacji samicy na tempo 

wzrostu potomstwa (np. Buechler i in. 2002, Lozano i Ydenberg 2002). Dotychczas 

zaproponowano dwa potencjalne mechanizmy, które mogą być odpowiedzialne za taki 

pozytywny wpływ matczynych przeciwciał na tempo wzrostu potomstwa (Grindstaff i 

in. 2003). Po pierwsze, ich wpływ na wzrost moŜe polegać na niespecyficznym 

stymulowaniu receptorów komórkowych zaangaŜowanych w regulację wzrostu 

nowonarodzonego potomstwa. Po drugie, potomstwo posiadające zwiększoną ilość 

matczynych przeciwciał moŜe być w stanie opierać się potencjalnej infekcji bez 

angaŜowania własnego sytemu odpornościowego. W ten sposób wydatki energetyczne, 

które miałyby zostać przeznaczone na utrzymanie układu odpornościowego i 

wytworzenie odpowiedzi immunologicznej mogą być przeznaczane na wzrost, 

przynajmniej na wczesnych etapach Ŝycia potomstwa (Grindstaff i in. 2003, patrz teŜ: 

Grindstaff 2008). Moje badania nie dostarczają jednak, jasnych dowodów na to, Ŝe za 

róŜnice w rozwoju potomstwa odpowiedzialne są matczyne przeciwciała. Być moŜe jest 

to spowodowane odmiennym wykorzystaniem tych przeciwciał przez kaŜdą z płci, w 
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efekcie czego tylko córki odnoszą korzyść z ich obecności w jajach. Alternatywnym 

wyjaśnieniem moŜe być jednak to, Ŝe immunizacja wpłynęła na zmianę zawartości 

innych substancji w jajach, która to zmiana oddziaływała bardziej na córki niŜ synów.  

Efekty matczyne pozwalają modyfikować fenotyp potomstwa w odpowiedzi na 

aktualnie doświadczane przez matkę czynniki środowiskowe. DuŜe znaczenie w tym 

procesie mogą odgrywać wczesne efekty matczyne oparte o alokacje róŜnych zasobów 

w jajach. Modyfikowanie przez samicę jakością jaj, zarówno w odniesieniu do 

ogólnych zasobów deponowanych w jajach, jak i specyficznych substancji zawartych w 

Ŝółtku lub białku jaj zostało udokumentowane juŜ wielokrotnie u róŜnych gatunków 

ptaków. Stwierdzono teŜ, iŜ róŜnice w ilości zasobów lub nawet pojedynczych 

substancji zawartych w jajach mają wpływ na rozwój i przeŜywalność potomstwa. Co 

więcej, zawartość róŜnych składników w jajach moŜe mieć wyraźnie odmienny wpływ 

na fenotyp potomstwa Ŝeńskiego i męskiego. Stąd zaleŜne od płci efekty matczyne 

mogą stanowić strategię pozwalającą wspierać potomstwo, które w określonych 

warunkach środowiskowych moŜe przynosić największe zyski dla matki w sensie 

dostosowania. Dlatego uzyskane w tej rozprawie wyniki mogą sugerować, Ŝe matki w 

odpowiedzi na zróŜnicowaną podatność potomstwa na czynniki chorobotwórcze w 

obrębie tego samego lęgu są w stanie wpływać na rozwój poszczególnych potomków w 

sposób, który zwiększa jej własny sukces reprodukcyjny.  

Wyniki przedstawione w tej rozprawie mogą generować kolejne pytania i 

problemy. Pytanie czy samice są w stanie aktywnie róŜnicować zawartość przeciwciał 

w jajach, czy teŜ proces ten ma charakter bierny, wciąŜ pozostaje otwarte. Dlatego jedną 

z kluczowych kwestii jest jednoznaczne określenie mechanizmów zaangaŜowanych w 

proces transferu przeciwciał do jaj. To zagadnienie prowadzi do kolejnej kwestii, a 

mianowicie czy obserwowane róŜnice w poziomie przeciwciał w poszczególnych jajach 

w lęgu mają rzeczywiście znaczenie przystosowawcze, czy teŜ są efektem ubocznym 

mechanizmów zaangaŜowanych w proces transferu przeciwciał. WaŜnym problemem z 

punktu widzenia wyników tej rozprawy jest równieŜ określenie, czy potomstwo Ŝeńskie 

i męskie jest w stanie odmiennie wykorzystywać matczyne przeciwciała zawarte w 

jajach podczas swojego rozwoju. Potrzebne jest takŜe określenie czynników 

decydujących o tym, Ŝe w pewnych badaniach wykazano wpływ matczynych 

przeciwciał na rozwój i funkcjonowanie systemu odpornościowego osobników 

potomnych, a w innych takich efektów nie wykazano (np. Grindstaff i in. 2006, 

Addison i in. 2010, Staszewski i in. 2010, patrz: Rozdział 6). Innym waŜnym 
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zagadnieniem wartym podjęcia w przyszłości, które moŜe rzucać nowe światło na 

rzeczywiste korzyści z transferu matczynych czynników immunologicznych do jaj są 

potencjalne krótko i długoterminowe koszty tego procesu, które moŜe ponosić zarówno 

matka, jak i jej potomstwo.  

Wydaje się, Ŝe międzypokoleniowy transfer przeciwciał jest mechanizmem, 

który moŜe stanowić waŜną formę ochrony młodych osobników przed zagraŜającymi 

im pasoŜytami/patogenami. Dzięki temu mechanizmowi samice mogą przygotowywać 

swoje potomstwo na kontakt z czynnikami chorobotwórczymi i w rezultacie zwiększać 

ich szanse przeŜycia. Jak pokazują wyniki tej rozprawy mechanizm ten moŜe być dość 

specyficzny, związany z płcią potomstwa i kolejnością złoŜenia jaj w lęgu. W ten 

sposób samice mogą mieć potencjał, aby modyfikować oporność na pasoŜyty/patogeny 

poszczególnych potomków w obrębie tego samego zniesienia. Stąd transfer matczynych 

czynników immunologicznych do jaj u ptaków moŜe stanowić istotny efekt matczyny 

generujący waŜne konsekwencje dla dostosowania potomstwa. Ponadto moŜe 

oddziaływać na dynamikę populacji pasoŜytów/patogenów oraz ich gospodarzy, co 

ostatecznie moŜe mieć wpływ na szereg procesów epidemiologicznych (np. Boulinier i 

Staszewski 2008). 
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