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Kan fåglar lukta sig till rätt partner? 

Generna man föds med påverkar hur immunförsvaret klarar av att bekämpa sjukdomar senare 
i livet. Major histocompatibility complex (MHC) är en stor genfamilj som är en viktig del i 
immunförsvaret. Molekylerna som kodas av dessa gener visar upp delar av virus och bakterier 
för immunförsvaret så att kroppen kan oskadliggöra dem. Gener som finns i olika varianter 
kallas för olika alleler. Ju fler MHC-alleler man har, desto bättre är kroppen på att bekämpa 
olika sjukdomar eftersom ett bredare spektrum av virus och bakterier känns igen.   

Undersökningar, framför allt hos däggdjur, har visat att man kan välja partner beroende på 
vilken uppsättning av MHC-alleler man har. Väljer man en partner som har andra MHC-
alleler än vad man själv har så kommer ens avkomma att ärva en större variation av MHC-
alleler och därmed få ett bättre immunförsvar. I en tämligen uppmärksammad ”T-shirt-studie” 
har det bl.a. visats att kvinnor föredrar lukten från män som har en MHC-uppsättning olik 
deras egen. Vi känner alltså till relativt mycket om patrnerval och MHC-gener hos däggdjur, 
däremot hos fåglar är det få som har kunnat påvisa liknande partnerval. Detta beror troligtvis 
på att de flesta fåglar inte använder lukt i samma utsträckning som däggdjur utan förlitar sig 
mer på syn och hörsel.    

Jag har undersökt MHC-gener hos blåpetrell, en liten havsfågel som finns på många öar nära 
Antarktis. Studier har visat att dessa fåglar har extremt bra luktsinne som de använder bl.a. för 
att hitta mat och känna igen sitt eget bo när de kommer hem under natten. Dessutom har 
partnervalsexperiment påvisat att individer i etablerade par väljer sin egen partner istället för 
en annan slumpvis individ, enbart med hjälp av lukten. Mitt mål var att undersöka MHC-
allelerna hos individerna i partnervalsexperimentet och undersöka om de har valt partner 
beroende på MHC generna, d.v.s. om partners är mindre lika på MHC jämfört med slumpvis 
ihopsatta par. 

Varje individ hade mellan 13 och 19 MHC-alleler, d.v.s. blåpetrell har fler genkopior i MHC 
än vad man funnit hos fåglar tidigare. Det fanns indikationer på att partners har mindre lika 
MHC-alleler jämfört med slumpvis ihopsatta par, men det kunde inte styrkas statistiskt. Om 
fler individer deltagit i experimentet hade sannolikt tydligare och ännu mer intressanta resultat 
kunnat påvisas. Det höga antalet MHC-alleler som hittats hos blåpetreller visar likväl att det 
är mycket viktigt med en bra uppsättning MHC-alleler för att kunna bekämpa sjukdomar. 
Dessutom verkar de välja den mest lämpliga partnern så att även deras avkomma får så bra 
immunförsvar som möjligt.     
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Does MHC matter when blue petrels (Halobaena caerulea) choose partner? 
 
Mate choice is one of the important mechanisms driving evolution. By choosing the optimal 
male, females can gain benefits trough genes that increase offspring viability. This could be 
due to genetic compatibility, i.e. females choose a male with alleles that, combined with her 
own alleles, give the offspring the highest genetic fitness.  
 
A good candidate for mate choice on genetic compatibility is the major histocompatibility 
complex (MHC). It is the most polymorphic gene region found in vertebrates and has a 
central role in the immune defence. MHC genotype also influences personal odour, meaning 
that it could be the actual cue in mate choice. Here, I characterise MHC class I in blue petrels 
and investigate if blue petrels prefer partners with MHC alleles dissimilar to their own alleles.  
 
A high number of alleles, and a rather high level of polymorphism, were found within exon 3 
with a suggestion of up to ten putative loci. Some sites were shown to be under strong 
positive selection, and a high dN/dS ratio in the PBR is a sign for balancing selection. There 
were indications of true pairs to have more dissimilar alleles compared to random pairs, but 
no significantly so. With a more precise screening method and a larger sample size perhaps 
even more interesting results could have been found.  
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