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Abstrakt 

 

Většina druhů plazů má schopnost dobrovolného odvržení ocasu neboli autotomie 

s následnou regenerací ocasu, která funguje jako anti-predační mechanismus. Ačkoli se zjevně 

jedná o úspěšnou evoluční adaptaci, jedinec s autotomizovaným ocasem je často negativně 

ovlivněn zvýšenou pravděpodobností predace, snížením lokomoční schopnosti, sníženou 

imunitou nebo například změnou jeho sociálního statusu. V neposlední řadě může ztráta ocasu 

a následná regenerace významně ovlivnit energetiku jedince, a to ať již přímo díky ztrátě 

tukových zásob, které jsou většinou umístěné právě v ocasu nebo díky tomu, že následná 

regenerace ztracených tkání je energeticky náročná a často vyžaduje přesměrování alokace 

energie na úkor jiných procesů. Autotomie a regenerace ocasu, tak může ovlivnit důležité 

vlastnosti nebo fyziologické procesy jako je tělesný růst či celková velikost těla, reprodukční 

schopnost nebo intenzita metabolismu. Právě vliv autotomie na poslední zmíněné aspekty 

života jedince je v posledních letech předmětem mnoha výzkumů, které dochází 

k rozporuplným závěrům. Cílem této práce je stručně shrnout informace o mechanismu 

kaudální autotomie a regenerace a dále shrnout současné poznatky o energetických nákladech 

spojených s autotomií a regenerací ocasu. 
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Abstrakt  

 

Most reptile species have the ability to voluntarily cast off their tail, known as 

autotomy, followed by tail regeneration, which is used as an antipredatory mechanism. In 

spite of this being a successful ecological adaptation, the individual with its tail cast off is 

often influenced negatively, which includes increased probability of predation, lower 

locomotion capabilities, lower immunity or a change in its social standing. Last but not least, 

casting off the tail and the following regeneration may distinctively influence the energy of 

the individual, either directly through the loss of fat reserve, usually located in the tail itself, 

or because the regeneration of lost tissue demands a lot of energy and often requires 

relocation of energy at the expense of other processes. Autotomy and regeneration of the tail 

may thus influence important traits of physiological processes such as body growth or body 

mass, reproductive capabilities or metabolism intensity. The influence of autotomy on these 

aspects of an individual's life has been a studies topic in the last few years, but conclusions 

vary. The goal of this thesis is a brief summary of information about the mechanism of caudal 

autotomy and regeneration and also summarize contemporary knowledge about energy costs 

connected to autotomy and regeneration of the tail. 
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Úvod 

Autotomie je tzv. „dobrovolné“ odvržení části těla,  kterou může být končetina, 

ploutev, nebo ocas po které obvykle následuje regenerace tkání (Bellairs & Bryant, 1985). Je 

popsána u celé řady živočišných druhů obratlovců i bezobratlých, kterými jsou savci (např. 

Seifert et al., 2012), ještěři (např. Arnold, 1984), obojživelníci (např. Scadding, 1981), 

kostnaté ryby (např. Wagner & Misof, 1992, korýši (např. Norman & Jones, 1991), 

ostnokožci (např. Souter et al., 1997), hmyz (např.Emberts et al., 2016) nebo například 

pavoukovci (např. Brueseke et al., 2001). 

U amniotických živočichů můžeme za komplexní pokládat autotomii ocasu (kaudální 

autotomii) u plazů. Ti po odvržení regenerují celé tkáňové soustavy, kterými jsou kůže, cévy, 

nervy, svaly, nebo chrupavky, za vzniku funkčního ocasu. (McLean & Vickaryous, 2011).  

Kaudální autotomie slouží plazům jako velmi účinný anti-predační mechanismus 

(shrnuto v Arnold, 1984; Bellairs & Bryant, 1985; Emberts et al., 2019), což bylo dobře 

potvrzeno i experimentálně například u druhu gekona Coleonyx variegatus a hadího predátora 

(Hypsiglena ochrorhyncha). Gekoni s ocasem unikli díky autotomii v 19 případech z 30. Při 

opakování pokusu s gekony s autotomizovanými ocasy neunikl hadímu útoků žádný z nich 

(Congdon et al, 1974). Autotomie ocasu jako anti-predační strategie může být u druhů, které 

jsou jí schopny, i velmi častá, což podporují údaje o četnosti jedinců s regenerátem ocasu v 

přírodních populacích, která může dosahovat až 65% u zástupce čeledi Eublepharidae 

gekončíka Coleonyx variegatus (Vitt et al. 1977), či dokonce 77,2 % u druhu horského 

jihoamerického „leguánka“ - Liolaemus nigroviridis z čeledi Liolaemidae (Jaksić & Fuentes, 

1980). Nesporné výhody schopnosti autotomie a následné regenerace jsou tak zřejmé, ale je 

důležité si uvědomit, že ocas má důležitou roli v pohybu a jeho ztráta může omezit rychlost 

jedince (např. Jagnandan & Higham, 2017), snížit jeho výdrž při úniku (např. Martin & 

Avery, 1998), nebo narušit jeho rovnováhu a délku skoku (např. Gillis et al., 2013). Zároveň 

jsou v něm uloženy zásoby tuku, nebo jejich část, a jejich ztráta ovlivňuje ontogenetický růst 

(např. Chapple & Swain, 2004; Lynn et al., 2013; Niewiarowski et al., 1997), rozmnožování 

(např. Lu et al., 2012; Martin & Salvador, 1993; Wilson & Booth, 1998), či metabolismus 

(např. Dial & Fitzpatrick, 1981; Nava & Božinovič, 2006; Naya et al. 2007). S autotomií se 

navíc zvyšuje pravděpodobnost smrti jedince, protože ještěr již nemá ocas díky kterému by 

unikl predátorovi (Fox & McCoy, 2000). Mezi další oblasti které kaudální autotomie 

ovlivňuje patří snížení imunity (Kuo et al., 2013) nebo působení oxidativního stresu během 
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regenerace, který způsobuje zkracování telomer na chromozomech (Fitzpatrick et al., 2019). 

Kaudální autotomie ovlivňuje i sociální status jedince a mění jeho chování. Samcům se díky 

ní může snížit status v jeho populaci a s touto podřízenou rolí musí změnit strategie získávání 

potravy, nemohou udržovat svá teritoria, musí změnit své termoregulační chování, nebo se 

jim zhorší jejich reprodukční úspěšnost, dokud znovu nezregenerují svůj ocas (Martin & 

Salvador, 1993). Soubor těchto nákladů může celkově snižovat fitness jedince a převyšovat 

tak přínosy autotomie (Arnold, 1984; Bateman & Fleming, 2009). 

Cílem práce je v první části stručně shrnout informace o mechanismu kaudální 

autotomie a s ní spojenou regeneraci ocasu. V druhé části se zaměřím na změnu energetiky a 

energetické investice spojené s odvržením ocasu a jeho regenerací, se zaměřením na 

ontogenetický růst, rozmnožování a metabolismus.  

1. Kaudální autotomie 

 Rozeznáváme dva typy kaudální autotomie. Méně častým z nich je tzv intervertebrální 

autotomie, která je specifická tím, že se při ní odděluje ocas mezi obratli. Vyskytuje se 

například u zástupců z čeledi agamovití (Agamidae) a může po ní následovat regenerace 

ocasu (Arnold, 1984). Tento typ byl také pozorován i u několika hadů čeledí Viperidae 

(Strugariu et al., 2018), Colubridae (Costa et al., 2014) a Lamprophidae (Broadley, 1987). Po 

odvržení ocasu se přívěsek sice po krátkou dobu pomalu pohybuje a rána nekrvácí, ale u 

hadích zástupců následná regenerace nenastává (Crnobrnja-Isailović et al., 2016; Strugariu et 

al., 2018). 

 Druhým typem odvržení ocasu je intravertebrální autotomie během níž je ocas oddělen 

přímo v těle kaudálního obratle, v tzv. zlomové zóně (viz níže), která se vyskytuje téměř ve 

všech ocasních obratlích (Arnold, 1984). Tato forma je typická pro většinu ještěrů a zdá se být 

ancestrální formou autotomie (Bateman & Fleming, 2009). Tato práce se zabývá právě touto 

druhou formou kaudální autotomie, protože je častější a typicky po ní následuje regenerace 

odhozené části ocasu s čímž jsou především spojeny energetické náklady jejichž shrnutí je 

cílem této práce. 

Jak již bylo zmíněno, kaudální autotomie je často využívaným anti-predačním 

mechanismem plazů, zejména ještěrů (viz níže). U mnoha plazů je hlavní funkcí ocasu jejímž 

účelem je uniknout před predátorem. Ještěr s touto schopností, který je zachycen v ocasní 

části, odvrhne ocas a má možnost uprchnout (Bellairs & Bryant, 1985). Navíc pro rozptýlení 

predátora na sebe odvržený ocas po nějakou dobu “poutá pozornost” pomocí kontrakcí (Dial 
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& Fitzpatrick, 1983). Pohyb je udržován energií dodávanou anaerobní přeměnou glykogenu 

na kyselinu mléčnou (Pafilis et al., 2005) a je kontrolován dvěma nezávislými neurálními 

obvody. První po celou dobu pohybu tvoří rytmické signály, druhý pak občasné překlápění a 

skoky. Druhý neurální obvod je zřejmě ovlivňován změnami vnitřních a vnějších vlivů na 

základě smyslových informací z prostředí nebo díky zpětné vazbě ze svalových 

proprioceptorů (Higham & Russell, 2012).  

  Mezi druhy se objevují různé strategie jak upozornit na svůj ocas, aby predátor útočil 

na něj a ne na tělo či hlavu ještěra. Například barva ocasu je výraznější než zbytek těla. 

Barevné odlišení částí těla je nejčastěji pozorováno u juvenilních jedinců, kteří jsou predací 

více ohroženi a v dospělosti odlišné zbarvení často mizí, což bylo pozorováno například u 

scinků rodu Eumeces (Vitt & Cooper, 1986; Fitch, 2003). Nejúčinnějšími barvami, které 

ještěři používají, jsou černá a modrá a tyto strategie využívají hlavně druhy žijící na 

otevřených stanovištích (Sousa et al., 2016). Ocas může být také výrazně delší než tělo a 

pozornost upoutává kmitavým pohybem (např. Podarcis hispanica) (Cooper et al., 2004). 

Velmi časté v přítomnosti predátora je i to, že ještěr nastavuje své tělo s klenutým, mávajícím 

ocasem, který přitahuje pozornost dravce k ocasu (např. Coleonyx brevis) (Dial & Fitzpatrick, 

1981). 

Aby intravetrebrální autotomie mohla proběhnout a zároveň způsobila co nejmenší 

poškození tkání, je zapotřebí několika adaptací. Tou hlavní je existence tzv. zlomových zón 

probíhajících obratlem a neurálním obloukem. Jedná se o nemineralizované mezery ležící 

napříč obratlem, které se vyskytují u většiny ocasních obratlů (Obr. 1) (Bellairs & Bryant, 

1985). Aby jedinec ztratil co nejmenší část svého ocasu při uchopení predátorem, probíhá 

autotomie v prvním až třetím obratli od místa sevření (Arnold, 1984). Dalšími adaptacemi 

v morfologii ocasu jsou svěrače v kaudálních cévách, které zabraňují ztrátě krve a uspořádání 

svalů, které jsou rozděleny na vertikální a horizontální kvadranty, přičemž jsou pomocí šlach 

upevněny k obratlům (Arnold, 1984; McLean & Vickaryous, 2011).  

Kaudální autotomie však neprobíhá v celé délce ocasu. Samci mají při bázi ocasu 

hemipenisy a přidružené pohlavní orgány. Autotomie nemůže proběhnout v jejich těsné 

blízkosti, protože by mohlo dojít k narušení jejich funkce. Samci proto mají delší neautotomní 

bazální část ocasu než samice, kterou tvoří obratle bez příčné zóny zlomu. V tomto aspektu se 

liší i mezi druhy délkou hemipenisů (Barbadillo et al., 1995). Stejně tak jako bazální část 

ocasu, tak i distální může postrádat zóny zlomu (Bellairs & Bryant, 1985). 
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1.1 Mechanismus intravertebrální autotomie 

Odvržení ocasu může u plazů se schopností autotomie proběhnout jak jednou tak i 

víckrát za život. K autotomii může dojít pouze v originální části ocasu (s kostěnými obratli, 

které jsou k odlomení přizpůsobeny zlomovými zónami (Obr. 1), proto se další zlomy mohou 

tvořit pouze blíže k tělu od předchozího místa zlomu. Zachycení ocasu predátorem způsobí 

kontrakci svalových segmentů ohraničujících zlomovou zónu, což způsobí, že se přední 

úpony svalových segmentů odtrhnou od myosepta a obratel se tak zlomí v zlomové zóně a 

dojde tak k odvržení ocasu. To probíhá, jak již bylo výše zmíněno, v prvním až třetím obratli 

od místa sevření predátorem. Kaudální autotomii může však vyvolat i lehké uchopení, dotyk, 

nebo může být ocas odvrhnut při úniku před predátorem. To potvrzuje, že ještěři mohou 

autotomii svého ocasu vědomě ovlivnit (Arnold, 1984).  

Bezprostředně po oddělení části ocasu, které proběhne v obratli v místě příčné zóny 

zlomu, jsou v otevřené ráně odhalené tkáně. Jimi jsou část autotomizovananého obratle, 

mícha, tuková tkáň, svalstvo, či škára. Následně dochází ke kontrakci hladké svaloviny 

svěračů tepen, čímž se minimaluzuje ztráta krve. Dále se stahuje mícha do páteřního kanálu 

na jejímž konci se vytvoří malá krevní sraženina, která ji izoluje od povrchu pahýlu. Okolní 

tkáně se stáhnou do rány, čímž se velikost rány zmenší a začne proliferace buněk, které 

následně nahrazují ztracené struktury (McLean & Vickaryous, 2011; Delorme et al., 2012). 

  Po několika hodinách ránu zcela překrývá vytvořený exsudát, jenž se tvoří jako 

důsledek zranění. Ten obsahuje tkáňové tekutiny, erytrocyty, mrtvé buňky a tkáňový odpad. 

Exsudát brzy překrývá tvořící se epitel rány, jehož buňky jsou PCNA pozitivní (PCNA jsou 

proliferující buňky, které se podílí na tvorbě blastému). Zároveň je v okolí autotomizovaného 

obratle velké množství vícejaderných osteoklastů a chondroklastů (McLean & Vickaryous, 

2011). Po prvních pár dnech s úplně vytvořeným epitelovým obalem rány exsudát postupně 

zaniká. Epitelový obal rány postupně zesiluje, přičemž proliferace buněk není rovnoměrná a 

na vrcholu je největší množství buněk a toto místo je označováno jako apikální čepička 

(McLean & Vickaryous, 2011; Delorme et al., 2012). 
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Obr. 1. Autotomie u ještěra Tropidurus itambere. A: Intravertebrální příčné zóny zlomu, 

šipkou je označena příčná zóna zlomu v jednom z obratlů; B: Autotomie v obratli; C: Čtyři 

stupně regenerace chrupavky; D: Zcela regenerovaný ocas s chrupavkou nahrazující obratle. 

Upraveno a převzato z Amorim et al. (2015)  

 

2. Regenerace ocasu 

S autotomií ocasu ve většině případů souvisí jeho následná regenerace, což je proces 

při kterém ocas projde několika fázemi. První fází je hojení otevřené rány, které probíhá 

okamžitě po autotomii (viz výše). Poté co se vytvoří blastém, z kterého se diferencují 

jednotlivé tkáně, a nakonec samotný růst ocasu (Bellairs & Bryant 1985; McLean & 

Vickaryous, 2011) 

 Po zániku exsudátu se polymerací buněk z apikální čepičky tvoří blastém (množství 

proliferujících mezenchymálních buněk, které tvoří malý pupen) bezprostředně sousedící se 

zasunutou míchou (např. Bellairs & Bryant 1985; Alibardi, 2010b). Buňky blastému by mohli 

pocházet z okresků kmenových buněk v pahýlu původního ocasu (např. zlomové rovině 

obratle, z výběžků obratle, nebo jsou to okresky spojené s neurální lištou) (Alibardi, 2015). 
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Vytvořený pupen je nepigmentovaný a má světle růžovou barvu (McLean &  

Vickaryous 2011). Během těchto fází z originálního ocasu prorůstají nervy (které jdou 

rovnoběžně s ependymální trubicí) a síť krevního zásobení do postupně se regenerujících 

tkání (Delorme et al., 2012; McLean & Vickaryous, 2011). 

Apikální pupen se postupně stále zvětšuje kolem ependymální trubice (jejíž 

prodloužení je usnadněno proteinem SNARE, SNAP25 (Wang et al., 2012)), matrix 

kondenzuje do tvaru kuželu a za exprese Sox9, transkripčního faktoru potřebného k tvorbě 

chrupavky, se postupně tvoří opěrná chrupavčitá kostra (McLean & Vickaryous, 2011). 

Zároveň se pomocí myogeneze tvoří segmenty osového svalstva (myoblasty fúzují, tvoří 

myotubičky a organizují se do myomerních segmentů oddělených zónami bohatých na 

pojivovou tkáň) (Delorme et al., 2012; McLean & Vickaryous, 2011). 

Na povrchu se v této fázi keratinizuje vnější vrstva epitelu a postupně se vytváří 

šupiny. Postupně epidermis překrývá již diferencovanou dermis a společně s ní je již 

diferencována většina tkání, kromě kostěných obratlů, které se neregenerují (McLean & 

Vickaryous, 2011). 

V poslední fázi regenerace se regenerát postupně pigmentuje a skoro všechny tkáně 

jsou diferencované, nebo se brzy dodiferencují (Delorme et al., 2012; McLean & Vickaryous, 

2011). 

Celý mechanismus regenerace probíhá velmi rychle a to z toho důvodu, aby se v místě 

rány nevytvořila jizvová tkáň. Pokud by se tak stalo již by se nemohl vytvořit nový ocas. Na 

degradaci složek extracelulární matrix se podílí protein MMP-9 (proteázová matrixová 

metaloproteináza-9), který brání vniku jizvy (Delorme et al. 2012). MMP-9 není jediným 

proteinem který se podílí na regeneraci tkání. Dále například keratiny WE6, K6, K16 a K17 

růstové faktory fibroblastů 1 a 2 (Alibardi & Toni 2005; Alibardi & Lovicu 2010). Rychlost 

regenerace se u různých druhů plazů liší a je přímo ovlivněna velikostí původního ocasu 

(Alibardi, 2010a; Bellairs & Bryant, 1985). Doba potřebná k regeneraci ocasu se může 

pohybovat mezi několika týdny až měsíci (Obr. 2). Například scinek Eumeces fasciatus 

původní délku ocasu zregeneruje během asi sedmi týdnů od autotomie celého ocasu 

(Goodman, 2006). Stejně tak se rychlost regenerace ocasu liší i mezi jedinci stejného druhu 

(Bellairs & Bryant, 1985). Je totiž závislá i na vnějších faktorech jako je intenzita světla, 

teplota, nebo množství záření, které mohou mít vliv například na intenzitu metabolismu 

(Alibardi, 2010a; Kurup & Ramachandran, 2011) a tuto závislost ukazuje Obr. 3. 
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Obr. 2: A. Růstová křivka regenerujícího ocasu hatérie Sphenodon punctatus při teplotě 22–

24°C. B. Variace růstových křivek regenerujících ocasů ještěrů (P.m. - Podarcis muralis.; L.d. 

- Lampropholis delicata; L.n.m., L. nigriplantare maccanni; H. m. -  Hoplodactylus 

maculatum). Upraveno a převzato z Alibardi (2010a) 

 

 

 

 

Obr. 3: A. Délka regenerovaného ocasu a B. procentuální náhrada na konci 30 dnů při 

různých teplotách u gekona Hemidactylus flaviviridis za různé intenzity světla. NLD – 12 

hodin světla a 12 hodin tmy, DD – nepřetržitá tma. Upraveno a převzato z Kurup & 

Ramachandran (2011) 
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2.1 Rozdíly mezi originálním ocasem a regenerátem 

  Regenerovaný ocas se ne vždy podobá původnímu. Často se liší v délce i tvaru a bývá 

mohutnější a tlustší oproti originálu (Lynn et al., 2013; Russell et al., 2015). U druhů, kde 

ocas plní zejména funkci ukládání tukových zásob, může být regenerát i velmi odlišný od 

původního ocasu (např. u gekončíka nočního, Obr. 3) (Russell et al., 2015). Regenerovaný 

ocas se mimo jiné může lišit i barvou (Chapple & Swain, 2004) a strukturou šupin, které 

bývají oproti původním menší a jednotvárné (Gilbert et al., 2015). Koncentrace proteinů v 

regenerovaném ocase je nižší než u původního (Meyer et al, 2002). Opačná situace je s 

tukem, kterého se do nové části ukládá víc než v originálním ocase (Boozalis et al., 2012; 

Simou et al, 2008; Russel et al., 2015) a není v regenerátu segmentován (Smyth, 1974). Místo 

kostěných obratlů se regeneruje chrupavčitá kostra, která přejímá opěrnou funkci (Bellairs & 

Bryant, 1985). Regenerující svaly již nejsou rozděleny na vertikální a horizontální kvadranty, 

ale jsou uspořádány do malých svazků kolem vzniklé chrupavky a svalová vlákna mají menší 

průměr. Navíc chybí šlachy upevňující svaly ke kostře (McLean & Vickarvous, 2011). U 

kaudální tepny i žíly, přecházející souvisle do regenerované části, chybí svěrače, které při 

autotomii zabraňovaly v původním ocasu ke ztrátě krve (Payne et al., 2017) a mají tenčí stěny 

než původní cévy (McLean & Vickarvous, 2011). 

Anatomické změny mají vliv na vlastnosti nového ocasu. Hlavním rozdílem je 

nemožnost v zregenerované části autotomizovat. Chrupavčitá kostra, která se vytvoří, 

pozbývá zlomových zón (Bellairs & Bryant, 1985).  

  Dále byl například u ještěrů Liolaemus belli pozorován rozdíl v době a intenzitě 

pohybu přívěsku po odvržení. Původní autotomizovaný ocas se pohybuje intenzivněji, než 

ten, který je částečně regenerován. Pravděpodobně je to způsobeno spojitou chrupavkou, která 

prudšímu pohybu brání (Naya et al., 2007).   
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Obr. 4: Boční pohled na dospělého gekončíka nočního (Eublepharis macularius) 

s regenerovaným ocasem. Čára rozděluje místo kde končí originální (původní) část ocasu a 

začíná jeho regenerovaná část. Upraveno a převzato z McLean & Vickarvous (2011). 

 

2.2 Bifurkace ocasu 

         Velmi vzácně se u plazů se schopností autotomie může objevit rozdvojení, neboli 

bifurkace ocasu. Ta je způsobena špatnou autotomíí, kdy dochází ke zlomení ocasu, ale zcela 

se neoddělí od těla. Při následné regeneraci pak dochází k jeho větvení (Conzendey et al., 

2013; Pelegrin & Leão, 2016; Pheasey et al., 2014), které bylo pozorováno např. u druhů 

čeledí Gymnophtalmidae (Pheasey et al., 2014) nebo Agamidae (Ananjeva & Danov, 1991) a 

toto neúplné oddělení může probíhat i opakovaně, Obr. 5. 
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Obr. 5: Šestinásobné rozvětvení ocasu u ještěra Salvator merianae z čeledi Teiidae. Čísla 

označují jednotlivé ocasy. Převzato z Pelegrin & Leão (2016) 

 

3. Které druhy regenerují 

V rámci plazů se schopnost autotomie a regenerace nevyskytuje u všech skupin. U 

krokodýlů ani želv se kaudální autotomie nevyskytuje. Naopak u zbylých skupin plazů 

patřících do skupiny Lepidosauria tj, haterie (Sphenodontia) a šupinatí plazi (Squamata) se 

vyskytuje, i když u šupinatých plazů ne u všech čeledí, což můžeme vidět na Obr. 6. Druhy 

bez schopnosti autotomie postrádají adaptace spojené s autotomií, hlavně zlomové zóny v 

ocasních obratlích. U druhů bez schopnosti kaudální autotomie hraje obecně jejich ocas větší 

roli v jejich způsobu života, než u druhů s autotomií. Ztráta ocasu by pak pro ně mohla 

znamenat větší náklady, než by autotomie přinášela. Ještěři, kteří ocas neodhazují jej 

využívají například pro pohyb ve větvích (např. chameleoni), plavání (např. leguán mořský), 

obranu či boj (např. varani) (Arnold, 1984; Bellairs & Bryant, 1985), nebo bipední běh (např. 

leguánek stepní, bazilišek hřebenatý, nebo leguánovec obojkový) (Snyder,1962). Ztráta ocasu 

by jim výrazně snížila jejich fitness (Arnold, 1984; Bellairs & Bryant, 1985). 
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Obr. 6:  Zastoupení schopnosti autotomie a regenerace u čeledí šupinatých plazů. Čísla u 

jednotlivých čeledí značí počet autotomizujících druhů ještěrů. Upraveno a převzato z 

Bateman & Fleming (2009) 

 

4. Energetické náklady spojené s autotomií a regenerací ocasu 

Kaudální autotomie má nesporné výhody v úniku před predátorem jako anti-predační 

mechanismus, jak již bylo výše zmíněno. Může s ní však souviset celá řada nákladů. Bateman 

& Fleming (2009, jejich obr. 2) ukázali, že náklady na autotomii a následnou regeneraci jsou 

různé a v podstatě je lze rozdělit na náklady spojené s vlastní ztrátou ocasu, důsledky pro 

lokomoci (např. Lin et al., 2006; McElroy & Bergmann, 2013), změnu chování zapříčiněnou 

ztrátou ocasu s omezenou lokomocí (např. snížená aktivita, schopnost termoregulace, ztráta 

sociálního postavení (např. Martin & Salvador, 1993)) a pak na náklady ovlivňující 

energetiku živočicha zapříčiňující buď přímo díky ztrátě tukových zásob umístěných v ocase 

nebo náklady spojené s následnou regenerací ocasu a tedy syntézou nové tkáně. Energetická 

stránka spojená s kaudální autotomií je v posledních letech zkoumána, ale výsledky studií 
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jsou často rozporuplné. V následujících kapitolách budou náklady spojené s růstem těla, 

schopností regenerace a intenzitou růstu shrnuty.  

 

4.1 Ztráta uložených tukových zásob 

Stejně jako u jiných živočišných skupin tak i plazi využívají tuky jako zásobní látky, 

např. k růstu, rozmnožování, aj. (Derickson, 1976). U většiny druhů není podkožní tuk dobře 

vyvinut (Pond, 1978), proto je u mnoha ještěrů ocas hlavním uložištěm tuku (Russell et al., 

2015) a kaudální autotomie tedy výrazně snižuje energetické zásoby jedince (Doughty et al., 

2003). Autotomie ocasu představuje ztrátu tělesné hmotnosti mezi 6,4 až 17,7% (Boozalis et 

al., 2012). S odvržením ocasu je spojena ztráta energetických zásob uložených v ocase, které 

mohou tvořit i polovinu (nebo i více) z celkových energetických zásob (Doughty et al., 2003). 

Není tomu tak ale u všech druhů. U některých ocas obsahuje pouze malé množství tuku, ale 

velké množství bílkovin a ztráta ocasu nebude hrát pravděpodobně velkou roli v jejich 

energetice (Althoff & Thomson, 1994; Boozalis et al., 2012). Ještěři dále nemusí mít tuk 

uložený pouze v ocase, ale i v tukových tělesech v těle, jako např. Niveoscincus metallicus 

(Chapple et al., 2002), Eumeces chinensis (Ji et al., 1994), nebo Morethia boulengeri (Smyth, 

1974) a tyto abdominální zásoby zmenšují energetickou zátěž, protože i přes ztrátu svého 

ocasu mají stále zásoby uloženy v těle. Oproti tomu ještěři, kteří mají tuk uložen pouze 

v ocasní části budou autotomií ovlivněni daleko více, i protože kaudální zásoby tuku mohou 

představovat většinu jejich energetických zásob. Mezi tyto druhy patří např. Eulamprus 

tympanum (Doughty et al., 2003), E. quoyii (Wilson a Booth, 1998), nebo Hemiergis peronii 

o 55% (Smyth, 1974). 

Velikost energetické ztráty při autotomii ocasu závisí mimo jiné i na tom, v které části 

ocasu autotomie proběhne. V původním ocase není totiž tuk rozmístěn stejnoměrně po celé 

délce. V proximální části je ho uložena většina, ve střední části až 10 % a v distální třetině 

téměř žádný. Oddělení ocasu ve střední a distální části je z energetického hlediska výhodnější 

než oddělení v proximální části (Chapple & Swain, 2002). Jak již bylo výše zmíněno, 

autotomie probíhá o jeden až tři obratle od místa sevření predátorem (Arnold, 1984), právě 

proto, aby ještěr nepřišel o všechny své tukové zásoby. Energeticky nejnáročnější je totiž 

ztráta celého ocasu (Chapple & Swain, 2002). Proto se nemusí u některých druhů plně 

projevit energetická náročnost kaudální autotomie pokud je ocas oddělen ve střední, nebo 

distální části (Lu et al., 2012).  
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 Množství kaudálního tuku podléhá sezónnímu kolísání spojeným s přítomností a 

proměnlivostí ročních cyklů a ukládání lipidů je pravděpodobně ovlivněno klimatickou 

variabilitou. V prostředí ve kterém se střídá letní a zimní období bude kolísání vyšší než u 

tropického podnebí, kde se podmínky během roku příliš nemění (Dericksonem, 1976; 

Aguilar-Kirigin & Naya, 2013). V chladném zimním období ještěři hibernují a během této 

doby není energie doplňována, ale pouze spotřebovávána. Jedinec proto spoléhá na své 

kaudální zásoby a ještěr bez ocasu by v tomto chladném období nemusel přežít (Chapple et al. 

2004; Pafilis & Valakos, 2008). Stejně jako proměnlivost prostředí má na množství 

kaudálního tuku vliv i reprodukce. Pokud mohou, ukládají samice tuk v obdobích, kdy se 

nerozmnožují a tyto zásoby využívají k reprodukci (Licht & Gorman, 1970). 

Jak již bylo výše zmíněno, regenerovaný ocas obsahuje více tuku než originální ocas a 

zároveň se v něm snižuje množství bílkovin. Regenerovaný ocas by tedy mohl být 

vhodnějším pro skladování většího množství tuku, než jak tomu bylo v původním ocasu 

(Boozalis et al., 2012; Russel et al., 2015). 

 

4.2 Tělesný růst 

Po vylíhnutí u mláděte nastupuje velmi rychlý růst, který se značně zpomaluje 

v období dospělosti, kdy se energie v tu dobu přesměrovává na náklady spojené s údržbou těla 

a především u samic hlavně s reprodukcí (Lynn et al., 2013). Mláďata však potřebují svou 

energii nasměrovat především k samotnému somatickému růstu, behaviorálním a 

fyziologickým změnám a může pro ně být autotomie náročnější než pro dospělé ještěry 

(Bateman &  Fleming, 2009). Navzdory tomu, že po autotomii musí rozdělit dostupnou 

energii do růstu těla i regenerace ocasu, regenerují ocasy rychleji než dospělí jedinci (Tinkle 

1967). Narozdíl od dospělců nemusí prakticky vůbec investovat do sociálního života a ztráta 

ocasu je v tomto nijak neovlivňuje (soustředí se hlavně na shánění potravy a své přežití) (Fox 

& McCoy, 2000).  

 Laboratorní studie, při kterých měla mláďata různých druhů šupinatých plazů 

(zástupci čeledí Gekkonidae, Phrynosomatidae i Scincidae) dostatek potravy (potravu ad 

libitum) většinou neprokázaly, že by měla kaudální autotomie negativní vliv na jejich 

ontogenetický růst. Zvířata v těchto podmínkách nemusí investovat tolik energie do shánění 

potravy, naopak jim laboratorní podmínky umožňují zvýšit příjem živin a neovlivňuje je 

proměnlivost přirozeného prostředí (Ballinger & Tinkle, 1979; Goodman, 2006; Chapple et 
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al. 2004; Lynn et al., 2013; Starostová et al., 2017). Společně s růstem ocasu se u 

severoamerického scinka Eumeces fasciatus dokonce zvýšil růst jeho tělesné hmotnosti 

v porovnání s jedinci, kteří neprodělali kaudální autotomii a neregenerovali své ocasy 

(Goodman, 2006).  

Pokud ale byla v laboratorních chovech zvířatům potrava omezena, stala se regenerace 

prioritou nad růstem těla. Při omezení potravy a příjmu živin mělo obnovení tukových zásob u 

mláďat gekončíka nočního (Eublepharis macularius) přednost před růstem těla (Lynn et al., 

2013). Průkaznost této studie by ale mohla být ovlivněna malým počtem jedinců, kteří se už 

na začátku pokusu lišili ve velikosti těla. Navíc měli ještěři k dispozici různé množství 

potravy, což komplikuje interpretaci výsledků.  

I když mláďata Niveoscincus metallicus měla neomezený zdroj potravy, jejich tělesný 

růst se nezpomalil a někteří jedinci regenerovali pouze jednu třetinu ocasu. U tohoto druhu 

mohlo dojít k odklonění části energie z regenerace ocasu směrem k růstu těla. V proximální 

části je uloženo největší množství zásob, proto regenerují alespoň tu, aby mohli přežít 

hibernaci (Chapple et al. 2004). Toto přesměrovávání energie a upřednostňování obnovení 

kaudálních zásob v ocase kvůli zvýšení pravděpodobnosti přežití do další sezóny potvrzuje i 

studie gekončíka nočního (Eublepharis macularius) (Lynn et al., 2013). 

Upřednostnění regenerace před růstem těla není prioritou pro všechny druhy. 

Hypotézu s negativním vlivem autotomie na růst těla a nutností rozdělení zásob nepotvrdila 

ani další studie, která proběhla v terénu u mláďat jedinců druhu Uta stansburiana. Ukázala, že 

i v tomto případě jedinci s ocasem i bez ocasu rostli rovnocennou rychlostí a efekt autotomie 

na ně neměl vliv. Je ale možné, že u tohoto druhu nehraje roli energie uložená v ocase. V 

ocasu totiž tento druh ještěra nemá uloženo velké množství tuku a je aktivní během celého 

roku (nehibernuje), má tak možnost získávat potravu po celý rok. Rozdíly v růstu se 

neprokázali ani u dospělých jedinců (Fox & McCoy, 2000). Vliv autotomie a následné 

regenerace neměl na jedinci Uta stansburiana vliv ani při manipulaci s potravou a Althoff & 

Thomson (1994) doplňují, že ocas tohoto druhu je složen převážně z bílkovin. 

 Zda kaudální autotomie růst mláďat ovlivní závisí i na tom, ve které části ocasu 

odvrhnutí ocasu proběhne. Pokud ještěru zůstane proximální část ocasu, jako tomu bylo u 

Oedura lesuerii, zůstavá jedinci k dispozici stále dostatek zásob, aby nemusel být jeho růst 

v důsledku rozdělení energie mezi regeneraci a jeho růst zpomalen (Webb, 2006). Náročnost 

autotomie může být různě ovlivněna nejen v které části ocas autotomizuje, ale i v jaké 

frekvenci odvržení probíhá, což bylo pozorováno u jedné populace Niveoscincus metallicus. 

Ve srovnání s ostatními populacemi probíhala kaudální autotomie ve studované populaci 
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opakovaně a převážně v proximální části ocasu. Tato energetická zátěž opakované autotomie 

a regenerace ocasu způsobila snížení rychlosti růstu a problémy při hibernaci, přestože tento 

druh má tuk uložen i v těle (Chapple & Swain, 2004). 

 Laboratorní podmínky a dostatek potravy zřejmě způsobil, že ještěři nemuseli hledat 

kompromis mezi růstem těla a regenerací svého ocasu právě díky dostatku živin, jak již bylo 

výše zmíněno. Ve většině terénních studií se po autotomii růst ještěrů zpomalil. Zvířata oproti 

laboratoři musela v přírodě aktivně vyhledávat potravu, čelit jejímu nedostatku a také se 

zapojovat do sociálních interakcí (Ballinger & Tinkle, 1979; Chapple & Swain, 2004; Iraeta et 

al., 2012; Niewiarowski et al., 1997; Salvador & Veiga , 2005; Smith, 1996). Dopad 

dostupnosti zdrojů na obecný růst zároveň s regenerací je dobře ukázaný v práci Smith 

(1996), ve které je růst těla Sceloporus virgatus inhibován v každém ze sledovaných roků 

jinak intenzivně, což odráží rozdílnost dostupnosti potravy v těchto dvou různých obdobích. 

Tento rozdíl mezi dvěma obdobími byl pozorován již ve starších pracích u Sceloporus 

scalaris (Ballinger &  Tinkle, 1979) a také u Uta stansburiana (Fox & McCoy, 2000; 

Niewiarowski et al., 1997) a utvrzuje myšlenku s rozdílností dostatku potravy v přirozeném 

prostředí v různých obdobích. Rozdíly v růstu a regeneraci ocasu u stejných druhů v terénu 

mohou navíc naznačovat geografickou variabilitu a rozdílné podmínky prostředí (Althoff & 

Thomson, 1994). 

Navíc by mohla míru, do jaké regenerace ovlivňuje růst těla, ovlivňovat velikost 

druhu. Jedinci Micrablepharus atticolus (č. Gymnophthalmidae) dorůstají v dospělosti malé 

velikosti (průměrná velikost těla je 35,67 mm), jejich energetické náklady směřované k růstu 

těla nejsou oproti jiným druhům tak náročné. Míra náročnosti regenerace ocasu by pak mohla 

být skryta těmito nízkými hodnotami (Sousa et al., 2016).  

U některých druhů může mít autotomie vliv pouze na mláďata, jako tomu je u druhu 

Lacerta trilineata. S ontogenetickým růstem mizí příčné zóny zlomu a schopnost autotomie 

mizí. Je tomu tak, protože se jedná o druh velkého ještěra, který poté ocas používá k aktivní 

obraně. Tato teorie podporuje tvrzení, že autotomie může být energeticky nevýhodná, jinak by 

si ji dospělí ještěři zachovali (Pafilis & Valakos, 2008). Důvodem je vyšší frekvence útoku 

predátorů na mláďata, která mohou díky odhození svého ocasu uniknout. Proto je pro ně i 

přes svou velkou energetickou náročnost důležitá a výhody spojené s únikem a přežitím 

jedince převyšují náklady spojené s autotomií (Althoff & Thomson, 1994). Nevýhodnou se 

autotomie v tomto případě stává až v dospělosti se změnou funkce ocasu (Pafilis & Valakos, 

2008). Zároveň by to mohlo potvrzovat již výše zmíněnou teorii, že autotomie u druhu 
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malého vzrůstu znamená nízkou investici (Sousa et al., 2016), a naopak u velkého druhu příliš 

vysokou (Pafilis & Valakos, 2008). 

4.3 Rozmnožování 

Energetické zásoby uložené v ocase nemusejí být investovány jen do růstu těla, jako 

v případě mláďat, ale ztráta tukových zásob může u dospělých samic ovlivnit také reprodukci. 

Protože v důsledku odvržení ocasu musí samice zároveň investovat jak do regenerace ocasu, 

tak do rozmnožování. Vzhledem k variabilitě reprodukčních strategií u plazů (Vitt & 

Caldwell, 2014) se teoreticky může nedostatek energetických zásob odrazit na schopnosti 

reprodukce tím, že se sníží velikost, hmotnost nebo energetický obsah vajec nebo mláďat, či 

celková velikost snůšky. Dále pak například prodloužit dobu mezi kladením, nebo zcela 

inhibovat reprodukci v dané sezóně. 

Do jaké míry a jakým způsobem bude reprodukce po kaudální autotomii ovlivněna 

určuje umístění tukových zásob v ještěrech (Dial & Fitzpatrick, 1981; Doughty & Shine, 

1998; Chapple et al., 2002; Smyth, 1974; Taylor, 1984; Wilson & Booth, 1998), zda je druh 

vejcorodým či živorodým (Doughty & Shine, 1998; Chapple & Swain, 2004; Wilson & 

Booth, 1998), nebo např. v jaké části je ocas autotomizován (Chapple et al., 2002; Chapple & 

Swain, 2004; Lu et al., 2012). 

Velkou roli, zda bude autotomie a následná regenerace ovlivňovat reprodukci u plazů, 

spočívá v tom, kde má jedinec umístěny své energetické zásoby. Zda jsou pouze v ocasní 

části, nebo se tuk nachází i jinde v těle. Po autotomii se u druhů s tukovými zásobami pouze 

v ocase významně snížila plodnost samic. Počet snesených vajec, nebo porozených potomků 

se podstatně snížil. Kaudální autotomie ale musela proběhnout ještě před ovulací, po ní již 

není možné s počtem vajec/potomků manipulovat. Odvržení ocasu a s ní spojená regenerace 

snížila u různých druhů scinků (č. Scincidae) velikost snůšky. Například u druhu Eulamprus 

tympanum byla velikost snůšky menší o 42% (Doughty & Shine, 1998), u Hemiergis peronii 

o 55% (Smyth, 1974), u Eulamprus quoyii o 75% (Wilson & Booth, 1998) a u Ctenotus 

taeniolatus dokonce o 55% - 100% (Taylor, 1984). Oproti tomu u druhů, které sice 

podstoupily autotomii, ale stále měli k dispozici energetické zásoby uložené v těle se velikost 

snůšky také snížila, ale zdaleka ne tak drasticky jako tomu bylo u předešlých druhů ještěrů. Je 

tomu tak právě díky abdominálním tukovým zásobám, které mohou částečně vyrovnat 

kompromis mezi reprodukcí a náročnou regenerací ocasu. Snížení plodnosti zde nepřesahuje 

20% (snížení velikosti snůšky o 14% u scinků Morethia boulengeri (Smyth, 1974), o 17,5% 
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Niveoscincus metallicus (Chapple et al., 2002) a u gekona Coleonyx brevis se velikost snůšky 

nesnížila vůbec (Dial & Fitzpatrick, 1981)), což ale není překvapující, protože se jedná o druh 

s tzv. invariantní snůškou (Kratochvíl & Kubička, 2007), který klade vždy 2 vejce. U tohoto 

druhu je očekávaný spíš vliv na velikost vajec (snížení hmotnosti o 17% a snížení jejich 

energetické hodnoty bylo pozorováno v práci Dial & Fitzpatrick (1981)) či frekvenci snůšek. 

Autotomie tedy může způsobit zmenšení velikosti snůšky což představuje maternální účinek, 

protože závažnost poranění matky ovlivňuje životaschopnost jejích potomků (Bernardo & 

Agosta, 2005).  

Vliv autotomie a následné regenerace ocasu na velikost snůšky opět ovlivňuje i to 

v jaké části je ocas oddělen. V proximální části má totiž ocas největší zásobu tuků, jak již bylo 

výše zmíněno, a jedinec je právě jeho ztrátou nejvíce ovlivněn. Ztrátu ocasních zásob může 

vyrovnat tuk uložený v těle a proto u druhu Eumeces chinensis bylo snížení hmotnosti snůšky 

o 17% ovlivněno pouze úplnou ztrátou ocasu (Lu et al., 2012). To že samice je ovlivněna 

pouze ztrátou celého ocasu neplatí pro všechny druhy ještěrů. Snížení velikosti snůšky o 17,5 

% u Niveoscincus metallicus, byla ovlivněna ztrátou jak proximální, tak distální části ocasu. 

Vzniklé náklady tedy nebyly zapříčiněny pouze ztrátou tuku, ale hlavně přesměrováním 

energie k regeneraci ocasu a její odklon od reprodukce (Chapple et al., 2002). U tohoto druhu 

(Niveoscincus metallicus) byla dále porovnávána poloha ztráty ocasu s jeho frekvencí. 

Probíhající reprodukce zároveň s regenerací ocasu je o to náročnější, pokud autotomie probíhá 

opakovaně. Velikost těchto ještěrů odráží jejich reprodukční schopnost. Opakovaná kaudální 

autotomie ale způsobí, že ještěři regenerací tráví více času a trvá jim déle, než dorostou 

dostatečné velikosti (Chapple & Swain, 2004).      

Protože samice po ovulaci již nemohou manipulovat s velikostí své snůšky, bývá její 

velikost prvním ukazatelem odklonění energie od reprodukce. Živorodí ještěři ale mají tu 

výhodu že, přestože nemohou manipulovat s počtem svých mláďat po ovulaci stejně jako je 

tomu u vejcorodých, mohou své potomky ovlivňovat i po ovulaci a to skrz placentu 

placentárním přenosem živin a to zvýšeným příjmem potravy během gravidity. Velikost jejich 

mláďat je tedy silně ovlivněna tím, kolik má samice k dispozici živin, a přesto že samice 

utrpěla kaudální autotomií a musí energii nasměrovat i k regeneraci ocasu, může mít velká 

životaschopná mláďata (Doughty & Shine, 1998; Chapple et al., 2002; Chapple & Swain, 

2004; Wilson & Booth, 1998; Smyth, 1974). Po obnově ocasu se opět velikost snůšky zvýšila 

a hmotnost mláďat byla podobná mláďatům samic které neautotomizovaly (Doughty & Shine, 

1998). Vliv příjmu živin na životaschopnost potomků živorodých plazů potvrzená byla, nebyl 

však pozorován účinek prodloužené možnosti vyhřívání (které by napomohlo k urychlení 
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vývoje embryjí), který měl buď velice malý vliv, nebo neměl na potomky vliv žádný 

(Schwarzkopf & Shine, 1991).  

U vejcorodého druhu leguánka Uta stansburiana se samicím s autotomíí ocasu líhla 

dokonce těžší mláďata než těm samicím, které své ocasy neregenerovaly. Dokonce byl počet 

vajec ve snůšce v obou skupinách stejný. U tohoto druhu patrně vůbec nehraje roli energetika 

jako u druhů předešlých, protože ve svém ocase tito ještěři nemají uložené velké množství 

tukových zásob a jejich ztráta tento druh v tomto směru neovlivní (Fox & McCoy, 2000).   

Větší vliv má autototomie také na velké, dlouhověké druhy ještěrů, kterým je např. 

Lacerta trilineata. Ti nejdříve investují do regenerace ocasu i na úkor menšího počtu potomků 

(Pafilis & Valakos, 2008). 

Nejenom samice, ale i samci jsou kaudální autotomií ovlivněni. Například u samců 

Lacerta monticola autotomie ocasu způsobila, že získali nižší sociální status. Ztráta ocasu 

znamená nižší schopnost uniknout predátorovi a tato schopnost je samicemi hodnocena. Pro 

samice přestane být samec atraktivní a tento jedinec se nemůže v tomto období rozmnožovat. 

Dalším důvodem přeskočení reprodukce u samců může být poměrně velká pravděpodobnost 

páření v následujícím reprodukčním období, proto nejprve investují do regenerace svého 

ocasu. Díky zregenerování ocasu jedinec postupně získává svůj sociální status na zpět (Martin 

& Salvador, 1993).  

4.4 Metabolické náklady 

 Intenzivní buněčná a fyziologická aktivita spojená s regenerací po autotomii, je 

energeticky náročná a může mít vliv na rychlost metabolismu ještěrů (Bellairs & Bryant, 

1985; Bateman & Fleming, 2009). Celkem překvapivě se ale změnám intenzity metabolismu 

v souvislosti s autotomií a regenerací nevěnuje mnoho prací a výsledky jsou protichůdné 

(Bateman & Fleming, 2009; Starostová et al., 2017).  

 Zvýšení intenzity metabolismu může souviset se změnami chování regenerujících 

jedinců jako je vyšší frekvence vyhřívání (Naya & Božinović 2006) nebo vyšší příjem potravy 

(Naya et al., 2007). Dostupnost potravy ovlivňuje velikost některých vnitřních orgánů 

souvisejících s ukládáním energie a nebo se může zlepšit funkčnost těchto orgánů. Například 

při dostatku potravy tenké střevo zvýší svou hmotnost a efektivněji štěpí potravu. Dostatek 

potravy a zvětšení některých vnitřních orgánů zvyšuje rychlost metabolismu.  

Dostatkem potravy jsou ovlivněni pouze ještěři, kteří regenerovali své ocasy, protože 

u jedinců bez autotomie je uložení přijímaných živin rozloženo mezi vnitřní orgány k tomu 



 

19 
 

určené a ocas. Soubor těchto fyziologických úprav usnadňuje průběh regenerace ocasu (Naya 

& Božinović 2006). 

Jak již bylo výše zmíněno, regenerace ocasu je spojená se zvýšeným příjmem živin a 

ten byl potvrzen a umožněn ještěrům ve studii provedené na gekonu Coleonyx brevis. Díky 

potravě ad libitum se samicím regenerující svůj ocas zvýšilo množství metabolizované 

energie o 25% oproti jedincům, kteří měli ocasy. Tento zvýšený příjem živin podporoval 

rychlou regeneraci jejich ocasu (Dial & Fitzpatrick, 1981). Stejně tak metabolická rychlost u 

Liolaemus belli při regeneraci vzrostla o 36,4% v porovnání s jedinci, kteří neměli 

autotomizované ocasy (Naya et al. 2007) a bylo tomu podobně i u příbuzného druhu L. 

nitidus. Jedinci bez ocasů díky potravě ad libitum mohli zvýšit svůj příjem potravy o 15%, 

což jim umožnilo zvýšení metabolické rychlosti o 26% (Naya & Božinović 2006). 

Přes dostatek potravy v laboratoři, který měla zvířata k dispozici i v předchozích 

studiích, nebyly zaznamenány významné rozdíly při měření klidové rychlosti metabolismu 

což může znamenat, že kaudální autotomie významně nezměnila absolutní množství 

metabolicky aktivní tkáně u gekona Lygodactylus capensis. Ztráta ocasu ale ovlivnila 

intenzitu metabolismu při pohybu ještěra, který byl během výkonu nižší ve srovnání s ještěry 

bez autotomie, což mohla zapříčinit ztráta svalové hmoty ocasu. Měření intenzity 

metabolismu při pohybu je ale problematické a výsledky nemusí odpovídat skutečnosti. 

Především proto, že pohyb ještěrů neměl stabilní rychlost pro potřebnou dobu a to převážně u 

jedinců, kteří podstoupili autotomii (Fleming et al., 2009).  Rozdílné výsledky od jiných prací 

v rámci měření klidového metabolismu mohou být ale zapříčiněny i tím, že metabolická 

rychlost byla měřena příliš brzy po autotomii ocasu, v době, kdy se regenerace ocasu ještě 

plně nerozběhla a spotřeba energie ještě nemusela být významně navýšena. V jiných 

experimentech, kde se změna metabolismu u měřených zvířat projevila, byl metabolismus 

měřen až po jenom až třech týdnech po odvržení ocasu (Naya et al., 2007; Naya & Božinović, 

2006). U prací které nepotvrdili změnu intenzity metabolismu u ještěrů regenerujících svůj 

ocas by mohlo být důvodem malé množství vysoce metabolicky aktivní tkáně v růstové zóně 

regeneračního (Congdon et al. 1974; Lu et al., 2013). U mláďat by ale změna rychlosti 

metabolismu mohla být skryta v jejich rychlém ontogenetickém růstu při kterém roste rychle 

celé tělo (zvýšení rychlosti metabolismu u mláďat gekona Paroedura picta nebylo potvrzeno). 

Měření které probíhalo v průběhu regenerování celého ocasu mohlo skrýt změnu rychlosti 

klidového metabolismu (Starostová et al., 2017). 

Ještěři jakožto ektotermové vyžadují sluneční záření pro zvýšení tělesné teploty. 

Přestože rychlost metabolismu a asimilace látek v těle se zvyšuje právě s tělesnou teplotou a 
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je spojeno se zvýšenou konzumací potravy, ještěři čeledi ještěrkovití, Psammodromus algirus, 

neměli větší potřebu zvyšovat svou teplotu než zvířata s neautotomizovanými ocasy (Zamora-

Camacho et al., 2015). Narozdíl od experimentů probíhajících v přirozeném prostředí, ještěři 

v laboratorních podmínkách při dostatku potravy vyhledávali stanoviště s vyšší teplotou 

častěji než jedinci s ocasy (Naya & Božinović 2006). Je možné, že v terénu ještěry omezil 

nedostatek potravy, nebo omezená teplota jejich prostředí (Zamora-Camacho et al., 2015).  

 

Závěr 

Kaudální autotomie je účinným anti-predačním mechanismem po němž následuje 

regenerace ocasu. Autotomie je spojená se ztrátou tukových zásob a je pro jedince 

energeticky náročná. Přestože je regenerace náročný proces, nebyl negativní vliv na jejich 

tělesný růst, rozmnožování a intenzitu metabolismu vždy prokázán.  

O tom, zda bude kaudální autotomie ovlivňovat jedince, rozhoduje především 

množství potravy. Ve většině studií, které probíhali v laboratorních podmínkách, byl ještěrům 

k dispozici dostatek potravy. Zvířata nemusela investovat další energii do shánění živin. 

Navíc laboratorní chovy představují stabilní prostředí, kde jsou zvířata většinou chována 

jednotlivě a netrpí stresem z predátorů a konkurence. V terénu se ještěři zdaleka nemusí setkat 

s takovou hojností potravy a může docházet k obdobím nedostatku. Navíc musí investovat 

svou energii do jejího shánění a lovu. Zároveň ještěři trpí zvýšeným stresem spojeným s 

měnícími se strategiemi hledání potravy, proměnlivostí prostředí nebo se musí vyhýbat 

predátorům. Kontrolované prostředí laboratoře má ale i výhodu, kterou je úplná kontrola např. 

při snížení potravy, kdy může být dieta zcela kontrolována. Dostatek potravy je navíc zásadní 

pro projevení rychlosti metabolismu u zvířat, která regenerovala svůj ocas. Metabolismus je 

navíc ovlivněn výběr správné doby, kdy měření uskutečnit, aby se její změna mohla projevit.  

 Rozdíly ve studiích jsou výrazně zapříčiněny i různým výběrem druhů ještěrů. Ne 

všichni mají ocas jako hlavní zásobárnu tuku. Pokud se nachází tuk v těle, není autotomie a 

s ní spojená regenerace ocasu tolik náročná, jako když je tuk uložen pouze v kaudální části. 

Ještěři pak mohou využívat i těchto abdominálních zásob a snižují tím náklady na autotomii. 

Rozdílné výsledky mezi studiemi se projevují, i pokud je ocas autotomizován v různých 

částech ocasu. Při této variabilitě jedinci mohou trpět rozdílnou ztrátu zásob. Tuk je totiž 

uložen převážně v proximální části ocasu. Zároveň se negativně projeví i velká frekvence 

autotomie právě této proximální části spojená a míro vysoké predace druhu. 
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 U rozmnožování se může rozdíl energetické náročnosti autotomie navíc projevit i 

v tom, zda jsou ještěři vejcorodí, nebo živorodí, nebo zda má druh invariantní snůšku. 

To zda budou ještěři ovlivněni kaudální autotomií a následnou regenerací dále souvisí 

s jejich způsobem života. Některé druhy jsou aktivní po celý rok a energii mohou během roku 

průběžně doplňovat, jiné druhy ale žijí v proměnlivém podnebí a kaudální tuk využívají 

k přečkání chladného období. U velkých plazů může schopnost autotomie v dospělosti i 

zaniknout a ocas v tomto případě přejímá novou funkcí. A právě i velikost druhu mohla 

některé výsledky studií ovlivnit jako i další faktory spojené se způsobem života různých 

druhů ještěrů. 

V neposlední řadě souvisí autotomie i se sociálními změnami, v důsledku kterých 

může být reprodukce například i přeskočena.  
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