
 

 

ABSTRAKT 

Mikroftalmia sa v evucií vyvinula u nepríbuzných druhov mnohokrát nezávisle na sebe (napr. u, 
podzemných hlodavcov, hmyzožravcov, Afrosoricidov, vačkovcov; echolokujúcich netopierov a 
piskorov). Vzhľadom k tak rozsiahlej konvergentnej evolúcii, štúdium cicavcov s redukovanými 
očami poskytuje jedinečný prístup k chápaniu adaptívneho významu zmyslovej regresie a vplyvu 
periférnej redukcie na organizáciu centrálnych štruktúr. Táto práca je zameraná na dva problémy. 

V prvej časti tejto práce sme sa snažili identifikovať a lokalizovať primárny zrakový kortex  (V1) u 
dvoch afrických rypošov, Fukomys anselli a Fukomys mechowii. Pomocou retrográdneho značenia 
a metódy montovania a krájania kortexu naplocho pre zvýraznenie kôrových oblastí som potvrdila 
prítomnosť V1 u oboch druhov.  V1 je relatívne malá a v porovnaní s inými hlodavcami 
umiestnená v nezvyčajnej laterálnej polohe. Mnohonásobné injekcie s rozličnými tracermi 
umiestnené v rôznych oblastiach V1 vyústili v retrográdne značenie rozdielnych oblastí 
laterálneho genikulátneho thalamického jadra (DLG), čo značí zachovanie retinotopického 
usporiadania genikulo-striátnej dráhy. Avšak každá injekcia umiestnená do V1 vyústila tiež v 
robustnú retrográdnu projekciu v multimodálnych thalamických jadrách, napríklad v 
lateroposteriórnom komplexe (LP) alebo v posteriórnych thalamických jadrách (Po). Retrográdne 
projekcie do LP boli vždy oveľa silnejšie ako tie ústiace do DLG. Preto som dospela k záveru, že iba 
časť oblasti s vysokou cytochrómoxidázovou aktivitou v kaudolaterálnom kortexe je V1, zvyšok 
oblasti patrí k asociačnému kortexu , ktorý spracováva multimodálne informácie. 

V druhej časti mojej práce som sa snažila zistiť hornú hranicu zrakovej ostrosti výpočtom 
z maximálnej hustoty gangliových buniek sietnice a veľkosti oka u troch echolokujúcich netopierov 
s rozdielnou loveckou stratégiou: Ucháč svetlý, Plecotus auritus (lov koristi z povrchu listov); 
Netopier veľký, Myotis myotis (lov veľkej koristi z povrchu zeme) a Raniak hrdzavý, Nyctalus 
noctula (lov „vzdušného planktónu“). Na rozdiel od našich očakávaní všetky študované druhy 
majú podobne nízku zrakovú ostrosť v rozmedzí medzi 0.66 a 0.88 cy/°. Avšak najmenší druh 
P.auritus vlastniaci tiež najmenšie očí kompenzuje nízky faktor zväčšenia obrazu na sietnici 
zvýšením hustoty gangliových buniek. 


