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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. 

 

Kľúčové slová: mikroftalmia, Bathyergidae, zraková ostrosť, zrakový kortex, cholokujúce 
netopiere 

  



 
 

ABSTRACT 

Microphthalmia has evolved in evolution many times independently within unrelated groups of 
mammals (e.g., subterranean rodents, insectivores, afrosoricids and marsupials; echolocating 
bats, and shrews). Due to such extensive convergent evolution, investigation of mammals with 
reduced eyes provides a unique approach for understanding the adaptive significance of sensory 
regression and the impact of peripheral reduction on organization of central sensory structures. 
This thesis focuses on two issues. 

In the first part of this thesis, a search for the primary visual cortex (V1) has been conducted in 
two bathyergid species, the Ansell’s mole-rat, Fukomys anselli and the giant mole-rat Fukomys 
mechowii. Utilizing retrograde tracing and the technique of flattening and sectioning the cortex to 
visualize area boundaries, I have evidenced the presence of the V1 in the both species. It was 
small and, in comparison to other rodents, displaced laterally. Multiple injections of different 
tracers in different regions of the V1 resulted in retrograde labeling of distinct region of the dorsal 
lateral geniculate nucleus (DLG), implying conservation of the retinotopic organization within the 
geniculo-striate pathway. However, any injection into V1 resulted also in a robust retrograde 
labeling of the multimodal thalamic nuclei, namely lateral posterior thalamic nucleus (LP) and 
posterior thalamic nucleus (Po). Indeed, retrograde projections to the LP were always much 
stronger than those to the DLG. Thus, I conclude that only part of the cytochrome oxidase-dense 
region in the in far caudolateral cortex correspond to the V1, the rest of the area belongs to 
associative cortex processing multimodal information. 

In the second part, I estimated the upper limits of visual acuity from peak density of ganglion cells 
and eye size in tree echolocating bats differing in hunting strategy: the common noctule Nyctalus 
noctula – a specialist in aerial insectivory, the brown long-eared bat Plecotus auritus – foliage 
gleaner and the mouse-eared bat Myotis myotis –a ground gleaner specialized for a large prey. In 
contrast to our expectation, all studied species features similarly low visual acuity ranging 
between 0.66 and 0.88 cy/°. Nevertheless, P. auritus, the smallest species possessing the smallest 
eyes, compensated a low retinal magnification factor by the highest ganglion cell density.  

Key words: microphthalmia, Bathyergidae, visual accuity, visual cortex, echolocating bats 
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ÚVOD 

Mikroftalmia v doslovnom preklade znamená „malé oči“ (micros = malé; ophthalmos = oči). V 

priebehu evolúcie sa vyvinula u nepríbuzných druhov mnohokrát nezávisle na sebe. Redukcia oka 

je spoločná pre všetky mikroftalmické cicavce, ale dochádza k nej v rozličnej miere v závislosti na 

tom, či je druh striktne podzemný, alebo nie je. Len niekoľko podzemných druhov, ako napríklad 

slepci rodu Spalax, niektorí krti (Talpidae), zlatokrti (Chrysochloridae) a Vakokrt piesočný 

(Notoryctes typhlops) majú zrastené očné viečka a celé oko prekryté kožou (Burda a kol., 1990). 

Veľmi malé oči (priemer menej ako 2mm) boli popísané u mikroftalmických echolokujúcich 

netopierov, niektorých druhov radu Insectivora a u jedného zástupcu radu Cetacea – slepého 

riečneho delfína (Platanista) (Cooper a kol., 1993). 

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 a kros modálnu reorganizáciu alebo 

kompenzáciu. 

V prvej časti mojej diplomovej práce som sa venovala rypošom čeľade Bathyergidae. Tieto rypoše 

sa prispôsobili trvalému životu v podzemí, ich zrakový systém je značne redukovaný. Mojím 

cieľom bolo u vybraných druhov identifikovať a lokalizovať  primárnu zrakovú kôru. 

Druhá časť práce je venovaná echolokujúcim netopierom. Cieľom tejto časti bolo na základe 

hustoty gangliových buniek vypočítať zrakovú ostrosť a zistiť, či majú netopiere s rôznou loveckou 

stratégiou rozdielnu zrakovú ostrosť. 
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1. KAPITOLA 1: ZRAKOVÁ KÔRA RYPOŠOV ČEĽADE BATHYERGIDAE 

1.1. ÚVOD 

Na svete existuje okolo 300 druhov cicavcov rôznych taxonomických skupín, ktorí trávia väčšinu 

svojho života v podzemných norách (Nevo, 1999; Bennett a Faulkes, 2000; Begall a kol., 2007) a sú 

len zriedkakedy, ak vôbec, vystavené svetelným podnetom. Zvieratá žijúce v tomto špecifickom 

prostredí zdieľajú niektoré zmyslové adaptácie, najvýznamnejšie z nich sú zakrpatené oči a 

redukcia zrakového systému (Burda a kol., 1990; Kimchi a Terkel, 2002; Němec a kol., 2007). 

1.1.1. Zrakový systém Slepcov rodu Spalax 

Zrakový systém bol však študovaný len u niekoľko málo druhov podzemných cicavcov. Najviac 

preštudovaný zrakový systém bol u Slepcov rodu Spalax (čeľaď Spalacidae, podrád Sciuromorpha, 

rád Rodentia), predovšetkým u druhu Spalax ehrenbergii. Spomedzi podzemných cicavcov má 

tento druh najviac degenerovaný optický aparát, chýba schopnosť obrazotvorného videnia (Sanyal 

a kol., 1990; Cernuda-Cernuda a kol., 2002). Malé oči prekryté kožou slúžia ako detektor intenzity 

okolitého svetla na určenie fotoperiódy. Taktiež optický nerv tohto druhu je extrémne tenký, 

obsahuje menej ako 1000 nemyelinizovaných axónov, z ktorých väčšina končí v 

suprachiasmatickom jadre (Herbin a kol., 1995). Tento nízky počet obmedzuje množstvo 

informácií, ktoré sa dostanú do mozgu. 

Tento druh sa stal významným modelovým druhom pre štúdium regresnej evolúcie a 

multimodálnej zmyslovej kompenzácie, keď Bronchti a kol. (1989) 2-deoxyglukózovým značením 

dokázal silnú sluchovú aktiváciu thalamických štruktúr, nachádzajúcich sa dorzolaterálne k 

anteriórnej časti mediálneho genikulátneho thalamického jadra (MG). Predpokladá sa, že tieto 

štruktúry sú dorzálna časť laterálneho genikulátneho thalamického jadra (DLG) alebo aspoň jeho 

časť. Bronchti (1991) preto tvrdí, že došlo k prevzatiu thalamokortikálnych zrakových ciest 

sluchovými, alebo aspoň väčšiny z nich. Sluchové cesty by tak boli sprostredkované projekciou z 

inferior colliculus do DLG. Táto hypotéza bola potvrdená i akustickou aktiváciou predpokladanej 

zrakovej kôry (Heil a kol., 1991). Následne bolo zistené, že retina novonarodeného jedinca 

projikuje do normálnych zrakových štruktúr ako je tomu u vidiacich druhov. K degenerácií 

zrakových dráh dochádza v priebehu ontogenézie, retinohypothalamická dráha je zachovaná, 

avšak hlavná zraková dráha podlieha progresívnej degenerácií (Bronchti a kol., 1991).  

Funkčná úloha zvukovej okcipitálnej kôry zatiaľ nie je známa. Je pravdepodobné, že má úlohu v 

spracovávaní informácií o priestorovom umiestnení signálov zvukových a seizmických, ktoré 

slepec používa pri diaľkovej komunikácií (Rado a kol., 1998). Predchádzajúce anatomické a 
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fyziologické štúdie zrakového systému druhu Spalax viedli k tvrdeniu, že uňho retino-genikulátna 

projekcia úplne chýba (Bronchti a kol., 1991). Avšak Cooper a kol. (1993) demonštrovali projekciu 

thalamických štruktúr (hlavne DLG) do okcipitálnej kôry. Potvrdili prítomnosť typickej dráhy z 

retiny cez DLG do primárnej zrakovej kôry. Tvrdia tiež, že globálna morfologická regresia 

zrakového systému slepca egyptského zakrýva selektívnu expanziu štruktúr spojených s vnímaním 

fotoperiódy a foto-neuroendokrinnou reguláciou (Cooper a kol., 1993). Táto štúdia vniesla radu 

ďalších otázok týkajúcich sa problému zrakovej organizácie Spalaxa. Sú preto potrebné ďalšie 

štúdie zrakového systému tohto druhu. 

1.1.2. Zrakový systém rypošov čeľade Bathyergidae 

Redukcia zrakového systému bola chybne zobecňovaná aj na africké rypoše čeľade Bathyergidae. 

Africké rypoše nie sú blízko príbuzné slepcom čeľade Spalacidae, patria pod sesterský podrád 

Hystricomorpha. Avšak vzhľadom k podobnému podzemnému spôsobu života zdieľajú radu 

konvergentných znakov, ako napríklad redukciu zrakového systému. Na rozdiel od slepcov 

organizácia zrakového systému rypošov naznačuje zachovanie základných zrakových schopností 

(review viz. Němec a kol., 2008). 

1.1.2.1. Morfológia oka a sietnice 

1.1.2.1.1. Morfológia oka 

Oči afrických rypošov majú normálne vlastnosti: očné viečka, dúhovku so zrenicou a dobre 

vyvinutú sietnicu lemujúcu zadnú časť oka, viď. Obr.1 (Cernuda-Cernuda a kol., 2003; Nikitina 

a kol., 2004; Peichl a kol., 2004). Axiálny priemer oka sa pohybuje v rozpätí od 1,3 mm u druhu 

Heterocephalus glaber do 3,5 mm u druhu Bathyergus suillus (Němec a kol., 2007). Malá veľkosť 

oka limituje zväčšenie obrazu na sietnici a tým pádom aj zrakovú ostrosť. Ďalším dôsledkom 

malého oka je malá zrenica limitujúca tok fotónov dopadajúcich na sietnicu. Navyše šošovka je 

relatívne malá v porovnaní s veľkosťou oka (výnimkou je Heterocephalus glaber)(Obr.1). 

U podzemných cicavcov by človek očakával, že šošovka bude čo najväčšia aby efektívne zachytával 

svetelné lúče. Tak je tomu u nočných cicavcov žijúcich na povrchu zeme, napríklad u myši alebo 

potkana.  Avšak rypoše sa relatívnou veľkosťou šošovky podobajú skôr denným cicavcom.  

1.1.2.1.2. Morfológia sietnice 

Sietnica bola študovaná u troch druhov rypošov: Fukomys anselli, Fukomys mechowii a 

Heterocephalus glaber (Peichl a kol., 2004). Sietnica týchto druhov má v porovnaní napríklad 

s potkanom tenšiu vrstvu obsahujúcu telá fotoreceptorov, čo naznačuje nižšie hustoty 

fotoreceptorov.  
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Obr. 1: Axiálne rezy očami niektorých afrických rypošov:  (A) Heterocephalus glaber, (B) Fukomys anselli, (C) 
Cryptomys hottentotus, (D) Georychus capensis, (E) Bathyergus suillus. Veľkosti oka sa medzi druhmi líšia, 
ale všetky druhy majú dobre štruktúrovaný optický aparát skladajúci sa z rohovky (Co), šošovky (Le) 
dúhovky so zrenicou (Ir). Deformácie rohovky u niektorých očí sú spôsobené histologickými artefaktmi 
fixácie a dehydratáciou. Tenké rezy okom zaliate v Epon živici farbené toluidínovou modrou. Re, sietnica, Sc 
sklivec. Všetky oči sú zobrazené v rovnakom zväčšení, škála 1 mm. (Němec a kol., 2008) 
 

                        A             B     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.2: Pohľad na plochú mozaiku fotoreceptorov (väčšina tyčiniek) na sietnici. A - Fukomys anselli, B – 
Rattus norvegicus. Fotoreceptory rypoša majú oveľa väčší priemer a tým pádom aj menšiu hustotu ako 
u potkana. Farbené toluidínovou modrou. Škála 20µm. (Němec a kol., 2008) 
Nižšia hustota fotoreceptorov je tiež zreteľná na naplocho namontovaných sietniciach (Obr.2). 

Hustota fotoreceptorov u druhov F. anselli a F. mechowii je 100,000–150,000/mm2 (Peichl a kol., 

2004). Pre porovnanie, priemerná hustota fotoreceptorov u potkana je 400,000/mm2 (Hallett a 
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kol., 1987) a u myši 450,000/mm2 (Jeon a kol., 1998). Vzhľadom na predpoklad, že nočné aj 

podzemné cicavce sa prispôsobili nízkym svetelným podmienkam, je tento rozdiel prekvapivý.  

Väčšina cicavcov má dva typy čípkov, väčšinu S-čípkov (citlivých na stredné až dlhé vlnové dĺžky) a 

menšinu L-čípkov (citlivých na krátke vlnové dĺžky).  U všetkých vyššie spomínaných druhov 

v sietnici dominujú tyčinky, ale majú taktiež značnú populáciu čípkov (10%). Pomocou 

imunocytochemického farbenia bolo dokázané, že väčšina čípkov bola typu S a len malá časť typu 

L. U druhu F.anselli  ≈ 20% čípkov vykazovalo výlučne S-opsínové značenie, ≈ 10% L-opsínové 

značenie a ≈ 70% silné S-opsínové a slabé L-opsínové dvojité značenie. Toto bolo prvé pozorovanie 

u savcov, kde sa objavila dominancia S-opsínových čípkov a nízke hladiny L-opsínových čípkov v 

celej sietnici. Pre porovnanie, u vyššie spomínaného podzemného druhu Spalax ehrenbergi boli 

nájdené L-opsínové čípky, ale žiadne S-opsínové (Peichl a kol., 2004).  

Behaviorálna štúdia (Kott a kol., 2010) na druhoch Fukomys mechowii a Heliophobius 

argenteocinereus zisťovala, či sú tieto druhy schopné rozlišovať svetlo a tmu, rozdielne farby a či 

prítomnosť svetla v ich chodbách vyvolá reflex upchania vzniknutej diery. Bolo zistené, že rypoše 

silne reagujú na biele, modré a zeleno-žlté svetlo. Avšak nebola zaznamenaná žiadna reakcia na 

svetlo ultrafialové alebo červené počas stavania hniezda. Rypoše teda majú schopnosť rozlišovať 

tmu a svetlo a schopnosť vnímať krátke až stredné vlnové dĺžky svetla.  To naznačuje, že S-opsín 

u rypošov má absorpčné maximum vo fialovej/modrej časti spektra. Predpokladá sa, že táto 

vlastnosť S-opsínu má význam v antipredačnom správaní. Keď sa niekde v podzemnej nore preborí 

stena, do vnútra nory preniká svetlo, rypoš sa snaží dieru čo najrýchlejšie upchať (Kott a kol., 

2010). ). Schopnnosť farebného videnia nebola dokázaná (Kott a kol., 2010). 

Výstupom sietnice sú gangliové bunky (GB), ich axóny tvoria zrakový nerv (ON). Hustoty GB sú 

relatívne homogénne, nie sú zreteľné centrálne oblasti so zvýšenou hustotou GB, ktoré by 

zvyšovali zrakovú ostrosť. Celková hustota GB sa však medzi druhmi afrických rypošov 

signifikantne líši. Priemerná hustota GB sa pohybuje v rozpätí ∼1000/mm2 až 1600/mm2, 

maximálna hustota medzi ∼1600/mm2 až 2500/mm2 (Němec a kol., 2007).Pre porovnanie, 

maximálna hustota GB u potkana dosahuje hodnoty 2500/mm2 (Perry a kol., 1981) a u myši 

10,000/mm2 (Jeon a kol., 1998). Niektoré druhy afrických rypošov majú teda hustoty GB 

porovnateľné s nočnými hlodavcami žijúcimi na povrchu zeme, avšak zraková ostrosť je oveľa 

nižšia vzhľadom na slabé optické rozlíšenie ich malých očí.  

Horná hranica zrakovej ostrosti afrických rypošov odhadnutá na základe maximálnej hustoty GB 

a veľkosti oka je 0.3–0.5 cy/° a u potkana a myši 1–1.75 cy/°. Je zrejmé, že mozog rypošov 
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i nočných pozemných hlodavcov dostáva už iba nahrubo napixlovaný obraz okolitého sveta. Pre 

porovnanie, človek je schopný rozlíšiť 60 cy/° and mačka 6–9 cy/° (Němec a kol., 2008).  

Axóny GB tvoriace optický nerv majú u rypošov priemer v rozmedzí ∼40 and 110 µm, počet 

axónov sa pohybuje medzi ∼2000 and 6000. Oproti počtu axónov u myši je zreteľná značná 

redukcia (45,000–65,000; Jeon a kol., 1998). Značné medzidruhové rozdiely boli zistené v textúre 

a stupni myelinizácie ON. Pomerne dobre organizovaný ON s prevládajúcimi myelinizovanými 

axónmi bol zistený u druhov Georychus capensis, Bathyergus suillus, Cryptomys hottentotus 

a C. natalensis. U ostatných druhov tvorili myelinizované axóny menšinu až ku <0.5% u druhu 

Heterocephalus glaber (Němec a kol., 2007). 

1.1.2.2. Subkortikálny zrakový systém 

Retinálne projekcie boli doposiaľ študované na troch druhoch afrických rypošov, Cryptomys 

pretoriae (Negroni a kol., 2003), Fukomys anselli (Němec a kol., 2004) and Heterocephalus glaber 

(Crish a kol., 2006). Kvantitatívne data o relatívnej distribúcií a hustote projekcií zo sietnice sú 

známe len u druhu Fukomys anselli (Němec a kol., 2007). Údaje zistené v uvedených štúdiách sa 

dajú zhrnúť nasledovne: všetky podkôrové zrakové centrá s výnimkou suprachiasmatického jadra 

(SCN) sú cytoarchitektonicky málo vyvinuté a ich veľkosť je značne redukovaná, miera redukcie 

medzi jednotlivými jadrami sa však značne líši. Laterálny genikulátny komplex komplex (LG) a 

pretektálne jadrá sú mierne redukované, zatiaľ čo povrchné zrakové vrstvy superior colliculus (SC) 

a akcesorický optický systém (AOS) sú redukované extrémne. 

1.1.2.2.1. Thalamické zrakové jadrá 

Veľkosť laterálneho genikulátneho komplexu (LG) je značne redukovaná (Crish a kol., 2006; 

Negroni a kol., 2003; Němec a kol., 2004; Xiao a kol., 2006). Pre príklad, objem LG u druhu 

Heterocephalus glaber je (0.05–0.075mm3) je približne 10–15% z objemu LG u myši (Crish a kol., 

2006; Xiao a kol., 2006), viď Obr.3. Napriek signifikantnej redukcii veľkosti, je LG hlavným cieľom 

retinálnych projekcií (60% u druhu Fukomys anselli) v porovnaní s tektálnymi štruktúrami (Němec 

a kol., 2004). 
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Obr.3: Rozdiel vo veľkosti LG u druhu Heterocephalus glaber (A) a myši (B). LG je u rypoša značne 
redukované, stratilo aj typickú vrstevnatú štruktúru. Značené WGA-HRP. dLGN – dorzálna časť laterálneho 
genikulátneho jadra, vLGN – ventrálna časť laterálneho genikulátneho jadra, cp -  cerebellar peduncle (Xiao 
a kol., 2006). 
 

1.1.2.3. Zraková kôra 

Snaha o nájdenie primárnej zrakovej kôry (V1) bola započatá u troch druhov afrických rypošov, 

avšak dôkazy ostávajú kontroverzné. U druhu Heterocephalus glaber nebola pomocou 

elektrofyziologického mapovania zistená žiadna kortikálna oblasť, ktorá by reagovala na zrakové 

stimuly (Catania a Remple, 2002; Henry a kol., 2006). Anatomické štúdie využívajúce retrográdne 

značenie a metódu montovania kortexu naplocho pre farbenie korových oblastí preukázalo 

prítomnosť primárnej zrakovej kôry u druhov F. mechowii a F.anselli (Němec a kol., 2008). Navyše, 

podobne ako u vidiacich cicavcov (Kaczmarek a Caudhuri, 1997), svetelná stimulácia po období 

adaptácie na tmu vyvoláva expresiu c-Fosu v okcipitálnej kôre u druhu F.anselli (Oelschläger a kol., 

2000), čo taktiež indikuje prítomnosť zrakovej kôry. Otázka identifikácie zrakovej kôry však stále 

zostáva otvorená, preto som sa v mojej štúdií danej tematike venovala. 

Cieľom prvej časti mojej diplomovej práce bolo na rypošoch čeľade Bathyergidae pomocou 

retrográdneho značenia identifikovať primárnu zrakovú kôru. 
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1.2. METODIKA 

1.2.1. Použitie skratiek 

Na tomto mieste uvádzam zoznam anatomických skratiek použitých v tejto práci. V dostupnej 

literatúre (anatomických atlasoch i článkoch) sa postupne zjednocuje používanie anglickej 

terminológie a preto sme sa aj my rozhodli použiť anglické skratky so slovenským ekvivalentom 

v texte.  

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK: 

Skratka Anglický názov Slovenský názov 
AQ Aqueduct aquadukt 
CL Centrolateral thalamic nucleus centrálne laterálne jadro 
CM Central medial thalamic nucleus centrálne mediálne jadro 
DLG Lateral geniculate complex, dorsal part laterálne genikulátne jadro, dorzálna časť 
DY Diamidino yellow žltý fluorescenčný tracer 
FB Fast blue modrý fluorescenčný tracer 
FE FluoroEmerald zelený fluorescenčný tracer 
FR Fluororuby červený fluorescenčný tracer 
fr fasciculus retroflexus habenulo-pedunkulárna dráha 
IMD Intermediodorsal thalamic area intermediodorzálna thalamická oblast 
LD/LP Lateral posterior/lateral posterior thalamic  komplex laterodorzálnych a 

lateroposteriórnych jadier 
LHb Lateral habenular nucleus  laterálne habenulárne jadro 
MD Mediodorsal thalamic nucleus mediodorzálne jadro 
MG Medial geniculate nucleus mediálne genikulátne jadro 
MGm Medial geniculate nucleus, medial part mediálne genikulátne jadro,mediálna 

časť 
MHb Medial habenular nucleus  mediálne habenulárne jadro 
OPC Oval paracentral thalamic nucleus  oválne paracentrálne jadro 
PAG Periaqueductal gray  centrálna šedá hmota 
PC Paracentral thalamic nucleus paracentrálne jadro 
pc Posterior commissure posteriórna komisúra 
PF Parafascicular thalamic nucleus parafascikulárne jadro 
PIL Posterior intralaminar thalamic nucleus  posteriórne intralaminárne jadro 
Po Posterior thalamic complex posteriórny thalamický komplex 
PP Peripeduncular nucleus peripedunkulárne jadro 
PrC Precommissural nucleus prekomisurálne jadro 
PV Paraventricular thalamic nucleus paraventrikulárne jadro 
Re Reuniens thalamic nucleus jadro Reuniens 
Rh Rhomboid nucleus jadro Rhomboid 
Ro Raphe nuclei Raphe jadro 
Rt Reticular thalamic nucleus retikulárne jadro 
SG Suprageniculate thalamic nucleus supragenikulátne jadro 
Sth Subthalamic nucleus subthalamické jadro 
VL Ventrolateral thalamic nucleus ventrolaterálne jadro 
VLG Lateral geniculate complex, ventral part laterálne genikulátne jadro (ventrálna 

časť) 
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VM Ventromedial thalamic nucleus ventromediálne jadro 
VP (VPM, 
VPL) 

Ventral posterior thalamic nuclei compex 
(medial and lateral) 

ventroposteriórny komplex (mediálna a 
laterálna časť) 

ZI Zona incerta zóna incerta 
 

1.2.2. Materiál 

Kortiko-thalamické spojenia boli študované u dvoch druhov rypošov, Fukomys mechowii 

a Fukomys mechowii. Celkovo bolo v práci použitých 8 experimentálnych zvierat (vid.Tab.č.1) 

ID Druh Pohlavie Váha Použité tracery Projekcie v thalame 
CA1 Fukomys anselli samec 80 g DY(6), FB(4) DY, FB 
CA3 Fukomys anselli samica 88 g DY(3), FB(2), FR(2), FE(2) DY, FB, FR, FE 
FA6 Fukomys anselli X 69 g DY, FB, FR, FE FR, FE 
FM2 Fukomys mechowii samec 428 g DY, FB, FR FB 
FM3 Fukomys mechowii samica 223 g DY, FB, FR -------------------------- 
R1 Fukomys mechowii samica 168 g DY, FB, Ctb Red, Ctb Green DY, FB 
R2 Fukomys mechowii samica 194g DY, FB, Ctb Red, Ctb Green -------------------------- 
R3 Fukomys mechowii samica 160 g DY, FB, Ctb Red, Ctb Green FB 
 

Tab. č. 1: Zoznam zvierat použitých v štúdií; DY - Diamidino Yellow, FB – Fast Blue, FR - FluoroRuby, FE – 
FluoroEmerald, číslo v zátvorke značí množstvo injekcií jedným tracerom („multiple tracing“). V prípade 
zvierat FM3 a R2 došlo počas operácie k ich úmrtiu. 

 
1.2.3. Injekácia tracerov do predpokladanej oblasti V1  

Experimentálne zvieratá boli počas operácie pod inhalačnou anestéziou. Bol použitý isofluoran 

zmiešaným s kyslíkom, 7% na začiatku anestézy, 2.25–3.30 % počas samotnej operácie. Zvieratá 

boli počas operácií umiestnené na spätnoväzbovej výhrevnej podložke udržiavajúcej normálnu 

telesnú teplotu. Zvieratám bol injekčne podaný Marbocyl (baktericidné antiinfektivum) 

a Dexamethasone (imunosupresant). Miesto operácie bolo vyholené, vydezinfikované. Následne 

sme lokálne injikovali Lidocaine (lokálne anestetikum) a Butomidor (analgetikum). Do lebky bol 

v predpokladanej oblasti V1 v okcipitálenej kôre vyvŕtaný malý otvor. Tracery s rôznymi emisnými 

spektrami (viz. Tab.1) boli stereotakticky injikované pomocou injekčnej mikrostiekačky (1.0 μl 

Hamilton). Po zákroku bola lebka zatvorená a rana zašitá. 

Tracermi sme sa snažili zasiahnuť predpokladanú oblasť V1 (Obr.4)(Němec a kol., 2008). U prvých 

zvierat sme použili „multiple tracing“, u ďalších iba po jednej injekcií z každej farby.  
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Obr.4: Rezy mozgovou kôrou druhu Fukomys anselli montované naplocho, farbené na myelín (A,C) a CO (B). 
A,B,C: predpokladaná oblasť zrakovej kôry (V). D: umiestnenie oblasti na modele mozgu. E,F,G: projekcie 
z predpokladanej oblasti V1 do DLG. Mierka 5mm pre A-D, 200 µm pre E-G (Němec a kol., 2008). 
 

1.2.4.  Fixácia a preparácia mozgov 

Po operácií boli zvieratá opätovne ubytované v ubikáciách. Po siedmych dňoch od operácie sme 

zvieratá zabili predávkovaním Halothanom a hneď potom transkardiálne perfundovali 

heparinizovaným fyziologickým roztokom a následne 4% roztokom paraformaldehydu (PFA) v 
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0,1M fosfátovým pufri (pH = 7,4; ďalej iba PB). Mozgy boli vypitvané, kortex oddelený od zvyšku 

mozgu a namontovaný naplocho. Obe časti mozgu boli následné tri hodiny postfixované v 4% PFA, 

potom nasýtené 30% sacharózou a narezané na kryostate. Kortex bol rezaný v transverzálnej 

rovine na dve série. Z prvej série boli nafotené snímky injekcií a rezy boli nasledovne nafarbené na 

myelín. Rezy druhej série boli použité na zistenie cytochrómoxidázovej aktivity. Zvyšok mozgu bol 

rezaný v rovine frontálnej. Potom boli namontované na želatínové skla a zakryté pomocou 

Aquapolymountu nafotený na fluorescenčnom mikroskope a dodatočne nafarbený krezylovou 

violeťou.  

1.2.5. Analýza výsledkov 

1.2.5.1. Vyhodnotenie fluorescenčného značenia 

Pomocou fluorescenčného mikroskopu Olympus BX 51, fluorescenčnej stereolupe SteREO 

Lumar.V12 a fluorescenčného mikroskopu Nicon Elypse 80i boli nafotené snímky injekcií 

v mozgových kôrach rypošov a projekcie v thalamoch.  Zo snímkov boli následne zhotovené 

nákresy injekcií a projekcií v programe CorelDRAW X5. 

1.2.5.2. Histologické a histochemické farbenie 

Cieľom histologického a histochemického farbenia bolo zistiť umiestnenie injekcií fluorescenčných 

farbív a oblasti thalamu do ktorých sa fluorescenčné farby prepravili. Na analýzu 

cytoarchitektoniky thalamu bolo použité Nisslovo farbenie. Rozdelenie neokortexu na korové 

oblasti a zistenie umiestnenia injekcií v kôre vychádzalo z farbenia na prítomnosť myelínových 

vláken a farbenia na zistenie aktivitu cytochrómoxidázy (CO). 

Nisslovo farbenie 

Nisslovo farbenie bolo použité na určenie oblastí thalamu. Toto farbenie patrí k základným 

metódam farbenia nervových tkanív pre znázornenie ich cytoarchitektoniky . Krezylová violeť sa 

viaže na negatívne nabitú RNA. Pri tomto farbení sa zobrazia telá všetkých neurónov, hlavne 

jadierko a hrubé endoplazmatické retikulum. Pomocou Nisslového farbenia sú rozpoznatelné 

skupiny buniek tvoriace jednotlivé jadrá thalamu (vid obr.5).  

Rezy boli omyté destilovanou vodou, následne umiestnené na 15 až 30 minút do roztoku 

krezylovej violete. Ďalším krokom bolo umiestnenie do destilovanej vody s prídavkom kyseliny 

octovej, odvodnenie v alkoholovej rade so stúpajúcou koncentráciou, premytie v xyléne 

a zamontovanie rezov pomocou Depexu.  
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Obr.5: Rezy thalamom nafarbené Nisslovým farbením. Zviera CA1. Zväčšenie 20x.  

Farbenie na myelín 

Na zistenie prítomnosti myelinizovaných vláken sme použili upravený protokol podľa Gallyasa 

(1979). Farbenie sme použili na rezy mozgovou kôrou montované naplocho. Oblasti s veľkým 

množstvom myelínových vlákien sa farbia na tmavo hnedo alebo čierno. Oblasti obsahujúce 

menej vlákien budú zafarbené menej intenzívne. Oblasti, ktoré neobsahujú myelínové vlákna nie 

sú sfarbené a sú biele (obr.6). 

     

Obr.6  : Mozgová kôra namontovaná naplocho a nafarbená na myelín. Zvieratá CA3 a FA6. 

 Rezy namontované na želatínové skla sme nechali týždeň v 4% PFA, následne opláchli 

v destilovanej vode a na 30 minút nechali v roztoku pyridínu a anhydridu kyseliny octovej (v 

pomere 2:1).  Po inkubácií boli rezy omyté v roztoku chladnej 0,5% kyseliny octovej a umiestnené 

do roztoku dusičnanu strieborného a dusičnanu amónneho po dobu 45 minút, alebo dlhšie podľa 

potreby (0.1 g AgNO3, 0,1 g NH4NO3, 100 ml H2O dest., PH 7,5). Rezy by sa mali zafarbiť na 

oranžovo. Prebytočné striebro sme z rezov omyli 3x10 minút v 0,5% chladnej kyseline octovej. 

Rezy boli následne ponorené do vývojového roztoku, ktorý sa skladá z troch roztokov A,B a C.  
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Roztoky použité na prípravu vývojového roztoku: 

A: 

50 g bezvodý uhličitan sodný (Na2CO3) 
1000 ml H2O dest. 

B: 

2 g dusičnan strieborný (AgNO3) 
2 g dusičnan amónny (NH4NO3) 
10 g kyselina wolframokremičitá 
1000 ml H2O dest. 

C: 

2 g dusičnan striebra (AgNO3) 
2 g dusičnan amónny (NH4NO3) 
10 g kyselina wolframokřemičitá 
7,3 ml 35% formalín 
1000 ml H2O dest. 

 

V závislosti od okolitej teploty boli použité rôzne koncentrácie zásobných roztokov A,B a C na 

vývojový roztok, podľa uvedenej tabuľky nižšie. 

TEPLOTA A B C 

30°C ± 2°C 10 ml 7 ml 3 ml 

25°C ± 2°C 10 ml 5 ml 5 ml 

20°C ± 2°C 10 ml 3 ml 7 ml 

 

Po vývojovom roztoku boli rezy opláchnuté v 1% chladnej kyseline octovej a inkubované 5-10 

minút v 0,2% roztoku hexakyanoželezitanu draselného a následne v destilovanej vode. Tento 

proces (začínajúc vývojovým roztokom) sa opakuje až pokým nie sú vlákna myelínu nafarbené. Po 

dosiahnutí optimálneho sfarbenia sme rezy opláchli v 1% roztoku kyseliny octovej a 2x5 minút 

v 0,5% roztoku thiosíranu. Potom sme rezy omyli 3x4 minúty v destilovanej vode, odvodnili 

v alkoholovej rade so zvyšujúcou sa koncentráciou, omyli 2x5 minút v xyléne a zamontovali 

pomocou Depexu.  

Farbenie na CO 

Toto farbenie bolo použité na farbenie mozgovej kôry. Pomocou tohto farbenia zviditeľníme 

metabolicky aktívne oblasti kôry. Rezy sme preinkubovali v 0.1% vodnom roztoku chloridu 
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kobaltnatého pri izbovej teplote 20 minút. Následne omyli 3krát v PB. Samotná inkubácia 

prebiehala pri 37° C v roztoku nasledovného zloženia: 

20 ml 0,1 M PB 
20 g sacharózy 
10 mg cytochrómu C 
5 mg DAB 
 

Rezy zostali v tomto roztoku až pokým sa nesfarbili aktívne oblasti do oranžova. Potom sme rezy 

omyli v PB, namontovali na želatínové sklá, dehydratovali v etanole so zvyšujúcou sa 

koncentráciou, premyli v xyléne a zakryli pomocou Depexu.  
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1.3. VÝSLEDKY 
 

1.3.1. Experimentálne zviera Fukomys anselii CA1 

Kortex tohto zvieraťa bol injikovaný šiestimi injekciami DY a štyrmi injekciami FB. Z topografického 

usporiadania okcipitálneho kortexu u makroftalmických zvierat usudzujeme, že najventrálnejšia 

injekcia FB zasiahla kôru sluchovú, ďalšia injekcia kôru zrakovú (na obr. značená prerušovanou 

čiarou) a zvyšné injekcie somatosenzorické oblasti. Presné oblasti umiestenia injekcií bolo veľmi 

ťažké zistiť, vzhľadom k nekróze v mozgovej kôre.  

 

Obr.7: Umiestnenie injekcií a rozloženie senzorických oblastí u zvieraťa CA1. RS – rhinal sulcus, PYR – 
pyriformná kôra. Mierka 0,5 cm. 

Retrográdne značenie vyústilo v thalame v rozsiahle projekcie FB a minimálne projekcie DY. 

Uptake traceru DY bol suboptimálny, preto jeho minimálne projekcie nemožno považovať za 

reprezentatívne. Difúzne rozptýlené DY značené neuróny boli pozorované vo ventroposteiórnom 

komplexe (VP) ,lateroposteriórnom komplexe (LD/LP), supragenikuatnom jadre (SG), ventrálnej 

časti mediálneho genikulátneho jadra (MG) a v posteriórnom intralaminárnom jadre (PIL) 

.Projekcie DY boli veľmi slabé, nachádzajúce sa hlavne vo VP  komplexe zo somatosenzorickou 

aferentáciou.Dorzálne umiestené injekce DY teda pravdepodobne zasiahli primárny 

somatosenzorický kortex (S1), ventrálnejšie umiestnené injekce DY pravdepodobne zasiahli 
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čiastočne akustický kortex. Injekcia FB do predpokladanej somatosenzorickej oblasti (S1) vyústila 

v retrográdne značenie neurónov vo dorzálnej časti ventroposteriórneho komplexu (VP komplex). 

Ďalšie projekcie FB vyústili do zrakových jadier DLG a latero-posteriórneho komplexu (LD/LP), čo 

potvrdzuje, že ďalšia injekcia FB zasiahla predpokladanú oblasť zrakovej kôry (V1). Ďalšie projekcie 

FB sa nachádzali v mediálnom genikulátnom jadre (MG), čo potvrdzuje lokalizáciu injekcie do 

sluchovej kôry. Časť injekcii FB pravdepodobne zasiahla temporálnu asociačnú kôru a retrográdne 

projekcie vyústili v neuróny značené v supragenikulátnom jadre (SG), mediálnej časti mediálneho 

genikulátneho jadra (MGm) a posteriórne intralaminárne jadro (PIL).  

 

Obr.8: Retrográdne projekcie FB a DY v kaudálnej časti thalamu u zvieraťa CA1.Mierka 0,5cm. 
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Obr.8: Pokračovanie. Mierka 0,5cm. 
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1.3.2. Experimentálne zviera Fukomys anselli CA3 

U tohto zvieraťa sme použili 7 injekcií s rôznymi fluorescenčnými farbami. Dve injekcie FE, dve 

injekcie FR, dve injekcie FB a jednu injekciu DY. Na základe topografického usporiadania oblastí 

mozgovej kôry sme zistili, že obidve injekcie FE boli umiestnené do S1. Potvrdzujú to aj fokálne 

retrográdne projekcie končiace vo VP komplexe thalamu. Z dvoch injekcií FB jedna zasiahla S1, 

avšak jej projekcie v thalame nachádzajúce sa v dorzolaterálnej časti VP komplexu boli minimálne. 

Uptake traceru tejto injekcie bol suboptimálny. Druhá injekcia FB zasiahla temporálnu asociačnú 

kôru a malou časťou zasahuje aj do predpokladanej V1. Táto injekcia vyústila v retrográdne 

značenie neurónov v dorzálnej časti laterálneho genikulátneho jadra (DLG) a v LD/LP komplexe. 

Jediná injekcia DY bola umiestená do predpokladanej oblasti V1, presahovala však aj do asociačnej 

temporálnej kôry a kôry somatosenzorickej (S1). Jej projekcie končia v DLG a v LD/LP komplexe a 

vo VP komplexe. 

Obr.9: Umiestnenie injekcií a rozloženie senzorických oblastí u zvieraťa CA3. RS – rhinal sulcus, PYR – 

pyriformná kôra. Mierka 0,5 cm. 

Z dvoch injekcií FR jedna zasiahla kaudálny okraj S1 a jej projekcie vyústili v retrográdne značenie 

neurónov v dorzálnom okraji VP kompexu. Druhá injekcia FR zasahuje časťou do ventrálnej oblasti 

predpokladanej V1, časťou do temporánej/occipitálnej asociačnej  a okrajovo do ventrálnej oblasti 
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A1. Projekcie tejto injekcie vyústili v retrográdne značenie neurónov v DLG, LD/LP komplexe 

a rozptýlenú projekciu v posteriórnych thalamických jadrách (Po).  

U tohto zvieraťa tri injekcie v mozgovej kôre zasiahli predpokladanú oblasť V1 (FB, DY a FR). 

Projekcie týchto troch injekcií vyústili v značnú retrográdnu projekciu v DLG. Potvrdzuje to 

predpoklad , že laterokaudálna predpokladaná oblasť V1 s vysokou CO aktivitou a vysokou 

hustotou myelínových vláken spracováva zrakové informácie. Projekcie injekcií sa neprekrývajú, 

čo značí topografické usporiadanie v genikulo-striátnej dráhe. 

 

Obr.10: Retrográdne projekcie zvieraťa CA3 do DLG, LP a VP kompexu. Mierka 0,5cm.  
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Obr.10: Pokračovanie. Mierka 0,5cm. 
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1.3.3. Experimentálne zviera Fukomys anselli FA6 

U tohto zvieraťa boli použité štyri fluorescenčné tracery (DY, FB, FR, FE), avšak iba dve (FR a FE) 

vyústili v projekcie v thalame. Na základne topografického umiestnenia oblastí kortexu sme zistili, 

že injekcia FE zasiahla celou svojou plochou predpokladanú S1. Táto injekcia vyústila fokálne 

v retrográdne značené neuróny vo VP komplexe. Injekcia FR bola lokalizovaná časťou do 

predpokladanej V1, zasahuje však aj do predpokladanej S1. Retrográdne projekcie tejto injekcie 

vyústili do thalamických jadier DLG a LD/ LP komplexu. Rozptýlená projekcia tejto injekcie vyústila 

v dorzálnu časť VP komplexu a v Po.  

 

Obr.11: Umiestnenie injekcií a rozloženie senzorických oblastí u zvieraťa FA6. RS – rhinal sulcus, PYR – 

pyriformná kôra. Mierka 0,5 cm. 
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Obr.12: Zviera FA6.Retrográdne projekcie FE vo VP komplexe zo S1 a projekcie FR z V1 do DLG a LP. Mierka 

0.5cm.  
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1.3.4.  Experimentálne zviera Fukomys mechowii FM2 

U tohto zvieraťa boli použité tri fluorescenčné tracery (DY, FB, FR), avšak iba jedna z injekcií (FB) 

bola efektívna a vyústila thalamickú projekciu. Na základne topografického usporiadania kôrových 

oblastí sme zistili, že väčšia časť tejto injekcie (FB) je lokalizovaná vo ventroposteriórnej 

časti predpokladanej V1, okrajovo zasahuje temporálnu asociačnú kôru a sekundárne/terciálne 

oblasti akustickej kôry.. Hlavné retrográdne projekcie v thalame vyústili v značené neuróny v DLG 

a LD/LP komplexe. Ďalšie projekcie FB vyústili v dorzolaterálnom okraji MG, čo môže potvrdzovať, 

že injekcia svojím rozsahom zasiahla aj okraj predpokladanej A1. Ďalšie projekcie vyústili 

v dorzálnej časti SG.  

 

Obr.13: Umiestnenie injekcií a rozloženie senzorických oblastí u zvieraťa FM2. RS – rhinal sulcus, PYR – 
pyriformná kôra. Mierka 0,5 cm. 
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Obr.14: Projekcia FB v thalamickom jadre DLG a čiastočne vo LD/LP komplexe. Zväčšenie 40x. 

 

Obr.15: Retrográdne projekcie u zvieraťa FM2 FB z V1 do DLG a LP komplexu.Mierka 0,2 cm. 
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Obr.15: Pokračovanie, projekcie do LP komplexu a čiastočne do MG a SG. Mierka 0,2cm.   
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1.3.5. Experimentálne zviera Fukomys mechowii R1 

U tohto zvieraťa  boli injikované štyri tracery (DY, FB, Ctb Red, Ctb Green). Projekcie dvoch z nich 

(FB a DY) vyústili v projekcie v thalame. Na základe topografického umiestnenia korových oblastí 

sme zistili, že injekcia DY bola lokalizovaná na kaudoventrálnom okraji predpokladanej S1. Táto 

injekcia vyústila v retrográdne značené neuróny v dorzálnej časti VP komplexu, čo potvrdzuje 

lokalizáciu injekcie do S1. Ďalšie projekcie DY sa nachádzali na dorzálnom okraji Po a rozptýlene v 

SG. Injekcia FB bola lokalizovaná svojou väčšou časťou do predpokladanej oblasti V1. Táto injekcia 

vyústila silnú retrográdnu projekciu v LD/LP komplexe a slabú projekciu v DLG. U tohto zvieraťa 

však bola rostrálna časť laterodorzálneho okraju thalamu značne poškozena behom preparácie, 

preto sme nemohli zrekonštruovať prípadnú projekciu do rostrálnej časti DLG. Rozptýlená 

projekcia FB sa nachádzala tiež v dorzálnej často Po, ventrálnej časti MG a SG.  

 

Obr.16: Umiestnenie injekcií a rozloženie senzorických oblastí u zvieraťa R1. RS – rhinal sulcus, PYR – 
pyriformná kôra. Mierka 0,5 cm. 
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Poloha akustickej kôry z myelínového a CO farbenia nebola zreteľne odlíšiteľná, jej približná 

poloha je však zakreslená na mape mozgovej kôry (obr.16).  

 

Obr.17: Retrográdna projekcia u zvieraťa R1. Injekcia FB z V1 projikovala do DLG a LD/LP. Projekcie DY vo VP 

komplexe zo somatosenzorickej kôry. Mierka 0,5 cm. 
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Obr.17: Pokračovanie. Mierka 0,5 cm. 
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1.3.6. Experimentálne zviera Fukomys mechowii R3 

U zvieraťa R3 boli oblasti mozgovej kôry zreteľne oddelené, dokonca boli viditeľné oblasti 

somatosenzorickej kôry reprezentujúce jednotlivé senzorické fúzy. Zo štyroch injekcií do mozgovej 

kôry (DY, FB, Ctb Red, Ctb Green) len jedna vyústila v retrográdne značené neuróny v thalame 

(FB). Na základe topografického umiestnenia sme zistili, že sa táto injekcia (FB) nachádza svojou 

väčšou časťou v kaudálnej časti somatosenzorickej kôry a len okrajovo zasahuje do rostrálneho 

okraja predpokladanej V1.  

Retrográdne projekcie FB vyústili v retrográdne značenie v dorzálnej časti VP komplexu, čo 

potvrdzuje lokalizáciu injekcie v S1.Projekcia v DLG predstavuje dva značené neuróny a súhlasí 

s lokalizáciou injekcie a jej rozsahom až do predpokladanej V1 

 

Obr.18: Umiestnenie injekcií a rozloženie senzorických oblastí u zvieraťa R1. RS – rhinal sulcus, PYR – 
pyriformná kôra. Mierka 0,5 cm. 
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Obr.19: Retrográdna projekcia u zvieraťa R3 zo somatosenzorickej kôry do VP komplexu; okrajová projekcia 
z V1 do DLG 
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Obr.19: Pokračovanie. Mierka 0,2 cm. 
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1.4. DISKUSIA 

1.4.1. Zraková kôra mikroftalmických cicavcov 

Zraková kôra je všeobecne v rámci mikroftalmických cicavcov málo preštudovaná. 

Z mikroftalmických cicavcov žijúcich na povrchu zeme bolo študovaných päť druhov piskorov 

čeľade Soricidae (Catania a kol., 1999).  U týchto piskorov bol zistený základný plán organizácie 

mozgovej kôry, jasne definované a konzistentné senzorické oblasti sa u týchto zvierat nachádzajú 

v kaudálnej časti kortexu. Dve somatosenzorické oblasti zahŕňajú  kompletnú reprezentáciu 

kontralaterálneho tela, odpovedajú primárnej somatosenzorickej mozgovej kôre (S1) a 

sekundárnej somatosenzorickej kôre (S2). Malá primárna zraková kôra (V1) bola lokalizovaná 

tesne vedľa priľahlej S1, kým sluchová kôra (A1) bola lokalizovaná až v kaudolaterálnej kôre, 

čiastočne obklopená S2. Žiadne zo senzorických oblastí sa neprekrývali, ich hranice boli jasne 

histologicky a elektrofyziologicky definovateľné (Catania a kol., 1999).  

K ďalším študovaným mikroftalmickým cicavcom patria echolokujúce netopiere. U týchto 

netopierov však bola doposiaľ študovaná prevažne kôra sluchová, vzhľadom k schopnosti 

echolokácie. Táto špecializácia sa výrazne prejavuje na organizácii ich neokortexu, v ktorom 

napríklad u druhu Pteronotus parnellii dominuje sieť ôsmych alebo viacerých zvukových oblastí, 

ktoré spracovávajú informácie o odrazených echolokačných impulzoch. Zraková kôra (V1) je 

značne redukovaná a posunutá do kaudálnej časti mozgovej kôry (Suga, 1989).  

Z podzemných mikroftalmických cicavcov bola lokalizácia senzorických oblastí v kortexe 

študovaná u druhov ako Krt východoamerický (Scalopus aquaticus) (Catania and Kaas, 1997a), Krt 

hviezdonosý (Condylura cristata) (Catania a Kaas, 1995; Catania a Kaas, 1997b, Catania a Remple, 

2004), Slepec egyptský (Spalax ehrenbergi) (Necker, 1992; Bronchti a kol., 2002; Cooper a kol., 

1993; Doron a Wolberg, 1994; Mann a kol., 1997) a rypošov čeľade Bathyergidae (Henry a kol., 

2006; Catani a Remple, 2002; Crish a kol., 2003). Tieto druhy sú prispôsobené na trvalý pobyt pod 

zemou, majú prispôsobený komplexný somatosensorický systém a spravidla redukované zrakové 

a sluchové schopnosti.  

U Krta východoamerického boli lokalizované rozsiahle oblasti somatosenzorickej kôry (Catania 

and Kaas, 1997a). Tento druh má malé oči prekryté kožou. Zatiaľ uňho nebola identifikovaná 

oblasť zrakovej ani sluchovej kôry v podobe CO pozitívnych oblastí, Taktiež LGN je redukované. 

Retino-genikulo-striátna dráha je teda silne redukovaná alebo úplne chýba. (Catania and Kaas, 

1997a).  
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Rozsiahle somatosenzorické oblasti boli identifikované tiež v mozgovej kôre Krta hviezdonosého 

(Catania a Kaas, 1995). Tento druh je zaujímavý svojím rhinariom, ktoré tvorení 22 mäsitých 

výbežkov. Tento hmatový orgán je pre veľmi dôležitý pri love koristi. Rhinarium, ktoré zaberá asi 

50% somatosenzorickej kôry je v somatosenzorickej reprezentácií dominantné. Laterálne 

umiestnená somatosenzorická kôra má nezvyčajnú rostrokaudálnu orientáciu (Catania a Kaas, 

1995). Reprezentácia rostrálnych častí tela ako rhinarium, tvár a hlava sa nachádza v rostrálnej 

časti somatosenzorickej kôry (S1), zatiaľ čo reprezentácia kaudálnenjších častí tela ako trup, 

predné a zadné končatiny je umiestnená viac kaudálne. Tento druh ma taktiež malé oči prekryté 

srsťou, avšak bola uňho identifikovaná malá CO pozitívna oblasť v senzorickej kôre lokalizovaná 

kaudomediálne, na očakávanom mieste primárnej zrakovej kôry (Catania a Kaas, 1995). 

 K najviac preštudovaným druhom patrí zatiaľ Slepec egyptský. Tento druh má spomedzi 

podzemných cicavcov najviac degenerovaný optický aparát, chýba schopnosť obrazotvorného 

videnia (Cernuda-Cernuda a kol., 2002; Sanyal a kol., 1990; Cooper a kol., 1993). U tohto duhu 

bola lokalizovaná primárna zraková kôra, avšak, ako som zhrnula v úvodu tejto práce, u tohto 

druhu stále pretrvávajú nejasnosti v jej funkcii a zapojení.  

Na rozdiel od Slepca egyptského majú rypoše čeľade Bathyergidae predpoklad obrazotvorného 

videnia. U druhu Heterocephalus glaber nebola pomocou elektrofyziologického mapovania zistená 

žiadna kortikálna oblasť, ktorá by reagovala na zrakové stimuly (Catania a Remple, 2002; Henry a 

kol., 2006). V predloženej práci som u druhov F. mechowii a F. anselii jednoznačne dokázala 

prítomnosť primárnej zrakovej kôry (V1).  V1 je silne redukovaná a posunutá do nezvyklej kaudo-

laterálnej polohy. V tejto polohe sa u makroftalmických hlodavcov obvykle nachádza kôra 

sluchová. 

Pomocou retrográdneho značenia fluorescenčnými farbami a metódou montovania kortexu 

naplocho, pre zviditeľnenie korových oblastí myelínovým a CO farbením, sa podarilo zistiť 

aferentáciu zrakovej oblasti z DLG. Viacpočetné injekce do rôznych oblastí V1 vyústily v retrorádne 

značenie neprekrývajícúch sa oblastí v DLG, je teda zrejmé, že DLG si zachovalo retinotopické 

usporiadanie. Avšak retrográdna projekcia nebola tak silná ako sme očakávali. Väčšina 

retrográdne značených neurónov po injekácií traceru do predpokladanej V1 sa nachádzala 

v multimodálnych jadrách ako sú LD/LP komplex a Po. U zvieraťa CA1 (F. anselli) FB injekcia do 

predpokladanej zrakovej oblasti (V1) vyústila v čiastočné retrográdne značenie neurónov v DLG a 

mohutné značenie v LD/LP komplexe. U zvieraťa CA3 (F. anselli) zasiahli predpokladanú oblasť V1 

tri injekcie s rozličnými tracermi. Injekcia FB bola umiestnená do oblasti nad V1 a zasiahla ju na 

dorzálnom okraji. Vo V1 na dorzálnom okraji sa nachádzala injekcia DY a ventrálnu časť V1 
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zasiahla injekcia FR. Všetky tri injekcie vyústili v retrográdne značenie neurónov v DLG, avšak 

projekcia všetkých injekcií do LD/LP komplexu bola oveľa mohutnejšia. U zvieraťa FA6 (F. anselli) 

zasiahla V1 injekcia s tracerom FR. Jej projekcia vyústila v čiastočné značenie neurónov v DLG  

a rozptýlené značenie neurónov v LD/LP komplexe a v Po. U zvieraťa FM2 (F. mechowii) injekcia FB 

zasiahla skoro celým rozsahom V1. Jej projekcia vyústila čiastočne do DLG, avšak opäť väčšia 

projekcia sa objavila v LD/LP komplexe. U zvieraťa R1 (F. mechowii) zasiahla injekcia FB takmer 

celým rozsahom predpokladanú V1. Retrográdne projekcie tejto injekcie vyústili projekciou v DLG 

a mohutnou projekciou v LD/LP komplexe a Po. U zvieraťa R3 (F. mechowii) zasiahla injekcia FB 

predpokladanú V1 len okrajovo. Táto injekcia vyústila v okrajovú projekciu v DLG. 

Môže to znamenať, že do predpokladanej oblasti V1 neprojikuje len DLG ale i iné multimodálne 

jadrá. Patch vysokej CO aktivity a vysokej hustoty myelínových vláken nami považovaný za 

predpokladanú V1 teda nemusí byť celý primárnou zrakovou kôrou, môže sa tu nachádzať kôra 

prijímajúca multimodálne informácie alebo dokonca kôra akustická. 

Týmto zistením sa nám síce nepodarilo identifikovať presné hranice V1, avšak potvrdili sme 

zachovanie genikulostriátnej dráhy u druhov F. mechowii a F. anselli.  
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2. KAPITOLA 2: ZRAKOVÁ OSTROSŤ ECHOLOKUJÚCICH 

NETOPIEROV 

2.1. ÚVOD 

Echolokujúce netopiere (rád Chiroptera) patria k mikroftalmickým cicavcom.  Sú schopné 

orientácie v úplnej tme pomocou echolokácie, avšak používanie ultrazvukovej echolokácie vo 

vzduchu môže byť rušené inými vysokofrekvenčnými zvukmi alebo nežiaducim šumom z pozadia 

(Jensen a kol., 2001). Preto sa v mnohých situáciách netopiere musia spoliehať na iné senzorické 

zmysly. 

Echolokácia funguje efektívne hlavne na krátke vzdialenosti, preto pri presúvaní sa na dlhšie 

vzdialenosti (napr. migrácií) využívajú netopiere aj iné orientačné vodítka (napr.magnetický 

kompas, Holland a kol., 2008; Wang a kol., 2007; alebo zrakový systém). Pri krátkych 

vzdialenostiach môže netopier kombinovať informácie zo zrakového systému a echolokácie. 

Existuje veľa dôkazov, ktoré naznačujú, že pri lovení koristi zrak taktiež zohráva u netopieroch 

dôležitú úlohu (Eklöf, 2002; Eklöf,2003).  

Predstava o kvalite zraku sa dá zistiť pomocou výpočtu zrakovej ostrosti. Zraková ostrosť hovorí 

o minimálnom odlíšiteľnom uhle, číže o minimálnej vzdialenosti dvoch bodov ktoré dokáže zviera 

rozoznať.  Zrakovú ostrosť je možné u netopierov študovať dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je 

anatomický výpočet na základe hustoty gangliových buniek sietnice (Pettigrew, 1988). Druhý 

spôsob je behaviorálny, pri ktorom sú netopierovi prezentované rotujúce pasové vzory rôznej 

šírky (Eklöf, 2003). Šírka použitých pásov v tomto prípade odpovedá zrakovej ostrosti a je 

vyjadrená v uhlových stupňoch.  

Na výsledky týchto dvoch metód by mal človek nazerať kriticky. Behaviorálna metóda prezentuje 

minimálnu hranicu zrakovej ostrosti, kdežto výpočtom zrakovej ostrosti z hustoty gangliových 

buniek získame teoretickú uhol, ktorý by zviera mohlo byť schopné rozlíšiť. Reálny minimálny 

rozlíšiteľný uhol sa bude nachádzať medzi týmito hodnotami. 

V tejto štúdií sme sa zamerali na tri druhy echolokúcich netopierov s rozdielnou loveckou 

stratégiou: 

Ucháč svetlý (Plecotus auritus, Linnaeus 1758) 

Tento netopier je malý druh, ktorý osídľuje lesné oblasti celej palearktickej oblasti do 63 ° s.š. od 

Portugalska a britských ostrovov po Sachalin, Japonsko a severovýchodnú Čínu. V Európe chýba 
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len v južnej časti Pyrenejského a Apeninského polostrova, mozaikovito sa vyskytuje v Turecku a 

Zakaukazska. V južných oblastiach sú nálezy obmedzené na horské lesy. 

Vrchná časť tela je hnedá, na bielych bokoch máva zvyčajne žltkasté a čierne škvrny, targus je 

svetlý, palec krídla je väčší ako 6 mm. Dosahujú hmotnosť 5 – 11 g, dĺžku tela 41 – 52 mm, chvosta 

37 – 55 mm a predlaktia 36 – 42 mm. Najväčšou charakteristikou sú však jeho veľké ušnice, ktoré 

dosahujú 31 – 41 mm a ktoré rod Plecotus spoľahlivo odlišujú od ostatných netopierov. Dožíva sa 

12 rokov. Roztiahnuté ušnice sú dlhé skoro ako celé telo (Anděra a Horáček, 2005). 

Pri love lieta v bezprostrednom okolí vegetácie aj uprostred korún, potrava okrem väčšieho 

hmyzu (tiplice, nočných motýľov, chrostíkov, chrobákov) z nemalé časti zahŕňa aj nelietavý formy - 

húsenice, pavúky, sekáče či ucholaky, ktoré zbiera v lete z povrchu listov, vetiev i v tesnej blízkosti 

zeme. Túto korisť vyhľadáva najmä na jar, kedy nie je dostatok dospelých motýľov, ktorým v lete 

dáva prednosť. Charakteristickým prejavom loveckého správania je konzumácia väčšej potravy 

(motýle) na obľúbených odpočinkových miestach a využívanie dokonale rozvinutej schopnosti 

trepotavého letu (vrátane trepotania na mieste nad sediacou korisťou) (Anděra a Horáček, 2005). 

 

Netopier veľký (Myotis myotis, Borkhausen 1797) 

Takmer výlučne európsky druh s centrom rozšírenia v južnej a strednej Európe. Vo Fínsku, 

Škandinávii, Dánsku a na britských ostrovoch chýba, východná hranica rozšírenia prebieha 

Bieloruskom, južnej Ukrajinou, Moldavskom a západným pobrežím Čierneho mora. Vyskytuje sa aj 

v Turecku, v Sýrii, Libanone a na niektorých stredomorských ostrovoch (Anděra a Horáček, 2005). 

Pôvodne jaskynný druh, u nás však je v letnom období plne synantropní. Vytvára početné kolónie 

na povalách väčších budov (spravidla 200-500, teraz až 4000 kusov). Samce spravidla osídľujú 

jednotlivo rôzne štrbinové úkryty na povalách, vzácnejšie aj inde. Zimujú takmer výlučne v 

podzemných priestoroch, jaskyniach a štôlňach, občas aj masovo v zhlukoch kde sú ich až desiatky 

(na juhu stovky i tisíce) kusov (Anděra a Horáček, 2005).  

Je špecialistom na lov veľkých nelietavých chrobákov. Cez 80% potravy tvoria veľké bystrušky, 

ktoré zbiera z povrchu pôdy a z hrabanky. Obľúbenými loviskami sú kosené lúky a listnaté lesy s 

riedkym bylinným podrastom. Každý jedinec má 3-5 obľúbených lovísk v okolí kolónie až do 

vzdialenosti 25 km, ktorá podľa situácie strieda. Priemerný vek je 3-4 roky, prvého roku života sa 

podobne ako u iných netopierov dožíva len necelých 50% mláďat. Najvyššia zistený vek je 37 

rokov. Je to zvlášť chránený (silno ohrozený) druh (Anděra a Horáček, 2005). 

Raniak hrdzavý (Nyctalus noctula, Schreber 1774) 
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Obýva obrovský areál zahŕňajúci takmer celú palearktickom oblasť od južnej Škandinávie a Fínska, 

Anglicka, Portugalska a Stredomoria cez východnú Európu a západnej Ázii (na sever do 60 ° s.š.) po 

Japonsko, na juhu zasahuje do severozápadnej Afriky, Libanonu, Kašmíru a severnej Barmy 

(Anděra a Horáček, 2005). 

Ide o vysoko sociálny druh obývajúci dutiny starých stromov, najmä v brehových porastoch okolo 

vodných plôch (typicky najmä na hrádzach rybníkov). Na juhu alebo pri zimovaní hľadá skalné 

štrbiny a v posledných rokoch aj podobné úkryty v ľudských stavbách - škáry múrov a rôzne úkryty 

na novostavbách, vetracie šachtičky či dutiny pod strešnými panelmi, priestory v konštrukciách 

vysokých diaľničných mostov, uzavreté dutiny vo vežiach a pod (Anděra a Horáček, 2005). 

Prinajmenšom v letnom období však väčšina našich populácie zostáva verná stromovým dutinám. 

Vyletuje skoro, ešte za svetla, sprvu lieta len niekoľko metrov nad zemou alebo nad hladinou 

rybníkov, neskôr loví nad korunami stromov a vo výškach niekoľkých desiatok metrov. Letá 

obratne a rýchlo, dá sa rozpoznať podľa úzkych krídel (Anděra a Horáček, 2005). 

    Plecotus auritus  Nyctalus noctula  Myotis myotis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.20: Echolokujúce netopiere s rôznou loveckou stratégiou. Zľava: Plecotus auritus (lov z povrchu listov), 
Nyctalus noctula (lov vzdušného planktónu) a Myotis myotis (lov z povrchu zeme). 

Cieľom tejto štúdie na vybraných echolokujúcich netopieroch bolo: 

• zanalyzovať štruktúru zrakového nervu 

• zistiť počet a hustotu gangliových buniek v sietnici 

• výpočet zrakovej ostrosti 

• overiť, či majú netopiere s rôznou loveckou stratégiou rozdielnu zrakovú ostrosť 
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2.2. MATERIÁL A METODIKA 

2.2.1. Materiál 

V tejto štúdií sme sa zaoberali odhadom zrakovej ostrosti troch zástupcov echolokujúcich 

netopierov. Celkovo boli pre túto štúdiu použité 3 experimentálne zvieratá. 

2.2.2. Používané prístroje a zariadenia 

2.2.2.1. Optické prístroje 

Elektrónový mikroskop Philips CM100 

Svetelný mikroskop Olympus BX 41 

 

2.2.2.2. Počítačové programy 

MetaMorph 6.1 (Visitron, Pulcheim, Germany) 

AnalySis 3.2 (Soft Imaging System Gmbh, Münster, Germany) 

CorelDRAW X5 (Corel Corporation, Ottawa, Ontario, Canada) 

Corel PhotoPaint X5 (Corel Corporation, Ottawa, Ontario, Canada) 

 

2.2.3. Metodika 

2.2.3.1. Fixácia a preparácia očných buliev 

Experimentálne zvieratá boli usmrtené predávkovaním halothanom a hneď potom transkardiálne 

perfundovaná heparinizovaným fyziologickým roztokom a následne 4% roztokom 

paraformaldehydu v 0,1M PB. Dorzálny pól očí bol označený uzlíkom pomocou chirurgickej nite. 

Následne boli očné gule vypreparované, po dobu 1 hodiny postfixované v rovnakej fixáži 

a následne skladované v 0,05 % roztoku azidu sodného v PB pri teplote 4°C. 

 

2.2.3.2. Určenie rozmerov očnej buľvy 

Očné buľvy boli zbavené svalov, spojivky (tunica conjuctiva bulbi), povrchových fascií (fascie 

orbitales et vagina bulbi) a zbytkov tkaniva. Pre meranie veľkostí očnej buľvy bol použitý 

stereomikroskop s okulárovým mikrometrom, pri zväčšení 2x. 

Na bulbu boli merané tieto rozmery (obr. č. 21.):                                                               

A - axiálny priemer = priemer očnej buľvy v smere optickej osy (spojnice medzi 

polus anterior a polus posterior bulbi)  

B - ekvatoriálny priemer  
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C - priemer očnej buľvy v sklerokorneálnom prechode 

D - výška predného segmentu očnej buľvy 
 

Z nameraných hodnôt bol vypočítaný priemer očnej buľvy: P = ( A + B ) / 2) 

 
Obr. č. 21. Schéma meraných rozmerov očnej buľvy. Popis viz text.  

 
2.2.3.3. Preparácia a farbenie sietnic 

U každého druhu sme vypreparovali dve sietnice, ktoré boli ďalej montované na plocho 

(tzv.wholemounts) vrstvou gangliových buniek smerom hore, farbené krezylovou violeťou 

a použité k stanoveniu denzity gangliových buniek. Pri preparácii sme postupovali podľa 

Stonového protokolu (Stone, 1981) upraveného Prof. Dr. Leo Peichlem (osobné zdelenie).  

Oči boli preparované v petriho miske naplnenej PB. Oko sme otvorili v oblasti limbus corneae (tj. 

okraje rohovky prechádzajúce v bielko), šošovka a sklovec boli odstránené, kvôli orientácií sme 

spravili dlhý strih smerom od dorzálneho pólu oka k výstupu očného nervu. Sietnicu sme 

vypreparovali z očného poháriku (postup preparácie viz. obr. 22), oddelili od bielka a cievovky. 

V prípade že sietnica nebola dobre oddeliteľná, sme použili osmotický šok – očný pohárik bol 

opakovane prenesený do destilovanej vody. Ak na vypreparovanej sietnici zostali bunky 

pigmentovej vrstvy, celé sietnice sme inkubovali v zmesi, ktorá obsahovala 4ml 30% H2O2, 5ml 1,8 

% roztok NaCl v dest. H2O, 1ml H2O s kvapkou 25% roztoku amoniaku (Hemmi a Grünert, 1999; 

upravené podľa Petry a kol., 1993). Inkubácia trvala do odfarbenia, obvykle 20-30 minút. Po 

inkubácií sme sietnicu dôkladne prepláchli v PB. 
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Obr. 22. Postup preparácie sietnice. Popis viz text. Upravené podľa Stona (Stone, 1981). 

 

Sietnica bola namontovaná naplocho na podložné sklíčko potiahnuté 5% vrstvou želatíny (viz. 

obr.23). Takto namontovaná sietnica bola prikrytá vrstvou špeciálneho nepriľnavého papieru, 

dvoma vrstvami filtračného papieru a druhým podložným sklom. Tento „sendvič“ bol zafixovaný 

chirurgickou niťou a cez noc inkubovaný v roztoku pozostávajúceho z 1 časti 37% formalínu a 9 

častí 96% etanolu. Počas inkubácie došlo k vytvrdeniu želatíny a pevnej fixácií sietnice na podložné 

sklo. Následne boli sietnice ofarbené krezylovou violeťou. Sietnica bola postupne inkubovaná 

v destilovanej vode (30s), v 0,05% roztoku krezylovej violete (30s – 3min), v 50%, 70%, 96% a 

100% etanole (1min v každej koncentrácií) a xyléne (2 x 5min); následne zamontované pod krycie 

skla použitím Depexu.  

 

 
Obr. 23. Postup montovania sietnice na podložné sklo. Popis viz text. Upravené podľa Stona (Stone, 1981). 

 
2.2.3.4. Počet a hustota gangliových buniek v sietnici 

K rozlíšeniu gangliových buniek od iných typov buniek vyskytujúcich sa gangliovej vrstve sietnice 

boli použité kritériá bežne používané k identifikácií gangliových buniek u terestrických cicavcov 

(Hughes, 1981; Wong a kol., 1986; Wong a Hughes, 1987; Wässle a kol., 1987).  

Podľa týchto kritérií boli ako gangliové bunky označené bunky s nepravidelným tvarom 

bunečného tela, väčšou veľkosťou, s výrazným a dobre farbiteľným perikaryem bohatým na 

Nisslovu substanciu, s veľkým jadrom a výrazným jadierkom. 
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Gangliové bunky boli zakreslené pomocou mikroskopu s optickým ramienkom pri zväčšení 100x 

na papier s preddefinovanou mriežkou (0,1 mm x 0,1 mm). Následne boli spočítané hustoty 

gangliových buniek v mriežke.  

Hodnoty boli prenesené do programu Excel a prepočítané na denzitu gangliových buniek na 

1mm2. Pomocou programu CorelDraw X5 boli skonštruované mapy denzít gangliových buniek. 

Zo zrovnania celkového počtu gangliových buniek s celkovým počtom axónov zrakového nervu 

vyplýva, že množstvá gangliových buniek boli nadhodnotené. V týchto prípadoch predpokladáme, 

že vrstva gangliových buniek obsahuje amakrinné bunky (tzv. „displaced amacrine cells“, DAC), 

ktoré sú v preparátoch farbené krezylovou violeťou morfologicky nerozlíšiteľné od buniek 

gangliových. 

Nadhodnotený bola teda pravdepodobne aj hustota gangliových buniek. Z tohto dôvodu som 

použila k výpočtu zrakovej ostrosti korigované i nekorigované maximálne hustoty gangliových 

buniek. Korigovaná maximálna hustota gangliových buniek bola vypočítaná nasledovne: 

{1-[(celkové množstvo GB – celkové množstvo axónov zrakového nervu)/celkové množstvo GB]}x nameraná 

maximálna hustota GB. 

 

2.2.3.5. Spracovanie zrakového nervu 

Experimentálne zvieratá určené pre štúdium ultraštruktúry zrakového nervu boli perfúzne 

fixované roztokom 0,5% glutaraldehydu a 1,5% paraformaldehzdu v PB. Po vypreparovaní mozgu 

boli interkraniálne časti zrakových nervov postfixované v rovnakej fixáži (12 hodín) a skladované 

v 0,05% roztoku azidu sodného v PB pri teplote 4°C. Zrakové nervy boli následne 3x prepláchnuté 

v kakodylátovom pufri (0,1M; pH=7,2), postfixované v 1% pufrovanom roztoku OsO4 (3 hod v 4°C) 

a zaliate do Vestopalu W (Fluka). Na ultramikrotomu KLB boli zrakové nervy narezané 

v transverzálnej rovine, montované na formvarovým filmom pokrytú elektronmikroskopickú 

sieťku a kontrastované citrátom olova (Reynolds, 1963) 

 

2.2.3.6. Analýza štruktúry zrakového nervu 

Ultraštruktúra zrakového nervu bola analyzovaná elektrónovým mikroskopom pri napätí 80 kV. 

Mikrofotografie boli zhotovené pomocou CCD kamery. MIA (Multiple Image Alignment) modul 

programu AnalySis 3.2 bol použitý k rekonštrukcii celých transverzálnych rezov zrakovým nervom. 

Myelinizované axóny boli ľahko rozlíšiteľné, pretože ich myelínová pošva je v preparátoch 



49 
 

kontrastovaných pomocou OsO4 a citrátu olova vysoko kontrastná (elektrodenzná). 

Problematickejšie bolo rozlíšenie nemyelizovaných axónov od gliových výbežkov. Kritériom pre 

rozlíšenie nemyelinizovaných vláken bol ich pravidelný tvar a prítomnosť mikrotubulov, 

neurofilamentov a mitochondrií (Peters a kol., 1991; Herbin a kol., 1995). Počet a plocha 

jednotlivých myelinizovaných axónov boli analyzované pri zväčšení 2600x, počet a plocha 

nemyelinizovaných axónov pri zväčšení 7900x. Plocha zrakového nervu nemyelinizovaných 

a myelinizovaných axónov bola meraná pomocou programu AnalySis 3.2. 

 

2.2.3.7. Stanovenie zrakovej ostrosti 

Teoretická hranica zrakovej ostrosti bola stanovená na základe kritérií formulovaných 

Pettigrewem (Pettigrew a kol., 1988). Posteriórna nodálna vzdialenosť („posterior nodal 

distance“; PND) bola na základe zrovnávacích dát stanovená ako PND = 0,52 x A, kde A = axiálny 

priemer očného buľvu (viz. vyššie). 

Faktor zväčšenia obrazu na sietnici bol potom stanovený ako RMF = 2 π x PND / 360. RMF(μm/º) 

udáva ako veľký bude na sietnici obraz úsečky odpovedajúci jednému uhlovému stupňu. 

Vzhľadom k plošnému usporiadaniu gangliových buniek bolo ich množstvo odpovedajúce 

lineárnemu uhlovému stupňu vypočítané ako odmocnina z maximálnej hustoty gangliových 

buniek na mm2. 

Zraková ostrosť (udávaná v cykloch na uhlový stupeň, cy/º) bola následne spočítaná ako polovica 

množstva gangliových buniek odpovedajúcich lineárnemu uhlovému stupňu (viz. napr. Harman 

a kol., 2001; Pettigrew a kol., 1988). Minimálny uhol rozlíšenia bola spočítaný ako 1 / ZO, kde ZO = 

zraková ostrosť udávaná v cy/º. 
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2.3. VÝSLEDKY 

2.3.1. Rozmery oka a štruktúra zrakového nervu 

Veľkosť oka troch študovaných druhov sa v axiálnom priemere pohybovala medzi 2,3 mm 

u najmenšieho druhu P. auritus až 3,3 mm u najväčšieho druhu M. myotis (Tab.2). Taktiež plochu 

optického nervu má najväčšiu M. myotis (24 845 µm2), najmenšiu P. auritus (16 153 µm2) a medzi 

týmito hodnotami sa nachádza N. noctula (18 462 µm2) (Tab.3). Celkový počet axónov bol 

napočítaný od 11 222 (P. auritus) do 16 527 (M. myotis). Štruktúra zrakového nervu, hlavne 

pomer myelinizovaných axónov ku nemyelinizovaným sa u daných druhov značne líši. Druhy 

M. myotis a P. auritus majú podobné percento nemyelinizovaných axónov (3,4% – 4,6%), kdežto 

zrakový nerv druhu N. noctula obsahuje až 25,1 % nemyelinizovaných axónov (Tab.3).  

2.3.2. Hustoty GB a zraková ostrosť 

Plocha sietnice koreluje s veľkosťou oka a pohybuje sa v rozpätí 25,57 mm2 až 52,06 mm2 (Tab.4). 

Absolútny počet neurónov v gangliovej vrstve bol najväčší u druhu M. myotis (29 278), za ním 

nasledoval N. noctula s počtom 18 890 a najmenšie hodnoty boli zistené u druhu P. auritus 16 374 

(Tab.4). Avšak v zistených hodnotách neurónov v gangliovej vrstve boli započítané aj tzv. 

„displaced ammaricrine cells“ (DAC), ktoré pri farbení Krezylovou violeťou nie sú od gabgliových 

buniek (GB) rozlíšiteľné. M. myotis má vo svojej sietnici až 43,6 % týchto buniek, P. auritus 31,5  % 

a N. noctula 23,4 % (Tab.3). Maximálne hustoty GB sa medzi druhmi taktiež líšia. M. myotis má 

síce najväčšiu sietnicu, avšak maximálnu hustotu GB má z vybraných druhov najmenšiu (3500 

GB/mm2). Maximálna hustota u zvyšných druhov sa pohybuje od 4925 GB/mm2 (N. noctula) do 

5400 GB/mm2 (P. auritus) (Tab.4). 

Z máp hustôt GB je zrejmé, že sietnice študovaných druhov neobsahujú dobre rozlíšiteľnú 

centrálnu oblasť so zvýšenou hustotou GB (tj. diskrétnu oblasť ostrého videnia). Sú však 

rozoznateľné určité gradienty hustôt GB. U druhu P. auritus je stúpa hustota GB smerom 

z dorzonazálenej oblasti do temporálnoventrálnej oblasti sietnice (Obr. 25) a u druhu M. myotis 

stúpa hustota GB smerom od ventronazálnej oblasti ku dorzotemporálnej oblasti sietnice 

(Obr. 24). U druhu N. noctula sme dobre rozlíšitelný gradient hustôt nepozorovali (Obr. 25). 

 

Odhad zrakovej ostrosti bol vypočítaný na základe maximálnej hustoty GB a axiálnom priemere 

očí. Zrakovú ostrosť sme počítali s najskôr bez korekcie na DAC a nasledovne s korekciou. Vo 

výsledkoch bez korekcie na DAC má najlepšiu zrakovú ostrosť M. myotis, ktorý je schopný rozlíšiť 

68'. Za ním nasleduje N. noctula s minimálnym odlíšiteľným uhlom 71' a najhoršiu zrakovú ostrosť 

má P. auritus s 78' (Tab.4). Keďže má M. myotis vo svojej sietnici až 43,6 % DAC, pri korekcii 
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zrakovej ostrosti na tieto bunky klesne jeho hodnota minimálneho odlíšiteľného uhlu na 91'. 

U druhu N. noctula tento uhol po korekcii bude 81' a u P. auritus 94' (Tab.5).  

 

 

 

 

Obr.24: Mapa hustôt GB u druhu M.myotis. Mierka 1mm. 
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Obr.25: Mapy hustôt GB u druhov N.noctula a P.auritus. Mierka 1mm.  
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Tabuľka 2. Rozmery oka (mm) 
Druhy Axiálny priemer Ekvatoriálny priemer Priemer  v sklerokorneálnom prechode Výška predného segmentu 
Myotis myotis 3,284 2,91 2,456 1,142 
Plecotus auritus 2,303 2,14 1,89 0,729 
Nyctalus noctula 2,649 2,51 2,177 0,803 
 

 

Tabuľka 3. Počet optických nervov a ich plocha 
Druhy Plocha 

optického 
nervu (µm2) 

Priemer 
optického 

nervu (µm) 

Celkový počet 
axónov 

Počet 
myelinizovaných 

axónov 

Počet 
nemyelizovaných 

axónov 

Percento myelinizovaných 
axónov 

Myotis myotis 24 845,13 177,9 16 527 15 774 753 95,4 
Plecotus auritus 16 153,03 143,44 11 222 10 626 596 96,6 
Nyctalus noctula 18 462,18 153,36 14 471 10 841 3630 74,9 
 

 

Tabuľka 4. Počty a hustoty gangliových buniek 
Druhy Plocha sietnice 

(mm2) 
Celkový počet neurónov 

v gangliovej vrstve 
Celkový počet 

GB sietnice 
Celkový počet 

DAC 
Percento 

DAC 
Maximálna 
hustota GB 

(buňka/mm2) 

Minimálna 
hustota GB 

(buňka/mm2) 

Priemer 
hustôt GB 

(buňka/mm2) 
Myotis myotis 52,03 29 278 16 527 12 751 43,6 3500 400 2312 
Plecotus auritus 25,57 16 374 11 222 5152 31,5 5400 650 2 568 
Nyctalus noctula 28,15 18 890 14 471 4419 23,4 4925 400 2 769 
 

 

Tabuľka 5. Odhad zrakovej ostrosti pomocou maximálnej hustoty GB   
Druhy PND 

(mm) 
RMF 

(µm/°) 
Zraková ostrosť 

(cy/°) 
Minimálny 

odlíšiteľný uhol (') 
Zraková ostrosť 

s korekciou na DAC (cy/°) 
Minimálny odlíšiteľný uhol 

s korekciou na DAC (') 
Myotis myotis 1,70768 29,8 0,88 68 0,66 91 
Plecotus auritus 1,19756 20,9 0,77 78 0,64 94 
Nyctalus noctula 1,37748 24,04 0,84 71 0,74 81 
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2.4. DISKUSIA 

2.4.1. Zraková ostrosť mikroftalmických cicavcov 

Zraková ostrosť bola doposiaľ študovaná hlavne na makroftalmických cicavcoch. U terestrických 

hlodavcov s nočnou aktivitou sa zraková ostrosť pohybuje v rozmedzí 0,7 – 1,3 cy/º (potkan: 

1,5/1,2 cy/º, Perry a kol., 1981; myš: 1,4/0,5 cy/º, Drager a Olsen, 1981; škrečok: 1,35/0,7 cy/º, 

Tiao a Blackmoore, 1976; uvádzané ako odhad na základe anatomických /behaviorálnych dát).  

Z mikroftalmických cicavcov boli doposiaľ študované rypoše čeľade Bathyergidae a niektoré druhy 

netopierov. U rypošov čeľade Bathyergidae boli zistené stredné hustoty GB  v rozpätí ∼1000/mm2 

a 1600/mm2 a maximálne hustoty GB medzi ∼1600/mm2 and 2500/mm2 (Němec a kol., 2007). 

Z týchto hustôt bola následne spočítaná zraková ostrosť ako 0,3–0,5 cy/° (minimálny odlíšiteľný 

uhol 2 – 3,3°).  

U echolokujúcich netopierov bola zraková ostrosť študovaná čiastočne anatomickou, ale prevažne 

behaviorálnou metódou popísanou vyššie. Anatomická metóda bola použitá na šiestich druhoch 

netopierov z rôznorodých čeľadí (Rhinolophus rouxi, Macroderma gigas, Macroderma lyra, 

Nyctophilus gouldi, Taphozous georgianus, Artibeus cinereus)  (Pettigrew a kol., 1988), rozdielnych 

od nami študovanými. U týchto druhov boli hodnoty absolútneho počtu GB v rozpätí od 4500 

u druhu R. rouxi do približne 120 000 u druhu M. gigas. Vypočítané horné hranice zrakových 

ostrostí sa u daných druhov pohybovali od 0,35 cy/° u druhu R.rouxi do približne 2 cy/° u druhu 

M. gigas (Pettigrew a kol., 1998). Autor prirovnáva zistené hodnoty zrakových ostrostí k rozsahu 

zrakových ostrostí u myší.  

Ďalším druhom u ktorého bola anatomicky počítaná zraková ostrosť je Rousettus aegyptiacus. 

U tohto druhu bola maximálna hranica zrakovej ostrosti stanovená na 1,4 cy/° (minimálny 

odlíšiteľný uhol 0,7°) (Koay a kol., 1998). U tohto druhu bola zraková ostrosť stanovená taktiež 

behaviorálne, táto hodnota je 1 cy/° (minimálny odlíšiteľný uhol 1°)(Bell a Fenton, 1986). U tohto 

druhu anatomicky spočítaná zraková ostrosť svojou hodnotou odpovedá maximálnej hranici 

zrakovej ostrosti a behaviorálne zistená hodnota hranici minimálnej. 

U niektorých netopierov, ktorí boli predmetom našej štúdie boli použité aj behaviorálne metódy . 

U druhu P. auritus bola behaviorálne zistený minimálny odlíšiteľný uhol 0,5° (Eklöf, 2003). V našej 

štúdií to bolo 1,3° - 1,6°. Je to paradoxné, prože anatomicky určená zraková ostrosť by mala byť 

lepšia než behaviorálne určená. Vo výsledkoch danej práce (Eklöf, 2003) však autor uvádza, že 

behaviorálne určený minimálny rozlíšíteľný uhol sa pohybuje v rozpätí od 0.5° až do 2,5°. Výsledky 

výrazne ovplyvňuje intenzita osvetlenia pri experimente. U druhu N. noctula nebola behaviorálne 
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zisťovaná zraková ostrosť. U niektorých netopieroch rodu Myotis (M. lucifugus, M. brandtii, M. 

mystanicus, M. daubentonii) bol behaviorálne určený minimálne odlíšiteľný uhol v rozpätí 3 - 6° 

(Eklöf, 2003; Suthers, 1966). S nami študovaným netopierom M. myotis (min. odlišiteľný uhol 1,1 

– 1,5°) sa však vzhľadom k rozdielnym veľkostiam tela a rozmerom očí zrakové ostrosti nedajú 

zrovnať. 

2.4.1.1. Korekcia na DAG 

Pri farbení sietnice krezylovou violeťou nie sú amarikrinné bunky od gangliových morfologicky 

jednoznačne rozpoznateľné. V našej štúdii sme preto pre výpočet zrakovje ostrosti použili 

maximálne hustoty GB s korekciou na DAC. Avšak použitie korekcie má svoje úskalia. Pri korekcií 

totižto predpokladáme homogénne rozloženie týchto buniek a preto maximálnu hustotu GB 

násobíme percentom GB (100-DAC[%]). Teoreticky však v mieste maximálnej hustoty GB sietnice 

nemusí byť žiadna DAC. Vo výsledkoch preto uvádzame obidve hodnoty zrakovej ostrosti (s 

korekciou aj bez). Maximálna hranica zrakovej ostrosti sa bude nachádzať niekde medzi týmito 

hodnotami. 

2.5. Súvisí rôzna lovecká stratégia so zrakovú ostrosťou echolokujúcich 

netopierov? 

Veľkosti očí študovaných netopierov sa značne líšia. Najväčší druh M. myotis má najväčšie 

rozmery očí, najväčšiu plochu zrakového nervu a taktiež najväčší počet GB sietnice. Jeho zraková 

ostrosť je 0,66 – 0,88 cy/°. Menšie druhy N. noctula a P. auritus majú menšie rozmery očí, menšiu 

plochu zrakového nervu a taktiež menší počet GB. Ich zraková ostrosť sa však od druhu M.myotis 

zásadne nelíši (0,64 – 0,77 cy/° u druhu P. auritus a 0,74 – 0,84 cy/° u druhu N. noctula).   Zraková 

ostrosť totižto zásadne ovplyvňuje maximálna hustota GB. Druh P. auritus má síce najmenšie 

rozmery oka, ale zvýšením maximálnej hustoty GB dosiahol takmer rovnaké rozlíšenie ako 

M. myotis. P. auritus teda zväčšením hustoty GB kompenzuje nízky faktor zväčšenia obrazu na 

sietnici (RMF). 

Druh M. myotis by teoreticky mohol zvýšiť svoju maximálnu hodnotu GB, nie je to pre neho 

pravdepodobne potrebné. Všetky zistené teoretické hodnoty zrakovej ostrosti sú relatívne malé, 

dané druhy nie sú teoreticky schopné rozlišovať detaily. Pre lepšiu predstavu, zraková ostrosť 

zdravého človeka je 30 cy/° (Moravcová, 2004), maximálny rozlíšiteľný uhol je teda u netopierov 

až 36x väčší ako u človeka. Zrak síce môže slúžiť ako pomocná senzorická informácia, avšak 

nemôže byť pri hľadaní koristi hlavným senzorickým kanálom. 
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3. ZÁVER 

• U druhov Fukomys anselli a Fukomys mechowii sa nám podarilo identifikovať 

a lokalizovať primárny zrakový kortex (V1). Je značne redukovaný a nachádza sa 

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. 

• Retrográdne projekcie z V1 do LP boli vždy oveľa silnejšie ako tie ústiace do DLG. 

Pravdepodobne iba časť oblasti s vysokou cytochrómoxidázovou aktivitou v 

kaudolaterálnom kortexe je V1, zvyšok oblasti patrí k asociačnému kortexu , ktorý 

spracováva multimodálne informácie. 

 

• 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“) sme anatomicky spočítali zrakovú ostrosť, nachádza sa v rozpätí 0.66 -

 0.88 cy/°. 

• Najmenší druh P.auritus majúci tiež najmenšie očí kompenzuje nízky faktor zväčšenia 

obrazu na sietnici zvýšením hustoty gangliových buniek. 
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	ÚVOD
	Mikroftalmia v doslovnom preklade znamená „malé oči“ (micros = malé; ophthalmos = oči). V priebehu evolúcie sa vyvinula u nepríbuzných druhov mnohokrát nezávisle na sebe. Redukcia oka je spoločná pre všetky mikroftalmické cicavce, ale dochádza k nej v...
	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 a kros modálnu reorg...
	V prvej časti mojej diplomovej práce som sa venovala rypošom čeľade Bathyergidae. Tieto rypoše sa prispôsobili trvalému životu v podzemí, ich zrakový systém je značne redukovaný. Mojím cieľom bolo u vybraných druhov identifikovať a lokalizovať  primár...
	Druhá časť práce je venovaná echolokujúcim netopierom. Cieľom tejto časti bolo na základe hustoty gangliových buniek vypočítať zrakovú ostrosť a zistiť, či majú netopiere s rôznou loveckou stratégiou rozdielnu zrakovú ostrosť.
	KAPITOLA 1: ZRAKOVÁ KÔRA RYPOŠOV ČEĽADE BATHYERGIDAE
	ÚVOD
	Na svete existuje okolo 300 druhov cicavcov rôznych taxonomických skupín, ktorí trávia väčšinu svojho života v podzemných norách (Nevo, 1999; Bennett a Faulkes, 2000; Begall a kol., 2007) a sú len zriedkakedy, ak vôbec, vystavené svetelným podnetom. Z...
	Zrakový systém Slepcov rodu Spalax
	Zrakový systém bol však študovaný len u niekoľko málo druhov podzemných cicavcov. Najviac preštudovaný zrakový systém bol u Slepcov rodu Spalax (čeľaď Spalacidae, podrád Sciuromorpha, rád Rodentia), predovšetkým u druhu Spalax ehrenbergii. Spomedzi po...
	Tento druh sa stal významným modelovým druhom pre štúdium regresnej evolúcie a multimodálnej zmyslovej kompenzácie, keď Bronchti a kol. (1989) 2-deoxyglukózovým značením dokázal silnú sluchovú aktiváciu thalamických štruktúr, nachádzajúcich sa dorzola...
	Funkčná úloha zvukovej okcipitálnej kôry zatiaľ nie je známa. Je pravdepodobné, že má úlohu v spracovávaní informácií o priestorovom umiestnení signálov zvukových a seizmických, ktoré slepec používa pri diaľkovej komunikácií (Rado a kol., 1998). Predc...
	Zrakový systém rypošov čeľade Bathyergidae
	Redukcia zrakového systému bola chybne zobecňovaná aj na africké rypoše čeľade Bathyergidae. Africké rypoše nie sú blízko príbuzné slepcom čeľade Spalacidae, patria pod sesterský podrád Hystricomorpha. Avšak vzhľadom k podobnému podzemnému spôsobu živ...
	Morfológia oka a sietnice
	Morfológia oka
	Oči afrických rypošov majú normálne vlastnosti: očné viečka, dúhovku so zrenicou a dobre vyvinutú sietnicu lemujúcu zadnú časť oka, viď. Obr.1 (Cernuda-Cernuda a kol., 2003; Nikitina a kol., 2004; Peichl a kol., 2004). Axiálny priemer oka sa pohybuje ...
	Väčšina cicavcov má dva typy čípkov, väčšinu S-čípkov (citlivých na stredné až dlhé vlnové dĺžky) a menšinu L-čípkov (citlivých na krátke vlnové dĺžky).  U všetkých vyššie spomínaných druhov v sietnici dominujú tyčinky, ale majú taktiež značnú populác...
	Behaviorálna štúdia (Kott a kol., 2010) na druhoch Fukomys mechowii a Heliophobius argenteocinereus zisťovala, či sú tieto druhy schopné rozlišovať svetlo a tmu, rozdielne farby a či prítomnosť svetla v ich chodbách vyvolá reflex upchania vzniknutej d...
	Výstupom sietnice sú gangliové bunky (GB), ich axóny tvoria zrakový nerv (ON). Hustoty GB sú relatívne homogénne, nie sú zreteľné centrálne oblasti so zvýšenou hustotou GB, ktoré by zvyšovali zrakovú ostrosť. Celková hustota GB sa však medzi druhmi af...
	Horná hranica zrakovej ostrosti afrických rypošov odhadnutá na základe maximálnej hustoty GB a veľkosti oka je 0.3–0.5 cy/  a u potkana a myši 1–1.75 cy/ . Je zrejmé, že mozog rypošov i nočných pozemných hlodavcov dostáva už iba nahrubo napixlovaný ob...
	Axóny GB tvoriace optický nerv majú u rypošov priemer v rozmedzí ∼40 and 110 µm, počet axónov sa pohybuje medzi ∼2000 and 6000. Oproti počtu axónov u myši je zreteľná značná redukcia (45,000–65,000; Jeon a kol., 1998). Značné medzidruhové rozdiely bol...
	Subkortikálny zrakový systém
	Retinálne projekcie boli doposiaľ študované na troch druhoch afrických rypošov, Cryptomys pretoriae (Negroni a kol., 2003), Fukomys anselli (Němec a kol., 2004) and Heterocephalus glaber (Crish a kol., 2006). Kvantitatívne data o relatívnej distribúci...
	Thalamické zrakové jadrá
	Veľkosť laterálneho genikulátneho komplexu (LG) je značne redukovaná (Crish a kol., 2006; Negroni a kol., 2003; Němec a kol., 2004; Xiao a kol., 2006). Pre príklad, objem LG u druhu Heterocephalus glaber je (0.05–0.075mm3) je približne 10–15% z objemu...
	Zraková kôra
	Snaha o nájdenie primárnej zrakovej kôry (V1) bola započatá u troch druhov afrických rypošov, avšak dôkazy ostávajú kontroverzné. U druhu Heterocephalus glaber nebola pomocou elektrofyziologického mapovania zistená žiadna kortikálna oblasť, ktorá by r...
	Cieľom prvej časti mojej diplomovej práce bolo na rypošoch čeľade Bathyergidae pomocou retrográdneho značenia identifikovať primárnu zrakovú kôru.
	METODIKA
	Použitie skratiek
	Na tomto mieste uvádzam zoznam anatomických skratiek použitých v tejto práci. V dostupnej literatúre (anatomických atlasoch i článkoch) sa postupne zjednocuje používanie anglickej terminológie a preto sme sa aj my rozhodli použiť anglické skratky so s...
	ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK:
	Materiál
	Kortiko-thalamické spojenia boli študované u dvoch druhov rypošov, Fukomys mechowii a Fukomys mechowii. Celkovo bolo v práci použitých 8 experimentálnych zvierat (vid.Tab.č.1)
	Tab. č. 1: Zoznam zvierat použitých v štúdií; DY - Diamidino Yellow, FB – Fast Blue, FR - FluoroRuby, FE – FluoroEmerald, číslo v zátvorke značí množstvo injekcií jedným tracerom („multiple tracing“). V prípade zvierat FM3 a R2 došlo počas operácie k ...
	Injekácia tracerov do predpokladanej oblasti V1
	Experimentálne zvieratá boli počas operácie pod inhalačnou anestéziou. Bol použitý isofluoran zmiešaným s kyslíkom, 7% na začiatku anestézy, 2.25–3.30 % počas samotnej operácie. Zvieratá boli počas operácií umiestnené na spätnoväzbovej výhrevnej podlo...
	Tracermi sme sa snažili zasiahnuť predpokladanú oblasť V1 (Obr.4)(Němec a kol., 2008). U prvých zvierat sme použili „multiple tracing“, u ďalších iba po jednej injekcií z každej farby.
	/
	Fixácia a preparácia mozgov
	Po operácií boli zvieratá opätovne ubytované v ubikáciách. Po siedmych dňoch od operácie sme zvieratá zabili predávkovaním Halothanom a hneď potom transkardiálne perfundovali heparinizovaným fyziologickým roztokom a následne 4% roztokom paraformaldehy...
	Analýza výsledkov
	Vyhodnotenie fluorescenčného značenia
	Pomocou fluorescenčného mikroskopu Olympus BX 51, fluorescenčnej stereolupe SteREO Lumar.V12 a fluorescenčného mikroskopu Nicon Elypse 80i boli nafotené snímky injekcií v mozgových kôrach rypošov a projekcie v thalamoch.  Zo snímkov boli následne zhot...
	Histologické a histochemické farbenie
	Cieľom histologického a histochemického farbenia bolo zistiť umiestnenie injekcií fluorescenčných farbív a oblasti thalamu do ktorých sa fluorescenčné farby prepravili. Na analýzu cytoarchitektoniky thalamu bolo použité Nisslovo farbenie. Rozdelenie n...
	Nisslovo farbenie
	Nisslovo farbenie bolo použité na určenie oblastí thalamu. Toto farbenie patrí k základným metódam farbenia nervových tkanív pre znázornenie ich cytoarchitektoniky . Krezylová violeť sa viaže na negatívne nabitú RNA. Pri tomto farbení sa zobrazia telá...
	Rezy boli omyté destilovanou vodou, následne umiestnené na 15 až 30 minút do roztoku krezylovej violete. Ďalším krokom bolo umiestnenie do destilovanej vody s prídavkom kyseliny octovej, odvodnenie v alkoholovej rade so stúpajúcou koncentráciou, premy...
	Obr.5: Rezy thalamom nafarbené Nisslovým farbením. Zviera CA1. Zväčšenie 20x.
	Farbenie na myelín
	Na zistenie prítomnosti myelinizovaných vláken sme použili upravený protokol podľa Gallyasa (1979). Farbenie sme použili na rezy mozgovou kôrou montované naplocho. Oblasti s veľkým množstvom myelínových vlákien sa farbia na tmavo hnedo alebo čierno. O...
	/    /
	Obr.6  : Mozgová kôra namontovaná naplocho a nafarbená na myelín. Zvieratá CA3 a FA6.
	Rezy namontované na želatínové skla sme nechali týždeň v 4% PFA, následne opláchli v destilovanej vode a na 30 minút nechali v roztoku pyridínu a anhydridu kyseliny octovej (v pomere 2:1).  Po inkubácií boli rezy omyté v roztoku chladnej 0,5% kyselin...
	Po vývojovom roztoku boli rezy opláchnuté v 1% chladnej kyseline octovej a inkubované 5-10 minút v 0,2% roztoku hexakyanoželezitanu draselného a následne v destilovanej vode. Tento proces (začínajúc vývojovým roztokom) sa opakuje až pokým nie sú vlákn...
	Farbenie na CO
	Toto farbenie bolo použité na farbenie mozgovej kôry. Pomocou tohto farbenia zviditeľníme metabolicky aktívne oblasti kôry. Rezy sme preinkubovali v 0.1% vodnom roztoku chloridu kobaltnatého pri izbovej teplote 20 minút. Následne omyli 3krát v PB. Sam...
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	KAPITOLA 2: ZRAKOVÁ OSTROSŤ ECHOLOKUJÚCICH NETOPIEROV
	ÚVOD
	Echolokujúce netopiere (rád Chiroptera) patria k mikroftalmickým cicavcom.  Sú schopné orientácie v úplnej tme pomocou echolokácie, avšak používanie ultrazvukovej echolokácie vo vzduchu môže byť rušené inými vysokofrekvenčnými zvukmi alebo nežiaducim ...
	Echolokácia funguje efektívne hlavne na krátke vzdialenosti, preto pri presúvaní sa na dlhšie vzdialenosti (napr. migrácií) využívajú netopiere aj iné orientačné vodítka (napr.magnetický kompas, Holland a kol., 2008; Wang a kol., 2007; alebo zrakový s...
	Predstava o kvalite zraku sa dá zistiť pomocou výpočtu zrakovej ostrosti. Zraková ostrosť hovorí o minimálnom odlíšiteľnom uhle, číže o minimálnej vzdialenosti dvoch bodov ktoré dokáže zviera rozoznať.  Zrakovú ostrosť je možné u netopierov študovať d...
	Na výsledky týchto dvoch metód by mal človek nazerať kriticky. Behaviorálna metóda prezentuje minimálnu hranicu zrakovej ostrosti, kdežto výpočtom zrakovej ostrosti z hustoty gangliových buniek získame teoretickú uhol, ktorý by zviera mohlo byť schopn...
	V tejto štúdií sme sa zamerali na tri druhy echolokúcich netopierov s rozdielnou loveckou stratégiou:
	Ucháč svetlý (Plecotus auritus, Linnaeus 1758)
	Tento netopier je malý druh, ktorý osídľuje lesné oblasti celej palearktickej oblasti do 63   s.š. od Portugalska a britských ostrovov po Sachalin, Japonsko a severovýchodnú Čínu. V Európe chýba len v južnej časti Pyrenejského a Apeninského polostrova...
	Vrchná časť tela je hnedá, na bielych bokoch máva zvyčajne žltkasté a čierne škvrny, targus je svetlý, palec krídla je väčší ako 6 mm. Dosahujú hmotnosť 5 – 11 g, dĺžku tela 41 – 52 mm, chvosta 37 – 55 mm a predlaktia 36 – 42 mm. Najväčšou charakteris...
	Netopier veľký (Myotis myotis, Borkhausen 1797)
	Takmer výlučne európsky druh s centrom rozšírenia v južnej a strednej Európe. Vo Fínsku, Škandinávii, Dánsku a na britských ostrovoch chýba, východná hranica rozšírenia prebieha Bieloruskom, južnej Ukrajinou, Moldavskom a západným pobrežím Čierneho mo...
	Pôvodne jaskynný druh, u nás však je v letnom období plne synantropní. Vytvára početné kolónie na povalách väčších budov (spravidla 200-500, teraz až 4000 kusov). Samce spravidla osídľujú jednotlivo rôzne štrbinové úkryty na povalách, vzácnejšie aj in...
	Je špecialistom na lov veľkých nelietavých chrobákov. Cez 80% potravy tvoria veľké bystrušky, ktoré zbiera z povrchu pôdy a z hrabanky. Obľúbenými loviskami sú kosené lúky a listnaté lesy s riedkym bylinným podrastom. Každý jedinec má 3-5 obľúbených l...
	Raniak hrdzavý (Nyctalus noctula, Schreber 1774)
	Obýva obrovský areál zahŕňajúci takmer celú palearktickom oblasť od južnej Škandinávie a Fínska, Anglicka, Portugalska a Stredomoria cez východnú Európu a západnej Ázii (na sever do 60   s.š.) po Japonsko, na juhu zasahuje do severozápadnej Afriky, Li...
	Ide o vysoko sociálny druh obývajúci dutiny starých stromov, najmä v brehových porastoch okolo vodných plôch (typicky najmä na hrádzach rybníkov). Na juhu alebo pri zimovaní hľadá skalné štrbiny a v posledných rokoch aj podobné úkryty v ľudských stavb...
	Prinajmenšom v letnom období však väčšina našich populácie zostáva verná stromovým dutinám. Vyletuje skoro, ešte za svetla, sprvu lieta len niekoľko metrov nad zemou alebo nad hladinou rybníkov, neskôr loví nad korunami stromov a vo výškach niekoľkých...
	Obr.20: Echolokujúce netopiere s rôznou loveckou stratégiou. Zľava: Plecotus auritus (lov z povrchu listov), Nyctalus noctula (lov vzdušného planktónu) a Myotis myotis (lov z povrchu zeme).
	Cieľom tejto štúdie na vybraných echolokujúcich netopieroch bolo:
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