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Abstrakt: 
Redukce zrakového systému podzemních hlodavců je adaptivní odpovědí na život v trvalé 
tmě. Obecně se předpokládá, že negativní a neutrální selekce vedly k regresi zrakového 
systému u mnoha nepříbuzných skupin podzemních hlodavců, kteří se přizpůsobili ke striktně 
podzemnímu způsobu života. U hlodavců bylo toto demonstrováno na příkladu slepce druhu 
Spalax ehrenbergi. Recentní studie zahrnující větší počet druhů podzemních savců však 
demonstrovaly neočekávanou diverzitu adaptací zrakového systému a zpochybnily tak obecně 
rozšířený názor, že zrakový systém podzemních savců prodělal extenzivní konvergentní 
evoluci. Tato páce shrnuje současné znalosti a diskutuje možnou roli zraku u některých 
podzemních savců. 
 
 
Abstract: 

 The visual system of subterranean rodents is assumed to be regressed in response to their 

lightless ecotope. According to the prevailing doctrine, negative or non-selective processes 

have driven evolutionary regression of the visual system in many unrelated groups of rodents 

that has adopted strictly subterranean mode of life. Among rodents this has been exemplified 

by detailed studies of the blind mole-rat Spalax ehrenbergi. However, recent studies involving 

a larger spectrum of subterranean rodent species demonstrated unexpected diversity of visual 

capabilities a adaptations among subterranean rodent species a thus challenged the widely 

held view that the visual system has undergone extensive convergent evolution in 

subterranean mammals. This paper summarizes current knowledge a discusses the potential 

role of vision for some subterranean mammals. 
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1. Seznam zkratek: 
 

AOS - akcesorický optický systém 
dLGN - dorzální laterální genikulátní jádro 
ENK - enkefalin-ergní neurony  
GPCRs - s G proteinem asociované receptory  
IGL - intergenikulátní list (intergeniculate leaflet) 
INL - vnitřní nukleární vrstva sítnice 
IPL - vnitřní plexiformní vrstva sítnice 
LG - laterální geniculátní komplex  
LWS 
 

- citlivý ke dlouhým vlnovým délkám v rozsahu žlutá-červená  
(long-wavelenght-sensitive) 

NOT - nucleus of the optic tract 
NPY - neuroprotein Y-ergní 
ON - optický nerv 
ONL - vnější nukleární vrstva sítnice 
OPN - olivary pretectal nucleus  
RGCs - sítnicové gangliové buňky 
RH2 - midle-wavelenght-sensitive, zelená 
RPE - pigmentový epitel  
SBP - protonovaná Schiffova báze retinalu 
SC - superior colliculus  
SCN - suprachiasmatické jádro 
SWS1 
 

- citlivý ke krátkým vlnovým délkám v rozsahu blízké UV oblasti a 
fialová; (short-wavelenght-sensitive 1) 

SWS2 
 

- citlivý ke krátkým vlnovým délkám v rozsahu fialovo-modrá 
 short-wavelenght-sensitive 2 

vLGN - ventrální laterální genikulátní jádro 
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2. Úvod 

Savci obývají nejrůznější biotopy a osvojili si různé životní styly spojené s různými 

světelnými podmínkami. Pro některé druhy je zrak dominantním smyslem, pro jiné má 

druhořadý význam. Je překvapivé, že téměř 300 druhů savců si osvojilo více či méně 

subterránní způsob života (Burda a kol. 1990; Nevo, 1999; Bennett & Faulkes, 2000). Běžně 

se předpokládá, že zrakový systém se u podzemních hlodavců konvergentně vyvíjel 

v závislosti na jejich životě v trvalé tmě. Modelovým organismem pro studium zrakového 

systému podzemních savců je Spalax ehrenbergi, který má podkožní oči, jejichž  atrofovaný 

optický aparát neumožňuje formování obrazu. Nicméně recentní studie zahrnující širší 

spektrum podzemních savčích druhů odkryly nepředpokládanou rozmanitost v utváření 

zrakového systému na nejrůznějších úrovních – proteinovou výbavou počínaje a designem 

centrálního zrakového systému konče. Společně tyto objevy svědčí o rozdílných zrakových 

schopnostech a adaptacích u různých podzemních hlodavců. Tyto studie tedy výrazně 

zpochybnily rozsáhle zastávaný názor, že zrak je pro podzemní živočichy postradatelným 

smyslem. Tato práce je literární rešerší shrnující současné znalosti o zrakovém systému a 

potenciálních roli zraku u některých podzemních savců. 

 

3. Morfologie oka                                                                                                                 

Oko je vstupním branou do zrakového systému a jeho vlastnosti determinují, jaká kvalitu 

informace, která je k dispozici k centrálnímu zpracování. Velikost oka určuje velikost obrazu 

na sítnici a vlastnosti optického aparátu (zahrnujícího rohovku a očku) determinují kvalitu 

obrazu. Velikost oka se značně liší u různých druhů podzemních hlodavců. Jedním extrémem 

jsou miniaturní podkožní oči slepce druhu Spalax ehrenbergi, které ztratily schopnost 

formování obrazu a slouží pouze k detekci množství okolního světla pro fotoperiodickou 

percepci (review viz Nevo 1999). Oči krtka evropského Talpa Europaea jsou rovněž 

miniaturní, ale jsou umístěny na povrchu a normálně vyvinuty (Quilliam 1966). Na druhé 

straně spektra se nalézají oči velikostí odpovídající velikosti očí na povrchu žijících hlodavců 

(Howla a kol. 2004), které nalezneme u kurura Spalacopus cyanus (Peichl a kol. 2005). 

Většina podzemních hlodavců má normální optický aparát: oční víčka, rohovku, čočku, 

sklivec, duhovku s pupilárním otvorem a dobře vyvinutou sítnici vystýlající oční pohárek. To 

naznačuje normální schopnost formování obrazu na sítnici. 

 Velikost oka limituje velikost obrazu na sítnici. Malá velikost oka s sebou nese nízkou 

obrazovou kvalitu a zrakovou ostrost. Tuto limitaci s podzemními hlodavci sdílejí všichni 

mikroftalamičtí savci, např. s některými terestrickými hmyzožravci a hmyzožravými 
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netopýry. Přímým následkem malé velikosti očí je malá pupila, která limituje tok fotonů na 

sítnici. Mimoto je čočka u mnoha podzemních druhů (ale ne u druhu Heterocephalus glaber) 

malá ve vztahu k velikosti oka (Peichl a kol. , 2004; Nikitina a kol. 2004; Němec a kol., 

2007). To je překvapivé, protože noční savci žijící na povrchu, jako potkan a myš, mají 

relativně větší čočky k efektivnímu sbírání světla. Relativně malé čočky jsou charakteristické 

pro denní savce. Předpokládá se, že oči podzemních hlodavců jsou přizpůsobeny k využití 

malého množství dostupného světla v podzemním prostředí (stejně jako noční druhy). Jejich 

optické vlastnosti se tak zdají paradoxní, čemuž by odpovídalo také uspořádání fotoreceptorů 

(viz níže). 

  

4. Sítnice                                                                                                                                     

Sítnice je místem primární transdukce světelného signálu v signál nervový a zároveň místem 

primárního zpracování zrakové informace. K primárním transdukčním procesům dochází ve 

fotoreceptorech, k primárnímu zpracování zrakové informace v hlubších vrstvách sítnice. 

Fotoreceptory dělíme do dvou skupin: na tyčinky a čípky. Tyčinky jsou vysoce citlivé na 

světlo a využívají se ke scotopickému (nočnímu) vidění a při malém množství světla. Čípky 

jsou méně citlivé na světlo a jsou používány ke photopickému (dennímu a barevnému) vidění. 

Za soumraku se zapojují tyčinky i čípky. Typy a hustota neuronů determinují charakteristiky 

zpracování zrakové informace. Optické rozlišení (dané velikostí oka) spolu s nervovým 

rozlišením (dané hustotou neuronů v sítnici) určují zrakovou ostrost. 

Vzhledem k tomu, že se ve své diplomové práci budu zabývat fotoreceptory a 

fotopigmenty (opsiny) podzemních savců, v následujících statích se podrobněji zmiňuji o 

mechanizmech transdukce světla a evoluci opsinů. 

  

4.1. Transdukce světla                                                                                                      

Opsiny jsou členy superrodiny s G proteinem asociovaných receptorů (GPCRs). Rodopsin a 

čípkové pigmenty (opsiny) jsou složeny ze sedmi hydrofóbních transmembránových α-helixů 

s kovalentně navázaným chromoforem (11-cis-retinal). Specifické interakce 

amynokyselinových zbytků ve vazebném místě opsinu a chromoforu vedou ke specifické λmax 

absorpci těchto pigmentů, což je základem barevného vidění (viz níže). 

 Po přijetí fotonu 11-cis-retinal konvertuje během několika femtosekund na all-trans-

retinal, který iniciuje kaskádu biochemických změn. Světlem způsobená změna konformace 

retinalu vede k řadě konformačních změn opsinu, která končí stavem nazývaným 

metarhodopsin II, který umožní interakci s G proteinem a je signalizujícím stavem. V tom 
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okamžiku G-protein transducin (Gt) a jeho GDP vytváří vazby na rodopsin, vymění GDP za 

GTP a disociuje. Tato vazba, výměna a disociační reakce předchází hydrolýzu Schiffovy báze 

mezi all-trans-retinalem a Lys296 (296 je číslo u hovězího rodopsinu). Protože hydrolýza 

metarodopsinu II je pomalá v poměru k času transdukce je metarodopsinu II rychle 

inaktivován fosforylací specifickou proteinkynázou. Rodopsin kináza váže fotoaktivovaný 

rodopsin a fosforyluje několik zbytků na flexibilním C-konci proteinu (Maeda a kol. 2003). 

Další brzdící vazba k fosforylovanému fotoaktivovanému rodopsinu úplně zruší interakce  

rodopsinu s Gt. Konečně retinal disociuje z receptoru a regeneruje v komplexu série reakcí  

působících v pigmentovém epitelu (RPE). Rodopsin je regenerován přijetím 11-cis-retinalu 

regenerovaného v RPE a transportovaného do tyčinkových vnějších segmentů (McBee a kol. 

2001). Rodopsin tyčinek a opsiny čípků  všechny podstupují stejný reakční cyklus v závislosti 

na absorpci fotonu 11-cis-retinalem (Shichida a Imai 1998, Obr.5.). 
 

 

 
Obr.5. Fototransdukce. Fototransdukce je v tyčince iniciována absorpcí fotonu rodopsinem, která 

způsobí změnu konformace receptoru. Fotoizomerizace chromoforu vyvolá sérii konformačních změn 
vedoucích ke stavu Meta II, která katalyzuje na molekule Gt výměnu GDP za GTP, před 
nafosforylováním rodopsinu. α-podjednotka (s GTP) Gt aktivuje fosfodiesterázu (PDE) a cGMP je 
hydrolyzováno rychleji než je doplněný guanylát cyklázou (GC). Při poklesu cGMP se uzavřou cGMP 
otevírané kationtové kanály v plazmatické membráně, což vede k hyperpolarizaci buňky. Dalším 
následkem fototransdukce je nižší koncenrace Ca2+, která spouští návratný mechanismus - zvýšení 
aktivity GC navázáním Ca2+ na protein GCAP1/2 a obnovení hladiny cGMP ve tmě. (převzato z Teller 
a kol. 2003) 
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Transducin aktivuje c-GMP-fosfodiesterázu, enzym způsobující pokles hladiny cGMP 

v buňce. Signální molekula cGMP je zodpovědná za udržení sodíkových kanálů v otevřeném 

stavu ve tmě a její pokles po osvícení způsobí uzavření kanálů což vede k hyperpolarizaci  

membrány fororeceptoru a následně, přes řadu dalších mezikroků, ke generaci impulzu 

zrakovému nervu. 

 Od fotoreceptoru je signál veden různými typy bipolárních buněk ke gangliovým buňkám 
představujícím hlavní výstup ze sítnice. Dva typy interneuronů, horizontální a amakrinní 
buňky, zprostředkují synaptický přenos ve vnější a vnitřní plexiformní vrstvě (Teller a kol. 

2003). 
 

4.2. Evoluce čípkových opsinů a barevné vidění                                                         

Barevné vidění umožňují čípky. Rozlišení barev vyžaduje dva a více různých typů 

fotoreceptorů se spektrálně rozdílnými opsiny. Mimo to musí být jejich signály odlišeny i při 

dalším zpracování, tj. signály z barevně-oponentních gangliových buněk sítnice musí být 

vedeny paralelně, aby mohli být porovnány ve zrakové kůře. Čípky se vyvíjely v různé 

spektrální typy s odlišnými zrakovými pigmenty posílající spektrální informaci ke vhodným 

gangliovým buňkám přes rozdílné interneurony (Jacobs a Rowe 2004).  

 Většina obratlovců má jeden typ rhodopsinu v tyčinkách a čtyři  různé typy opsinů 

lokalizovaných ve čtyřech různých spektrálních typech čípků, což potenciálně umožňuje 

tetrachromatické vidění. Všechny skupiny opsinů vznikly sérií genových duplikací z jediného 

původního opsinového genu. Čtyři skupiny obratlovčích čípkových opsinů jsou pojmenovány 

podle zkratek zhruba odrážejících maxima jejich spektrální citlivosti: SWS1 (short-

wavelenght-sensitive 1, blízké UV a fialová), SWS2 (short-wavelenght-sensitive 2, fialovo-

modrá), RH2 (middle-wavelenght-sensitive, zelená) a LWS-(long-wavelenght-sensitive, 

žlutá-červená) (Yokoyama 2000; Jacobs a Rowe 2004). Tyčinkový opsin RH1 je blízce 

příbuzný čípkovému opsinu RH2. Zdá se že genová divergence do čtyř skupin opsinů se 

objevila v evoluci obratlovců velmi brzy. Funkční geny pro všechny čtyři opsinové typy mají 

všichni čelistnatci (Gnatostomata) a přinejmenším některé mihule (Bowmaker a kol. 2006). 

 Savci se vyvinuli z terapsidních plazů v Juře. Čípky plazů a ptáků jsou jak duální 

(exprimují dva typy opsinů), tak jednoduché a obsahují barevné tukové kapénky. Bezbarvé 

tukové kapénky nalezneme i u ptakořitných a vačnatců, nikoli však u placentálních savců; 

jedná se tedy bezesporu o ancestrální znak. Savci ztratily opsiny třídy RH2 a SWS2 a zůstaly 

jim pouze třídy LWS-a SWS1 (Yokoyama 2000), což znamená, že většina savců má 

potenciálně dichromatické vidění. Jedním z vysvětlení může být, druhohorní savci  byly 
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aktivní během noci a jako noční živočichové ztratili sofistikovaný tetrachromatický zrakový 

systém svých předků – nepotřebovali ho. U většiny savců se přesunula spektra SWS1 

pigmentu k citlivosti v oblasti blízké UV a fialové nebo modré, to znamená do pozice  

ztraceného SWS2 pigmentu, a citlivost LWS-pigmentu k zelené-červené oblasti v závislosti 

na druhu (Jacobs 1993). Tyto spektrální posuny jsou způsobeny záměnami opsinových 

aminokyselin, které jsou v kontaktu s 11-cis-retinalem. Pouze u starosvětských opic 

(Catarrhini) se znovu vyvinulo trichromatické vidění v důsledku duplikace genu pro LWS-

opsin a vzniku dvou spektrálně odlišných typů LWS-opsinů (červená vs. zelená) (Jacobs 

1993; Nathans 1999). 

  Zrakové pigmenty se skládají z proteinu, opsinu, a chromoforu (retinal, Obr.2) jako foto-

aktivovatelné molekuly. Spektrální citlivost pigmentu je dána aminokyselinovou sekvencí 

opsinu (Bowmaker a kol. 2006). Absorpční  maximum retinalu v barevném zrakovém 

pigmentu je vyladěno interakcemi s proteinem (opsin), ke kterému je vázán. 11-cis-retinal je 

vázán protonovanou Schiffovou bazí (PSB) ke specifickému Lysinovému zbytku (Lys296) 

opsinu. Sama PBS 11-cis-retinalu absorbuje v organických rozpouštědlech fotony o vlnové 

délce 440 nm. Absorpční maximum je také mírně ovlivněno teplotou (Ala-Laurila a kol. 

2002), výrazně pak modifikacemi retinalu (Harosi 1994) nebo vazbou aniontů (Kleinschmidt 

a Harosi 1992). Obratlovci mají absorpční maxima 360-635nm. V závislosti na protonaci 

Schiffovy báze retinalu je typicky pozorován posun ~ 60 nm, což ale nestačí k vysvětlení 

posunu absorpčního maxima u zelených a červených zrakových pigmentů. 

 

 
Obr.2. 11-cis-retinal 
 

  

 Různé skupiny obratlovců použily různé mechanismy k posunu vlnové délky v průběhu 

evoluce. Mutačními experimenty tedy nalezly několik cest ke stejnému absorpčnímu spektru. 

Například ptáci, plazi, obojživelníci, ryby a savci dospěli ke krátkovlnému spektrálnímu 

vyladění opsinu různými cestami (Cowing 2002). 

 10



 Aminokyselinové zbytky kontaktující Schiffovu bázi retinalu  jsou konzervované uvnitř 

všech fylogenetických rodin opsinů, odlišují se pouze u SWS-1. Tyto zbytky obklopující 

Schiffovu bázi retinalu jsou esenciální pro stabilitu retinalu ve tmě (Janz a kol.,2003), mohou 

být zodpovědné za správné sbalení proteinu a stabilitu spíše než, že by měli aktivní 

fyziologickou funkci. Pomocí mutantních pigmentů byly identifikovány Glu113, jako 

primární párový ion retinalového PSB chromoforu (Nathans 1990, Obr.3.), stejně jako 

aminokyseliny, které  jsou asociovány s opsinovým posunem zelená-k-modré a zelená-k-

červené. Dva kyslíkové atomy v –COOH skupině postranního řetězce Glu113 (α-helix III) 

stabilizují pozitivní náboj protonované Schiffovy báze, přenášející absorpční spektra do 

oblasti viditelného světla (Nathans 1990). Bezobratlí mají neprotonovanou Schiffovu bázi, 

která absorbuje kratší vlnové délky než protonovaná, tedy UV světlo namísto světla modrého. 

Nepotřebují polární zbytek na pozici 113 nebo 124, protože nemají kladný náboj, který by 

potřeboval stabilizovat. Mají na pozici párového iontu k SBP polární Tyr113 a na pozici 124 

polární Ser (kromě UV-opsinu – nepolární Ala124). Obratlovci mají tři obrátky nad 113 

(párový iont SBP chromoforu) v α-helixu III aminokyselový zbytek 124 (pouze dvě obrátky 

nad SBP) konzervovaný nepolární Ala nebo Gly u opsinů mimo fialové skupiny, která má 

v této pozici  polární Thr nebo Ser (Chang a kol. 1995). 

 
Obr.3. Diagram rodopsinu ukazující transmembránové domény, každé kolečko znázorňuje 

aminokyselinu. Zbytek 296 je lysin, který kovalentně váže chromofor a zbytek 113 je párovým iontem 
protonované Schiffovi báze chromoforu. Každé černé kolečko je zbytek se účastní modrého posunu 
absorpčního spektra a šrafované kolečko jsou zbytky účastnící se červeného posunu (Převzato 
z Chang a kol. 1995). 

 

 U opsinového posunu zeleného zrakového pigmentu je 11-cis-retinal obklopen hlavně 

nepolárními zbytky (Gly90, Ala292 a Ala295). Nepolární zbytky mohou hrát roli 

omezováním torzních úhlů v retinalu v důsledku sterických faktorů. Výměnou za polárnější 
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skupiny (Ser90, Ser292 a Ser295) v transmembránových α-helixech II a VII získáme modrý 

pigment. Polární zbytky mohou také přeskupit nebo stabilizovat molekuly vody, které 

představují okolí Schiffovy báze. Pro plně modrý-posun absorpce pigmentu jsou nezbytné 

mutace α-helixu III (Ala117Gly a Glu122Leu) v opsinu, což způsobí slabý posun párového 

aniontu k Schiffově bázi a pomáhá ke stabilizaci distribuce náboje základního stavu (Lin a 

kol. 1998). Tato dielektrická stabilizace vede k redukci delokalizace elektronů a působí 

modrý-posun absorpce. Konverze lidského zeleného pigmentu k červeně-absorbujícímu 

pigmentu vyžaduje změnu sedmi aminokyselin (Asenjo a kol. 1994). U opsinu  výměna tří 

konzervovaných nepolárních zbytků (Ala164, Phe261 a Ala296) hydroxyl-aminokyselinami  

vytvoří posun od zelené k červené. 

 S chromoforem mají interakce α-helixy III, VI, VII (Nathans 1990, Obr.4.). Chromofor je 

kovalentně vázán na Lys296. Aminokyselinové pozice 289 a 307 v α-helixu VII jsou 

umístěny ve dvou otáčkách α-helixu pod Lys 296 a tři otáčky nad ním- blízko protonované 

Schiffovy báze na konci choromoforu , který Lys296 kovalentně váže. Tyto pozice jsou blíže, 

než by se dalo předpokládat z vlastností α-helixu, stejně jako vysoce konzervovaný Pro291 u 

většiny opsinů na protější straně α-helixu naproti těmto dvěma zbytkům. To může vysvětlit 

smyčku v α-helixu (Ballesteros a Weistein 1992), přinášející tyto protější zbytky blíže k sobě. 

Opsiny absorbující dlouhé vlnové délky mají v těchto dvou pozicích nepolární aminokyseliny 

a opsiny absorbující  krátké vlnové délky polární řetězce, například obratlovčí LWS- opsin 

nepolární Ala289 a Val307, SWS-1 opsin polární Thr289 a Cys307, rodopsin polární Thr289 

a nepolární Ile307 (Chang  a kol. 1995). 

 
Obr.4. Interakce retinalu s rodopsinem. Kruhy reprezentují transmembránové α-helixy rodopsinu, 

obklopující 11-cis-retinal. Chromofor je kovalentně navázán lysin (K296) sedmého α-helixu. Malé 

nevybarvené kruhy/ovály znázorňují aminokyselinové zbytky účastnící se modrého posunu 

absorpčního spektra a šrafované červeného (číslování je převzato z hovězího rodopsinu) (Převzato 

z Chang a kol. 1995). 
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4.3. Typy savčích čípků a jejich distribuce na sítnici                                                        

U ptáků a studenokrevných obratlovců jsou čípky morfologicky dobře rozlišitelné od tyčinek, 

jednotlivé typy čípků pak mohou být rozeznány podle barvy tukových kapének v čípcích 

přítomných. Naproti tomu u savců byly fotoreceptory dlouhou dobu považovány za uniformní 

a těžko rozlišitelné na podtypy. U některých druhů lze čípky morfologicky odlišit od tyčinek, 

u jiných jsou odlišitelné jen velmi špatně. To platí především pro savce s noční aktivitou. 

Z tohoto důvodu zůstávali čípky u savců s noční aktivitou dlouho nerozpoznány a tito savci 

byli považováni za barvoslepé. Dnes dokážeme jednotlivé typy fotoreceptorů jednoznačně 

rozlišit pomocí specifických protilátek.  Studie využívající imunohisto-chemické metody 

ukázaly nepředpokládanou variabilita spektrálních a morfologických typů fotoreceptorů a 

topografických vzorů jejich distribuce na  sítnicích různých druhů (review viz Ahnelt a Kolb 

2000; Peichl a kol. 2005). 

Většina savců, mimo primáty, má dvoubarevné (dichromatické) vidění založené na dvou 

typech čípků se spektrálně odlišnými zrakovými pigmenty: čípky citlivé na světlo krátkých 

vlnových délek (SWS-čípky, blízké UV – modrá) a světlo dlouhých vlnových délek (LWS-

čípky, zelená-žlutá). U různých druhů živočichů byly nalezeny prokazatelné odlišnosti v 

poměru hustoty čípků a tyčinek v rozsahu od 1:200 u většiny nočních a 20:1 u několika 

denních druhů. Tento poměr zhruba koreluje s množstvím světla v době, kdy jsou živočichové 

aktivní. Obecně mají noční druhy mezi fotoreceptory méně čípků (<1-3%), denní druhy mají 

8-95% čípků a soumračné druhy mají střední poměr (2-10%) čípků (Ahnelt a Kolb 2000; 

Peichl et al 2005). Paradoxně tedy i u většiny denních savců množství tyčinek značně 

převyšuje počet čípků (Obr. 1).  

Jedním z důvodů pro uchování alespoň řídké populace čípků u každého druhu je 

uspořádání savčí sítnice. Zpracování signálu je ve vnější sítnici přísně odděleno. Na tyčinky 

navazují tyčinkové bipolární buňky a na čípky čípkové bipolární buňky. Ve vnitřní sítnici 

čípkové bipolární buňky tvoří synapse s gangliovými buňkami (výstup buněk ze sítnice). 

Tyčinkové bipolární buňky nejsou přímo spojeny s gangliovými buňkami, spojení 

zprostředkovávají specializované AII amakrinní buňky ve vnitřní sítnici (Peichl a kol. 2005). 

Kdyby schéma čípkového systému nebylo takovéto, tyčinkový signál by nedosáhl 

gangliových buněk (Wässle 2004). 

 U některých živočichů se podíl spektrálních typů čípků a jejich distribuce na sítnici 

odchyluje od základního savčího vzoru, v extrémním případech se setkáváme s úplnou 

absencí některého typu čípků (Peichl a kol. 2005).  
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V závislosti na druhu může mít spektrální citlivost LWS-čípkových pigmentů (opsinů) 

vrchol v zelené, žluté nebo oranžové a u SWS-čípkových opsinů v modré, fialové nebo UV 

oblasti. 

 

 
 
Obr.1. Fotoreceptorová mozaika na sítnicích druhů aktivních za různých světelných podmínek. Na 

sítnicích jsou nabarvené vnější segmenty čípků a nenabarvená místa mezi nimi tvoří tyčinky. U sítnic 
je zachován poměr velikostí. A) Striktně noční Cricetomys gambianus s velice malým množstvím 
čípků. B) Vlk (Canis lupus) aktivní v noci a za soumraku má vyšší poměr čípků. C) Muflon (Ovis 
musimon), který je aktivní ve dne a za soumrau. D) Striktně denní tana severní (Tupaia belangeri), 
která má okolo 95% čípků a pouze přibližně 5% tyčinek (převzato z Peich a kol. 2005). 
 

Obvykle je v jednom čípku exprimován jen jeden typ opsinu. U některých druhů však byly 

popsány tzv. duální čípky, které koexprimují oba typy opsinů (Szél a kol. 2000). U některých 

hlodavců najdeme dorzo-ventrální gradient SWS-a LWS- čípků. Duální čípky byly nalezeny 

na přechodu mezi horní (LWS) a dolní (SWS) částí sítnice například u králíka, morčete nebo 

myši, kde tvoří téměř horizontální linie procházející přes centrální část sítnice (Röhlich a kol. 

1994b). Duální čípky byly rovněž nalezeny u některých podzemních hlodavců (viz níže). 

 Koexpresi opsinů často nalézáme u hlodavců během ontogentického vývoje sítnice. U 

myši (Szél a kol. 1993) se nejdříve objeví SWS-čípky v dorso-ventálním gradientu a později 

LWS-čípky, které vznikají transdiferenciací z SWS-čípků. Další příklad transdiferenciace 

nalezneme u potkana, u kterého  se při vývoji sítnice nejprve objeví SWS-čípky, které pak 

začínají exprimovat i LWS-opsin (duální) a nakonec přestávají exprimovat SWS-opsin. 

Dospělí potkani mají extrémně málo SWS-čípků (Szél a kol. 1993). 
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4.4. Fotoreceptory a ostrost vidění                                                                                  

Pro dosažení vysoké citlivosti k nízkým intenzitám světla je nutné integrovat signály z mnoha 

receptorů na jediném eferentním neuronu (gangliové buňce), aby došlo k posílení signálu vůči 

šumu. Vysoký stupeň konvergence je typický pro zpracování signálu z tyčinek, tedy pro 

skotopické vidění. Naopak dosažení vysoké zrakové ostrosti (prostorového rozlišení) 

vyžaduje nízkou konvergenci a stimuly vysokého jasu a barevného kontrastu. Nízký stupeň 

konvergence je typický pro zpracování signálu z čípků, tedy pro barevné vidění. Jakkoli mají 

čípky nízkou konvergenci k čípkovým bipolárním buňkám a gangliovým buňkám, zraková 

ostrost je omezena hustotou gangliových buněk. U většiny savců i nejmenší gangliové buňky 

v area centralis (oblast sítnice s nejvyšší hustotou neuronů a proto nejvyšší ostrostí vidění) 

integrují vstupy z několika čípků. Jedinou známou výjimkou je fovea u primátů, kde jsou 

čípky spojeny s tzv. trpasličími gangliovými buňkami v poměru 1:1. U primátů je tedy možno 

teoretickou mez zrakové ostrosti odvodit z maximální hustoty čípků. U ostatních savců je 

nutno použít pro výpočet teoretické meze zrakové ostrosti hustotu gangliových buněk. 

Obecně je nejvyšší hustota gangliových buněk v centrální části sítnice (v area centralis, 

pokud je tato vytvořena) a snižuje se směrem k periferii sítnice (Peichl a kol. 2005). 

 

4.5. Sítnice podzemních hlodavců                                                                                        

Sítnice je tenká vrstva fotoreceptorů, která zevnitř vystýlá oční pohárek. U podzemních 

hlodavců zůstala zachována morfologie i laminace sítnice, ale tloušťka jednotlivých vrstev se 

u různých druhů velmi liší (Obr. 6), což ukazuje na rozdílné schopnosti zpracování zrakové 

informace. Šířka sítnice je dána tloušťkou vnější nukleární vrstvy (ONL), která obsahuje těla 

fotoreceptorů. Vnější a vnitřní segmenty fotoreceptorů mají menší průměr než jejich těla, 

takže vyšší hustota vnějších segmentů vyžaduje víc řad těl v ONL. Například v sítnici potkana 

jsou těla fotoreceptorů uspořádána přibližně v deseti řadách (Obr. 6H). Sítnice podzemních 

hlodavců má tenčí ONL, což ukazuje na nižší hustotu fotoreceptorů. U podzemních hlodavců 

mají fotoreceptory větší průměr vnějších segmentů fotoreceptorů než například potkan. 

Hustota fotoreceptorů je proto u podzemních hlodavců nižší: 100 000-150 000/mm2 u F. 

anselli a F. mechowii (Peichl a kol. 2004), 160 000-224 000/mm2 u Spalacopus cyanus 

(Peichl a kol. 2005) a 70 000-125 000/mm2 u Thomomys bottae (Williams a kol. 2005). 

Pro srovnání hustota fotoreceptorů u myši domácí je 450 000/mm2 (Jeon a kol. 1998). 
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Obr.6. Řezy sítnicí nabarvené toluidinovou  modří. A) Cryptomys hottentotus; B) Heterocephalus 

glaber; C) Georychus capensis; D) Bathyergus suillus; E) Fukomys anselli; F) Geomys sp.; G) Spalacopus 

cyanus; H) Rattus norvegicus. U řezů je zachován poměr velikostí. Měřítko na obrázku H má  50µm. 
RPE- pigmentové epithelium, OS/IS- vnější (outer) a vnitřní (inner) segmenty fotoreceptorů, ONL- 
vnější nukleární vrstvy, OPL- vnější plexiformní vrstva, INL- vnitřní nukleární vrstva, IPL- vnitřní 
plexiformní vrstva, GCL- vrstva gangliových buněk. (převzato z Němec a kol., 2007) 

 

Spalax ehrenbergi má atrofované podkožní oči, sítnice je však organizována normálně 
(Sanyal a kol. 1990; Cernuda-Cernuda a kol. 2002). Tyčinky exprimují rhodopsin (Cernuda-
Cernuda a kol. 2002). Čípky se morfologicky neodlišují od tyčinek a obsahují funkční LWS-
opsin, SWS-opsin je nefunkční (David-Gray a kol. 2002). Rypoši čeledi Bathyergidae mají 
rovněž normálně stratifikovanou sítnici. Vrstva fotoreceptorů je cca z 90% tvořena tyčinkami, 
10% čípky (Peichl a kol., 2004). Poměr čípků je tedy neočekávaně vysoký. U F. anselli téměř 
všechny čípky exprimují SWS-opsin. Přibližně 70% SWS-čípků koexprimuje také malé 
množství LWS-opsinu, ale můžeme nalézt pouze velmi malé množství čípků exprimujících 
pouze LWS-opsin. Hustoty čípků u F. anselli jsou 8 000-15 000/mm2 (Obr. 7), podobné 
hodnoty byly nalezeny i u F. mechowii a Heterocephalus glaber, rovněž u těchto druhů tvoří 
čípky okolo 10% fotoreceptorů. U kurura (Spalacopus cyanus, Octodontidae) tvoří čípky také 
asi 10% fotoreceptorů, ale jejich hustota je vyšší (10 000-30 000/mm2). Hustota čípků navíc u 
tohoto druhu vykazuje na sítnici centro-periferní gradient. Na rozdíl od  afrických rypošů má 
kururo konvenční uspořádáním čípků. Většina čípků exprimuje LWS-opsin a menšina SWS-
opsin, koexprese opsinů zde nebyla demonstrována. LWS-čípky jsou citlivé na zelenou a 
SWS-čípky na UV oblast. Toto spektrální vyladění je velice podobné příbuznému, na povrchu 
žijícímu osmákovi degu (Octodon degus) a mohou být zvláštností skupiny octodontidae. 
Denní degu má oklolo 30% čípků, ale noční obyvatelé povrchu Octodon bridgesi a O. lunatus 
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mají pouze 2% čípků (Peichl a kol. 2005). Pytloš druhu Thomomys bottae (Geomyidae) má 
ještě vyšší podíl čípků, okolo 26% (Williams et. al. 2005). Nacházíme u něj UV-senzitivní 
SWS-opsin a na zelenou senzitivní LWS-opsin, ale vzory jejich distribuce jsou opět rozdílné. 
Všechny čípky obsahují SWS-opsin a LWS-opsin je koexprimován prakticky ve všech 
čípcích dorzální poloviny sítnice, zatímco úplně chybí ve ventrální polovině sítnice (Williams 
et. al. 2005). Zajímé je srovnání s krtekem evropským (Talpa europaea, insectivora) má také 
okolo 10% čípků. V dorzální sítnici se nachází asi 2x více LWS-čípků než SWS-čípků a ve 
ventrální části sítnice je jejich poměr obrácený. Nalezneme u něj populace koexprimující oba 
typy opsinů (Glösmann a kol. 1999). 

 

 
 
Obr. 7. Identifikace čípků u rypoše druhu Fukomys anselli. Pravý sloupec: vertikální řezy sítnicí. 

(Nahoře) Čípky značené protilátkou proti transducinu (A1.1). (Uprostřed) SWS čípky značené 
protilátkou proti SWS opsinu (JH 455). (Dole) sloučení obou obrázků. Měřitko 50µm. Levý sloupec: 
dvojité značení SWS čípků (protilátka OS-2) a LWS čípků (antiserum JH 492) na sítnicích 
montovaných na plocho (retinal wholemounts). (Nahoře) distribuce SWS čípků, (Uprostřed) distribuce 
LWS čipků, (Dole) sloučení obou obrázků. Měřítko, 20µm. Zkratky: L-opsin= LWS opsin, S-opsin= 
SWS-opsin. (Převzato z Peich a kol. 2004) 
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Uspořádání čípků u podzemních druhů je tedy značně variabilní. Pohybuje od běžné 

směsice LWS- a SWS- čípků k dominanci SWS-čípků a koexpresi obou typů opsinů 

v duálních čípcích. To spíše odpovídá představě druhově specifické adaptace na různé 

požadavky prostředí než představě o rozsáhlé konvergentní adaptaci na společný nedostatek 

světla pod povrchem. Je dost možné, že vzácné a krátké epizody povrchové aktivity, mohou 

mít formující vliv na hustotu a distribuci fotoreceptorů. Alternativně, různé uspořádání 

fotoreceptorů může být historickou daností zděděnou předcích s povrchovou aktivitou. Do 

jaké míry je tedy uspořádání mozaiky fotoreceptorů adaptivní  je stále otevřenou otázkou. 

Vysoký poměr čípků (10-25%) činí tyto podzemní hlodavce podobnějšími denním než 

nočním na povrchu žijícím savcům. Pro srovnání například u laboratorního potkana tvoří 

čípky jen asi 1% fotoreceptorů. Maximální hustota čípků se mezi druhy značně liší, pohybuje 

se od 30 000/mm2 u druhů T. bottae a S. cyanus po 15 000/mm2 u afrických rypošů. Hustota 

čípků u rypošů je velmi podobná hustotě čípků u myši (cca 12 500/mm2) (Jeon a kol., 1998). 

Překvapivým zjištěním byl počet tyčinek u těchto druhů, který je mnohem menší než u 

nočních obyvatel povrchu. I přes podobné absolutní hustoty tvoří tedy čípky vyšší procento 

fotoreceptorů. Hustota tyčinek se pohybuje okolo 440 000/mm2 u myši, okolo 220 000/mm2 u 

kurura, 100 000-150 000/mm2 u rodu Cryptomys a Talpa europaea a pouze 55 000-100 

000/mm2 u Thomomys bottae. Jak již bylo zmíněno důvodem malých hustot tyčinek je fakt, že 

jednotlivé tyčinky jsou větší. V porovnání s nočními živočichy, mají tedy podzemní hlodavci 

větší, ale méně hustě uspořádané tyčinky, přesto že by se daly u obou skupin předpokládat 

podobné adaptace k vidění při nízké intenzitě světla. Není jasné, zda je vyšší citlivosti sítnice 

na světlo lépe dosaženo nižší hustotou větších tyčinek s potenciálně vyšším obsahem 

pigmentu na buňku, nebo vyšší hustotou menších tyčinek dovolující vyšší konvergenci 

na postsynaptických neuronech a tedy zaručující lepší poměr signálu k šumu. Předpokládá se, 

že délka a průměr vnějších segmentů tyčinek je spolehlivým ukazatelem obsahu zrakových 

pigmentů. Můžeme tedy konstatovat, že tyčinky u různých podzemních druhů obsahují různé 

množství pigmentu. U různých druhů mají tyčinky podobně široké vnější segmenty, liší se 

však výrazně délkou. Tyčinky jsou krátké u rypošů čeledi bathyergidae, dlouhé u Geomys sp. 

a S. cyanus. 

SWS-opsin S. cyanus a T. bottae má absorpční maximum blízko 365 nm (UV) a LWS-

opsin blízko 505 nm (zelená) (Peichl a kol. 2005, Williams a kol. 2005). UV-senzitivní SWS-

čípky byly nalezeny u mnoha hlodavčích druhů, ale většina ostatních savců má SWS-čípky 

citlivé na modrou oblast spektra (Peichl 2005). U S. ehrenbergi je absorpční maximum LWS-
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opsinu neobvykle posunuta k červené (534 nm), což pravděpodobně souvisí s podkožním 

umístěním očí (světlo proniká k oku dobře prokrvenými tkáněmi a na hemoglobin bohaté 

prostředí může posouvat vlnovou délku světla směrem k červené) (David-Gray a kol. 1998). 

U bathyergidů není známo přesné spektrální vyladění čípkových opsinů. 

 

4.6. Interneurony sítnice                                                                                                

Tloušťka vnitřní nukleární vrstvy (INL) koreluje s množstvím interneuronů (bipolární buňky, 

horizontální a amakrinní buňky) využitelných pro jednotkový díl sítnice a tloušťka vnitřní 

plexiformní vrstvy (IPL), kde se nalézají kontakty bipolárních a amakrinních buněk s dendrity 

gangliových buněk, ukazuje na množství synapsí na jednotkový díl sítnice a tudíž také na 

komplexnost zpracování zrakové informace na úrovni sítnice. Tloušťka a „pravidelnost“ INL 

a IPL se u jednotlivých skupin značně liší. Je zajímavé, že tloušťka sítnice nekoreluje 

s velikostí oka. 

 Sítnice u Spalax ehrenbergi a Fukomys anselli má vcelku normální buněčné a synaptické 

charakteristiky (Cernuda-Cernuda a kol. 2002, 2003). U Heterocephalus glaber byly 

identifikovány horizontální buňky, tyčinkové bipolární buňky, různé typy čípkových 

bipolárních buněk a několik typů amakrinních buněk (Mills a Catania 2004). Zdá se, že u 

těchto druhů byla zachována většina základních savčích typů sítnicových neuronů, ale jejich 

strukturní organizace je méně běžná. Dá se předpokládat, že dezorganizace architektury 

sítnice má následky pro zpracování zrakové informace. 

 

4.7. Sítnicové gangliové buňky (RGCs)                                                                  

Gangliové buňky jsou eferentními neurony sítnice. Jejich axony formují optický nerv a 

optický trakt a končí v primárních zrakových centrech mozku. Celkové množství RGCs 

limituje množství zrakové informace, která je k dispozici pro centrální zpracování. Jejich 

hustota (nikoli hustota fotoreceptorů, viz výše) limituje zrakovou ostrost (Wässle 2004). 

 Celkové množství RGCs u slepušek (Ellobius lutuscens a E. talpius, Cricetidae) se 

pohybuje mezi 3700 a 20 000 (Herbin a kol. 1994). Distribuce RGCs je u slepušek i rypošů 

homogenní. Nebyla u nich rozeznána centrální oblast sítnice s vysokou hustotou gangliových 

zprostředkovávající vysokou ostrost vidění. Hustota RGCs se však u slepců, rypošů a 

slepušek prokazatelně liší. U S. ehrenbergi jsou RGCs řídce rozprostřeny po celé sítnici a 

mají průměrnou hustotou přibližně 630/mm2 (Cooper a kol. 1993a). U bathyergidů je 

průměrná hustota RGCs mezi 1000/mm2 a 1600/mm2, maximální hustota mezi 1000/mm2 a 

2500/mm2 (Cveková a kol., rukopis připravovaný do tisku). Slepušky mají nejvyšší hustotu 
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RGCs (průměrně 3400/mm2, maximálně 5000/mm2; Herbin a kol. 1994). Pro srovnání 

maximální hustoty jsou u potkana 2500/mm2, 6000/mm2 u křečka zlatého a 10 000/mm2 u 

myši domácí. Slepušky a někteří bathyergidae mají hustoty RGCs srovnatelné s nočními na 

povrchu žijícími hlodavci. Nicméně jejich zraková ostrost je kvůli menší velikosti jejich očí 

nižší (Němec a kol., 2007). 

U dobře prostudovaných savců, jako je myš nebo potkan, bylo identifikováno okolo 15 

druhů RGCs. Různé typy gangliových buněk slouží k různým úkolům při analýze obrazu, 

například konturové vidění, detekci pohybu a barevnému vidění. Různé aspekty zrakové 

informace jsou tedy zpracovávány paralelními informačními kanály (Wässle 2004). O 

různých typech RGCs u podzemních hlodavců se ví velmi málo. Různé typy RGCs byly 

nalezeny u Heterocephalus glaber  (Mills a Catania 2004). Myelinizované axony se širokým 

průměrem a další populace nemyelinizovaných vláken ukazují na přítomnost různých typů 

gangliových buněk i u ostatních druhů bathiergidů (Němec a kol. 2004). Předpokládáme, že 

diverzita RGCs se může u různých podzemních druhů lišit stejně jako počet vláken v 

optickém nervu. 

 Je zajímavé, že značná část RGCs u Spalaxe (~20%) obsahuje fotopigment melanopsin 

(Hannibal a kol., 2002). Na rozdíl od “normálních” gangliových buněk jsou ty obsahující 

melanopsin vnitřně fotosenzitivní (proto jsou označovány jako ipRGCs) a poskytují hlaví 

vstup centrálního circadianního systému (projikují do suprachiasmatického jádra a pretekta; 

Berson 2003). U na povrchu žijících savců tvoří ipRGCs pouze malé procento RGCs. 

 

5. Optický nerv (ON)                                                                                                           

Průměr a počet vláken optického nervu se u různých podzemních druhů značně liší. Průměr 

ON je u velkookých druhů, jako jsou Spalacopus cyanus, nebo zástupci čeledí ctenomyidae a 

geomyidae, porovnatelný s tímtéž u na povrchu žijících hlodavců. To příkře kontrastuje 

z tenoučkým, makroskopicky stěží viditelným ON u microphthalmických druhů. Struktura 

ON byla studována u Talpa europaea (Quilliam 1966), Spalax ehrenbergi (Herbin a kol. 

1995) a bathyergidů (Cernuda-Cernuda a kol. 2003; Němec a kol. 2004). V porovnání s 

hlodavci jako jsou myš (45,000–65,000; Williams a kol. 1996), křeček (65,000–114,000; 

Rhoades a kol. 1979) a potkan (100,000–120,000; Perry a kol. 1983) je zřetelná drastická 

redukce počtu vláken.  

U druhu Spalax ehrenbergi má ON průměr 50–80µm a je tvořen pouze 

nemyelinizovanými vlákny. Méně než 1000 vláken tvoří pouze 4.8% řezu nervem, zbytek 

tvoří astrocyty, pojivová tkáň a pochva nervu. Talpa europaea má průměr ON ~ 50µm a tvoří 
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ho ~ 3000 axonů, ze kterých je 15%  myelinizovaných. U bathyergidů jsou půměry ON mezi 

40 a 110µm a počet vláken je mezi 2000 a 6000. Velké rozdíly nalezneme u textury ON a ve 

stupni myelinizace. ON je poměrně dobře organizovaný u Georhychus capensis, Bathyergus 

suillus, Cryptomys hottentotus a C. natalensis, kde převládají myelinizované axony a jsou 

těsně sbaleny do svazků, a kde optická vlákna tvoří 50–70% nervu. U jiných druhů nalezneme 

méně výrazné svazky vláken a mnoho axonů individuálně rozptýlených ve znožené glii. 

Znatelnou regresi nalezneme u Fukomys darlingi a Heliophobius argenteocinereus, u kterých 

optická vlákna tvoří pouze 20% a 14% plochy ON a myelinizováno je méně než  7% 

optických vláken. Téměř úplná absence myelinizovaných vláken (<0.5%) byla nalezena u 

Heterocephalus glaber (Němec a kol., 2007). Pro srovnání v ON u křečka zlatého a myši 

domácí nalezneme pouze 3,5% resp. 5% nemyelinizovaných vláken (Rhoades a kol. 1979; 

Williams a kol. 1996). 

 

 
 
Obr.8. Množství vláken optického nervu u rypošů čeledi bathyergidae, spalacidae a u krtka evropského. 
Data převzata z Herbin a kol. (1995) a Cveková a kol. (rukopis připravený do tisku) 

 

6. Subkortikální zrakový systém                                                                                   

Projekce ze sítnice do mozku jsou organizovány do paralelních drah, vlákna z optického 

traktu končí v pěti hlavních podkorových zrakových centrech – v suprachismatickém jádře 

(SCN), laterálním geniculátním komplexu (LG, Obr. 8),  pretektu, v superior colliculus (SC) a 

 21



akcesorickém optickém systému (AOS). Tato centra jsou inervována různými typy 

gangliových buněk, a proto dostávají různé aspekty zrakové informace (Wässle 2004).  

 

 
 
Obr. 8. Laterální genikulátní komplex rypoše druhu Fukomys anselli: A čelní řez dorzálním thalamem 

ukazující distribuci retnální projekce v kolaterálním LG; B distribuce retinální projekce v kolaterálním vLGN 
(dobarveno kresylovou violetí, foceno v polarizovaném světle); C cytoarchitektura centrální části vLGN; D 
frontální řez dorzálním talamem v rovině maximálního rozsahu LG, barveno cytochrom oxidázovou reakcí. 
Povšimměte si vysoké cytochrom oxidázové aktivity v dLGN a především v laterálním podjádře vLGN. Zkratky: 
eml, external medullary lamina; IGL, intergeniculate leaflet; LP, laterální posteriorní thalamické jádro; Po, 
posteriorní thalamická skupina jader; VPL, ventrální posterolaterální thalamické jádro; VPM, ventrální 
posteromediální thalamické jádro. Všechna měřítka 200 µm. Upraveno z Němec a kol. (2004) 

 

 Projekce ze sítnice byly studovány u pěti druhů podzemních hlodavců: Spalax 

ehrenbergi, Cryptomys pretoriae, Fukomys anselli, Heterocephalus glaber a Ellobius talpinus 

(Bronchti a kol. 1991; Negroni a kol. 2003; Němec a kol. 2004; Crish a kol. 2006; Herbin a 

kol. 1994). Distribuce retinální projekce do primárních zrakových center se u jednotlivých 

druhů velmi liší, což je neklamným dokladem toho, že se u různých podzemních hlodavců 

vyvinuly odlišné zrakové systémy. U S. cyanus zrakový systém není redukovaný a distribuce 

retinálních projekcí je obdobná jako u terestrických hlodavců. Primární zraková centra jsou 

také docela dobře vyvinutá u E. talpinus. Lehká hypoplazie LG jediným regresivním znakem 

pozorovaným u tohoto druhu. Naopak bathyergidae mají všechna podkorová zraková centra 

cytoarchitektonicky špatně vyvinuta a velikostně redukována. Stupeň redukce se ale u 

různých jader liší. LG a pretektální jádro jsou lehce redukovány, zatímco povrchové zrakové 

vrstvy SC a AOS jsou redukovány extrémně. S. ehrenbergi má všechna podkorová zraková 
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centra, mimo SCN, výrazně redukována. Důsledkem této extrémní redukce je, že víc než 

~20% a ~17% sítnicových projekcí je terminuje v SCN a v bed nucleus of stria terminalis a 

anteriorních talamických jádrech. U jiných savců v těchto strukturách terminuje méně než 1% 

retinálních projekcí. Stupeň regrese jednotlivých funkčních zrakových subsystémů se u 

různých podzemních druhů velmi liší. Navzdory tomu je nápadným společným trendem, který 

můžeme pozorovat, silná selektivní redukce projekce do SC (Němec a kol., 2007). 

 

6.1. Suprachiasmatické jádro (SCN), Hypotalamus a Bazální Telencephalon 

SCN je centrálním jádrem cirkadiánního systému, které synchronizuje širokou škálu 

behaviorálních, fyziologických a biochemických rytmů s 24hodinovým cyklem světlo-tma. 

Také zprostředkuje efekt fotoperiody na rozmnožování a další sezóně periodické jevy. 

 Všechny studie podzemních hlodavců, stejně jako hmyzožravých krtků ukázaly, že mají 

velké, cytoarchitektonicky dobře vyvinuté párové SCN, které je bilaterálně inervováno sítnicí 

(Negroni a kol. 2003; Němec a kol. 2004). Velikost, cytoarchitektura a vzor sítnicové 

inervace jejich SCN je stejný jako u terestrických hlodavců (Card a Moore 1991). Distribuce 

neuropeptidů v SCN dovoluje identifikaci dvou funkčně odlišných podjader SCN (review viz 

Moore a kol. 2002). Tato podjádra jsou identifikovatelná rovněž u druhů Spalax ehrenbergi a 

Cryptomys pretoriae (Negroni a kol. 1997, 2003). Robustní retino-hypotolamická projekce a 

neredukované SCN svědčí pro konzervovaný fotoperiodicky-responzivní mechanismus u 

těchto živočichů, kteří jsou jen zřídka (pokud vůbec) vystaveni světlu. 

  U sezónně se rozmnožujících S. ehrenbergi a Ellobius talpinus byly nalezeny, jako u 

různých jiných savců, masivní retinální projekce do jader stria terminalis a anteriorních 

talamických jader (Herbin a kol. 1994). Tato dráha pravděpodobně zprostředkovává vliv 

fotoperiody na termoregulaci a sezónní reprodukci, chybí u nesezónně se množících afrických 

rypošů (Němec a kol. 2004). 

 

6.2. Talamická zraková jádra 

LG se tvoří tři funkčně odlišná jádra: dorzální laterální genikulátní jádro (dLGN), ventrální 

laterální genikulátní jádro (vLGN) a intergenikulátní list (intergeniculate leaflet, IGL). dLGN 

přenáší zrakovou informaci do zrakové kůry. Tato tzv. retino-geniculo-striátní dráha 

zprostředkovává obrazové vidění (konturové vidění rozlišování tvarů, barev, detekce pohybu 

atd.). Přesná funkce vLGN není známa, ačkoli je spojená s percepcí intenzity světla, 

pupilárním světelným reflexem, různými okulomotorickými funkcemi, jako je optokinetický 

nystagmus, skadické pohyby očí, možná také v detekci vlastního pohybu vůči pohybu objektu 
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a monitorování pohybů očí. Také se předpokládá, že dLGN má roli i v regulaci cirkadiáních 

rytmů, ale tato funkce je těsněji asociovaná se sousedním IGL (Harrington 1997). Hlavní rolí 

IGL se zdá být zprostředkování fázového posunu cirkadiánních rytmů. Navíc se zdá, že IGL 

může také přispívat k regulaci spánku a bdělosti a k okulomotorickým funkcím (Morin a 

Allen 2006). 

 Spalacopus cyanus má rozsáhlý LG, který je silně inervován sítnicí. Velikost LG a 

relativní retinálních projekcí je porovnatelné s tímtéž u terestrických hlodavců jako jsou např. 

křeček nebo potkan (Coopera kol. 1993a,b). Ellobius talpinus má LG normálně organizováný 

a bilaterálně inervováný, ale je mírně velikostně redukovaný (Herbin a kol. 1994). Jeho 

velikost tvoří okolo 60% LG myši (E. talpinus 0.28mm3,myš 0.46mm3, ale  E. talpinus je asi 

dvakrát tak větší než myš). V LG u E. talpinus terminuje asi 40% všech sítnicových projekcí 

(což je hodně). dLGN má jasně definované binokulární a monokulární segmenty s částečně 

segregovanými oblastmi dostávajícími ipsilaterální nebo kontralaterální inervaci ze sítnice, 

vzor jeho inervace naznačuje zachované binokulární vidění. Také vLGN je relativně dobře 

vyvinuto a může být rozlišeno na mediální a laterální část jako u jiných hlodavců (Harrington 

1997). IGL je cytoarchitektonicky rozlišitelný, dostává ekvivalentní bilaterální projekci ze 

sítnice (Herbin a kol. 1994). 

Bathyergidae mají daleko menší LG (Němec a kol. 2004). Na příklad velikost u 

Heterocephalus glaber LG (0.05mm3, Crish a kol. 2006; 0.075mm3) tvoří 10–15% LG myši a 

20–25% LG E. talpinus. Přes zřetelnou redukci velikosti je LG hlavním cílem retinálních 

projekcí. U Fukomys anselli okolo 62% všech retinálních projekcí končí uvnitř LG (Němec a 

kol. 2004). dLGN je špatně diferencováno, chybí zřetelná laminace nebo dobře definované 

cytoarchitektonické rozdělení a dostává téměř výhradně kontralaterální retinální projekci. 

vLGN je méně redukováno než dLGN, může být rozděleno na mediální a laterální část. Pouze 

laterální část dostává vstup ze sítnice, vykazuje vysoký oxidativní metabolismus (aktivita 

cytochrom oxidasy) (Němec a kol. 2004) a exprimuje c-Fos v reakci na expozici světlu 

(Oelschläger a kol. 2000). Fukomys má typickou konzervovanou hlodavčí organizaci vLGN, 

což je v kontrastu se situací u jiných striktně podzemních savců (Cooper a kol.1993a,b). IGL 

je velmi malé, špatně diferencované (Němec a kol. 2004). U Cryptomys pretoriae IGL 

obsahuje málo neuroprotein Y-ergních (NPY) neuronů a neobsahuje enkefalin-ergní (ENK) 

neurony (Negroni a kol. 2003). U laboratorního potkana NPY neurony projikují do SCN, 

ENK neurony do kontralaterálního IGL (Moore a Card 1994). Proto je pravděpodobně 

geniculo-hypotalamický trakt konzervovaný, zatímco spojení mezi dvěma IGL může u 

bathyergidů chybět (Němec a kol., 2007).  
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 Stupeň regrese LG je nejvyšší u Spalax ehrenbergi. Velikost LG u S. ehrenbergi je 

(0.066mm3; Cooper a kol. 1993a,b) podobná jako u H. glaber (S. ehrenbergi je asi 3x větší 

než H. glaber a jeho mozek je víc než 4x větší). U slepce končí uvnitř LG asi 27% všech 

retinálních projekcí. dLN je redukované tenkou laminu tvořenou maximálně 3-5 řadami 

neuronů. vLGN je také cytoarchitektonicky nediferencované a má redukovanou velikost. 

Nemůžeme nalézt žádné vnitřní rozlišení vLGN ani IGL. Vysoce regresní LG bylo 

pozorováno  také u hmyzožravých krtků (Kudo a kol. 1988). 

 

6.3. Jádra středního mozku: Pretektum, Superior Colliculus (SC) a akcesorický 

optický systém  

Pretektum je zapojené do detekce jasu, pupilárního reflexu, generování optokinetických 

odpovědí (Büttner-Ennever a Horn 1997). Robustní kontralaterálně predominantní projekce 

do pretekta byly nalezeny u všech studovaných podzemních savců (Cooper a kol. 1993a,b; 

Herbin a kol. 1994; Němec a kol. 2004). Retinální projekce terminuje především v olivary 

pretectal nucleus (OPN, Obr. 9) a v nucleus of the optic tract (NOT). OPN obsahuje neurony, 

které fungují jako detektory intenzity světla (jasu) a zprostředkují pupilární reflex. NOT 

generují horizontální optokinetický nystagmus. Velikost a stupeň cytoarchitektonické 

diferenciace tohoto jádra se u podzemních druhů značně liší. Obě jsou dobře vyvinutá 

Ellobius talpinus (Herbin a kol. 1994). U bathiergidů je NOT redukované a 

cytoarchitektonicky nerozlišitelné, zatímco OPN je docela dobře vyvinuté (Němec a kol. 

2004). Přestože je redukovaná absolutní velikost, udržuje si charakteristickou morfologii 

tvaru olivy, dostává vstup ze sítnice a exprimuje c-Fos v odpověď na vystavení světlu 

(Oelschläger a kol. 2000). U S. ehrenbergi jsou obě jádra, NOT i OPN, extrémně redukovaná. 

 SC je prominentní subkortikální sensomotorický integrátor, který hraje důležitou roli v 

kontrole pohybů očí a hlavy. V kontextu se zrakem je zapojený do detekce a orientace 

směrem k objektům v periferním zrakovém poli. Kromě toho SC hraje zásadní roli 

v generování sakadických a mikrosakadických a hladkých stíhacích očních pohybů, zrakové 

fixaci atd.. 

Jako jiní hlodavci (Linden a Perry 1983) mají S. cyanus a E. talpinus dobře vyvinuté 

povrchové SC vrstvy, které dostávají projekci ze sítnice (Cooper a kol. 1993a,b; Herbin a kol. 

1994). U S. cyanus a E. talpinus končí v SC více než 59% respektive 46% všech sítnicových 

projekcí. U E. talpinus, jsou strata zonale, griseum superficiale et opticum 

cytoarchitektonicky rozlišitelné a dosahují maximální mocnosti 380 µm. Křížení retino-

tektální dráhy odpovídá typickému savčímu vzoru (Kaas a Preuss 1993): gangliové buňky 
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projikující do kontralaterálního SC jsou distribuovány po celé sítnici, zatímco gangliové 

buňky projikující do ipsilaterálního SC jsou omezeny na temporální sítnici. Toto naznačuje 

topografické uspořádání projekce. Naproti tomu u slepců a rypošů povrchové, 

retinorecipientní vrstvy SC splývají do jedné nediferencované vrstvy dosahující maximální 

mocnosti okolo 50µm u Fukomys anselli a S. ehrenbergi, a okolo 100µm u Heterocephalus 

glaber (Cooper a kol. 1993a,b; Němec a kol. 2004). Kromě toho nelze v těchto vrstvách 

detekovat expresi c-Fos po stimulaci světlem (Oelschläger a kol. 2000). SC těchto zvířat se 

tedy se skládá téměř úplně z dobře vyvinutých multimodálních hlubších vrstev. U bathiergidů 

je projekce sítnice téměř výhradně kontralaterální a v její medio-laterální šíři je do značné 

míry omezená na centrální část SC (Němec a kol. 2004). To ostře kontrastuje se situací 

popsanou u S. ehrenbergi, kde je retinální projekce bilaterální a zabírá celý medio-laterální 

rozsah SC. Difúzní distribuce ipsilaterální projekce naznačuje absenci retinotopického 

uspořádání (Cooper a kol. 1993a,b). U krtků byla popsána absence retinální projekce do SC 

(Kudo a kol. 1988). 

 

 
 
Obr. Olivary pretectal nucleus (OPN) rypoše druhu Fukomys anselli: (A,B) frontální řezy skrz olivary pretectal 

nucleus demonstrující distribuci retinální projekce kontralaterálním pretektu. (C) Cytoarchitektura středního 
pretekta. Všimněte si typické stavby OPN. Zkratky: csc, commissure of the superior colliculus; NOT, nucleus of 
the optic tract; pc, posterior commissure; PPN, posterior pretectal nucleus. Měřítko 300 µm. Upraveno z Němec a 
kol., 2004. 
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AOS je sada tří jader středního mozku: dorzální, laterální a střední terminální jádro. AOS 

zprostředkovává optokinetické odpovědi v reakci na pomalé pohyby rozsáhlých zrakových 

stimulů přes sítnici. AOS slouží ke koordinaci pohybů hlavy a očí při pohybu živočicha 

zrakovým polem. AOS je dobře vyvinut u E. talpinus (Herbin a kol. 1994) a u S. cyanus 

(Cooper a kol.1993a,b), degenerovaný u slepců a rypošů (Cooper a kol. 1993a,b; Němec a 

kol. 2004) a zcela chybí u krtků (Kudo a kol. 1988). 

Tato mozková centra (NOT, SC, AOS), sloužící ke koordinaci okulomotorických reflexů, 

jsou dobře vyvinutá u S. cyanus a E. talpinus, ale výrazně redukována u slepců, rypošů a 

krtků. To ukazuje na to, že pouze dva dříve jmenované druhy jsou dobře vybaveny pro 

orientaci komplexním „trojrozměrném“ zrakovém prostředí, na které narazí při povrchové 

aktivitě. Naopak slepci a rypoši pravděpodobně nejsou efektivní zrakové orientace 

v otevřeném prostoru schopni, neboť nedokáží detekovat a zaměřit svou pozornost směrem 

k objektům v periferním zrakovém poli a sledovat zrakem pohybující se objekty (Němec a 

kol., 2007). OPN je naopak u všech podzemních hlodavců kromě slepce vyvinuté poměrně 

dobře. To naznačuje, že u podzemních hlodavců, kteří mají normálně vyvinutá očí víčka a 

duhovkou má pupilární reflex důležitou ochranou funkci (příležitostná expozice drastickým 

změnám intenzity světla – tma vs. denní světlo) (Crish a kol. 2006).  

 

7. Zraková kůra 

O zrakové kůře podzemních savců se ví velice málo. Anatomicky byla přítomnost primární 

zrakové kůry prokázána u slepce druhu S. ehrenbergi (Cooper a kol. 1993b). Geniculo–striátní 

dráha však není topograficky organizována. V rozporu s anatomickými daty fyziologické 

experimenty nevedly k registraci zrakovou stimulací evokovaných potenciálů a naopak 

demonstrovaly, že oblast kůry, kde se u zrakově se orientujících hlodavců vyskytuje primární 

zrakové pole, je aktivováno akustickými (Bronchti a kol. 2002) nebo somatosenzitivními 

stimuly (Necker a kol. 1992). Rovněž u druhu Heterocephalus glaber bylo elektrofyziologické 

pátrání po primární zrakové kůře bezúspěšné (Catania a Remple 2002). Recentní anatomické 

studie však demonstrovali přítomnost zrakové kůry u druhů Fukomys anselli a F. mechowii 

(Wielkopolska a kol., rukopis připravovaný do tisku). 

 

8. Okulomotorické jádro 

U podzemních hlodavců nebylo systematicky studováno žádné okulomotorické jádro ani 

okohybné svaly. Překvapivě dobře vyvinuté okulomotorické jádro bylo popsáno u Fukomys 

anselli (Němec a kol. 2004) a cholinergní okulomotorické a trochlearní jádro byly popsány u 
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Cryptomys pretoriae (Da Silva a kol. 2006). Je pravděpodobné, že většina motoneuronů 

okulomotorického jádra inervuje dobře vyvinutý sval retractor bulbi, který může sloužit 

k ochranným pohybům oka během hrabání (Němec a kol., 2004).  

 

9. Závěr: Role zraku u striktně podzemních hlodavců 

Velikost oka je obecně dobrým ukazatelem zrakových schopností živočicha. Velkooké druhy 

jako je kururo a zástupci čeledí Ctenomyidae a Geomyide mají poměrně dobrou zrakovou 

ostrost a jsou schopné detekovat pohybující se objekty. Nápadně dorzálně umístěné oči u této 

skupiny svědčí o používání zraku, když jsou živočichové aktivní u vstupu do nor (Burda a 

kol. 1990). V souladu s tímto zůstává zrakový systém kurura neredukovaný a ve všech 

ohledech se zdá dobře uzpůsobený normálnímu „povrchovému“ vidění. Podobně oči druhu 

Ellobius talpinus jsou mírně redukované a centrální zrakový systém je docela dobře vyvinutý 

(Herbin a kol. 1994). Mírně redukovaný počet sítnicových gangliových buněk, jejich 

homogenní distribuce a nepatrná hypoplasie dLGN jsou jediné regresivní znaky u této 

skupiny (Herbin a kol. 1994).  

 Rypoši čeledi Bathyergidae nereagují na světelné stimuly, jako jsou pohybující se 

objekty nebo světelné záblesky (Oelschläger a kol. 2000). Struktury zodpovědné koordinaci a 

okulomotorických reflexů jsou u této skupiny silně redukovány. Zdá se tedy, že netečnost 

vůči zrakovým stimulům může být způsobena jejich neschopností generovat prostorově 

adekvátní orientační odpovědi. U tří druhů bathyergidů však byla prokázána schopnost 

rozeznat světlo a tmu (Fukomys anselli a F. kafuensis, Wegner a kol. 2006; Heliophobius 

argenteocinereus, Kott, nepublikovaná bakalářská práce). Fyziologické reakce sítnice na silné 

světelné záblesky a vyhýbání se světlu bylo popsáno u Heterocephalus glaber (Hetling a kol. 

2005). Tento výsledek opět dobře souhlasí s anatomickými daty. Struktury 

zprostředkovávající percepci intenzity světla (vLGN a OPN) jsou relativně dobře vyvinuté, 

inervované sítnicí a exprimují c-Fos v reakci na světelnou stimulaci. Nepříliš významně 

redukované dLGN a zachovaná retino-geniculo-sriátní dráha naznačují, že afričtí rypoši 

mohou mít zachovánu kapacitu pro hrubou tvarovou diskriminaci a percepci pohybu (Němec 

a kol., 2007). 

Naproti tomu existuje řada anatomických a fyziologických dokladů naznačujících 

kompletní ztrátu zrakových schopností u slepce druhu Spalax ehrenbergi. V podkoží uložené 

oči s degenerovaným optickým aparátem postrádají schopnost tvorby obrazu na sítnici, celý 

zrakový systém je s výjimkou SCN silně redukován. To je v dobré shodě s experimentálními 

daty dokládajícími neschopnost slepce naučit se vyhýbat elektrošokům asociovaným se 
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světelnými podněty (Rado a kol. 1992). Nicméně i S. ehrenbergi je schopen rozlišovat mezi 

světlem a tmou (Rado a kol. 1992). 

Adaptivní význam zraku v podzemním prostředí zůstává nejasný. Zrakový systém slepců, 

rypošů a krtků není dobře uzpůsobený pro orientaci v otevřeném prostoru. Při vzácných  

terestrických aktivitách (např. disperze, výpravy za příslušníky opačného pohlaví, výjimečné 

nadzemní výlety za potravou) se tedy mohou jen stěží řídit zrakem. Rovněž v uzavřených 

norách, kam neproniká světlo se zdá být zrak nepoužitelným. Paradoxně je uspořádání 

fotoreceptorů u podzemních druhů adaptováno na podmínky denního světla spíš než na tmu 

podzemního prostředí. V současné době se odhaduje, že reziduální zrak může podzemním 

savcům umožnit lokalizovat poškození tunelového systému, které umožní průnik světla do 

nory (Hetling a kol. 2005; Wegner a kol. 2006). Světlo tak může indikovat přítomnost 

predátora nebo náhodně poškozený tunelový systém. Přehrazení osvětlených chodeb bylo 

popsáno u Fukomys a Heliophobius (Burda, nepublikovaná pozorování) a Thomomys (Werner 

a kol. 2005) a světlem vyprovokovaný útěk u H. glaber (Hetling a kol. 2005). Reziduální zrak 

tak může mít zásadní význam pro antipredační chování. 
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