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Abstrakt
Magnetické pole Země může být živými organismy využíváno mnoha způsoby.
Magnetotaktické bakterie se pasivně natáčejí podél magnetických indukčních čar, aby
unikly randomizujícímu vlivu termálních fluktuací. Živočichové vnímají geomagnetické
pole aktivně: Informaci odvozenou ze směru vektoru magnetické indukce používají
ke směrové

kompasové

orientaci,

informaci

odvozenou

z inklinace

a

intenzity

magnetického pole k pravé navigaci (mapový smysl). O mechanizmech magnetorecepce
však víme jen málo. Navrženy byly tři hlavní hypotézy: mechanizmus založený
na elektromagnetické indukci předpokládající sepětí magnetorecepce s elektrorecepcí,
mechanizmus založený na biogenním magnetitu předpokládající sepětí magnetorecepce
s mechanorecepcí, a mechanismus založený na magnetické modulaci reakcí radikálových
párů předpokládající

sepětí magnetorecepce s fotorecepcí. Dosud nashomážděná

experimentální data naznačují, že různí živočichové vnímají magnetické pole různě.
Mechanismus založený na reakcích radikálových párů pravděpodobně zprostředkovává
magnetický kompas ptáků a obojživelníků, mechanizmus založený na biogenním
magnetitu magnetický kompas hmyzu, lososovitých ryb a savců a mapový smysl
obojživelníků, plazů, ptáků a některých bezobratlých.

Geomagnetic field can be used by living organisms in many different ways. Magnetotactic
bacteria align passively along the field lines to overcome the randomizing effect of thermal
fluctuations. Animals perceive the geomagnetic field actively: they use information
derived from magnetic vector for directional compass orientation, information derived
from magnetic intensity and/or inclination for true navigation (map sense). However, little
is known about mechanisms that underlie magnetoreception. Three main hypotheses have
been proposed: mechanism based on electrical induction processes postulating a link
between magnetoreception and electroreception, mechanism involving magnetite particles
postulating a link between magnetoreception and mechanoreception, and mechanism based
on radical pair reactions postulating a link between magnetoreception and photoreception.
The available experimental data indicate that different animals perceive geomagnetic field
differently. Radical pair mechanism is likely to provide magnetic compass in birds and
amphibians, magnetite based mechanism likely subserves magnetic compass in some
insects, salmonid fish and mammals, and magnetic map in amphibians, reptiles, birds and
some invertebrates.
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Cíl bakalářské práce
Ve své bakalářské práci shrnuji dosavadní poznatky o magnetickém smyslu, především pak
poznatky týkající se mechanismů magnetorecepce. Zvláštní pozornost věnuji roli
biogenním magnetitu v percepci magnetického pole.

4

Obsah:

Abstrakt ........................................................................................................................................................ 3
Klíčová slova ................................................................................................................................................ 4
Cíl bakalářské práce...................................................................................................................................... 4
Obsah:........................................................................................................................................................... 5

1

ÚVOD.............................................................................................................. 6

2

MAGNETISMUS ............................................................................................. 7
Magnetická síla............................................................................................................................................. 7
Stacionární magnetické pole......................................................................................................................... 7
Magnetické vlastnosti látek .......................................................................................................................... 8

2.2
Magnetické pole Země ...................................................................................................................... 9
Popis magnetického pole Země .................................................................................................................... 9
Hlavní magnetické pole Země .................................................................................................................... 10
Geomagnetické a magnetické póly ............................................................................................................. 11
Jiné aproximace geomagnetického pole ..................................................................................................... 11
Změny magnetického pole Země................................................................................................................ 12

3

VNÍMÁNÍ MAGNETICKÉHO POLE .............................................................. 14

3.1
Magneto-aerotaxe bakterií ............................................................................................................. 14
Magnetosomy ............................................................................................................................................. 15
Hledání rozhraní ......................................................................................................................................... 16
3.2
Magnetická orientace živočichů ..................................................................................................... 18
Objev magnetorecepce................................................................................................................................ 18
Magnetický kompas.................................................................................................................................... 19
Migrace a homing ....................................................................................................................................... 22
Magnetická mapa........................................................................................................................................ 22
3.3
Mechanismy magnetorecepce......................................................................................................... 24
Hypotéza elektromagnetické indukce ......................................................................................................... 25
Hypotéza chemické magnetorecepce.......................................................................................................... 27
Magnetitová hypotéza................................................................................................................................. 28
Magnetit nebo radikálový pár? ................................................................................................................... 32
3.4
Experimentální data........................................................................................................................ 33
Metody použité při zkoumání magnetického smyslu ................................................................................. 33
Příklady magnetorecepce u různých živočichů........................................................................................... 35
3.5

Biomineralizace magnetitu ............................................................................................................. 40

4

ZÁVĚR .......................................................................................................... 40

5

POUŽITÁ LITERATURA............................................................................... 42

5

1 Úvod
Mnozí živočichové mají obdivuhodnou schopnost orientovat se v neznámém nebo
nepřehledném prostředí. Dnes už víme, že magnetické pole Země hraje často v orientaci
živočichů klíčovou roli. Otázka, na jakém principu magnetorecepce funguje, však stále
zůstává nezodpovězena.
Představa získávání magnetických informací pomocí malých permanentních
magnetů, vhodným způsobem spjatých s mechanoreceptory, je atraktivní a pro člověka
svým způsobem přirozená. K její popularitě přispěl v 70. letech objev magnetotaktických
bakterií, které se díky tomu, že obsahují řetízkům malých magnetických krystalů, pasivně
natáčejí v magnetickém poli podobně jako střelka kompasu1. Bylo navrženo množství
různých hypotetických mechanismů, jak by mohly malé magnetické částice sloužit
k převodu magnetické informace na smyslový vjem2, 3, 4. Současně probíhalo pátrání po
vhodných strukturách v tkáních živočichů5. Výsledky tohoto hledání však byly překvapivě
málo jednoznačné. Magnetit se sice mnohokrát u živočichů skutečně našel, požadované
vlastnosti však měl jen v několika málo případech4, 6, 7, 8. Etologické studie ukázaly, že
různí živočichové reagují na magnetické podněty velmi odlišným způsobem9. To vedlo
k postupnému odmítnutí teorie jednoho univerzálního mechanismu magnetorecepce.
Dnes je magnetitová hypotéza jedním ze tří nejčastěji diskutovaných principů.
Dalšími dvěma jsou magnetorecepce založená na elektromagnetické indukci10 a chemická
magnetorecepce založená na interakci radikálových párů s geomagnetickým polem Země11.
Současné poznatky vypovídají, že biogenní magnetit má v magnetorecepci své místo,
i když princip nejaktuálnějších navrhovaných modelů magnetitového magnetoreceptoru je
sofistikovanější než původní modely předpokládající sepětí permanentního magnetu a
mechanoreceptorem.
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2 Magnetismus
Magnetická síla
Magnetická síla vzniká v důsledku pohybu elektrického náboje, díky pohybu elektronů
(elektrický proud), jejich spinu nebo orbitalovému pohybu (takto vzniká tzv. permanentní
magnet).
Experimentálně bylo zjištěno, že elektrické pole se šíří konečnou rychlostí.
S využitím klasické elektrodynamiky a teorie relativity lze z tohoto poznatku odvodit vznik
magnetické síly (pro podrobnější vysvětlení viz např. Votruba V.: Základy speciální teorie
relativity, Praha : Academia, 1977).
Stacionární magnetické pole
Magnetickou sílu, kterou pohybující se náboj působí na předměty ve svém okolí,
charakterizuje magnetické pole. Základní veličinou popisující magnetické pole je
magnetická indukce B. Hlavní jednotkou magnetické indukce je Tesla (T= kg·s−2·A−1).
Dalšími používanými jednotkami jsou Gauss (G; 1G = 100 µT) a Gama (γ, γ = nT).
Celková síla působící na nabitou částici je:

r
r r
F = qv × B
kde F je vektor síly, q elektrický náboj částice, v vektor rychlosti částice a B vektor
r
magnetická indukce a „×“ značí vektorový součin. B má v každém bodě směr osy dipólu
malé magnetky umístěné v magnetickém poli. Křivka, která má v každém bodě tento směr
se nazývá magnetická indukční čára.
Další veličinou, která se obvykle používá pro popis magnetického pole je intenzita
magnetického pole H. Pro intenzitu magnetického pole H a magnetickou indukci B platí

vztah:

r
r
B = µH
kde µ je magnetická permeabilita, veličina charakterizující magnetické vlastnosti daného
materiálu. V prostředí jako je vzduch nebo voda můžeme pro naše účely pojmy magnetické
indukce a intenzity magnetického pole ztotožnit.
I jednotlivé atomy mají v důsledku pohybu elektronů v rámci atomu slabé
magnetické pole. Permanentní magnety mají atomy (a molekuly) uspořádány takovým
způsobem, že se efekty jednotlivých magnetických polí sčítají.
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Magnetické pole tyčového magnetu má charakter dipólu (má dva póly - severní a
jižní). Opačné póly dvou magnetů se přitahují. Rozříznutím magnetu opět dostaneme díly,
které mají severní a jižní pól. Jednotlivý pól (monopól) magnetu nemůže existovat
samostatně. Nepodařilo se ho najít ani na atomární úrovni. Z tohoto důvodu magnetické
indukční čáry tvoří uzavřené křivky. Magnetické indukční čáry uvnitř magnetu procházejí

od jižního pólu k severnímu pólu, vycházejí ven ze severního pólu a vstupují do jižního
pólu magnetu. Sílu magnetu charakterizuje veličina dipólový moment.
Magnetické vlastnosti látek
Z hlediska magnetických vlastností se látky dělí na látky diamagnetické, paramagnetické a
feromagnetické. Diamagnetické látky zeslabují vnější magnetické pole, do nějž jsou

vloženy. Paramagnetické látky mírně zesilují vnější magnetické pole. Chovají se jako
magnety pouze po dobu, kdy na ně působí vnější magnetické pole. Látky feromagnetické
výrazně zesilují magnetické pole, do nějž jsou vloženy. Ve vnějším magnetickém poli se
tzv. zmagnetizují a magnetické vlastnosti si zachovají i po vyjmutí z tohoto pole.
Mezi feromagnetické látky patří i některé přírodní materiály bohaté na železo (např.
magnetit, Fe3O4). Krystal magnetitu je na mikroskopické úrovni tvořen oddělenými
magnetickými doménami. Magnetická doména je oblast, v rámci níž jsou pole všech atomů

souhlasně orientována. Pokud jsou souhlasně orientována magnetická pole většiny
magnetických domén, materiál získá magnetické vlastnosti, říkáme, že je zmagnetizován.
Pro každý magnetický materiál existuje specifická teplota (tzv. Curieova teplota)
taková, že při ohřátí nad tuto teplotu se magnetické domény orientují náhodně a materiál
ztrácí své magnetické vlastnosti. Hodnota Curieovy teploty pro většinu nerostů je mezi
500°C a 800°C.
V přírodě může spontánně dojít k magnetizaci hornin a nerostů několika způsoby.
U vyvřelých hornin dochází k magnetizaci při jejich tuhnutí (teplota lávy je vyšší než
Curieova teplota), u sedimentů dochází k orientaci drobných částeček shodně
s magnetickým

polem

Země

v průběhu

usazování.

Měřením

tzv.

zbytkového

(remanentního) magnetismu nerostů a hornin je možno zjistit povahu magnetického pole

Země v době jejich vzniku. Remanentní magnetizace totiž má směr pole, které ji způsobilo.
Železo a železité nerosty mohou být uměle zmagnetizovány několika způsoby:
-

zahřátím nad Curieovu teplotu a ochlazením v magnetickém poli

-

vložením do extrémně silného magnetického pole
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-

mechanicky, úderem nebo setřásáním (dojde k orientaci magnetických domén
souhlasně s magnetickým polem Země).

Další

typ

magnetického

chování

(ke kterému

dochází

u

malých

částic)

je

superparamagnetismus. Jako superparamagnetické označujeme částice z feromagneticého

materiálu, které se ale i za teplot nižších než Curieova teplota chovají paramagneticky, tzn.
po vyjmutí z vnějšího magnetického pole nemají stálý magnetický moment. Rozměry
superparamagnetických částic jsou totiž velmi malé (řádově desítky nm) a jejich dipólový
moment fluktuuje v důsledku tepelného pohybu molekul. Superparamagnetické částice
získají při vložení do vnějšího magnetického pole magnetický moment orientovaný
souhlasně s momentem vnějšího podle.

2.2 Magnetické pole Země
Magnetická pole na Zemi jsou vytvářena elektrickýmí proudy uvnitř Země (tyto proudy
tvoří hlavní magnetické pole Země), magnetickými nerosty a horninami (způsobují lokální
odchylky od hlavního magnetického pole, tzv. anomálie) a elektrickými proudy v prostoru
nad naší planetou (zprostředkovávají vnější vlivy na magnetické pole Země).
Hodnota magnetické indukce magnetického pole Země se pohybuje mezi přibližně 60 µT
na pólech a asi 30 µT na rovníku. Lokální magnetické anomálie jsou v řádech jednotek až
desítek µT.12
Popis magnetického pole Země
Magnetické pole je vektor, má v každém bodě velikost a směr. Vektor magnetického pole
má v trojrozměrném prostoru tři složky (obr.1A). Magnetické pole země se nejčastěji
popisuje dvěma způsoby: pomocí tří ortogonálních vektorů (XYZ), nebo pomocí
horizontální složky, vertikální složky a úhlu deklinace (HDZ). Úhel, který výsledný vektor
magnetického pole svírá s horizontální rovinou, se nazývá inklinace. Hodnota inklinace na
magnetických pólech je 90°, směrem k rovníku se její hodnota snižuje a na rovníku je
inklinace nulová (obr. 2).
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A

B

Obr.1: A: složky magnetického pole Země
B: aproximace geomagnetického pole dipólem
umístěným ve středu Země

Obr.2: Vektor intenzity magnetického pole
Země v různých zeměpisných šířkách
Převzato z Wiltschko R., Wiltschko W.
(2005)
Magnetic
orientation
and
magnetoreception in birds and other animals.
J. Comp. Physiol. 191:675-693.

Hlavní magnetické pole Země
Hlavní magnetické pole Země má charakter dipólu, jeho tvar odpovídá magnetickému poli
tyčového magnetu a někdy bývá označováno jako dipólové pole. Tvoří hlavní složku
celkového magnetického pole Země. Díky tomu se hodnota magnetické indukce i inklinace
mění se zeměpisnou šířkou poměrně pravidelně. Hlavní pole Země má pravděpodobně
10

původ v proudech ve vnějším tekutém jádru Země. Tyto proudy vznikají především
v důsledku zemské rotace kolem vlastní osy. Proudy v tekutém zemském jádru se plynule
mění, mění se tedy i hlavní magnetické pole Země. Magnetické póly Země se
s geografickými úplně neshodují. Poloha magnetických pólů se liší podle toho, jakou
aproximaci magnetického pole Země použijeme a jak póly definujeme.
Geomagnetické a magnetické póly
Praktický způsob, jak popsat magnetické pole Země, je aproximovat je dipólem umístěným
ve středu Země (Obr.1B). Geomagnetické póly jsou potom definovány jako místa, kde osa
tohoto hypotetického dipólu protíná zemský povrch. Osa tohoto hypotetického dipólu je
přibližně o 11° odkloněna od osy rotace Země.
Jiné aproximace geomagnetického pole
Přesnější, ale zároveň složitější aproximaci magnetického pole Země dipólem dostaneme,
posuneme-li hypotetický dipól mimo střed Země. Pak můžeme definovat póly dvěma
způsoby, jednak jako místa, kde osa dipólu protíná zemský povrch (eccentric axis dipole
pole), a za druhé jako místa, kde magnetické indukční čáry vstupují do Země a vystupují

ze Země pod pravým úhlem (eccentric axis dip pole, viz obr.3).
Nejpřesnější reprezentací intenzity a směru geomagnetického pole v každém bodě
na Zemi je International Geomagnetic Reference Field (IGRF), matematický model
získaný Gaussovou sférickou harmonickou analýzou ze všech spolehlivě změřených údajů
na Zemi.12, 13, 14 Poloha magnetických pólů je v tomto případě v místech, kde magnetické
indukční čáry IGRF vstupují do země a vystupují ze země pod pravým úhlem.
Pokud nás zajímá přesná poloha míst na Zemi, kde bude klasický kompas ukazovat
libovolným směrem, nepotřebujeme žádnou aproximaci magnetického pole. Tato místa se
označují jako lokální magnetické póly a jsou to místa, kde je magnetické indukční čáry
skutečně vstupují do země a vystupují ze země pod pravým úhlem (horizontální složka
magnetického pole blízká nule).
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Obr.3: Excentrický dipól. Hypotetický dipól
je posunut mimo střed země.
n1 a s1 označují místa, kde magnetické
indukční čáry vcházejí a vycházejí ze země
pod pravým úhlem, n2 a s2, místa, kde osa
dipólu protíná zemský povrch.

Změny magnetického pole Země
Změny magnetického pole v čase můžou být způsobeny vnitřními nebo vnějšími vlivy,
mohou nastávat periodicky nebo jednorázově, v dlouhodobém nebo krátkodobém časovém
měřítku.

Rychlé časové změny (variace): Rychlé změny magnetického pole Země jsou vyvolány
elektrickými proudy tekoucími v ionizovaných vrstvách vysoké atmosféry (v tzv.
ionosféře). Tyto proudy podléhají vnějším vlivům a jejich pole tvoří nanejvýš 2% celkové

hodnoty magnetického pole Země. Tyto vlivy jsou dvojího druhu:
Jednak jde o periodické variace. Slapové pohyby vysoké atmosféry, působené
přitažlivostí Slunce a Měsíce, a ohřívání denní strany vysoké atmosféry vyvolávají
v magnetickém poli Země variace s denní a roční periodou.
Za druhé jde o nepravidelné variace způsobené erupčními aktivitami na Slunci. Ze
Slunce jsou vyvrhovány proudy rychle letících elektricky nabitých částic (tzv. sluneční
vítr), které interagují s magnetickým polem Země. Na zemském povrchu pak dochází
k jevům známým jako magnetické poruchy a bouře, ve vysokých zeměpisných šířkách
můžeme pozorovat polární záři.
Dlouhodobé (sekulární) změny: Za dlouhodobé změny magnetického pole Země jsou
považovány pozvolné změny probíhající po dobu delší než pět let. Je ale obvyklé, že tyto
děje probíhají až stovky tisíc let. Amplituda sekulárních změn magnetického pole Země
v daném místě se pohybuje v řádech jednotek až desítek nT za rok1. Sekulární variace
můžeme rozdělit na změny zemského dipólu a změny nedipólového pole.
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Bylo zjištěno, že hodnota dipólového momentu Země během posledních sto let
neustále klesá (v průměru o 0,05% ročně). Měřením remanentního magnetismu určitých
oblastí oceánického dna se zjistilo, že v průběhu historie Země docházelo nejen ke kolísání
hodnoty magnetického pole, ale i k jeho přepólování. Jednotlivá přepólování magnetického
pole v historii Země jsou v čase rozmístěna nepravidelně, časový interval mezi dvěma
přepólováními se pohybuje řádově ve stovkách tisíc let. Detailní průběh samotného
přepólování zatím není znám1.
Kromě změny dipólového momentu Země dochází také k posunu magnetických
pólů. Úhel, který svírá geomagnetická osa a osa zemské rotace zůstal přibližně nezměněn,
ale geomagnetické póly pozvolna rotují kolem geografických.
Dlouhodobé změny se projevují i v nedipólové části pole. Čáry stejných hodnot
magnetické indukce (tzv. izodynamy) nedipólového pole tvoří na zemském povrchu různě
velká oka. Těch největších je šest a po povrchu Země se pomalu posouvají, převážně
k západu. Tento jev se označuje jako západní drift (viz obr. 4).

Obr. 4: Magnetická indukce nedipólové části
geomagnetického pole. Hodnoty jsou v nT, jednotlivé
izodynamy jsou od sebe vzdáleny 1000nT. Izodynamy tvoří
„oka“, která se posouvají směrem k západu. Tomuto jevu se
říká západní drift. Převzato z Campbell W. H.: Introduction
to geomagnetic fields, Cambridge university press (2003)
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3 Vnímání magnetického pole
Etologické studie ukazují, že mnozí živočichové jsou schopni používat magnetické pole
Země k prostorové orientaci. Přestože byl tento smysl v posledních letech intenzívně
zkoumán, o mechanismu magnetorecepce toho zatím mnoho nevíme. Navržené modely
jsou zatím pouze hypotetické. Důvodů je pro to několik.
Člověk

není

schopen

magnetické

pole

vědomě

vnímat,

proto

máme

o magnetorecepci jen velmi omezenou intuitivní představu. Magnetické pole navíc proniká
bez omezení všemi tkáněmi, takže potenciální magnetoreceptor nemusí být v kontaktu
s vnějším prostředím, jako je tomu u ostatních smyslů, a je nepravděpodobné, že by byl
tvořen nějakou větší strukturou. Magnetoreceptory mohou být mikroskopické a rozptýlené
ve větším objemu tkáně, popřípadě může transdukční proces probíhat jako řada
chemických reakcí, takže makroskopický orgán pro vnímání magnetického pole nemusí
vůbec existovat15.

3.1 Magneto-aerotaxe bakterií
Nejjednoduššími organismy využívajícími při pohybu ve svém prostředí magnetické pole
jsou

magnetotaktické

bakterie,

které

byly

objeveny

v 70.

letech

20.

století

R. P. Blakemorem1. Je to polyfyletická skupina Gram-negativních, většinou bičíkatých,
sladkovodních nebo mořských prokaryot žijících kosmopolitně volně ve vodě nebo
v sedimentech na rozhraní aerobní a anaerobní vrstvy16. Z hlediska metabolismu jsou
obligátně mikroaerofilní nebo anaerobní a většina je schopna registrovat i velmi malé
koncentrace kyslíku16.
Magnetotaktické bakterie pozorované v kapce vody na podložním sklíčku se od
ostatních bakterií liší už na první pohled. Narozíl od běžného neuspořádaného pohybu
s náhodnými změnami směru, magnetotaktické bakterie se začnou rychle pohybovat
směrem k severu, popř. k jihu1. Všechny magnetotaktické bakterie totiž mají tzv.
magnetosomy, drobné magnetické krystaly obalené membránou1,
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. Magnetosomy

většinou tvoří řetízek, který se chová jako malý tyčový magnet a magnetotaktická bakterie
se díky němu natáčí podél magnetických indukčních čar, což jí umožňuje řízený pohyb
směrem na sever nebo na jih17. Natáčení magnetotaktických bakterií v magnetickém poli je
pasivní. Ve směru magnetických indukčních čar se natočí jak živé, tak mrtvé bakterie17.
Přestože syntéza magnetosomů je energeticky náročný striktně kontrolovaný proces a má
14

tedy

pravděpodobně

adaptivní

význam,

bakterie

si

podle

magnetického

pole

„nevybírají“ směr svého pohybu o nic více, než například střelka kompasu. Nedochází
u nich tedy ke zpracování a využívání informací o magnetickém poli čili k orientaci
v pravém slova smyslu.
Magnetotaktické bakterie jsou kvůli svým náročným požadavkům na koncentraci
kyslíku

obtížně

kultivovatelné.

V současné

době

je

nejvíce

prozkoumán

rod

Magnetospirillum.

Magnetosomy
Magnetosomy, unikátní organely magnetotaktických bakterií, jsou váčky dlouhé 35 až
120 nm obsahující drobnné krystaly magnetitu (Fe3O4) nebo greigitu (Fe3S4).
Magnetosomy většinou tvoří řetízek16.
Membrána magnetosomu je pravděpodobně derivátem cytoplazmatické membrány18,

je tedy tvořena lipidovou dvojvrstvou a membránovými proteiny, její tloušťka je 3-4 nm.
Magnetosomy pravděpodobně

vznikají

nejprve

jako

prázdné

váčky invaginací

cytoplazmatické membrány, ve kterých poté dochází k tvorbě krystalů16, 18.
Tvar krystalů je druhově specifický, jejich tvorba je chemicky kontrolována16.
Krystaly jsou jednodoménové. Dipólové momenty jednotlivých krystalů v řetízku se
v důsledku magnetických interakcí orientují paralelně, výsledný dipólový moment je
potom součtem momentů jednotlivých krystalů (Obr. 5)16. Magnetický dipólový moment
buňky je obvykle dostatečně velký na to, aby jeho interakce s magnetickým polem Země
převládla nad tepelným pohybem, který jinak způsobuje náhodnou orientaci buňky16, 19.
A

Obr.5:
Elektronový
hologram
řetízku
magnetosomů
Magnetospirillum
magnetotacticum
A: magnetosomy
B: magnetické indukční
čáry ukazují, že řetízek
magnetosomů se chová
jako jeden dipól
(Bazylinski,
Frankel
(2004)
Nat.
Rev.
Microbiol. 36, 217-238)

B
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Hledání rozhraní
Při prvních pozorováních magnetotaktických bakterií v kapce vody bylo zjištěno, že
bakterie plavou podél magnetických indukčních čar buď převážně jedním směrem, nebo
náhodně střídají pohyb oběma směry. „Jednosměrné“ druhy byly označeny jako polární,
patří mezi ně např. mořský druh Magnetococcus, MC-1, a po určité době se nahromadí
na jedné straně kapky. „Obousměrné“ druhy byly nazvány osové nebo axiální a patří mezi
ně např. rod Magnetospirillum16.
Polární bakterie ze severní polokoule byly zkoumány jako první, plavaly převážně
na sever, a tak se jim začalo říkat north-seeking (doslova ‚sever-hledající‘)1. Na základě
těchto pozorování se zpočátku soudilo, že magnetotaktické bakterie využívají
magnetického pole k nalezení cesty ke dnu17. Tato teorie byla ve shodě s pozdějším
pozorováním magnetotaktických bakterií z jižní polokoule, které naopak směřovaly
v kapce vody na jih (viz obr. 2), nazývají se tedy south-seeking (‚jih-hledající‘)17.
Magnetický dipól řetízku magnetosomu south-seeking bakterií je opačně orientovaný než
magnetický dipól north-seeking bakterií. Ukázalo se, že v oblasti kolem magnetického
rovníku se vyskytují smíšené populace north-seeking a south-seeking bakterií, jedná se
tedy o různé formy téhož druhu17. Na magnetickém rovníku jsou magnetické indukční čáry
rovnoběžné s povrchem Země, takže orientace typu south-seeking a north-seeking, ztrácí
pro bakterie smysl. Magnetosomy tedy patrně mají pouze stabilizační funkci.
Objev velkých kolonií žijících na rozhraní aerobní a anaerobní zóny16, 20 (OATZ,
oxic-anoxic transition zone) vedl k upravení této hypotézy. Nový model předpokládá, že

magnetotaktické bakterie žijí ve stratifikovaných vodách na rozhraní mezi aerobní a
anaerobní zónou a magnetotaxe jim pomáhá se v této zóně udržet. Jsou-li north-seeking
bakterie v aerobním prostředí (nad OATZ), plavou směrem na sever (dolů, k OATZ),
přičemž pohybují bičíkem proti směru hodinových ručiček. Dostanou-li se tyto bakterie do
anaerobní zóny, změní směr rotace bičíku a plavou na jih (nahoru), opět směrem k OATZ.
U south-seeking bakterií je to obráceně, aby se udržely v blízkosti OATZ, musí v prostředí
s vysokým obsahem kyslíku plavat na jih a v prostředí bez kyslíku musí plavat na sever16
(viz Obr.6). Název „magentotaktické bakterie“ je tedy zavádějící. Magnetické pole není
příčinou pohybu bakterií, ale pouze bakterie stabilizuje v pozici rovnoběžné se směrem
magnetických indukčních čar. Magnetické pole určuje jak u polárních, tak u axiálních
magnetotaktických bakterií pouze osu pohybu a nikoliv směr. Směr pohybu bakterie závisí
na gradientu kyslíku. Pohyb magnetotaktických bakterií by se dal přesněji označit jako
magneto-aerotaxe16.
16

Nejnovější výzkumy však ukazují, že situace je ve skutečnosti ještě o něco
složitější a pro směr pohybu bakterie jsou klíčové i další faktory. Ve slaném pobřežním
jezírku Salt Pond (Falmouth, Massachusetts, severní polokoule) se sezónně stratifikovanou
vodou byla objevena populace magnetotaktických bakterií, jejichž významná část byla
south-seeking21. Tato bakterie (svými objeviteli nazvaná „barbell“) tvoří řetízky dvou až
pěti koků a vyskytuje se v úzké vrstvě těsně pod OATZ společně s jinými, morfologicky
odlišnými, north-seeking koky. Jižní orientace tady barbell evidentně neslouží k navigaci
do vod bohatších na kyslík, odvedla by bakterii pryč od vyhovujícího prostředí, což se
neděje. Dosud jsme předpokládali, že chování magnetotaktických bakterií v kapce vody
v laboratoři při atmosférických koncentracích kyslíku je stejné jako v místě jejich
přirozeného výskytu. Nové objevy naznačují, že tento předpoklad je možná chybný.
V přirozeném prostředí magnetotaktických bakterií se jednak nevyskytují tak vysoké
koncentrace kyslíku jako při jejich zkoumání v laboratoři, a naopak tam jsou chemické
gradienty, které v kapce vody chybějí.

Obr.6: Magneto-aerotaxe na severní a jižní polokouli pomáhá bakteriím ve
stratifikovaných vodách (s opačným gradientem koncentrací O2 a H2S) najít optimální
koncentraci O2 na rozhraní kyslíkaté a bezkyslíkaté zóny (OATZ, oxic-anoxic
transition zone). Na obou polokoulích bakterie v kyslíkatém prostředí (nad OATZ)
plavou dolů podél magnetických indukčních čar geomagnetického pole a točí bičíkem
proti směru hodinových ručiček (CCW, counterclokwise), zatímco bakterie
v bezkyslíkatém prostředí plavou podél indukčních čar nahoru a točí bičíkem po
směru hodinových ručiček (CW, clockwise). V kapce vody, kde je vysoká
koncentrace kyslíku, tedy south-seeking bakterie plavou k jihu a north-seeking
k severu. (Bazylinski, Frankel (2004) Nat. Rev. Microbiol. 36, 217-238)
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3.2 Magnetická orientace živočichů
Narozdíl od bakterií, živočichové vnímají magnetické pole výhradně aktivně. Magnetická
orientace znamená, že zvíře využívá informace o magnetickém poli k řízení svého chování.
V dnešní době již existuje mnoho dobře doložených případů chování, které této definici
vyhovují22.
Reakce živočichů na magnetické pole jsou různé. Nejjednodušší z nich je natočení
živočicha v prostoru určitým směrem (tzv. „alignment“). Alignment byl pozorován jak
u některých druhů hmyzu (například u včel

9, 23, 24

), tak u obratlovců (např. u úhořů9).

Složitější reakci představuje vyhodnocení informace o magnetickém poli a její využití při
určování směru, kterým se má živočich pohybovat, aby se dostal k nějakému cíli, nebo
jako spouštěcího mechanismu fyziologických procesů (příklady viz níže).
Magnetické pole poskytuje živočichům v principu dva druhy informací
využitelných pro orientaci. Magnetická indukce je vektor, určuje tedy referenční směr (této
vlastnosti využívá i technický kompas). Za druhé pomocí intenzity magnetického pole a
inklinace v daném bodě můžeme popsat pozici na Zemi. Magnetické pole tedy může
sloužit živočichům jako kompas i jako mapa.
Fakt, že živočichové vnímají magnetické pole aktivně, je jednou z překážek při
experimentech zkoumajících magnetický smysl. Abychom mohli pozorovat reakci
živočicha na změnu magnetického pole, je nutné, aby byl živočich při vědomí. V takovém
případě ale nemůžeme vyloučit ostatní vlivy na jeho chování (například stres, nedostatek
motivace, předchozí zkušenost živočicha nebo ostatní smyslová vodítka)9.
Objev magnetorecepce
Magnetická kompasová orientace byla nejdříve experimentálně doložena u tažných
pěvců25. Tato skupina je dnes také nejlépe prozkoumána26. U tažných ptáků chovaných
v zajetí dochází v období migrace k jevu, kterému se říká tahový neklid (zugunruhe).
Aktivita ptáků v klecích je zaměřena převážně tím směrem, kterým by se vydali při
migraci ve volné přírodě. Tyto tendence úplně nezmizí ani po zakrytí oblohy, ptáci tedy
využívají k orientaci i jiné mechanismy než hvězdný a sluneční kompas. Myšlenka, že se
ptáci řídí podle magnetického pole, se tady sama nabízí. První experimenty, které
naznačovaly, že některá zvířata jsou schopna využívat při orientaci magnetické pole,
provedli F. W. Merkel a W. Wiltschko v 60. letech 20. století na července obecné
18

(Erithacus rubecula)25. K testování byla použita kruhová klec o průměru 1 m a osmi
radiálně

umístěnými

bidýlky.

Frekvence

používání

jednotlivých

bidýlek

byla

zaznamenávána ve třech různých situacích: v normálním geomagnetickém poli a ve
dvou umělých magnetických polích s různě posunutým magnetickým severem, přičemž
intenzita, inklinace a nemagnetické parametry zůstaly nezměněny.
Abychom získali přímý důkaz, že nějaký živočich se orientuje pomocí magnetického
kompasu, je potřeba ukázat, že změna magnetického pole nejen má za následek změnu
směru pohybu živočicha, ale také, že tato změna směru kvalitativně a kvantitativně
odpovídá změně magnetického pole, což se v tomto případě podařilo. Ptáci reagovali na
posun magnetického severu odpovídajícím posunem převažujícího směru jejich pohybu.
Vzhledem k tomu, že rozdíly v aktivitě v různých sektorech klece byly velmi malé a
experimenty se zprvu nedařilo jiným výzkumníkům zopakovat (významnou roli při těchto
experimentech hraje například absence vizuálních vjemů a tvar klece), trvalo delší dobu,
než byla schopnost ptáků směrově se orientovat pomocí magnetického pole všeobecně
přijata.
Od té doby bylo provedeno velké množství experimentů dokazujících, že pomocí
magnetického pole se orientují i další živočichové: členovci (hmyz, korýši), měkkýši a
zástupci všech šesti tříd čelistnatců22,

27

. Ukázalo se, že různí živočichové využívají

magnetické pole různým způsobem a k různým účelům.
Magnetický kompas
Pro živočichy schopné používat magnetické pole Země k prostorové orientaci
nejsou, narozdíl od člověka, všechny horizontální směry ekvivalentní. Magnetické pole
poskytuje referenční směrovou informaci, která umožňuje odlišit směry v horizontální
rovině podobně, jako gravitace umožňuje odlišit směry v rovině vertikální.
Směr, kterým se má živočich vydat k cíli může být určen dvojím způsobem: jednak
přímo, v blízkosti cíle, pozorováním jevů, které s ním mají nějakou vnitřní spojitost, a za

druhé nepřímo, vnímáním referenčního jevu, který s cílem obecně nijak nesouvisí.
Orientace podle magnetického pole u živočichů je ve většině případů nepřímá, živočich
tedy používá dva nezávislé mechanismy: Jeden, pomocí kterého převede směr k cíli na
údaj o magnetickém poli („domov leží na sever odtud“). Tento kurs může být vrozený
nebo získaný. Získané kursy mohou být jak krátkodobé, tak dlouhodobé. Druhý
mechanismus potom pomocí kompasu interpretuje kurs jako směr v prostoru („domov je
támhle“)10.
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K přímé orientaci podle magnetického pole dochází u živočichů jen v několika
málo případech, kdy živočich využívá sklonu magnetických indukčních čar směrem dolů.
Tento způsob orientace byl popsán u parazitických larev ploštěnky Philophthalmus gralli
(Plathelminthes, Trematoda), které napadají měkkýše žijící na dně a využívají magnetické
pole spolu s gravitací k nalezení cesty dolů k hostiteli28.
Byly popsány dva základní typy magnetického kompasu u živočichů: inklinační
kompas založený na vnímání úhlu, který v daném bodě svírají magnetické indukční čáry

s vektorem gravitace (viz Obr. 1A) a polarnitní kompas založený na vnímání orientace
horizontální složky magnetického pole (viz Obr. 1A), tedy směru k severu nebo k jihu9.
Inklinační kompas: Inklinační kompas byl popsán u ptáků9, mořských želv29 a čolků30.
Tento mechanismus rozeznává, kterým směrem jsou magnetické indukční čáry odkloněny
od vertikálního směru (tj. přímky určené vektorem gravitace). Toto je směr „k rovníku“,
opačný směr je směr „k pólu“(Obr. 7). Přesněji: uvažujme rovinu určenou bodem,
ve kterém se živočich nachází (nazvěme jej bod Z), vektorem gravitace a vektorem
magnetické indukce (tj. rovinu, ve které leží oba magnetické póly). Přímka určená
vektorem gravitace v bodě Z nám rozdělí tuto rovinu na dvě poloroviny. Živočich
využívající inklinační kompas je schopen rozeznat, ve které z těchto polorovin svírají
magnetické indukční čáry s vektorem gravitace ostrý úhel, a ve které tupý úhel. Na
magnetickém rovníku, kde je inklinace nulová a magnetické indukční čáry jsou kolmé
k vektoru gravitace, je hodnota tohoto úhlu v obou polorovinách 90° a inklinační kompas
tam tedy „ukazuje oběma směry“. Podává tedy podobně nejednoznačnou směrovou
informaci jako polaritní kompas na lokálním magnetickém pólu.

Obr. 7: Inklinační kompas.
B je sklon magnetických
indukčních čar, g vektor
gravitace
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Polaritní kompas: Kompas založený na vnímání polarity funguje podobně jako technický
kompas, rozeznává směr horizontální složky vektoru magnetické indukce, tedy směr
k severu nebo k jihu. Tento typ kompasu byl dosud nalezen u členovců31, ryb32 a savců33, 34.
Polaritní a inklinační kompas v pokusném magnetickém poli odlišíme, když
invertujeme vertikální složku magnetického pole (tzn. změníme tento vektor na vektor
opačně orientovaný) a horizontální složku ponecháme nezměněnu (viz obr. 8). Směr
vektoru horizontální složky magnetického pole se nezmění, zvířata orientující se pomocí
polaritního kompasu tedy nezmění preferovaný směr. Úhel, který svírají magnetické
indukční čáry s vektorem gravitace (označme jeho hodnotu α) se ale změní na úhel
vedlejší (180-α), tedy na hodnotu odpovídající opačnému směru (nebo místu stejně
vzdálenému od rovníku, ale na opačné polokouli, viz obr. 2). Zvířata s inklinačním
kompasem tedy budou směřovat opačným směrem než v původním magnetickém poli.

Obr. 8: Polaritní a inklinační kompas v přirozeném magnetickém poli a
v magnetickém poli s invertovanou horizontální nebo vertikální složkou.
H je vektor intenzity magnetického pole, Hh jeho horizontální složka, Hv jeho
vertikální složka a g vektor gravitace. mN značí magnetický sever, mS magnetický jih,
p směr k pólu, e směr k rovníku. Pták představuje zvíře s inklinačním kompasem, letí
tedy jak v magnetickém poli s invertovanou horizontální složkou, tak v magnetickém
poli s invertovanou vertikální složkou, opačným směrem než v původním
magnetickém poli. Ryba představuje živočicha s polaritním kompasem, na rozdíl od
živočichů využívajících inklinační kompas se v magnetickém poli s invertovanou
vertikální složkou pohybuje stejným směrem, jako v původním magnetickém poli.
Překresleno podle Wiltschko R., Wiltschko W. (2006) Magnetoreception. BioEssays
28: 157-168.
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Migrace a homing
Orietace u ptáků byla studována ve dvou různých situacích: při migraci a při tzv.
homingu (volně přeloženo „návrat domů“)9. Tyto dva jevy se liší v několika zásadních

aspektech. Homing znamená návrat na známé místo, do lokality, kde už živočich někdy byl.
K homingu dochází obvykle v rámci domovského okrsku živočicha. Směr, kterým se
živočich vydá při homingu závisí na pozici, kde se živočich nachází. Migrace naproti tomu
je periodické stěhování z jedné oblasti do jiné, při kterém živočich domovský okrsek změní.
Experimenty ukázaly, že živočichové využívají magnetický kompas k určení směru
jak při migraci, tak při homingu9. Při homingu ale živočich musí nejprve určit kurs
k domovu. Někteří živočichové jsou schopni zapamatovat si kurs z cesty tam a pro návrat
použít opačný kurs (např. holubi35). K tomu jim stačí magnetický kompas. Pokud se ale
živočich dostane na nové místo neznámou cestou, musí svou pozici vzhledem k domovu
určit pomocí informací získaných na místě, kde se právě nachází. Ukázalo se, že i k tomu
může živočichům sloužit magnetické pole, ne však magnetický kompas sám o sobě (stejně
jako člověk není na neznámém místě schopen se zorientovat pomocí kompasu, aniž by měl
mapu)9. Tento druhý způsob orientace pomocí magnetického pole je označován jako
magnetický mapový smysl.

Magnetická mapa
Navigační mapou u živočichů se myslí mentální obraz prostorového rozmístění
parametrů charakterizujících určitá místa, například pozice slunce, vizuální orientační body,
pachy a nebo parametry geomagnetického pole9.
Povrch Země je možné považovat za dvojrozměrný prostor, každý bod tohoto
prostoru můžeme tedy charakterizovat dvěma souřadnicemi. Lidé zavedli pro tyto účely
umělý systém souřadnic: stupně zeměpisné šířky a délky. Pomocí těchto dvou údajů je
každý bod určen jednoznačně, jakmile víme souřadnice cíle a místa, kde se nacházíme,
víme také, kterým směrem se vydat.
Podobným způsobem můžeme prostor popsat pomocí hodnoty inklinace a intenzity
magnetického pole Země v každém jeho bodě. To jsou, narozdíl od zeměpisné šířky a
délky, opravdu vlastnosti prostoru, které je možné vnímat. Je pravda, že existují různá
místa na zemi se stejnou intenzitou magnetického pole i inklinací, takže toto určení pozice
je nejednoznačné. Živočich ale potřebuje mapu pouze určité oblasti, ne celé zeměkoule,
takže to pro jeho účely stačí (krom toho má pro určení své pozice k dispozici ještě další
smyslové vjemy).
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Experimentálně bylo zjištěno, že živočichové magnetické pole k určení své pozice
skutečně využívají. Hodnoty inklinace i intenzity magnetického pole se navíc v prostoru
mění spojitě, živočich tedy může hodnoty ve svém domovském okrsku extrapolovat a
využít k určení směru k domovu, jakmile se dostane na neznámé území (v podstatě
„zmapuje“ místa, na kterých dosud nikdy nebyl). Tento způsob orientace byl prokázán
například u langust Panulirus argus36. Langusty byly testovány poblíž místa odchytu
v umělém magnetickém poli, které odpovídalo magnetickému poli na vzdáleném místě.
Směr jejich pohybu odpovídal směru, kterým by se musely pohybovat z tohoto vzdáleného
místa, aby se dostaly zpátky domů. Jejich oči byly během experimentu zakryty a kolem
plochy, na které se pohybovaly, byla bariéra, takže nemohly vnímat proudění vody ani
vizuální vjemy. Z toho se usuzuje, že určení správné pozice jim sloužila magnetická mapa.
Faktem ale je, že v místě experimentu je gradient intenzity magnetického pole téměř
rovnoběžný s gradientem inklinace (obr. 9). Kdyby langusty používaly k orientaci tyto dva
údaje, očekávali bychom, že jejich orientace ve východo-západním směru bude
problematická. Langusty se ale ve východo-západním směru orientovaly stejně dobře jako
v severo-jižním. Přesný způsob, jakým langusty identifikují směr k výchozímu bodu, je
tedy stále nejasný.
Parametry magnetického pole definující určité místo na Zemi (tzv. magnetic
signature), mohou sloužit jako spouštěče (trigger) místně specifických vzorů chování.
Například slavíci tmaví (Luscinia luscinia) chovaní ve Švédsku v období podzimní
migrace mírně přibírali na váze. Poté, co byli vloženi do umělého magnetického pole
simulujícího magnetické pole v severním Egyptě, začali přibírat na váze mnohem výrazněji.
Při migraci si totiž slavíci v této oblasti potřebují vytvořit tukové zásoby, které jim umožní
překonat Saharu. Jedním z faktorů, který jim umožní toto místo rozeznat, jsou parametry
lokálního magnetického pole37.
Schopnost určit svou polohu pomocí magnetického pole byla prokázána i u právě
vylíhnutých karet obecných (Caretta caretta)38 a obrovských (Chelonia mydas)39.
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Obr. 9. Celková intentita a inklinace magnetického pole Země. Rozdíl mezi
dvěma sousedními izoklinami je 10°, mezi izodynamami 5000nT. V některých
místech izokliny a izodynamy tvoří mřížku a představují vhodné gradienty pro
souřadnice magnetické mapy. Na Floridě, kde byly prováděny pokusy
s langustami Panulirus argus jsou ale tyto gradienty téměř rovnoběžné. Převzato
z http://geomag.usgs.gov/dod.html.

3.3 Mechanismy magnetorecepce
Dnes už je magnetický smysl díky množství přesvědčivých důkazů o jeho existenci
všeobecně přijímán22. Pro jeho úplné pochopení však potřebujeme znát primární
transdukční procesy zprostředkovávající percepci magnetické informace, a identifikovat
magnetoreceptor, jeho inervaci a části mozku, ve kterých dochází ke zpracování
magnetických informací40. Brzy poté, co byly publikovány první experimenty zkoumající
mechanizmus magnetického smyslu, se ukázalo, že je velmi obtížné je interpretovat
v rámci jednoho dnotně interpretovat sestavit z nich nějaký ucelený obraz a že najít
magnetoreceptor nebude snadné.
Mnohé výsledky jsou málo průkazné, špatně reprodukovatelné a často si navzájem
odporují. Pro pochopení magnetorecepce je nutné kombinovat poznatky z různých, nejen
biologických, oborů. Je velmi pravděpodobné, že existuje několik různých mechanismů
percepce magnetického pole. Naše znalosti proximátních mechanismů magnetorecepce
však zůstávají na úrovni hypotéz. Přestože výzkum v poslední době značně pokročil, pro
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žádnou z hypotéz neexistuje přímý důkaz. Já se budu zabývat třemi hypotézami, v jejichž
prospěch svědčí nejvíce pozorování. Je to magnetorecepce založená na:
- principu elektromagnetické indukce
- modulaci chemických reakcí magnetickým polem
- malých tělesech z magnetického materiálu působících na mechanoreceptory
Hypotéza elektromagnetické indukce
Mnoho druhů ryb a paryb má elektroreceptory – orgány, jejichž pomocí vnímají
elektrické pole a lokalizují tak například kořist nebo překážky. Elektroreceptory disponují
nejen ryby, ale mnohem širší spektrum vodních živočichů. Hypotéza elektromagnetické
indukce předpokládá vnímání magnetického pole právě pomocí elektroreceptorů.
Na elektricky nabitou částici o náboji q pohybující se rychlostí v magnetickým
polem o indukci B působí magnetická síla

r
r r
F = qv × B

(viz 1.1).

Z tohoto vztahu je vidět, že:
- Velikost síly působící na náboj je přímo úměrná magnetické indukci. Pro živočicha
pohybující se v magnetickém poli to znamená, že čím silnější bude toto pole, tím
větší napětí indukované na jeho elektroreceptoru.
- Síla působící na částici se mění s úhlem, který svírá vektor rychlosti a magnetické
indukce. Tato síla je nulová (při nenulové rychlosti částice a magnetické indukci
pole, ve kterém se částice pohybuje) právě tehdy, když v je násobkem B, tedy když
se částice pohybuje rovnoběžně s magnetickými indukčními čarami. Pro živočicha
pohybujícího se v magnetickém poli to znamená, že napětí indukované
na elektroreceptoru bude záviset na směru pohybu živočicha vzhledem ke směru
magnetické indukce a bude nulové právě tehdy, když se živočich bude pohybovat
podél magnetických indukčních čar.
- Na dvě částice se stejně velkým opačným nábojem bude působit stejně velká síla,
ale opačným směrem
Při pohybu vodiče magnetickým polem se tedy kladné a záporné náboje rozmístí na
opačných koncích vodiče, čímž vznikne elektromotorické napětí. Představme si nyní tyčku
z vodivého materiálu, která se pohybuje v homogenním magnetickém poli po dvou
vodivých drahách, které jsou spojeny rezistorem (obr. 10). Pohybující se tyč bude v tomto
případě fungovat jako zdroj elektromotorického napětí a obvodem bude protékat proud.
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Obr. 10: Vodivá tyč pohybující se v homogenním
magnetickém poli po dvou vodivých drahách.
B je magnetická indukce, magnetické indukční čáry
směřují za nárysnu, v je rychlost tyče, FB je síla, která
působí na náboje v tyči, I indukovaný proud, R rezistor.
Upraveno podle http://www.aldebaran.cz/elmg.

Tímto způsobem vzniká indukované napětí i ve vodivých tkáních vodního
živočicha při jeho pohybu magnetickým polem Země. Protože je však živočich obklopen
elektricky vodivou mořskou vodou, dochází permanentně ke zkratování a tím k rušení
elektromotorického napětí. K registraci elektrického potenciálu ale může docházet
v Lorenziniho ampulích. Lorenziniho ampule jsou orgány sloužící k vnímání elektrického
pole (například elektrického pole generovaného svalovou činností kořisti). Jsou to kanálky
vyplněné aminopolysacharidy nacházející se převážně v hlavové oblasti10. Každý kanálek
ústí pórem na povrch těla a na jeho slepém konci se nachází inervovaný elektroreceptor.
Stěny kanálku mají vysoký elektrický odpor, napětí se tedy nemá jak vykompenzovat,
elektroreceptory ve slepých zakončeních mohou tedy zaregistrovat potenciálový rozdíl.
Indukované napětí se mění v závislosti na směru, kterým se ryba pohybuje
vzhledem k magnetickým indukčním čarám. Jeho hodnota bude nulová při pohybu
na sever nebo na jih a maximální při pohybu na západ nebo na východ. Na principu
indukce tedy může fungovat magnetický kompas. Tento jednoduchý model je však
komplikován tím, že 1) vodní masy jsou v neustálém pohybu a 2) vodní obratlovci se
pohybují vlnivým pohybem těla do stran. Nicméně počítačové simulace dokládají, že je
percepce magnetického pole elektroreceptory teoreticky možná41.
Tento model je však aplikovatelný pouze na živočichy pohybující se v prostředí
s dostatečnou elektrickou vodivostí, (sladká voda ani vzduch tuto podmínku nesplňují).
Živočich se navíc musí být poměrně velký (kvůli velikosti elektroreceptorů) a pohybovat
se dostatečně rychle. Magnetorecepce založená na elektromagnetické indukci přichází
v úvahu jen u velkých, rychlých mořských živočichů.
Předpoklady pro magnetorecepci založenou na elektromagnetické indukci
- přítomnost dostatečně citlivých elektroreceptorů
- rychlý pohyb v mořském prostředí
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Hypotéza chemické magnetorecepce
Na první pohled se zdá, že magnetické pole může mít na průběh chemických reakcí jen
zanedbatelný vliv. Energie magnetických interakcí je totiž mnohem menší než termální
energie a z pohledu termodynamiky je tedy nemožné, aby chemické procesy byly
ovlivněny magnetickým polem. Přesto je v současné době hypotéza magnetorecepce
založené

na

modulaci

chemických

reakcí

magnetickým

polem

jedním

z nejperspektivnějších vysvětlení. Jak je to možné?
Magnetické pole Země je totiž dostatečně silné na to, aby ovlivnilo některé
kvantově mechanické procesy, konkrétně pravděpodobnost vzniku různých spinových
stavů elektronů11, 42. Některé fotopigmenty po absorbci fotonu předávají elektron sousední
molekule, čímž vznikají dvě molekuly s nespárovanými elektrony - takzvaný radikálový
pár. Radikály jsou velmi reaktivní molekuly a jejich vznik vede k rychlému sledu dalších

reakcí. Při těchto procesech často vznikají absorbcí fotonu jako meziprodukty radikálové
páry v jednom spinovém stavu, například v singletovém stavu (singletový stav je stav, kdy
mají volné elektrony opačný spin). Další reakce se liší v závislosti na spinovém stavu
radikálového páru. Pro kaskádu reakcí, na jejímž konci dojde k registraci světelného vjemu,
jsou vybírány jen molekuly s určitým spinovým stavem, například s tripletovým stavem
(tj. stavem, ve kterém mají volné elektrony shodný spin). K přechodům mezi jednotlivými
stavy dochází s určitou frekvencí spontánně. Tato frekvence je ovlivnitelná magnetickým
polem. Magnetické pole tím pádem může ovlivnit účinnost přeměny světla na
membránový potenciál a vyvolat určité zrakové vjemy. Tento efekt je závislý na orientaci
molekuly fotopigmentu vzhledem k magnetickému poli.
Model magnetorecepce založený na absorbci fotonu a následném vzniku
radikálového páru byl navržen Ritzem a kol.11 Nutnou podmínkou pro tento mechanismus
magnetorecepce

je

přítomnost

pole

prostorově

fixovaných

molekul

vhodného

fotopigmentu a propojení se systémem transdukce vizuálních vjemů. V ptačí sítnici byly
nalezeny molekuly kryptochromů, které tyto podmínky splňují. Sítnice tvoří povrch koule,
molekuly kryptochromů na různých místech sítnice mají různou orientaci vůči
geomagnetickému poli a tedy i různou efektivitu přenosu světelného signálu. Podle této
hypotézy by tak pták mohl pro směry v magnetickému poli země vnímat charakteristické
obrazce11.
Předpoklady pro magnetorecepci založenou na radikálovém páru
- přítomnost prostorově fixovaných molekul vhodného fotopigmentu generujícího po
foto-excitaci radikálový pár
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- dostatečně dlouhá životnost radikálového páru (>5 µs)
- magnetorecepce závislá na intenzitě a vlnové délce světla
- inklinační magnetický kompas
Magnetitová hypotéza
Představa vnímání magnetického pole pomocí malých permanentních magnetů je svým
způsobem nejpřímočařejší. Koneckonců, magnetotaktickým bakteriím feromagnetické
částice k využívání vlastností magnetického pole skutečně slouží. Malé krystalky
biogenního magnetitu se našly i u zástupců různých skupin vyšších živočichů43. Přítomnost
biogenního magnetitu ale ještě sama o sobě neznamená, že slouží k magnetorecepci. Oxidy
železa jsou totiž častým vedlejším produktem metabolismu. Důležité je, jakým způsobem
jsou magnetické částice zabudovány v tkáních a zda jsou v přímém kontaktu s nervovým
systémem. Analýza uložení magnetitu v tkáních je obtížná. Jednodoménové částice
magnetitu jsou díky své velikosti (50-100 nm) velmi obtížně rozlišitelné světelným
mikroskopem a díky svému vzácnému výskytu obtížně zachytitelné mikroskopem
elektronovým. Mnohá fixativa (ta kyselá) navíc rozpouštějí magnetit. To platí například
pro kyselinu osmičelou, která je běžně používána pro zvýraznění membrán v elektronové
mikroskopii.
Dosud

bylo

navrženo

několik

mechanismů

magnetitové

magnetorecepce

u živočichů2, 3, 4. Stojí za povšimnutí, že pomocí magnetitových receptorů lze v principu
vnímat inklinaci, polaritu nebo intenzitu magnetického pole (záleží na typu receptoru),
hypotetický magnetitový receptor by tedy nebyl, na rozdíl od chemického, omezen
na jeden typ informací. Dále uvedu příklady některých navrhovaných mechanismů.

Řetízek jednodoménových částic: Řetízky malých jednodoménových krystalů magnetitu
byly nalezeny v čichové sliznici lososa6 a pstruha7.
Řetízek jednodoménových krystalů by teoreticky mohl sloužit k vnímání směru
magnetické indukce vzhledem k pevně dané rovině v těle živočicha. Hypotetické
uspořádání, které by mohlo sloužit k tomuto účelu, bylo navrženo Walkerem, Dennisem a
Kirschvinkem15 (obr. 11). Řetízek v tomto uspořádání by byl jedním svým koncem
ukotven v membráně a spojen pomocí vláken s mechanicky vrátkovanými iontovými
kanály. Otáčením řetízku podle magnetického pole by se otevíraly a zavíraly iontové
kanály a docházelo by ke změnám membránového potenciálu. Někteří autoři se domnívají,
že již šest buněk (každá orientovaná jiným směrem vzhledem k tělu živočicha: nahoru,
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dolů, doleva, doprava, dozadu a dopředu) by byl dostatečný počet pro vnímání a
interpretaci směru vektoru magnetické indukce2. Takto malý magnetoreceptor by bylo
histologicky téměř nemožné najít.
Představa o vnímání směru magnetických indukčních čar pomocí magnetických
částic je člověku poměrně blízká. Jakým způsobem by ale mohly tyto částice sloužit
k registraci intenzity magnetického pole? Mechanismus založený na vlivu termálního
pohybu molekul na prostorovou orientaci malých magnetických částic byl navržen
Walkerem a Kirschvinkem44. Malá částice se v tekutém médiu v důsledku tepelných srážek
s molekulami tekutiny pohybuje náhodně. Malá magnetická částice se bude v důsledku
těchto srážek odchylovat od směru vnějšího magnetického pole, a to tím častěji, čím menší
je její magnetický dipólový moment a intenzita vnějšího magnetického pole vzhledem
k tepelné energii okolních částic (přesněji jde o poměr µB/kT, kde µ je magnetický
dipólový moment částice, B magnetická indukce vnějšího pole, k Boltzmannova konstanta
a T termodynamická teplota). Nyní si představme řetízek magnetických částic spojený
pomocí vláken s mechanicky vrátkovanými iontovými kanály, jehož konec však není
žádným způsobem ukotven v membráně. Průměrná frekvence otevírání a zavírání kanálů
by v tom případě by byl funkcí intenzity vnějšího magnetického pole (obr. 11)2. Pro
vnímání intenzity magnetického pole živočichem by muselo docházet k integraci signálů
z mnoha takovýchto receptorových buněk.

Obr. 11: Schéma hypotetických magnetoreceptorů založených na společném
působení malých permanentních magnetů a mechanicky otevíraných
iontových kanálů. Řetízek krystalů magnetitu může prostřednictvím vláken
mechanicky otevírat a zavírat iontové kanály a vyvolat tak vznik akčního
potenciálu na membráně A. Řetízek je ukotven jedním koncem v membráně B.
Řetízek není ukotven a vlivem tepelného pohybu molekul vibruje. Převzato
z Walker M. M., Dennis T. E., Kirschvink J. L. (2002) The magnetic sense and
its use in long-distance navigation by animals. Curr. Opin. Neurobiol. 12:
735-744

29

Superparamagnetické částice: Superparamagnetické (SP) krystaly jsou tak malé, že
nemají stálý magnetický moment. Ve vnějším magnetickém poli získají magnetický
moment s tímto polem shodně orientovaný, aniž by se krystal ve směru vnějšího pole
fyzicky natáčel (viz 1.1). Tím se liší od jednodoménových krystalů, které se podle vnějšího
magnetického pole natáčejí (Obr. 12).

Obr. 12. Chování jednodoménových
a superparamagnetických krystalů
ve vnějším magnetickém poli.
Překresleno podle Johnsen S.
Lohmann K. J. (2005) The physics
and
neurobiology
of
magnetoreception.
Nat.
Rev.
Neurosci. 9: 703-712.

Shluky SP krystalů magnetitu byly pozorovány v volných nervových zakončeních
nervu ophtalmicu v kůži horního zobáku holuba Columba livia3, 4. Tyto shluky se
vyskytovaly podél buněčné membrány. Davila et al. navrhl v této souvislosti dva modely
magnetoreceptoru založeného na působení shluků SP částic. První z těchto modelů
předpokládá shluky SP částic připojených vlákny k membráně neuronu3. Za absence
vnějšího magnetického pole by na sebe tyto částice navzájem nepůsobily magnetickou
silou. Po vložení do magnetického pole by se částice v závislosti na směru tohoto pole
odpuzovaly nebo přitahovaly, deformovaly by tím membránu neuronu a otevíraly či
zavíraly iontové kanály v membráně (obr. 13).
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Obr.
13:
Hypotetický
mechanismus
magnetorecepce založený na interakcích
shluků
superparamagnetických
částic
připojených k membráně neuronu. Za absence
vnějšího magnetického pole částice na
membránu nepůsobí (nahoře). V magnetickém
poli rovnoběžném s řetízkem se částice přitahují
(uprostřed) a v magnetickém poli kolmém na
řetízek se částice odpuzují (dole), působí tak
silou na membránu a mohou otevírat a nebo
zavírat iontové kanály. Převzato z Johnsen S.
Lohmann K. J. (2005) The physics and
neurobiology of magnetoreception. Nat. Rev.
Neurosci. 9:703-712, původní zdroj Davila A. F.,
Fleissner G., Winklhofer M., Petersen N. (2003)
A new model for a magnetoreceptor in homing
pigeons based on interacting clusters of
superparamagnetic magnetite. Phys. Chem. Earth
28:647-652.
Druhý model45, navržený po vytvoření fyzikálního modelu chování řetízku SP
krystalů, předpokládá, že chování řetízku se liší od chování jednotlivých krystalů a že se
řetízek natáčí v magnetickém poli podobně jako střelka kompasu. Natáčením by řetízek ve
volném nervovém zakončení působil torzní silou na membránu neuronu. Volná nervová
zakončení jsou citlivá k mechanické stimulaci a tento tlak by tedy mohl být převeden na
nervový signál (obr. 14).
Obr. 14: Hypotetický model magnetorecepce pomocí
řetízků SP krystalů magnetitu ve volném nervovém
zakončení. B je vnější magnetické pole, T torzní síla,
která působí na řetízek a ohýbá volné nervové zakončení.
Upraveno podle Davila A. F., Winklhofer M.,
Shcherbakov V. P., Petersen N. (2005) Magnetic pulse
affects a putative magnetoreceptor mechanism.
Biophysical Journal 89:56-63.

Společné působení magnetitu a maghemitu: Nejnovější model byl navržen Gertou
Fleissner a spolupracovníky v souvislosti s novými poznatky získanými detailní analýzou
struktur obsahujících železo v kůži horního zobáku holuba pomocí synchrotronové
rentgenové fluorescenční analýzy (µ-SXRF) a mikro-synchrotronové rentgenové absorbční
spektroskopie (µ-XANES)4,

8

. V kůži zobáku holuba byly ve volných nervových

zakončeních identifikovány superparamagnetické krystaly magnetitu. Kromě magnetitu
byly ve volných nervových zakončeních nalezeny i destičky maghemitu a váček taktéž

31

pokrytý vrstvičkou maghemitu. V zobáku holuba bylo identifikováno celkem 6
dendritických polí obsahujících železité krystaly. Dendrity uvnitř těchto polí jsou
orientovány jedním směrem (převládající směr je u jednotlivých dendritických polí
odlišný).
Maghemit (Fe2O3) je magneticky měkký materiál, nemá vlastní magnetický
moment, ale získá ho po vložení do vnějšího magnetického pole. Podle nového modelu
maghemitem pokrytý váček slouží ke koncentraci magnetického toku, který vyvolá
magnetizaci maghemitových destiček. Zmagnetizované destičky pak přitahují shluky
superparamagnetických částic magnetitu, které jsou v kontaktu s membránou. Deformace
membrány patrně vede ke vzniku receptorového potenciálu a následného nervového
vzruchu. Maghemit tedy v tomto modelu funguje jako lokální zesilovač magnetického pole.
Předpoklady pro magnetorecepci založenou na magnetitu
- přítomnost jednodoménových nebo superparamagnetických krystalků magnetitu a
jejich funkční propojení s receptorem nebo senzitivním nervovým zakončením
Magnetit nebo radikálový pár?
Když pomineme elektromagnetickou indukci, existují tedy dvě hlavní hypotézy
vysvětlující princip magnetorecepce: modulace radikálových reakcí a mechanické
působení magnetických nanokrystalů. Která z nich odpovídá reálné situaci? Na jakém
principu opravdu funguje magnetoreceptor? Odpověď na tuto otázku je nejednoznačná.
Ani jeden z navržených mechanismů nevysvětluje všechny pozorované jevy. V této situaci
můžeme buď „nevhodné“ experimenty zpochybnit a obhajovat jednu z hypotéz43, nebo
usoudit, že magnetorecepce funguje na nějakém úplně jiném principu, který dosud nebyl
navržen, nebo připustit existenci různých typů magnetoreceptorů.
Do současnosti bylo zdokumentováno mnoho různých případů hovořících ve
prospěch jak magnetitové tak i chemické magnetorecepce a je nepravděpodobné, že
bychom mohli zpochybnit všechna pozorování svědčících ve prospěch jedné z hypotéz.
Většina badatelů zabývajících se magnetorecepcí se proto v současné době přiklání
k názoru, že existují různé typy magnetoreceptorů. Chemický magnetoreceptor, který
patrně zprostředkovává magnetickou kompasovou orientaci, a receptor založený na
součinnosti biogenního magnetitu s mechanoreceptory, který patrně zprostředkovává
magnetický poziční (mapový) smysl (viz níže).
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3.4 Experimentální data
Metody použité při zkoumání magnetického smyslu
Etologické experimenty.Většinu pokusů provedených v souvislosti s magnetorecepcí
tvořily, hlavně zpočátku, experimenty etologické, při kterých se zkoumalo chování zvířat
za různých magnetických podmínek9. Těmito metodami se podařilo prokázat schopnost
magnetorecepce u mnoha různých živočichů a získat určité indicie o principu, na kterém je
magnetický smysl založen. Na základě těchto etologických experimentů bylo definováno
několik hypotetických mechanismů magnetorecepce. Další zkoumání byla zaměřena na
potvrzení nebo vyvrácení těchto teorií.
Zevrubně byla zkoumána (ne)závislost magnetorecepce na světelných podmínkách.
Chemická magnetorecepce je z principu (viz výše) komplexním způsobem závislá na
světle, zatímco magnetorecepce založená na biogenním magnetitu je z principu na světle
nezávislá. Pokud je tedy živočich schopen orientace v úplné tmě, můžeme s velkou
pravděpodobností vyloučit magnetorecepci založenou na radikálových párech (viz 2.3).
Naopak zjištění, že orientace živočicha je závislé na vlnové délce světla, mluví
jednoznačně ve prospěch chemické magnetorecepce.
Pro odlišení chemické magnetorecepce a magnetorecepce založené na biogenním
magnetitu byly postupně zavedeny dva typy diagnostických experimentů: vystavení
krátkému, silnému magnetickému pulsu a vystavení velmi slabému oscilujícímu
magnetickému poli.
Předpokládá se, že aplikace silného krátkého magnetického pulsu změní směr
magnetizace

jednodoménových

magnetických

krystalů

a

naruší

řetízek

superparamagnetických krystalů. Vystavení pokusného živočicha krátkému silnému
magnetickému pulsu tedy má za následek dočasné nebo trvalé ovlivnění magnetoreceptorů
založených na magnetitu. Magnetoreceptor založený na radikálovém páru není aplikací
magnetického pulsu ovlivněn43, 45. Naopak se předpokládá, že vystavení živočicha velmi
slabému

oscilujícímu

magnetickému

poli

o

určité

frekvenci

magnetoreceptoru založeného na reakcích radikálových párů46,

47

naruší

funkci

. Přesněji řečeno,

oscilující magnetické pole ovlivňuje poměr mezi množstvím excitovaných molekul
fotopigmentu v tripletovém a v singletovém stavu. Pokud je oscilující magnetické pole
dostatečně silné, tento efekt se projeví téměř při každé frekvenci v rozmezí 0,1 – 10 MHz.
Pro každou intenzitu stacionárního magnetického pole existuje specifická frekvence
oscilujícího pole, při které dochází k zvláštní rezonanci a pro ovlivnění přechodů mezi
33

singletovými a tripletovými stavy pak stačí oscilující pole o velmi malé intenzitě. Účinek
oscilujícího pole na radikálový pár navíc závisí na orientaci tohoto pole vzhledem ke
geomagnetickému poli. Oscilující pole rovnoběžné s vektorem magnetické indukce
stacionárního pole nemá na hypotetický magnetický kompas založený na radikálovém páru
vliv. Slabá oscilující pole nemají vliv na magnetoreceptory založené na součinnosti
magnetitu s mechanicky vrátkovanými iontovými kanály.
Jednou z možností, jak přibližně lokalizovat magnetoreceptor v etologickém
experimentu je připevňování permanentních magnetů nebo cívek na tělo živočicha a
pozorování jak tato experimentální manipulace ovlivní jeho orientační schopnosti.

Magnetická měření, histologické a neurobiologické experimenty. Pro přesnou
lokalizaci magnetoreceptoru v těle živočicha však etologické metody nestačí. Do výzkumu
magnetorecepce proto čím dál více promlouvají různé experimentální metody.
V následujícím textu se zmíním jen o několika vybraných tecnologických přístupech.
Nutnou podmínkou magnetorecepce založené na biogenním magnetitu je
přítomnost magnetického materiálu v těle živočicha. Účinnou technikou pro hledání
magnetických částic v tělech živočichů je vysoce citlivá magnetometrie SQUID
(Superconducting Quantum Interference Devices) a následný histologický rozbor tkání.
K identifikaci neuronů zprostředkovávajících přenos a zpracování magnetických
informací byly použity neurobiologické metody, především elektrofyziologická měření
aktivity neuronů při magnetických podnětech. Elektrofyziologie ale neumožňuje
systematické sledování větší oblasti centrální nervové soustavy, lépe se hodí pro situace,
kdy už známe lokalizaci receptoru. Metodou použitelnou pro systematický screening
neuronálních aktivací spjatých s aktivní magnetickou orientací či s magnetickou stimulací
je využití indukovatelných transkripčních faktorů (ITF) jako jsou například Jun, Fos a
Krox. ITF jsou proteiny, k jejichž syntéze dochází brzy po aktivaci neuronu. Necháme-li
pokusné zvíře provozovat nějakou činnost a těsně poté jej usmrtíme a provedeme
imunocytochemické vyšetření nervové tkáně, můžeme zpětně určit, ve kterých neuronech
proběhla exprese genů pro ITF, tedy které neurony byly při dané činnosti aktivní40, 48. Ve
vhodně uspořádaném experimentu proto můžeme srovnávat vzory aktivit u zvířat
vystavených různým magnetickým podmínkám, případně vzory aktivit u zvířat aktivně
používajících magnetický kompasový s tímtéž u zvířat kontrolních.
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Příklady magnetorecepce u různých živočichů
Schopnost vnímat magnetické pole Země byla demonstrována u pestré škály živočichů,
například u včel, termitů, potemníků, langust, paryb, ryb, obojživelníků, plazů, ptáků i
savců24, 25, 30, 31, 33. Podobně rozmanité jsou i způsoby použití magnetických informací u
jednotlivých živočichů a účely, ke kterým magnetorecepce slouží. Níže uvádím několik
subjektivně vybraných příkladů.

Langusty: Langusty Panulirus argus obývají korálové útesy v západním Atlantiku. Každý
den se vracejí na specifické místo na korálovém útesu a každoročně hromadně migrují
z mělčiny do hlubších vod. Langusty se mimo jiné orientují podle geomagnetického pole.
Mají polaritní kompas31 a schopnost pouze pomocí magnetických údajů určit svoji pozici a
směr zpět k domovskému útesu36. Jejich orientace není závislá na světle a v jejich těle byl
detekován magnetický materiál. Směr remanentní magnetizace u jednotlivých langust je
víceméně stejný31.

Paryby: U rejnoků byla prokázána jak schopnost orientovat se pomocí magnetického
kompasu, tak schopnost vnímat intenzitu magnetického pole10. Elektrofyziologické
experimenty prováděné na trnuchách druhu Dasyatis pastinaca a rejnocích druhu Raja
clavata světší ve prospěch magnetorecepce založené na elektromagnetické indukci10.

Neurony v elektrosenzorickém centru v prodloužené míše reagují na změny magnetického
pole. Přímý důkaz, že elektroreceptory slouží k vnímání magnetického pole, však
neexistuje. Je možné, že napětí indukované pohybem v magnetickém poli Země pro
živočichy s dostatečně citlivým elektrickým smyslem představuje jen nechtěný šum a nijak
ho neinterpretují. Někteří badatelé zabývající se magnetickým smyslem zmiňovaná
elektrofyziologická měření zpochybňují s tím, že odezva nebyla dostatečně silná43.
Lososovité ryby: Lososi (Oncorhynchus nerka) mají polaritní kompas32. U lososa
(Oncorhynchus nerka)6 a pstruha duhového (Oncorhynchus mykiss)7 byly v nosní sliznici
nalezeny řetízky pravidelných jednodoménových krystalů magnetitu velkých přibližně 50
nm spojených organickou tkání. Čichová sliznice je inervována jednou z větví trojklaného
nervu (tzv. ramus ophthalmicus superficialis nervi trigemini). Elektrofyziologická šetření
prokázala, že tato větev trojklaného nervu obsahuje jednotky reagující na změnu intenzity
magnetického pole, ale nikoliv na změnu směru magnetické indukce7. Operantním
podmiňováním byla demonstrována schopnost pstruhů rozeznat přítomnost magnetické
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anomálie. Nalezení těchto řetízků pravidelných jednodoménových magnetitových krystalů
v oblasti inervované neurony reagujícími na magnetické pole je jedním z nejpádnějších
argumentů pro hypotézu magnetitové magnetorecepce. Přesto ale i tady zůstává prostor pro
pochybnosti, a závěry o magnetorecepci vyvozené z těchto výsledků se u různých
odborníků různí, od skeptického konstatování, že přímý důkaz stále chybí40, až po odvážné
spekulace o zobecnění tohoto mechanismu magnetorecepce jako univerzálního pro
všechny živočichy7.
Obr. 15: Snímek řetízku magnetických
krystalů z čichové sliznice lososa získaný
transmisním
elektronovým
mikroskopem. Velikost krystalů je cca 50
nm. Šipky ukazují místa, kde je vidět
vrstva organického materiálu obklopující
krystaly.
Převzato z Mann S. Sparks N. H. C.,
Walker M. M., Kirschvink J. L. (1988)
Ultrastructure,
morphology
and
organization of biogenic magnetite from
sockeyes salmon, Oncorhynchus nerka:
implications for magnetoreception. J. Exp.
Biol. 140: 35-49

Mořské želvy: Čerstvě vylíhnuté karety obecné (Caretta caretta) 29, 38, 39 a karety obrovské
(Chelonia mydas)48 se orientují pomocí magnetického pole. Karety obecné při své migraci
Atlantským oceánem mění na určitých místech směr plavání tak, aby se udržely
v Severoatlantickém proudu. Stejné změny směru byly pozorovány i v kruhovém akváriu
se simulovaným magnetickým polem lokalit, kde dochází ke změnám směru migrace.
Karety tedy mají magnetický kompas i mapu. Magnetická orientace u nich není závislá na
světle a jejich kompas je inklinační29. Želvy s permanentním magnetem připevněným ke
krunýři schopnost orientace ztrácejí (u želv s připevněnou stejně velkou mosaznou
tyčinkou zůstala orientace zachována)48.

Čolci: U čolka zelenavého (Notophthalmus viridescens) jsou známy dva typy orientace.
V závislosti na ročním období a okolní teplotě čolci putují buď směrem ke břehu
(tj. směrem, který si pamatují z nádrže, ve které jsou chováni, nebo rybníku, ve kterém žijí)
nebo směrem k domovskému rybníku (v tomto případě jde o homing). V obou případech
čolci využívají k orientaci geomagnetického pole. Změny orientace za různě pozměněných
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podmínek se ale v obou případech pozoruhodně liší30. Při testování v magnetickém poli
s invertovanou vertikální složkou čolci putující ke břehu změnili svůj směr o 180° (což
nasvědčuje, že jejich kompas je polaritní), ale směr čolků při homingu se nezměnil (což
nasvědčuje, že jejich kompas je inklinační). Při pozorování orientace čolků ve světle
o různých vlnových délkách vyšlo najevo, že i závislost orientace na světle se
v jednotlivých případech liší30. Při putování ke břehu nebyl rozdíl mezi orientací čolků
vystavených krátkovlnnému světlu (400–450nm) a úplnému světelnému spektru. Při světle
o dlouhých vlnových délkách (550–600nm) sice existoval jednoznačně převažující směr,
ten byl však otočen proti původnímu směru o 90° proti směru hodinových ručiček.
U homingu byla situace jiná. Orientace při krátkých vlnových délkách byla přibližně stejná
jako při kompletním spektru, při dlouhovlnném světle však neexistoval žádný převažující
směr a čolci se pohybovali náhodným směrem. Tyto odlišnosti v orientaci při různých
činnostech naznačují, že by čolci mohli mít dva mechanismy magnetorecepce, jeden,
zahrnující kompas i mapu, používaný při homingu a druhý, kompasový, pro určení směru
ke břehu.

Kompletní spektrum světla

Magnetická orientace ke
břehu
správný směr

Magnetická orientace při
homingu
správný směr

Krátkovlnné světlo

správný směr

správný směr

Podmínky

otočení směru o 90° proti ztráta orientace
směru hodinových ručiček
Invertována
vertikální otočení směru o 180°
správný směr
složka magnetického pole
Dlouhovlnné světlo

Ptáci: Ptáci jsou nejlépe probádanou skupinou. Situace je komplikována faktem, že
magnetický kompas je u tažných ptáků součástí komplexního složitého mechanismu
navigace při migraci. Magnetický kompas byl prokázán u červenky obecné (Erithacus
rubecula), lejska černohlavého (Ficedula hypoleuca), pěnice slavíkové (Sylvia borin),

jespáka písečného (Calidris alba)49 a dalších druhů, převážně z řádu pěvců (pro přehled viz
odkaz 10). Magnetický kompas všech dosud studovaných ptáků je inklinační22. Je
přizpůsoben určité intenzitě magnetického pole, po přenesení do pole s jinou intenzitou
jsou ptáci zpočátku dezorientovaní. Pokud jsou ale vystaveni magnetickému poli s novou
intenzitou delší dobu, získají schopnost orientace při této intenzitě, přičemž schopnost
orientace při původní intenzitě se tím neztrácí a nezískají schopnost orientace při
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intenzitách mezi těmito dvěma hodnotami. To znamená, že přivyknutí na novou intenzitu
neznamená ani rozšíření, ani posun původního rozsahu22,

27

. Model magnetorecepce

založené na reakcích radikálových párů tento jev vysvětluje takto: změna intenzity
magnetického pole vyvolá změnu vizuálních vjemů a dočasná ztráta orientace odpovídala
období, než se tyto nové vzory zrakových vjemů ptáci naučí interpretovat. Magnetický
kompas tažných ptáků je závislý na světle a schopnost magnetorecepce závisí jak na
vlnové délce světla, tak na jeho intenzitě9, 22, 27. Magnetorecepce je překvapivě
lateralizována. Tažní ptáci testovaní s levým okem zakrytým se orientovali stejně dobře
jako ptáci kontrolní, ale když jim bylo zakryto pravé oko, ztratili orientaci. K primární
transdukci magnetické informace tedy pravděpodobně dochází v sítnici pravého oka27.
Nejsilnějším argumentem pro magnetorecepci založenou na radikálovém páru
u ptáků je specifický efekt oscilujícího magnetického pole na jejich orientaci. Bylo
demonstrováno, že schopnost orientace červenek (Erithacus rubecula) magnetickým
kompasem je výrazně ovlivněna přítomností slabého (480nT) oscilujícího magnetického
pole o frekvencích 7 MHz respektive 1,315 MHz46,
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. Z teoretických výpočtů bylo

odvozeno, že při těchto frekvencích ovlivní i pole o nízké intenzitě spinový stav
radikálových párů. V situaci, kdy bylo oscilující pole rovnoběžné s geomagnetickým
polem, ptáci mířili stejným směrem jako za absence oscilujícího pole. Při aplikaci
oscilujícího pole o stejné frekvenci a intenzitě odkloněného od geomagnetického pole
o určitý úhel byli ptáci dezorientovaní46, 47. Tento velmi účinek oscilujícího pole s nízkou
intenzitou na orientační chování ptáků přesně odpovídá předpovědím pro kompas založený
na radikálovém páru a bývá považován za přímý důkaz tohoto mechanismu.
Holub (Columbia livia) je zatím jediný nemigrující pták, u nějž byla prokázána
orientace pomocí magnetického pole50. Holubi používají informace o magnetickém poli
k homingu, neletí tedy pod předem známým kursem a mají i navigační mapový smysl
(viz 2.2). Holubi mají inklinační magnetický kompas9 a také schopnost detekovat
magnetické anomálie51.
Spojitost mezi zrakem a magnetickým

kompasem u holuba

naznačují

elektrofyziologická měření aktivity neuronů v centrech zpracovávajících vizuální vjemy.
Neurony v podkorových zrakových centrech (“nucleus of the basal optic root“- nBOR,
Tectum opticum) reagují na změny inklinace magnetického pole, na určitou změnu směru

magnetického vektoru reagují specifické neurony52, 53. Reakce neuronů v nBOR se liší při
různých vlnových délkách světla dopadajícího na sítnici holuba52.
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Schopnost holubů rozpoznat magnetické anomálie je pravděpodobně na
magnetickém kompasu nezávislá. Tato schopnost byla testována za různých podmínek:
když byl ptákům do nozder vložen silný magnet, při lokální anestezii horního zobáku a po
přeseknutí nervu ophthalmicu, který inervuje horní polovinu zobáku holuba. Ve všech
třech situacích holubi schopnost detekce magnetické anomálie ztratili. Naopak přeseknutí
nervu olfactoriu nemělo na zaregistrování anomálie vliv51. V pokožce horní poloviny
zobáku holuba byly nalezeny malé magnetické krystaly54. Na rozdíl od jednodoménových
krystalů objevených v čichové sliznici pstruha jsou krystaly nalezené v zobáku holubů
superparamagnetické. Podobné krystaly byly nalezeny i u bobolinka Dolichonyx
oryzivorus.

Vliv silného krátkého magnetického pulsu se sledoval například u kruhooček
australopacifických (Zosterops lateralis). Aplikace magnetického pulsu před testováním
měla za následek změnu směru o 90°. Tento efekt se však projevil jen u zkušenějších
ptáků, kteří už měli za sebou aspoň jednu migraci. Mladí ptáci zůstali magnetickým
pulsem neovlivněni26, 27. Je známo, že mladí ptáci letí při své první migraci pod neměnným
kursem. To by mohlo znamenat, že magnetický puls má vliv na magnetickou mapu ptáků,
ale nikoliv na magnetický kompas.
Většina nashromážděných experimentálních poznatků je, podobně jako u čolků,
v souladu s názorem, že i ptáci mají dva magnetoreceptory fungující na různých principech.
Vlastnosti magnetického kompasu by lépe vysvětloval princip chemické magnetorecepce a
vlastnosti magnetické mapy princip založený na biogenním magnetitu.

Rypoši: Magnetorecepce u savců je mnohem méně probádaná než u ostatních skupin
živočichů. Rypoš druhu Cryptomys anselli byl prvním savcem, u kterého byl magnetický
smysl spolehlivě potvrzen33, 34. Rypoši jsou žijí striktně subteránním způsobem života a při
hloubení chodeb a budování hnízd se orientují pomocí magnetického kompasu. Jejich
kompas je polaritní a nezávislý na světle34. U rypošů druhu Cryptomys anselli byly
v čtverohrbolí středního mozku (colliculus superior) metodou imunocytochemické
vizualizace transkripčního regulačního proteinu c-Fos v kombinaci s předcházejícím
behaviorálním testem (vybírání místa pro založení hnízda) identifikovány neurony
reagující na magnetické podněty55. Colliculus superior je homologní struktura k tectum
opticum, které bylo navrženo jako centrum zpracovávající magnetické informace u ptáků.
Colliculus superior je senzomotorickým centrem, kde dochází k integraci různých
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smyslových vjemů, je tedy teoreticky vhodnou strukturou pro propojení magnetických a
ostatních prostorových informací.

3.5 Biomineralizace magnetitu
Od objevu magnetotaktických bakterií je biomineralizace magnetitu ve středu zájmu
mnoha výzkumných skupin. Magnetosomy mají díky membránovému obalu velké
potenciální využití v nanotechnologiích, které vyžadují krystaly se specifickým
povrchem56. Od anorganických krystalů magnetitu se dále liší vysokou chemickou čistotou,
jsou tvořeny jednou magnetickou doménou, jejich velikosti spadají do velmi úzkého
rozmezí a jejich tvar je druhově specifický16. Nalezení krystalů podobných vlastností
v čichové sliznici lososa6 vedlo ke spekulacím o biomineralizaci magnetitu u vyšších
živočichů5. Magnetit se skutečně u mnoha živočichů našel, podobné vlastnosti měl však
jen v několika málo případech a jednoznačně se biomineralizace magnetitu neprokázala
u žádného z vyšších živočichů.
Přestože

magnetotaktické

bakterie

jsou

díky

své

jednoduchosti

nejlépe

prozkoumanými organismy využívajícími pro zjednodušení pohybu v prostoru magnetické
pole, detaily tvorby magnetitových krystalů jako je funkce jednotlivých proteinů
v membráně magnetosomu nebo jednotlivých genů pro syntézu magnetosomu ani u nich
ještě stále nebyly objasněny. K tomu by mělo pomoci nedávné osekvenování genomu
bakterie Magnetospirillum AMB-156. Klíčovou roli při vzniku krystalů hraje membrána
magnetosomu a v ní zabudované proteiny. Syntéza magnetosomu pravděpodobně probíhá
v několika krocích56, 16. Nejprve dochází k invaginaci cytoplazmatické membrány a tvorbě
váčků a transportu železitých a železnatých iontů do buňky, následuje ředa kontrolovaných
oxidačně-redukčních reakcí a vznik krtystalizačního jádra a růst magnetitového krystalu56.
Geny související se syntézou magnetosomu jsou u bakterie Magnetospirillum
AMB-1 soustředěny do 98 kb oblasti. Tato oblast je velmi pravděpodobně genovým
ostrovem, který v evoluci šířil horizontálním přenosem56, 57.

4 Závěr
Teoretických možností, jak by mohl vypadat hypotetický magnetitový magnetoreceptor je
celá řada. Pomocí magnetoreceptoru založeného na magnetitu je v principu možné vnímat
polaritu, inklinaci i intenzitu magnetického pole. Tato univerzálnost magnetitové hypotézy
ale zároveň znamená, že je obtížné najít přímé důkazy jak pro ni, tak proti ní. Přesto bylo
nashromážděno dostatečné množství dat, která ukazují, že magnetorecepce založená na
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biogenním

magnetitu

velmi

pravděpodobně

není

jediným

způsobem

percepce

magnetického pole. Pokusy s oscilujícím slabým magnetickým polem a závislost
magnetického kompasu ptáků na světle jsou nejpádnějšími argumenty hovořícími
ve prospěch hypotézy radikálových párů. Naopak výsledky pokusů s aplikací silného
magnetického pulsu uspokojivě vysvětluje pouze magnetitová hypotéza. Magnetorecepce
založena na biogenním magnetitu je jediným dosud navrženým mechanizmem, který
spolehlivě vysvětluje vnímání polarity magnetického pole a je dostatečně citlivý na to, aby
mohl zprostředkovat magnetický mapový smysl. Dostupná experimentální data nasvědčují,
že ptáci používají oba mechanismy – magnetický kompas založený na radikálovém páru a
magnetický mapový smysl založený na magnetitu. Chemický kompas založený na
magneticky

modulovaných

reakcích

radikálových

párů

připadá

v úvahu

také

u obojživelníků. Naopak magnetický kompas založený na magnetitu přichází v úvahu
přinejmenším u hmyzu, lososovitých ryb a savců. U ostatních skupin zůstává typ
kompasové orientace nejasný.
Pokud existuje magnetoreceptor založený na magnetitu, musí mít vyšší živočichové
schopnost biomineralizace magnetitu. V této souvislosti mohou být pro budoucí výzkum
nápomocné poznatky o biomineralizaci u magnetotaktických bakterií.
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