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Magnetoreceptory,
czyli jak goł bie pocztowe wracaj do domu
Dagmara Sokołowska

Wiele gatunków ptaków (np. goł bie pocztowe),
ółwi, salamander, ryb spodoustych (np. rekiny),
homarów i innych zwierz t wykazuje si bardzo
dobr orientacj w terenie, zarówno na małych,
jak i du ych odległo ciach. Ich wewn trzny GPS
prawdopodobnie zwi zany jest z receptorami
magnetycznymi.




















ródło: Wikipedia

W globalnej wiosce nawigacja w nieznanym terenie staje si równie wa na
jak przesyłanie informacji. Poniewa ludzkie poczucie orientacji oparte jest
głównie na zmy le wzroku (czasem wspomaganym przez zmysł słuchu), człowiek musiał sobie stworzy zewn trzny system nawigacji – GPS. Wiele gatunków zwierz t postarało si o analogiczny (cho mniej precyzyjny) system na
drodze ewolucji.
Podejrzewa si , e GPS zwierz t w drownych oparty jest na magnetoreceptorach. Badacze maj jednak nie lada kłopot z ich znalezieniem, poniewa nie
bardzo wiadomo, gdzie ich szuka . Pole magnetyczne przenika przez komórki
ciała, dlatego receptory te mog znajdowa si w dowolnym miejscu, a dodatkowo mog by rozsiane w całym organizmie, poniewa w przypadku orientacji
nie jest potrzebny jeden konkretny narz d zmysłu.
Magnetoreceptory mogłyby by czułe zarówno na odchylenia od kierunku
pola magnetycznego Ziemi, warto indukcji pola magnetycznego, jak i na biegunowo pola (umo liwiaj c odró nianie magnetycznego bieguna północnego
od południowego). Lata bada zaw ziły poszukiwania mechanizmów orientacji
zwierz t w polu magnetycznym do trzech mo liwo ci: wykorzystania indukcji
elektromagnetycznej, powstawania reakcji chemicznych zale nych od pola magnetycznego oraz oddziaływania z polem magnetycznym magnetytów obecnych
w ciele zwierz cia.
Ten ostatni mechanizm został potwierdzony u goł bi pocztowych. W ostatnich latach odkryto w górnej cz ci ich dzioba magnetyty superparamagnetyczne Fe3O4, które magnesuj si nietrwale, zgodnie z kierunkiem i zwrotem zewn trznego pola magnetycznego. Ich klastry prawdopodobnie poł czone s
z kanałami jonowymi i (zgodnie z hipotez ) mog je zatyka lub otwiera na
zasadzie efektu mechanicznego. Pole magnetyczne ustawione równolegle do
błony komórkowej, miałoby powodowa przyci ganie si drobnych magnety
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tów, dzi ki czemu kanały jonowe pozostawałyby całkowicie zamkni te. Natomiast w polu magnetycznym ustawionym prostopadle do błony komórkowej,
drobne magnetyty odpychałyby si (jak magnesy, których jednoimienne bieguny ustawiono blisko siebie), co miałoby doprowadza do otwarcia kanałów jonowych. W przypadkach po rednich kanały jonowe byłyby otwarte cz ciowo.
Hipoteza ta zgodna jest z faktem, e goł bie pocztowe nie reaguj na biegunowo pola (nie było im to ewolucyjnie potrzebne ze wzgl du na stosunkowo
niewielkie odległo ci, jakie pokonuj w swych w drówkach), a jedynie na warto wektora indukcji magnetycznej.






























Na temat kanałów jonowych mo na przeczyta :
http://www.biofiz.am.wroc.pl/bfstr62.html
Na temat GPS mo na przeczyta :
http://pl.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System










