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För grodor och paddor, som â¡ visuellt akúva under ytterst ljusfattiga förhållanden, har utvecklalìdet av en

hög absolut ljusk?inslighet uppenbart varit av betydelse. En allmänt använd strategi har va¡it att anpassâ

synpigmentets absorptionskurva möjligast nä¡a det område av ljusvåglängder som dominera¡ i djurets

livsmiljö, för att maximera fotonupptâget och därmed ljuskänsligheten. För djurarter i sött vatten, med

transparens för ljus av främst längre våglåingder, har det utvecklats ett rödkänsligt staçigment, porfyropsin,

med vitâmin A2 (3-dehydroretinal) som k¡omofor. Vitamin A2 förskjuter den spektrala känsligheten hos

synpigment mot längre våglåingder, i j?imförelse med vitamin A1 (retinal), som fungerar som det mindre

rödkänsliga rodopsinets kromofor.

En alldör hög grad av rödkÍinslighet kan dock vara ofördelaktigt att utveckla, trots en förbâttrad fotonfangst,

på grund av ett ökat brus i receptorerna. Bruset, som antas håirstamma från bland annat spontana sönderfall av

synpigment" försvårar upptäckandet av riktiga ljussignaler, och kan även ge upphov till falska

synförnimmelser i näthinnan. För nattaktiva djur, så som grodor och paddor, kan man v¿intâ sig att

staçi gmen ten s si gnaVbru s - förhål I ande vari t evolutionärt viktigt.

I detta arbete har jag undersökt om de skillnader i brus , som tidigare uppmätts i enskilda stavar med

porfyropsin respektive rodopsin, avspeglas i den absoluta kåinsligheten och/eller bruset hos ganglieceller som

drivs av föret¡ädesvis porfyropsin- respektive rodopsinstava¡. En skillnad i gangliecellerna kan a¡tras di¡ekt

visa en funktionell betydelse för seendet hos Rana catesbeiana.Inga signifika¡ra skillnader i vare sig

känslighet eller brus kunde påvisas, möjligen på grund av att porfyropsin- och rodopsinexperi¡nenten giordes

med wå olika satser av grodor med möjligen olika fysiologiska statusar.

Vid jämförelse av ljuskänslighet, summationstider och summationsareor hos ganglieceller fran fyra olika

arrfibiearær (Rana catesbeiana, Rana lemporaria, Bufo bufo och Bufo marinus), konstâterades att celler med

stora receptiva ftilt, och celler med korta srrmmaúonstider, i allm2inhet va¡ mindre ljuskänsliga. Celler med en

hög frekvens av spontan akúvitet hade i regel kortare summationsúder ( och val mindre ljuskänsliga), vilket

skulle tyda på en fysiologisk mekanism för regleringen av brusnivån i gangliecellerna. Celler med stort fiilt

(mindre ljusk?insliga) tenderade att ha kortåre summationsúder (för Rana catesbeiana -materialet) - âven det

eventuellt en effekt av behovet att skâra ner summations[iden fór att parera det brus, som uppsarnlas av ett

stort receptivt fÌilt.
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