Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Studijní program: Biologie
Studijní obor: Biologie

Johana Šemíková
Cirkadiánní systém v mitochondriích
Circadian system in mitochondria

Bakalářská práce

Školitelka: Doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D.
Praha, 2017

Prohlášení:
Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci zpracovala samostatně a že jsem uvedla všechny použité
informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná část nebyla předložena k získání
jiného nebo stejného akademického titulu.

V Praze, 24. 8. 2017

Podpis

Poděkování:
Ráda bych poděkovala své školitelce RNDr. Zdeňce Bendové, Ph.D. za její trpělivost, cenné
rady, velkou ochotu a čas, který mi věnovala.

Abstrakt
Rytmy cirkadiánních hodin v našem těle nejsou řízeny pouze cyklem světlo/tma, ale v mnoha
periferních tkáních jsou cirkadiánní hodiny resetovány na základě dostupnosti živin a
časování příjmu potravy. Cirkadiánní systém reaguje na změny hladin dvou metabolitů (AMP
a NAD+ ), které jsou ústředním bodem biochemických reakcí spojených s výrobou,
skladováním a využitím energie, prostřednictvím metabolických senzorů AMPK a SIRT1.
Tato práce si klade za cíl shrnout doposud známé mechanismy energetického metabolismu,
které se podílejí na regulaci cirkadiánních rytmů a vysvětlit jejich funkci pro udržení jeho
stability. V neposlední řadě ukázat možné dysregulace těchto mechanismů a jejich dopad na
cirkadiánní systém.
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Abstract
The rhythms of circadian clocks throughout our bodies are not governed only by the
light/dark cycle, but in many peripheral tissues circadian clocks are reset based on availability
of nutrients and timing of food intake. The circadian system responds to changes in the levels
of two metabolites (AMP and NAD+) that are central to biochemical reactions involved in
energy production, storage, and utilization through the metabolic sensors AMPK and SIRT1.
The aim of this review is to summarize mechanisms for energetic metabolism known to date that
are connected with the regulation of circadian rhythms and explain their function in maintaining

their stability. Last but not least, to show possible dysregulation of these mechanisms and
their impact on the circadian system.
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Seznam použitých zkratek
SCN

-

suprachiasmatického jádra

CLOCK

-

circadian locomotor output cycles kaput

BMAL1

-

brain and muscle Arnt-like protein 1

PER

-

period

CRY

-

cryptochrome

CK1ε CK1δ

-

kaseinovou kinázou ε a kaseinovou kinázou δ

ROR

-

retinoic acid-related orphan receptor

Rev-erbα

-

NR1D1

CCGs

-

clock-controlled genes

AMPK

-

adenosinmonofosfátem aktivovaná proteinkináza

AMP

-

adenosinmonofosfát

ATP

-

adenosintrifosfát

ADP

-

adenosindifosfát

Thr

-

threonin

Ser

-

serin

KD

-

kinázová doména

AID

-

auto-inhibiční doména

LKB1

-

jaterní kináza B1

PP2A PP2C

-

proteinové fosfatázy

CaMKKβ

-

Ca2+ / calmodulin-dependentní protein kináza kináza β

NAD+

-

nikotinamid adenin dinukleotid

NADP

-

nikotinamid adenin dinukleotid fosfát

NADH

-

nikotinamid adenin dinukleotid

NADPH

-

nikotin adenin dinukleotid fosfát

SIRT

-

sirtuin

NAMPT

-

nikotinamid fosforibozyltransferáza

NMNAT

-

nicotinamid mononukleotid adenylyltransferáza

NMN

-

nikotinamid mononukleotid

Lys

-

lysin

PGC-1α

-

PPAR-γ koaktivátor 1a

PPAR-γ

-

peroxisome proliferator-activated receptor-γ

STRAD

-

STE20-related adaptor

MO25

-

mouse protein 25

HEK293T

-

lidské embryonální buňky ledvin 293T

DAG

-

diacylglycerol

PKC

-

protein kináza C

FBXL3

-

F-box/LRR-repeat protein 3

AICAR

-

aminoimidazol-karboxamid ribonukleotid
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ÚVOD

Cirkadiánní hodiny koordinují behaviorální a fyziologické procesy s každodenními cykly
světla a tmy tím, že řídí rytmickou transkripci až tisíců genů. Zatímco hlavní hodiny v mozku
jsou nastaveny světlem, regulátory v periferních orgánech, jako jsou například játra, jsou
regulovány především dostupností potravy. Dostupnost živin ovlivňuje hladinu metabolitů
AMP a NAD+. Na hladinu těchto metabolitů reagují metabolické senzory, prvním z nich je
AMPK, která je aktivována při nedostatku energie a druhým metabolickým senzorem je
SIRT1, jejíž aktivita je závislá na hladinách NAD+. Oba tyto metabolické senzory ovlivňují
mnoho metabolických drah a také přenáší signály o příjmu potravy do cirkadiánního systému.
Mimo jiné systémové hormony, jako je inzulín a glukagon, přispívají také k resetování hodin
(Mukherji et al., 2015), nicméně tato práce se zaměřuje pouze na intracelulární faktory
mechanismů propojujících energetický metabolismus s cirkadiánním systémem.
Je třeba zjistit, jaké jsou klíčové faktory, které informují periferní hodiny o buněčném
energetickém stavu, který je ovlivněn každodenním příjmem potravy. Dále je třeba vysvětlit,
jak poruchy těchto mechanismů narušují cirkadiánní systém a případné léčebné strategie,
které by byly zaměřeny na tyto poruchy. Cílem práce je tedy identifikovat a popsat
mechanismy propojující energetický metabolismus s cirkadiánním systémem.
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2

CIRKADIÁNNÍ SYSTÉM

Cirkadiánní systém umožňuje organismům adaptovat se na denní změny vnějšího prostředí,
synchronizuje se v závislosti na délce trvání světlé části dne tzv. fotoperiodě, jejíž délka se
během roku mění. Dále může být ovlivněn příjmem potravy či aktivitou. Cirkadiánní systém
reguluje širokou škálu fyziologických a metabolických dějů odehrávajících se v tělech
organismů (Balsalobre et al., 2000; Brown et al., 2002). Cirkadiánní rytmy vykazují periodu
v délce cca 24hodin. Tyto rytmy jsou endogenní, vrozené, a probíhají uvnitř každé buňky.
Cirkadiánní systém samovolně řídí tyto rytmy i v neperiodickém prostředí, např. ve stálé tmě,
potřebuje ale každodenní synchronizaci s vnějším solárním cyklem k tomu, aby poskytoval
přesné dvacetičtyřhodinové informace. Jak je schematicky znázorněno na obrázku č. 1, fotony
prostupují skrze buňky retiny, ve které aktivují fotoreceptory a elektrický signál je potom
veden retinohypotalamickým traktem až do hypotalamu, kde je uložen hlavní oscilátor
cirkadiánního komplexu – suprachiasmatická jádra (SCN; z angl. suprachiasmatic nuclei).
SCN dále synchronizují periferní hodiny, pomocí neurohormonálních faktorů. Periferní
oscilátory v jednotlivých tkáních a buňkách jsou autonomní, ale přijímají signály o intenzitě
světla z SCN. Pro dokonalé fungování cirkadiánního systému je tak třeba synchronizace
vnějšího střídání světla a tmy a vnitřních oscilátorů (Herzog et al., 2004).

Obrázek 1: Schématické znázornění cirkadiánního systému:
Vnější změny prostředí, jako je střídání světla a tmy během dne a noci nebo příjem potravy vedou signály
k SCN, respektive k jiným částem hypotalamu. SCN dále ovlivňují periferní tkáně, což vede k ovlivnění sekrece
hormonů či metabolických cest. Signály ze SCN dále ovlivňují fáze spánku a bdění či potravní chování.
Časovaný příjem potravy přímo synchronizuje některé oscilátory v metabolicky aktivních tkáních, např. v játrech
(převzato z Maury et al., 2010).
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1.1. Molekulární podstata endogenních oscilací cirkadiánního systému
Podstata

mechanismu

udržujícího

cirkadiánní

rytmicitu

spočívá

v autoregulačních

transkripčně-translačních zpětnovazebných smyčkách, kterých se účastní sada tzv.
hodinových genů a jejich proteinových produktů (Reppert and Weaver, 2002). Hodinové geny
u savců tvoří: Clock („Circadian locomotor output cycles kaput“), Bmal1 („Brain and muscle
Arnt-like protein 1“), Per1, Per2 („Period“), Cry1, Cry2 („Cryptochrome“), Rorα a Rev-erbα.
Transkripty a proteinové produkty těchto genů tvoří již výše zmíněné zpětnovazebné
transkripčně-translační smyčky. Kromě těchto hodinových genů existují i geny, které jsou
molekulárními hodinami řízeny (CCGs; z angl. clock-controlled genes). CCGs mají ve svých
promotorech vazebná místa, na která se váží proteinové produkty hodinových genů jako
transkripční faktory (Bozek et al., 2009). Produkty CCGs nejsou nezbytné pro mechanismus
zpětnovazebných smyček, ale jejich prostřednictvím jsou signály ze SCN přenášeny dále do
mozku a těla (Panda et al., 2002; Storch et al., 2002).
Princip zpětnovazebné smyčky se obvykle popisuje od ranní fáze, ve které hodinové
geny Clock a Bmal1 tvoří heterodimer, který se naváže na vazebnou E-box sekvenci uvnitř
promotoru genů Rorα, Rev-erbα, Per a Cry a tak během dne aktivují jejich transkripci
(Gekakis et al., 1998). Produkty genů Per a Cry při určité koncentraci v cytoplasmě vytvoří
komplexy a vstupují do jádra, kde tlumí svojí vlastní transkripci navázáním na komplex
CLOCK:BMAL1 (Lee et al., 2001). Hladina proteinů v cytoplazmě je ovlivňována řízenou
degradací. V noci je komplex PER/CRY degradován, tím se uvolní inhibiční vazba k
heterodimeru CLOCK:BMAL1 a spustí se tak nový cyklus aktivace transkripce. PER proteiny
jsou fosforylovány kaseinkinázou 1 epsilon (CK1ε) nebo delta (CK1δ), které jsou aktivované
pomocí AMPK (adenosin monofosfátem aktivovaná proteinkináza) a tím připravovány pro
degradaci v proteazomu spolu s proteiny CRY (Akashi et al., 2002). AMPK kináza funguje
jako jeden z několika metabolických senzorů, který přenáší informace o stavu energetického
metabolismu na cirkadiánní systém. Díky této degradaci se prodlužuje doba, kdy je dosaženo
mezní hodnoty v akumulaci proteinů pro přestup do jádra.
Základní zpětnovazebnou smyčku doplňuje druhá, která má roli spíše stabilizační a
upevňuje délku endogenní periody. Její podstatu tvoří protein REV-ERBα, který se váže na
promotor genu Bmal1 a tím inhibuje jeho transkripci. O vazebné místo soutěží s RORα, který
transkripci genu Bmal1 naopak aktivuje. Výsledkem je rytmicita v expresi genu Bmal1, která
je v protifázi k transkripci genů Per a Cry (Preitner et al., 2002). Tyto transkripčně-translační
zpětnovazebné smyčky názorně zobrazuje obrázek č. 2.
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Je zajímavé, že novější studie ukázaly 24 hodinový redoxní cyklus v červených
krvinkách, bezjaderných buňkách, což naznačuje, že cirkadiánní rytmus je sebeudržitelný
dokonce v nepřítomnosti transkripční kontroly exprese hodinových genů (O’Neill and Reddy,
2011).

Obrázek 2: Schéma transkripčně-translační smyčky, která řídí cirkadiánní rytmy u savců.
Pomocí dimeru CLOCK:BMAL1 se aktivují hodinové geny navázáním na jejich E-box sekvence na promotoru.
Tyto geny kódující proteiny CRY a PER, které fungují jako negativní regulátory. Pomocí sekvence E-box jsou
aktivovány také hodinami kontrolované geny (CCGs). Většina CCGs pak kóduje funkční proteiny důležité pro
fyziologické procesy, např. základní hormony pro metabolickou a hormonální regulaci (vasopresin). DBP a
REV-ERBα jsou další transkripční faktory aktivované CLOCK-BMAL1, které regulují expresi genů s D-boxem
a RORE elementy v jejich promotorech (převzato z Reppert and Weaver, 2002).

3

AMPK

AMPK je proteinkináza, která je ústředním regulátorem energetické homeostázy v těle.
AMPK koordinuje jednotlivé metabolické dráhy a tím udržuje v rovnováze příjem a výdej
energie, katabolické a anabolické stavy, protože ovlivňuje jak centrální nervový systém, tak
periferní tkáně. AMPK

je serin / threonin kináza, která tvoří heterotrimerní komplex

sestávající z katalytické α-podjednotky (α1 a α2), β-podjednotky (β1 a β2) a regulační
podjednotky γ (γ1, γ2 a γ3; 1) (Xiao et al., 2011).
3.1

AKTIVACE AMPK
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Jako buněčný senzor energie je AMPK aktivována vysokou hladinou AMP v reakci na stavy
vyčerpávající hladinu energie, například hladovění, které způsobí hypoglykémii, nebo hypoxii
či vystavení toxinům, které inhibují mitochondriální respirační řetězec (Mihaylova and Shaw,
2011). Savci získávají energii z organických sloučenin, především sacharidů, tuků a bílkovin,
které jsou oxidovány, aby uvolňovaly energii, která se pak ukládá ve formě ATP. Všechny
buňky v těle ukládají energii, hlavními složkami je ATP a ADP, přeměňované reakcí
ATP↔ADP + P. Spotřebovávání energie proto vede k nárůstu intracelulární hladiny ADP.
Vzhledem k tomu, že reakce je reverzibilní (2ADP↔ATP + AMP), hladina AMP výrazně
vzroste, když se poměr ADP:ATP zvýší během spotřeby energie. Proto za podmínek
nedostatečné intracelulární energie dochází ke zvýšení hladiny AMP.

3.1.1

Alosterická aktivace AMPK pomocí AMP

První třídou přímých aktivátorů AMPK jsou molekuly AMP. Tyto molekuly vyvolávají
konformační změnu v komplexu AMPK, která umožňuje další aktivaci fosforylací Thr-172 v
podjednotce AMPKα (Hawley et al., 1996). Molekulární mechanismus, který je základem
alosterické aktivace AMPK navázáním AMP byl prokázán několika nedávnými studiemi
(Xiao et al., 2007, 2011, 2013). Podjednotka AMPKγ obsahuje repetitivní domény
cystathionin-β-syntázy, pomocí kterých se AMPK aktivuje v reakci na buněčné adenosinové
nukleotidy (AMP, ADP nebo ATP). Čtyři po sobě jdoucí domény cystathionin-β-syntázi v
podjednotce AMPKy poskytují čtyři potenciální vazebná místa pro adenosinové nukleotidy.
Tato vazebná místa mají čísla od jedné do čtyř podle počtu repeticí domény cystathionin-βsyntázi nesoucí konzervovaný aspartátový zbytek, který se podílí na vazbě ligandu (Ignoul,
2005; Viana et al., 2007). U savců má podjednotka AMPKγ vazebné místo 2 vždy prázdné a
na místo 4 se váže molekula AMP, vazebná místa 1 a 3 představují regulační místa, kde o
navázání soutěží adenosinové nukleotidy (Oakhill et al., 2012). Vazba molekuly AMP na
vazebné místo 1 vede k alosterické aktivaci AMPK, zatímco vazba molekuly AMP na
vazebné místo 3 moduluje fosforylační stav Thr-172 (Xiao et al., 2011). Katalytická AMPKα
podjednotka obsahuje N-terminální kinázovou doménu (KD) následovanou auto-inhibiční
doménou (AID). AID interaguje s laloky KD a způsobuje, že AMPK zůstává v neaktivní
konformaci. Jakmile se molekula AMP naváže na podjednotku AMPKγ, tak α -RIM (senzor
pro adenosinové nukleotidy) mezi KD/AID a globulární C-terminální doménou AMPKα
podjednotky začne interagovat s jedním s navázaných regulujících adenosinových nukleotidů
na podjednotce AMPKγ. Tato změna konformace způsobí uvolnění KD od AID, což vede
k aktivaci AMPK komplexu.
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3.1.2

Regulace aktivity AMPK pomocí kináz

Aktivace AMPK zahrnuje fosforylaci Thr-172 a alosterickou modulaci KD v AMPKα
katalytické podjednotce. Dvě kinázy jaterní kináza B1 (LKB1) (Hawley et al., 2003) a
CaMKKβ (Ca2+ / calmodulin-dependentní protein kináza kináza β) slouží k fosforylaci Thr172 podjednotky AMPKα (Woods et al., 2005). LKB1 dependentní fosforylace Thr-172
podjednotky AMPKα se zvyšuje navázáním molekuly AMP na podjednotku AMPKγ, zároveň
navázání molekuly AMP brání defosforylace této aktivační fosforylace proteinovými
fosfatázami, jako je PP2A a PP2C (Hawley et al., 1995). Účinek AMP na fosforylaci Thr-172
AMPKα podjednotky je zřejmě závislý na myristoylaci (přidání kyseliny myristové) Nkoncové části β-podjednotky AMPK (Oakhill et al., 2010, 2011). Tyto údaje naznačují, že
fosforylační / defosforylační rovnováha na Thr-172 na podjednotce AMPKα zahrnuje vazbu
molekuly AMP na podjednotku AMPK a N-terminální modifikaci β-podjednotky AMPK,
čímž je přidána další úroveň složitosti aktivačního mechanismu AMPK. Kináza CaMKKβ
může aktivovat AMPK jako odpověď na zvýšení buněčného Ca2+ bez významné změny v
hladinách adenosinových nukleotidů (ATP / ADP / AMP) na rozdíl od kinázy LKB1.
Výsledkem aktivace AMPK je produkce ATP a obnovení poměrů hladin AMP:ATP a
ADP:ATP, umožňující vyvážení rychlosti katabolismu a využití ATP a tím udržení
homeostázy buněčné energie. AMPK reguluje anabolické procesy tím, že je vypne, když se
sníží stav buněčné energie. Anabolické dráhy tvoří biosyntéza lipidů, sacharidů, bílkovin a
ribosomální RNA (Hardie et al., 2016).
3.2

FUNKCE AMPK

Jako první substrát je při nedostatku energie (ATP) využívána glukóza, která je dodávána
z krve nebo z uloženého glykogenu. Hladina glukózy se v krvi udržuje mimo jiné díky
glukoneogenezi, která probíhá v játrech. AMPK stimuluje glykolýzu (Marsin et al., 2000,
2002) a inhibuje syntézu glykogenu prostřednictvím inhibiční fosforylace glykogensyntázy
(GS) (Hunter et al., 2011). Regulace cirkadiánního systému úzce souvisí s aktivací AMPK,
toto propojení souvisí a kontrolou fyziologie v celé řadě tkání prostřednictvím
koordinovaných transkripčních faktorů.

3.2.1

AMPK a její funkce v rámci cirkadiánního systému

Při studiu myších fibroblastů bylo prokázáno, že

AMPK reagující na dostupnost živin

fosforyluje a destabilizuje CRY1. AMPK pomocí fosforylace umožní CRY1 fungovat jako
energetický senzor, který může převést signál o stavu živin v organismu do cirkadiánního
14

systému. AMPK fosforyluje CRY1 Ser-71, což stimuluje přímou vazbu F-box ligázy FBXL3
(z angl. F-box/LRR-repeat protein 3) na CRY1. Tato vazba vede k

ubiquitinem

zprostředkované degradaci CRY1, která tak prodlužuje fázi hodin (Siepka et al., 2007).
Pokud AMPK fosforylací CRY1 reguluje fázi periferních hodin, tak její aktivita,
exprese nebo lokalizace musí také podléhat cirkadiánní regulaci. Lamia a kolegové (2009) při
zkoumání jater myší zjistili, že fosforylace substrátů AMPK Raptor-Ser792 a ACC1-Ser79
byla vyšší během dne. Také byla zaznamenána cirkadiánní exprese mRNA kódující regulační
AMPKβ podjednotku. Vzhledem k tomu, že podjednotková kompozice komplexu AMPK
ovlivňuje svojí vlastní lokalizaci (Suzuki et al., 2007), tak oscilace podjednotky AMPKβ
může regulovat přesun AMPK do jádra. Podjednotka AMPKα také vykazovala cirkadiánní
rytmus lokalizace v jádře synchronizovaný s expresí podjednotky AMPKβ. Načasování
největší lokalizace podjednotky AMPKα v jádře se shoduje s minimální jadernou lokalizací
CRY1, což naznačuje, že rytmický přesun AMPK do jádra může přispět k AMPKzprostředkované fosforylaci a degradaci kryptochromů. V dalším pokusu in vivo naměřili
protein CRY1 v játrech z myší injekovaných buď solným roztokem nebo AMPK agonistou
AICAR(aminoimidazol-karboxamid ribonukleotid) v časných nočních hodinách. Aktivace
AMPK snížila endogenní CRY1 v průměru o 67% in vivo. Pro podrobnější výzkum role
AMPK v játrech, byli zkoumány cirkadiánní proteiny a transkripty v játrech kontrolních myší
(LKB1 +/+) nebo vrstevnic, které nesly ztrátu LKB1 v hepatocytech (LKB1L / L). Specifická
delece LKB1 v játrech zrušila aktivaci AMPK v tomto orgánu a významně zvýšila množství
CRY1 přítomného v jaterních jádrech v průběhu cirkadiánního cyklu, zejména během denních
hodin, kdy byla AMPK nejaktivnější u kontrolních myší (Shaw, 2005). Toto zvýšení bylo
spojeno se snížením REV-ERBα a sníženou amplitudou cirkadiánních transkriptů v průběhu
cirkadiánního cyklu. Tudíž ztráta aktivity AMPK in vivo stabilizuje kryptochromy a narušuje
cirkadiánní rytmy, což je v souladu s hypotézou, že tato cesta přispívá k metabolické regulaci
periferních cirkadiánních hodin nezávislých na světle.(Lamia et al., 2009).
Um a kolegové (2007) ve své studii zkoumali možnost, že AMPK reguluje délku
periody stimulací CKIɛ zprostředkované degradace PER2. Jejich výsledky ukazují, že Ser389 je primárním fosforylačním místem AMPK in vitro i in vivo v CKIε. AMPK fosforyluje
Ser-389 z CKIɛ, tím zvýší aktivitu CKIɛ, která degraduje PER2, což vede ke zkrácení délky
periody (Um et al., 2007). V další studii se Oosterman a Belsham (2016) zaměřili na vliv
různých koncentrací glukózy a rytmickou expresi hodinových genů Per2 a Bmal1 v
immortalizované hypotalamické buněčné linii mHypoE-37, tyto buňky endogenně
exprimovaly hodinové geny a byly použity k potvrzení hypotézy, že glukóza může měnit
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cirkadiánní hodiny v neuronech hypothalamu. Buňky mHypoE-37 byly kultivovány v médiu
obsahujícímu nízkou (0,5 mM) nebo vysokou (5,5 mM) glukózu, po které byla
vyhodnocovaná transkripční exprese Per2 a Bmal1 po dobu 36 hodin. Rytmicita exprese
Bmal1 nebyla ovlivněna rozdílnými koncentracemi glukózy, zatímco vysoké koncentrace
glukózy zkrátily dobu a způsobily fázové zpoždění v expresi Per2 (Oosterman and Belsham,
2016).
Nízká hladina glukózy spustí aktivaci AMPK, aktivovaná AMPK fosforyluje CRY1
a tím ho degraduje. AMPK také stimuluje CKIɛ zprostředkovanou degradaci PER2.Tímto
mechanismem se prodlužuje doba, kdy je dosaženo mezní hladiny proteinů PER a CRY v
cytoplasmě pro vytvoření komplexu a přestupu do jádra, kde by navázáním inhibovali
heterodimer CLOCK:BMAL1. Ztráta aktivity AMPK stabilizuje CRY a PER, které tak
mohou vytvořit komplex, přestoupit do jádra a navázat se na heterodimer CLOCK:BMAL1,
čímž ho inhibují.

4

INTERAKCE

CIRKADIÁNNÍHO

CYKLU

A

BUNĚČNÉHO

METABOLISMU
Cirkadiánní hodiny hrají důležitou roli v regulaci metabolických drah, stejně tak se do
cirkadiánního komplexu zapojují metabolity a procesy metabolismu (Bellet and SassoneCorsi, 2010; Peek et al., 2013). Poměry NAD+/NADH a NADP+/NADPH v buňce ovlivňují
cirkadiánní systém. Rutter a kolegové (2011) ve své studii ukázali, že vysoké hladiny
oxidovaného stavu NAD+ a NADP+ snižují vazbu heterodimeru CLOCK:BMAL1 na E-box
sekvence v promotorech genů, zatímco redukované formy (NADH a NADPH) zvyšují
vazebnou aktivitu heterodimeru CLOCK:BMAL1. Toto zjištění poukazuje na propojení
buněčného metabolismu s cirkadiánním systémem.
4.1

SIRTUINY

Sirtuiny jsou NAD+ dependentní deacetylázy, které mají zásadní vliv na regulaci jaderných
dějů (např. histonovou deacetylaci), ale také na regulaci metabolických enzymů (Huang et al.,
2010; Imai and Guarente, 2010).
Skupina sirtuinů má 7 zástupců, které ovlivňují různé fyziologické funkce jako je
stárnutí, zachování integrity genomu, metabolismus a liší se i ve svých enzymatických
funkcích (Chang and Guarente, 2014; Haigis and Sinclair, 2010). Lokalizace jednotlivých
Sirtuinů v buňce se také liší. SIRT1 se nachází v jádře i cytoplazmě buněk, SIRT2 se nachází
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v cytoplazmě, SIRT 3, 4 a 5 jsou v mitochondriích a SIRT7 se nachází v jádře (Flick and
Lüscher, 2012; Hall et al., 2013).
4.2

NAD+

Pro fungování cirkadiánního systému je důležitá biosyntéza NAD+ (nicotinamid adenin
dinucleotid) probíhající v mitochondriích. NAD+ je v mitochondriích především využíván
jako kofaktor pro redoxní reakce (Hirschey et al., 2010). Hlavními enzymy pro biosyntézu
NAD+ jsou NAMPT (nicotinamid fosforibosyltransferáza ) a NMNAT (nicotinamid
mononukleotid adenylyltransferáza) (Berger et al., 2005; Yang et al., 2007). Prekurzorem pro
biosyntézu NAD+ je nicotinamid. NAMPT katalyzuje přeměnu nikotinamidu na NMN
(nikotinamid mononukleotid). Poté NMNAT dokončí konverzi NMN a ATP na NAD+ (obr.
č. 3; Imai, 2010).

Obrázek 3: Biosyntéza NAD+
Nicotinamid (Nic) je prekurzorem pro biosyntézu NAD+. NAMPT katalyzuje syntézu NMN (nikotinamid
mononukleotid) z nikotinamidu a 5'-fosforibosyl-l-Pyrofosfátu (PRPP). Poté mononukleotid adenylyltransferázy
nikotinamid (NMNAT) dokončí konverzi NMN a ATP na NAD. Sirtuiny pak využijí NAD + pro své funkce a
produkují nikotinamid a O-acetyl-ADP-ribózu (převzato z Imai, 2010).

4.2.1

Regulace biosyntézy NAD+ cirkadiánním systémem

Nedávné studie na myších (Nakahata et al., 2009; Ramsey et al., 2009) ukázaly, že
cirkadiánní hodiny řídí cyklickou syntézu NAD+. Myši s mutacemi v hodinových genech
Clock a Bmal1 vykazovaly značně nízké hladiny NAD+ naměřených v játrech během cyklu
den-noc, zatímco ty, které měly nedostatek represorových hodinových genů Cry1 a Cry2 měly
zvýšenou hladinu NAD+. Tyto výsledky poukazují na přímou regulaci NAD+ cirkadiánním
cyklem (Ramsey et al., 2009). Molekulární hodiny totiž řídí transkripci NAMPT pomocí
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hodinových genů Clock a Bmal1, které se naváží na E-box genu pro enzym NAMPT a přímo
tak aktivují jeho expresi (Ramsey et al., 2009). Z toho vyplývá, že metabolit NAD+ osciluje
dle cirkadiánní rytmicity.

4.3

SIRT1 A JEJÍ FUNKCE V CIRKADIÁNNÍM SYSTÉMU

Jedna z hlavních komponent molekulárního mechanismu cirkadiánních hodin, protein
CLOCK, funguje jako acetyláza, která acetyluje histony H3 a BMAL1 na Lys-537, což
zásadně přispívá k remodelaci chromatinu při iniciaci transkripce cílových genů (Nakahata et
al., 2008a). SIRT1 se váže s CLOCK a narušuje funkci komplexu CLOCK:BMAL1
deacetylací Lys-537 na BMAL1 (Nakahata et al., 2008b). SIRT1 dále deacetyluje PER2, což
vede k jeho ubiquitinaci a následné degradaci v proteasomu (Asher et al., 2008). SIRT1 tedy
takto ovlivňuje buněčné hladiny svého koenzymu NAD+ neboť deacetylovaný heterodimer
CLOCK:BMAL1 nespouští transkripci NAMPT, chybí tak enzym pro syntézu NAD+ a bez
NAD+ nedojde k aktivaci SIRT1 (Eckel-Mahan and Sassone-Corsi, 2009). Deficience
nedeacetylovaného BMAL1 tedy vede k snížení exprese NAMPT a tím ke snížení hladiny
NAD+ (Ramsey et al., 2009). Buněčné metabolické děje jsou tedy pevně spřaženy
s cirkadiánním systémem touto zpětnovazebnou regulační smyčkou (obr. 4).

Obrázek 4: Propojení enzymatické a transkripční zpětnovazebné smyčky cirkadiánního systému.
Pro biosyntézu NAD+ je nezbytný enzym NAMPT, jehož produkci řídí hodinové geny Clock a Bmal1. Vzniklý
NAD+ aktivuje SIRT1, která se váže na heterodimer CLOCK:BMAL1 a deacetylací BMAL1 a H3 naruší jeho
aktivitu a k tvorbě NAMPT tak nedojde. Při nedostatku NAD+ nedojte k aktivaci SIRT1 a heterodimer
CLOCK:BMAL1 spustí expresi NAMPT. NAD+ tedy spojuje dvě zpětnovazebné smyčky nezbytné pro
propojení cirkadiánních hodin a produkce metabolitů (převzato z Eckel-Mahan and Sassone-Corsi, 2009).
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4.3.1

PGC-1α

Jedním z cílů aktivity SIRT1 je protein PGC-1α (Peroxisome proliferator-activated receptor-γ
koaktivátor, neboli PPAR-γ koaktivátor 1a), hlavní regulátor mitochondriální biogeneze,
neboť podporuje transkripci mitochondriálních genů (Wu et al., 1999). Jeho exprese je vysoká
především v tkáních bohatých na mitochondrie s velmi aktivním oxidačním metabolismem,
jako je srdce, kosterní svaly, hnědá tuková tkáň a dále pak v mozku či ledvinách. Naopak jeho
exprese je nízká v bílé tukové tkáni a játrech. Bylo prokázáno, že v játrech tento protein
vykazuje cirkadiánní oscilace a že reguluje cirkadiánní rytmus stimulací exprese hodinového
genu Bmal1 a Rev-erb a to prostřednictvím koaktivace ROR. Nedávná studie ukázala, že tento
protein interaguje se SIRT1 v SCN a po deacetylaci se spolu se SIRT1 váže na promotor
Bmal1 a prostřednictvím koaktivace RORα a RORγ tak spouští jeho transkripci (Chang and
Guarente, 2013; Liu et al., 2007). Kromě toho je nutná fosforylace PGC1α pomocí AMPK
předtím, než může být deacetylován SIRT1 (Cantó et al., 2010). Liu a kolegové (2007) ve
svém pokusu na myších prokázali, že PGC-1α je součástí cirkadiánních oscilátorů a
propojuje cirkadiánní systém s buněčným metabolismem. Myši bez PGC-1α vykazovali
abnormální denní rytmy aktivity, tělesné teploty a metabolismu. U těchto myší byla v játrech
pozorována snížená exprese hodinových genů Bmal1, Cry1 a Cry2. Myši bez PGC-1α měly
větší citlivost na inzulín a byly odolné vůči stravou vyvolané obezitě, což bylo způsobenou
hyperaktivitou a efektivnějším metabolismem (Liu et al., 2007).
V další studii Li a kolegové (2011) ukázali, že PGC-1α slouží jako substrát pro
CK1δ, čímž přenáší cirkadiánní časové signály do jaterní metabolické regulace. V
hepatocytech CK1δ potlačuje indukci exprese glukoneogenního genu jako odpověď na
glukagon, který částečně indukuje glukoneogenezi prostřednictvím PGC-1α (Lin et al., 2005).
Glukoneogeneze je novotvorba glukózy z necukerných substrátů, jako jsou glukogenní
aminokyseliny, laktát a glycerol z tuků. CK1δ fosforyluje PGC-1α a tím inhibuje jeho funkci
v játrech (jako je glukoneogenní genová exprese) (Li et al., 2011). Naopak SIRT1 deacetylací
aktivuje PGC-1α a tak podporuje transkripci glukoneogenního genu a oxidaci mastných
kyselin a inhibici transkripce glykolytického genu v játrech (Rodgers et al., 2005). Z toho
vyplývá, že aktivní AMPK prostřednictvím aktivace SIRT1 zajišťuje glukoneogenezi
v játrech zprostředkovanou PGC-1α.
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4.3.2

Interakce SIRT1 a AMPK

Vzájemná interakce mezi AMPK a SIRT1 je součástí cirkadiánního systému a metabolického
stavu organismu (obr. č. 5). Při nedostatku živin zvýšené hladiny AMP spustí aktivaci
AMPK. Aktivní AMPK zvýší expresi NAMPT a hladinu NAD+ v buňkách. Zvýšená hladina
NAD+ aktivuje SIRT1, která se váže na heterodimer CLOCK:BMAL1, čímž tak narušuje jeho
funkci. Aktivita SIRT1 zprostředkovaná AMPK také vede k deacetylaci a modulaci PGC-1α
(Fulco et al., 2008). Mechanismy, které popisují aktivaci PGC-1α indukovanou AMPK:
1. AMPK přímou fosforylací aktivuje SIRT1, aktivní SIRT1 pak pomocí deacetylace
aktivuje PGC-1α (Jager et al., 2007).
2. SIRT1 zprostředkovává deacetylaci PGC1α. AMPK aktivuje SIRT1 zvýšením hladin
NAD+ nebo je SIRT1 aktivována zvýšením poměru NAD+/NADH. SIRT1 může být
také aktivována na AMPK dependentním vzestupem exprese NAMPT. Neaktivní
AMPK nezvýší hladinu NAD+ a tedy nedojde ani k aktivaci SIRT1. Neaktivní SIRT1
nedeacetyluje Lys-537 na BMAL1, který tak v komplexu s CLOCK může spustit
transkripci NAMPT (Fulco et al., 2008).
3. SIRT1 aktivuje AMPK deacetylací a aktivací LKB1, což naznačuje přítomnost
zpětnovazebné smyčky mezi AMPK a SIRT1 (Lan et al., 2008).

Obrázek 5: Vzájemná interakce mezi AMPK a SIRT1.
AMPK zvyšuje aktivitu SIRT1 zvýšením exprese NAMPT v buňce a hladiny NAD+, což vede k inhibici
komplexu CLOCK-BMAL1. Aktivita SIRT1 zprostředkovaná AMPK také aktivuje deacetylaci a modulaci
aktivity downstream SIRT1 cílů, které zahrnují PGC-1α (převzato z Lee and Kim, 2013).
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Aktivní SIRT1 svou funkcí reguluje hladinu acetylace LKB1. LKB1 je serinthreoninová protein kináza, která fosforyluje a aktivuje 13 kináz, z nichž jedna je AMPK.
Pokud není spojena s jiným proteinem, tak je LKB1 lokalizována v jádře, ale k její aktivaci
dochází především v cytoplazmě po vytvoření komplexu se STRAD (z angl. STE20-related
adaptor) a MO25 (z angl.. mouse protein 25) (Baas, 2003; Boudeau, 2003). Po aktivaci LKB1
fosforyluje AMPK na Thr-172, což je proces nutný pro její aktivaci (Sanders et al., 2007).
Lan a kolegové (2008) při své studii zjistili, že Lys-48 je klíčovým lysinem, kterým
SIRT1 pomocí deacetylace moduluje funkce LKB1. Deacetylace a aktivita LKB1 v játrech
potkanů byla zvýšena během hladovění, přesněji LKB1 byla o 33% vyšší a její celková
acetylace byla o 60% nižší v játrech potkanů hladovějících po 48 hodin než v játrech u
potkanů po refeedu. Navíc toto zvýšení aktivity LKB1 bylo spojeno s větším než
dvojnásobným zvýšením AMPK. Tyto výsledky potvrzují hypotézu, že během hladovění se
aktivuje AMPK, která svou aktivitou zvýší hladinu NAD+ nebo poměr NAD+/NADH.
Zvýšené hladiny NAD+ zvýší expresi a deacetylační aktivitu SIRT1. SIRT1 deacetyluje
LKB1, tento proces je spojen s přestupem LKB1 do cytoplasmy, kde vytvoří komplex se
STRAD a aktivuje se. Výsledná data ukazují, že SIRT1 aktivuje AMPK tímto mechanismem
jak v kultivovaných buňkách HEK293T (lidské embryonální buňky ledvin 293T), tak i v
játrech potkanů in vivo (Lan et al., 2008).

4.3.3

Stárnutí organismu a sirtuiny

Sirtuiny jsou ovlivňovány vnějšími změnami jako je hladovění, poškození DNA nebo
oxidační stres (Haigis and Sinclair, 2010). Aktivace sirtuinů podporuje rezistenci vůči těmto
změnám a tak prodlužují život mnoha organismů, navíc bylo v dalších studiích zjištěno, že
sirtuiny mohou i zmírnit příznaky nemocí projevujících se typicky ve stáří, jako je diabetes
typu dva, rakovina, kardiovaskulární či neurodegenerativní onemocnění (Guarente, 2013;
Satoh et al., 2011).
S přibývajícím věkem se snižuje hladina NAD+. Jsou důkazy, že od věku 45let se snižuje
hladina NAMPT, naopak fyzická aktivita a cvičení mají opačný efekt (Costford et al., 2010).
Jak již bylo vysvětleno výše, exprese NAMPT je regulována cirkadiánními transkripčními
faktory CLOCK a BMAL1. Pokud tedy jejich hladina klesá s věkem, způsobí to deficit
NAMPT a následně i NAD+ (Chang and Guarente, 2013). Nedostatek NAD+ má za následek
pokles aktivity SIRT1, dojde tak ke snížení enzymatické funkce SIRT1 v reparačních
mechanismech buňky a také v mechanismu regulace transkripční zpětnovazebné smyčky
cirkadiánního systému.
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5

DYSREGULACE CIRKADIÁNNÍHO SYSTÉMU

V předchozích kapitolách bylo vysvětleno fungování a regulace cirkadiánních hodin
v interakci s metabolismem. K dysregulaci může dojít buď endogenními změnami
v cirkadiánním systému, nebo změnou vnějších podmínek, jako je špatné časování příjmu
potravy, špatně nastavený spánek nebo přesun v časových pásmech. Každá změna rovnováhy
cirkadiánního systému způsobené sníženou expresí hodinových genů a následnou změnou
hladiny CCGs ovlivní periferní tkáně a fyziologické procesy v těle. Také stárnutím se mění
přirozené rytmy a tím exprese hodinových genů. Změnou cirkadiánních rytmů se mění i
perioda a kvalita spánku, což může vést k množství patologických stavů.
5.1

OBEZITA A CIRKADIÁNNÍ SYSTÉM

Obezita způsobuje tisíce úmrtí ročně na celém světě, a to přímo i nepřímo kvůli
onemocněním, ke kterým přispívá, včetně rakoviny, kardiovaskulárních chorob a diabetu typu
dva. Cirkadiánní regulace příjmu energie je u savců konzistentní. Savci mají tendenci
konzumovat převážnou většinu jídla a vody během období bdění. K tomu dochází během dne
u denních savců a během noci u nočních zvířat. Příjem potravy zahrnuje humorální faktory
působící na hypotalamické neurony, které nakonec řídí nutkání přijímat či nepřijímat potravu.
Toho je dosaženo endokrinními molekulami zahrnujícími leptin, ghrelin a peptid YY působící
na neurony uvnitř hypotalamického obloukového jádra (Elmquist et al., 2005). Další údaje
získané v posledním desetiletí prokázaly jednoznačně klíčovou úlohu hypotalamického
AMPK v regulaci obou částí rovnice energetické bilance, tj. příjmu a výdeje energie (Lage et
al., 2008). Mnoho studií ukazuje, že aktivace hypotalamické AMPK se podílí na stimulaci
příjmu potravy a aktivita hypotalamické AMPK je zvýšena během hladovění a snížena během
příjmu potravy (Kim et al., 2004a, 2004b; Minokoshi et al., 2004).

5.1.1

Nadměrný příjem kalorií

Při nadměrnému příjmu kalorií stoupá hladina glukózy. Nadměrná glukóza snižuje aktivitu
AMPK u několika tkání, jako jsou svaly, játra a ledviny. Zajímavé je, že toto snížení aktivity
nebylo doprovázeno změnou poměru AMP/ATP, nicméně bylo pozorováno zvýšení poměru
laktátu/pyruvátu, což ukazuje na změnu redoxního stavu (snížený poměr NAD+/NADH)
(Coughlan et al., 2013). Na poměr NAD+/NADH je citlivá SIRT1. Nízká hladina NAD+ vede
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ke snížení exprese nebo nepřímé inhibici SIRT1. Neaktivní SIRT1 nemůže deacetylovat a tím
aktivovat LKB1. Neaktivní LKB1 není schopna aktivovat AMPK. Tímto mechanismem
vysoká hladina glukózy moduluje aktivitu AMPK prostřednictvím SIRT1(Coughlan et al.,
2015).
U stravy bohaté na tuky dochází ke koncentraci mastných kyselin v organismu.
Ukázalo se, že taková strava vede ke změnám v expresi cirkadiánního komplexu a jeho
transkriptů, jako je Clock, Bmal1 a Per2 v hypotalamu, jaterních a tukových buňkách
(Kohsaka et al., 2007). Nadbytek tuku vede k akumulaci DAG a ceramidů, které jsou toxické
deriváty lipidů ve svalech (Amati, 2012; Chavez and Summers, 2012). DAG je aktivátor PKC
(protein kináza C), která spolu s AKT, která je stimulovaná inzulínem (Kovacic et al., 2003),
fosforyluje Ser-485/491 podjednotku AMPKα a tím jí inhibuje (Horman et al., 2006).
Palmitát, nejrozšířenější nasycený tuk, vede k de novo syntéze ceramidů. Bylo prokázáno, že
dlouhodobá expozice palmitátu snižuje aktivitu AMPK v různých tkáních a buňkách současně
se sníženou citlivostí na inzulín (Wu et al., 2007). Ve studii na myších získaná data prokázala,
že jedinci se stravou bohatou na tuky mají sníženou fosforylaci AMPK Thr-172 v játrech i ve
svalech (Muse et al., 2004; Wilkes, 2005). Mimo jiné i vysoké hladiny aminokyselin, zejména
s větvenými řetězci inhibují AMPK a to zvýšením hladiny ATP a snížením poměru
AMP/ATP (Saha et al., 2010, 2011). Je zřejmé, že kaskády signální transdukce indukované
palmitátem vedou ke změnám exprese cirkadiánního transkriptu, jako je zvýšení Bmal1 a
Clock a snížení hladiny PER2 a Rev-Erbα prostřednictvím regulace AMPK.
Z těchto informací vyplývá, že nadměrný příjem kalorií vede k potlačení aktivace
AMPK na různých úrovních. Neaktivní AMPK nedegraduje CRY a PER, tím dojde
k rozhození cirkadiánního cyklu, neboť CRY a PER vytvoří komplex a navázáním na
heterodimer CLOCK:BMAL1 tlumí svojí vlastní transkripci. Neaktivní AMPK nemůže
ovlivnit ani hladiny NAD+ či poměr NAD+/NADH a tak nemůže přispět k aktivaci SIRT1,
která se tak nenaváže na PER2, aby ho degradovala. Mendoza a kolegové (2008) ve své studii
došli k závěru, že dieta bohatá na tuky přes zvýšenou hladinu glukózy modifikuje redoxní
stav SCN buněk a tím zprostředkovává denní změny vazebné aktivity komplexu
CLOCK:BMAL1 na E-boxy hodinových genů. Tyto změny vazebné aktivity mohou způsobit
zpomalení cirkadiánních oscilací a prodloužení endogenní periody (Mendoza et al., 2008).

5.1.2

Omezený příjem kalorií

Naopak omezení přijímaných kalorií má mnoho příznivých účinků, které jsou dobře
uznávanými regulátory stárnutí, několik studií o stárnutí se zaměřilo na AMPK. Tyto studie
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ukázaly, že aktivace AMPK v reakci na různé podněty, jako je cvičení a svalová kontrakce, se
s přibývajícím věkem snižuje. AMPK hraje zásadní roli při regulaci dlouhověkosti
indukovaných omezením kalorií (Salminen and Kaarniranta, 2012). Vedle svého účinku na
poměr AMP/ATP, omezení kalorií aktivuje AMPK prostřednictvím několika mechanismů. Za
prvé, omezení kalorií zvyšuje poměr NAD+/NADH, který aktivuje SIRT1, která pak aktivuje
AMPK deacetylací a aktivací LKB1 (Ruderman et al., 2010). Za druhé, na rozdíl od výše
uvedených nedostatků, omezením kalorií dojde i ke snížení hladiny inzulínu v krvi, která
může aktivovat AMPK snížením inhibiční fosforylace zprostředkované AKT (Saha et al.,
2011). Za třetí, omezení kalorií stimuluje sekreci adiponektinu (hormon tukové tkáně) z
adipocytů, které aktivují AMPK ve více tkáních, včetně kosterních svalů, u obézních jedinců
je sekrece adiponektinu významně snížena, což částečně vysvětluje jejich sníženou aktivitu
AMPK (Yamauchi et al., 2002).
Vzhledem k tomu, že aktivita AMPK je ovlivňována množstvím přijímaných živin je
její aktivace cílem léčby nemocí spojených s obezitou. Dosavadní terapie pro léčbu diabetu
typu dva a metabolického syndromu zahrnují farmakologické látky jako je metformin
(Ruderman and Prentki, 2004).

5.1.3

Metformin v léčbě diabetu typu dva a jeho spojitost s cirkadiánním systémem

Metformin je typ biguanidu, což je syntetický derivát guanidu, který je přírodním produktem
z rostliny Galega officinalis, a byl používán jako antidiabetikum první řady kvůli své
schopnosti snížit tvorbu glukózy v játrech a zvýšit periferní citlivost na inzulín. Má
antihyperglykemické účinky, které snižují hladinu glukózy v plazmě a je indikován k léčbě
diabetes mellitus 2. typu zvláště u pacientů s nadváhou u kterých samotné dietní opatření a
cvičení nestačí udržet přiměřenou glykemii. Nestimuluje sekreci inzulinu a nevyvolává tudíž
hypoglykemii, ale zlepšuje využití glukózy v periferii a snižuje její tvorbu v játrech (Foretz et
al., 2010).
Řada studií prokázala, že účinky metforminu lze přičíst AMPK. Zhou a kolegové
(2001) objevili molekulární mechanismy, kterými AMPK zprostředkovává antidiabetické
účinky metforminu (Zhou et al., 2001). Aktivace AMPK metforminem není výsledkem přímé
aktivace, namísto toho metformin inhibuje komplex I mitochondriálního respiračního řetězce,
což vede ke zvýšení poměru AMP:ATP a k aktivaci AMPK. Tímto procesem dojde ke
zvýšení hladin NADH a k biosyntéze NAD+, NAD+ aktivuje SIRT1. Metformin mimo jiné
aktivuje jaterní CKIα a svalovou CKIε, což vede k CKI-zprostředkované fosforylaci PER2
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(Rutter, 2001). Degradováním PER2 dochází k zachování komplexu CLOCK:BMAL1.
Těmito mechanismy metformin nepřímou aktivací AMPK zachová udržení rovnováhy
cirkadiánního systému.

6

ZÁVĚR

V této práci bylo popsáno několik mechanismů vstupu informací o dostupnosti a množství
živin do cirkadiánního systému. Energetický metabolismus ovlivňuje cirkadiánní systém
mnoha vzájemně propojenými interakcemi a zpětnovazebnými smyčkami. Ústřední roli hraje
AMPK reagující na hladinu AMP, jejíž aktivace spustí mnoho modulací cirkadiánního
systému. AMPK svou aktivitou degraduje CRY a PER a tím stabilizuje hladinu komplexu
CLOCK:BMAL1. AMPK také svou aktivitou zvýší hladiny NAD+ a tím aktivuje SIRT1,
která dále moduluje transkripční aktivitu hodinových a hodinami řízených genů. Naopak
SIRT1 může aktivovat AMPK prostřednictvím deacetylace LKB1. Takto je za ideálních
podmínek a příjmu potravy cirkadiánní systém udržován v rovnováze.
V případě narušení cyklu vnějšími vlivy, jako je nadměrný příjem živin, dojde
k narušení rovnováhy jak cyklů energetického metabolismu, tak cirkadiánního systému. A
může tak dojít ke zkrácení či prodloužení periody hodin. Zvýšený příjem kalorií, ať už u
stravy bohaté na sacharidy nebo tuky způsobí, že nedojde k aktivaci AMPK. Naopak
omezený příjem kalorií podporuje udržení rovnováhy těchto dvou systémů. Také stárnutí má
vliv na snížení hladin metabolitů potřebných pro správnou funkci SIRT1, proto je třeba
s přibývajícím věkem klást důraz na pohybovou aktivitu a správnou stravu, které naopak
hladinu metabolitů zvyšují. Jak již bylo zmíněno výše AMPK hraje ústřední roli pro
zachování rovnováhy pro fungování obou systému. Proto se zdá být léčba zaměřená právě na
její aktivaci vhodnou formou pro léčbu nemocí spojených s obezitou.
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