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ABSTRAKT
Většina fyziologických dějů probíhá v organismech opakovaně, v určitém rytmu
začínají znovu a znovu. Největší pozornost je věnována těm rytmům, jejichž perioda je
rovna jednomu dni a lze tedy o nich mluvit jako o cirkadiánních. U savců jsou tyto rytmy
řízeny centrálními cirkadiánními hodinami uloženými ve ventrální části hypothalamu,
v tzv. suprachiasmatických jádrech. V těch je tvořen rytmický signál, který synchronizuje
mnoho pomocných periferních oscilátorů. Podstata tvorby rytmů cirkadiánními hodinami
je založena na vzájemně propojených transkripčně-translačních zpětnovazebných
smyčkách řídích expresi hodinových genů v každé jednotlivé buňce. Pro správnou funkci
cirkadiánních hodin je důležitá jejich každodenní synchronizace s vnějším časem a to
především pomocí střídání světla a tmy. Cílem této práce je shrnout hlavní známé
skutečnosti ohledně cikadiánních hodin a mechanismu jejich fungování.
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Seznam použitých zkratek:
AA-NAT.........arylalkyl-N-acetyltransferase, arylalkyl-N-acetyltransferáza
ASPS...............advanced sleep phase syndrom, syndrom fázového předběhnutí spánku
AVP................arginin vasopresin
bHLH..............basic helix-loop-helix, DNA vazebná doména basic helix-loop-helix
bZip.................basic-leucine zipper domain, DNA vazebná doména typu bazického
leucinového zipu
cAMP..............cyclic adenosin monophosphate, cyklický adenosin monofosfát
CCGs...............clock-conrolled genes, hodinami kontrolované geny
cGMP..............cyclic guanosin monophosphate, cyklický guanosin monofosfát
CKIε...............casein kinase I epsilon, kasein kináza epsilon
CRE................cAMP response element
CREB..............cAMP response element-binding protein, cAMP response element-vazebný
protein
Cry..................Cryptochrome gene, gen Cryptochrome
CT...................circadian time, cirkadiánní čas
DBP................albumin D-element binding protein, protein vázající D-element albuminu
DD..................dark-dark, podmínky stálé tmy
dmSCN...........dorsomedial SCN, dorsomediální část suprachiasmatického jádra
DSPS..............delayed sleep phase syndrome, syndrom fázového zpoždění spánku
E4BP4............E4 binding protein 4
GABA.............γ-aminobutyric acid, kyselina γ-aminomáselná
GHT...............geniculohypothalamic tract, genikulohypotalamický trakt
HLF................hepatocyte leukemia factor
IGL.................intergeniculate leaflet, intergenikulátní lístek
LD..................light-dark, světelný režim světlo-tma
LL...................light-light, podmínky stálého světla
MAP...............mitogen-activated protein kinase, protein kináza aktivovaná mitogenem
NAT................N-acetyltransrefase, N-acetyltransferáza
NMDA............N-methyl-D-aspartate receptor, N-metyl-D-aspartátový receptor
NO..................nitric oxide, oxid dusný
PACAP...........pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide
Per...................Period gene, hodinový gen Period
PAR................prolin and acid aminoacid rich domain, doména bohatá na prolin a kyselé
aminokyseliny
PAS................Per-Arnt-Sim domain, Per-Arnt-Sim vazebná doména
PRC................phase response curve, fázově responzní křivka
RHT................retinohypothalamic tract, retinohypotalamický trakt
SCN................suprachiasmatic nucelus, suprachiasmatická jádra
TEF.................thyroid embryonic factor
Tim.................Timeless gene, gen Timeless
VPAC2............vasoactive intestinal polypeptide receptor 2
VIP..................vasoactive intestinal peptid, vasoaktivní intestinální peptid
vlSCN.............ventrolateral SCN, ventrolaterální část suprachiasmatického jádra
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1. ÚVOD

Všechen život na Zemi je vystaven neustále se měnícím podmínkám. Mezi ně patří
beze sporu periodické střídání dne a noci, ale i změny s periodou měsíční, sezónní, či
roční. Obsah této práce souvisí především s ději, které vykazují rytmus přibližně denního
charakteru. Lidé se dlouho domnívali, že děje, které se v organizmech periodicky opakují
(např. střídání doby spánku a bdění, pohyby listů u rostlin) pouze pasivně odrážejí střídání
podmínek okolního světa (světlo přes den a tma přes noc). To je dnes již minulostí.
Přihlédneme-li k míře s jakou jsou organismy schopny přizpůsobení okolním podmínkám,
není divu, že si všechny, od jednobuněčných prokaryotických až po člověka, vyvinuly
mechanismy pomocí nichž na tyto změny reagují, ba dokonce je i dokáží předvídat (a tím
i lépe využít nadcházející periodu v rytmu vnějšího prostředí). Tyto mechanismy jsou
založeny na vnitřním oscilátoru, biologických hodinách, který v organismu vytváří
biologické rytmy. Věda, jež se těmito rytmy zabývá se nazývá chronobiologie (chronos =
čas). Jako rok jejího vzniku se uvádí rok 1960, ale k velkému rozvoji došlo až v nedávné
době a to především díky novým možnostem a metodám molekulární biologie. Bylo
objeveno několik tzv. hodinových genů, které tvoří základ celé tvorby vnitřních rytmů, a
to pomocí zpětnovazebných transkripčně-translačních smyček. Největší pozornost je
v současné době věnována právě důkladnému poznání mechanismu tvorby biologických
rytmů a jejich propojení s vnějším prostředím, což je důležité jednak pro adaptaci živých
organismů ale zároveň může být pro člověka zajímavé i z hlediska možného klinického
využití v chronofarmakologii a chronoterapii.
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2. BIOLOGICKÉ HODINY
2.1 BIOLOGICKÉ RYTMY
Všechny živé organizmy, od nejjednodušších po nejsložitější, vykazují rytmy.
O rytmu hovoříme v případě, že nějaká proměnná nabývá neustále odlišných hodnot,
přičemž určitou hodnotou prochází opakovaně. Tyto rytmy jsou navíc periodické, to
znamená že dané hodnoty dosahují po stále stejné době. Podle délky periody je dělíme:
a) rytmy ultradiánní, s periodou mnohem kratší než 24 hodin. Patří mezi ně např.
rytmus v srdeční a nervové aktivitě, dechová frekvence;
b) rytmy cirkadiánní, s periodou dlouhou přibližně 24 hodin. Mezi ně patří např.
rytmus spánku a bdění, pohybové aktivity, tělesné teploty, rytmus v hladině
hormonů v krvi;
c) rytmy infradiánní, s periodou výrazně delší než 24 hodin. Řadíme sem
menstruační a estrální cyklus, rytmus hibernace případně estivace, rytmus
emočního stavu (zvýšený výskyt depresí na přechodu zimy a jara).
Charakteristickou vlastností periodických rytmů je, že jsou to rytmy vnitřní,
endogenní. Přetrvávají tedy i ve zcela neperiodických prostředích, např. ve stálé tmě bez
jakéhokoliv signálu o vnějším času (Hastings, 1997). Z toho vyplývá, že musí být
poháněny nějakými vnitřními hodinami čili pacemakerem, který je schopen tvořit
sebeudržující oscilace. Endogenní perioda tohoto pacemakeru se označuje jako τ (tau) a
nazývá se perioda volně běžícího rytmu. Délka této periody se měří pomocí výstupních
rytmů (např. spánek/bdění) v podmínkách, které nevykazují žádné rytmické vlivy
prostředí, nejčastěji ve stálé tmě (Illnerová, 1994).
Ještě je třeba zdůraznit, že ne všechny periodicky se opakující děje v organismu
jsou řízeny biologickými hodinami. O biologickém oscilátoru neboli pacemakeru můžeme
hovořit pouze v případě, že daný rytmus přetrvává i v neperiodických podmínkách.
Zajímavé je, že tentýž cyklický děj může být u jednoho druhu řízen vnějším prostředím,
zatímco u jiného druhu je pod kontrolou biologických hodin. Ve skutečnosti ale mají
cirkadiánní hodiny

téměř všechny organismy citlivé na světlo, od cyanobakterií

po člověka (Schibler, 2005).
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2.2 CIRKADIÁNNÍ RYTMY
Největší pozornost je věnována rytmům cirkadiánním (z lat. circa = přibližně,
diem = den). Jejich název vystihuje skutečnost, že neběží s periodou přesně 24hodinovou,
ale pouze přibližnou a to s τ= 20 – 28 hod. Její délka je poměrně přesně dána druhově i
geneticky, např. u myši trvá průměrně 23,4 hod, u potkana 24,5 hod a u člověka mezi 24,2
– 25 hod. To znamená, že doba pohybové aktivity myši držené v nepřirozených,
neperiodických podmínkách (stálé tmě) by každý den začínala o něco dřív, přibližně o 20
minut. V přírodě je však tato vnitřní perioda τ trvale přizpůsobována 24hodinovému dni
pomocí vnějších synchronizátorů. Nejdůležitějším z nich je střídání světla a tmy (přičemž
větší vliv má doba světla) a dále pravidelný příjem potravy, teplota okolního prostředí,
sociální faktory (Hastings, 1997). Tyto synchronizátory se obecně nazývají Zeitgeber.
Světelný režim, kterému jsou organismy vystaveny, označujeme zkratkou LD x:y
(z anglického light-dark), kde x značí dobu světelné fáze v hodinách a y dobu tmavé fáze.
DD potom označuje podmínky stálé tmy a LL stálého světla. Subjektivní čas vnímaný
živočichem, který je držený v neperiodickém prostředí, označujeme jako čas cirkadiánní,
CT. CT0 – CT12 označuje subjektivní den, CT12 – CT24 označuje subjektivní noc.

3. CIRKADIÁNNÍ SYSTÉM
3.1 SUPRACHIASMATICKÁ JÁDRA
Pacemaker čili centrální oscilátor je tvořen specializovanou strukturou,
u obratlovců často uloženou v oblasti mezimozku: u ryb a plazů jde o epifýzu,
u obojživelníků o sítnici (retinu), u ptáků o epifýzu i retinu a u savců o suprachiasmatická
jádra hypotalamu.
Suprachiasmatická jádra hypotalamu (nucleus suprachiasmaticus, SCN) jsou
párový orgán nacházející se po stranách spodní části třetí mozkové komory nad optickým
chiasma. Každé z jader je tvořeno 8 000 – 10 000 drobných neuronů. Morfologicky i
funkčně lze jádra rozlišit na dvě části: dorsomediální (dmSCN) a ventrolaterální (vlSCN),
které mezi sebou komunikují množstvím synapsí (Leak et al., 1999). Dorsomediální část,
jinak také nazývána shell, se vyznačuje hlavně produkcí arginin vasopresinu (AVP),
zatímco pro část ventrolaterální, core, je typický především vasoaktivní intestinální peptid
(VIP).

Většina

neuronů

SCN

produkuje
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jako

neurotransmiter

také

kyselinu

γ-aminomáselnou (GABA) (van den Pol, 1980; Abrahamson et al., 2001; Albus et al.,
2005).

3.2 VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ DRÁHY Z SCN
Nedílnou součástí cirkadiánního systému jsou kromě centrálního oscilátoru,
generujícího rytmy, také dráhy vstupní a výstupní. Vstupní dráhy jsou nezbytné
pro synchronizaci oscilátoru s periodou vnějšího prostředí, dráhy výstupní pak pro tvorbu
pozorovatelných cirkadiánních rytmů. Dále je v těle mnoho periferních oscilátorů, které
také vytváří oscilace a jsou suprachiasmatickým jádrem synchronizovány.
Vstupní dráhy do SCN představují především tři hlavní cesty vedoucí do jeho
ventrolaterální části. Nejdůležitější z nich je retinohypotalamický trakt (RHT), který
předává přímo do SCN světelné informace ze sítnice (Gooley et al., 2001; Albus et al.,
2005). Je tvořen dendrity gangliových buněk a odděluje se z optického nervu nad chiasma
opticum. Hlavní neurotransmiter této dráhy je glutamát, který se váže na
N-metyl-D-aspartátové receptory (NMDA).
Druhá cesta vycházející z retiny je nepřímá a vede přes intergenikulátní lístek
talamu (IGL), odkud pokračuje jako genikulohypotalamický trakt (GHT) do vlSCN.
V intergenikulátním lístku se integrují informace ovlivňující SCN jak světelného, tak
hlavně nesvětelného charakteru. Hlavní signalizační molekulou v GHT je neuropeptid Y
(NPY).
Třetí, také nepřímá dráha začíná v raphe nuclei, části středního mozku. Touto
cestou přichází do vlSCN opět především podněty nesvětelného charakteru, podněty
světelné mají funkci spíše modulační. Hlavní molekulou předávající informace mezi
neurony je na této cestě serotonin (Sumová et al., 1996).
Výstupní dráhy z SCN směřují jak do dalších částí mozku a do míchy, tak
do periferních orgánů. V mozku vedou tyto dráhy zejména do oblasti mezimozku,
do hypotalamu a talamu (Abrahamson et al., 2001). Signál je pravděpodobně přenášen
pomocí arginin vasopresinu (AVP) a kyseliny γ-aminomáselné (GABA). Snížení
elektrické aktivity v SCN totiž koreluje se sníženým uvoloňováním GABA. Tímto
způsobem SCN mimojiné ovlivňuje tvorbu melatoninu v epifýze a informuje tak celé tělo
o vnějších světelných podmínkách. Melatonin je totiž na základě noradrenalinového
signálu tvořen v noci, naopak ve dne je jeho hladina nízká (Illnerová et Vaněček, 1985,
Illnerová et Vaněček, 1988).
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Obr. 1: Schéma cirkadiánního systému savců. RHT – retinohypotalamický trakt, IGL – intergenikulátní
lístek, GHT – genikulohypotalamický trakt, SCN – suprachiasmatická jádra. Uvedeny jsou pouze hlavní
neurotransmitery synchronizačních drah. Zpracováno dle údajů z literatury.

3.3 SYNCHRONIZACE BUNĚK V SCN
SCN je nezbytné pro tvorbu cirkadiánních rytmů, které přetrvávají i v prostředí,
kde není přítomna žádná vnější synchronizace. Je zajímavé, že když jeho buňky pěstujeme
in vitro v disperzní kultuře, každá osciluje ve vlastní fázi rytmu, i dva neurony vedle sebe
mohou být v opačné fázi. A to i přes množství synapsí, kterými jsou propojeny. Z toho
vyplývá, že oscilátorem je vlastně každá buňka. Aby SCN mohlo generovat navenek
jednoznačný rytmus, musejí být neurony navzájem synchronizovány (Welsh et al., 1995;
Yamaguchi et al., 2003). Nejpravděpodobnější se zdá být možnost synchronizace pomocí
neurotransmiteru a to kyseliny γ-aminomáselné (GABA), jelikož je exprimována
ve většině (ne-li ve všech) buňkách SCN (Van den Pol, 1993; Albus, 2005). V úvahu
připadá ale i možnost synchronizace pomocí vasoaktivního intestinálního peptidu (VIP).
Pro tuto možnost hovoří především to, že VIP je tvořený v neuronech ventrolaterárního
SCN, které přijímá světelné informace ze sítnice, a synchronizuje neurony
v dorsomediální části SCN. To souvisí s hustými projekcemi z vlSCN do dmSCN,
zatímco projekce v opačném směru jsou velmi vzácné. Výhodou tvorby rytmů v SCN
pomocí multioscilačního systému založeného na vzájemné komunikaci mezi buňkami je,
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že neurony jsou nejen usměrňovány do správné fáze, ale také je velmi snížena variabilita
v dlouhodobém udržování délky periody a to mnohem lépe než jedním samotným
neuronem (Liu et al., 1997; Aton et Herzog, 2005). Určitá usměrněná fáze generovaná
v SCN je tedy výsledkem jak působení vnitřního synchronizátoru (GABA, VIP), tak
fázově závislou odpovědí na světlo a další vnější podněty (pomocí glutamátu, NPY nebo
serotoninu). Správná funkce SCN vyžaduje přesnou koordinaci mezi intercelulárními
synchronizujícími procesy a intracelulární tvorbou rytmicity (Liu et Reppert, 2000).

3.4 PERIFERNÍ OSCILÁTORY
Dlouhou dobu byla za jedinou strukturu v těle, která obsahuje cirkadiánní hodiny,
považována vedle SCN pouze sítnice. S objevem hodinových genů však nastal průlom i
v této oblasti. Bylo zjištěno, že k rytmické expresi hodinových genů dochází i v mnoha
dalších orgánech kromě SCN. Patří mezi ně například játra, plíce, srdce, kosterní svaly,
varlata a další periferní tkáně. Dříve se předpokládalo, že tvorba rytmů je v těchto
orgánech pod přímou kontrolou suprachiasmatického jádra a že po jeho odstranění
dochází k postupnému utlumování činnosti jednotlivých oscilátorů (Reppert et Weaver,
2001). Později však bylo prokázáno, že každý z periferních orgánů je samostatným
oscilátorem schopným zachovávat rytmicitu i v nepřítomnosti SCN. V tom případě však
dochází k desynchronizaci periferních oscilátorů. Z toho vyplývá, že suprachiasmatická
jádra fungují jako jejich synchronizátor (Yoo et al., 2004). Zatím však není zcela jasné,
jakým způsobem k synchronizaci dochází, pravděpodobně se jedná o humorální i
nervovou cestu. Rytmická exprese je v těchto orgánech oproti expresi v SCN fázově
opožděna, obvykle o 3 až 9 hodin. Periferní oscilátory mohou být kromě světla
významnou mírou synchronizovány i příjmem potravy. Při fázové změně vnějšího
světelného režimu (předběhnutí či zpoždění) dochází k synchronizaci SCN mnohem
rychleji než periferních oscilátorů (Yamazaki et al., 2000). Výzkumy také naznačují, že
mechanismus regulace exprese hodinových genů je v periferní orgánech do určité míry
odlišný od mechanismu v SCN.

3.5 EPIFÝZA A MELATONIN
Důležitou a nepostradatelnou součástí biologických hodin je bezesporu melatonin.
Tato látka je tvořena v epifýze (šišince), která je stejně jako další periferní orgány
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pod přímou kontrolou SCN. Melatonin představuje zejména převodní článek ze signálu
neuronálního na humorální (Illnerová et Vaněček, 1980). Tato nízkomolekulární látka je
u savců tvořena z aminokyseliny tryptofanu. Nejdůležitějším enzymem této dráhy je Nacetyltransferáza (NAT). Rytmus v její hladině je řízen přímo SCN a zaujímá klíčový
krok při tvorbě melatoninu. V noci, kdy je její hladina vysoká, výrazně stoupá i hladina
melatoninu, naopak během dne hladina klesá (Illnerová et Vaněček, 1988). Bylo zjištěno,
že melatonin není tvořen pouze u obratlovců, ale také u bezobratlých, u vyšších rostlin i
jednobuněčných řas. Ve všech organismech se navíc tvoří převážně či výhradně ve tmě
(ať jde o denní nebo noční živočichy) a je tedy jakýmsi signálem noci. Rytmická tvorba
melatoninu leží na jedné z výstupních cest biologických hodin, může však zpětně
ovlivňovat i jejich chod. V SCN totiž byla nalezena místa, která jej specificky váží
(Vaněček et al., 1987). Účinků, které by na organismus mohl melatonin mít, bylo
vysloveno již velmi mnoho. Prověřit se však podařilo pouze některé z nich. Hlavní úlohou
je informovat tělo o vnitřním čase biologických hodin, např. pokles jeho koncentrace
v krvi velmi úzce souvisí s koncem subjektivní noci. Může však vnitřní hodiny i
nastavovat a synchronizovat - podání melatoninu zvečera způsobuje předběhnutí
biologických hodin, podání v ranních hodinách jejich zpoždění. Díky tomu, že je
melatonin tvořen jen v noci, informuje délka jeho signálu organismus o roční době.
V zimě, kdy jsou noci dlouhé, je melatoninový signál dlouhý, v létě, kdy jsou noci krátké,
je naopak krátký (Illnerová et al., 1984; Hastings et al., 1987). Tím dává živočichům
signál buď pro počátek či konec reprodukční aktivity. V poslední době nahromadilo
mnoho informací i o jeho rozmanitých farmakologických účincích, avšak většina z nich
zatím nebyla přesvědčivě dokázána. Zde jsou některé z nich: podávání melatoninu
podporuje imunitu, odstraňuje volné radikály – působí jako antioxidant a tím má i
ochranné účinky proti rakovině, zpomaluje stárnutí atd (Reiter, 2003; Reiter et al., 2004).
Jak už bylo řečeno, pro tyto účinky zatím chybí přesvědčivý důkaz. V některých
případech se však jeho umělé podávání zdá být již jen otázkou času: např. k rychlé
adaptaci cestujících letadlem na nový vnější čas, synchronizaci slepých osob
s 24hodinovým dnem či ke zlepšení kvality spánku u starších osob trpících nespavostí
(Hastings, 1997; Illnerová 1996).
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4. MOLEKULÁRNÍ MECHANISMUS CIRKADIÁNNÍCH
OSCILACÍ
4.1 OBECNÉ SCHEMA
Od objevení suprachiasmatického jádra, centrálního oscilátoru, roku 1972, se
hlavní směr výzkumu zaměřil na poznání samotné podstaty tvorby rytmů. Poznání, že
přidáním inhibitoru proteinové syntézy dojde k utlumení rytmicity, narozdíl od aplikace
inhibitoru Na+ kanálů, tetrodotoxinu, která na ni nemá vliv, vedlo k závěru, že tvorba
rytmů není spojena se synaptickou aktivitou neuronů, ale je závislá na intracelulárních
biochemických pochodech. Díky rozvoji metod molekulární biologie bylo dosud objeveno
několik genů zodpovědných za tvorbu cirkadiánních rytmů, které byly nazvány geny
hodinovými. Podstata vzniku cirkadiánních oscilací je založena na mechanismu
transkripčně-translační zpětnovazebné smyčky (Dunlap, 1999; Reppert et Weaver, 2001;
Okamura et al., 2002; Hastings et Herzog, 2004). Ta se skládá z pozitivních a negativních
elementů. Negativní faktory jsou představovány proteiny, které zpětně inhibují svoji
vlastní transkripci, pozitivní faktory transkripci hodinových genů (negativních elementů)
naopak stimulují. Na tomto principu je založena tvorba rytmů u všech živočichů, s evolucí
však stoupá složitost tohoto mechanismu. Proto je třeba v názvu genu uvádět, ze kterého
živočišného druhu pochází, a to pomocí prvních písmen z anglických názvů (mPer mouse, rPer – rat, hPer – human...). Proteiny těchto genů jsou označovány velkými
písmeny (PER). V následujícím textu se budu zabývat geny savčími, především myšími a
potkaními. Mezi nejvýznamnější hodinové geny patří: Clock a Bmal1 jakožto pozitivní
elementy, tři geny Per (Per1, Per2, Per3) a dva geny Cry (Cry1, Cry2) tvořící negativní
elementy.

4.2 CHARAKTERISTIKA HODINOVÝCH GENŮ
4.2.1 Regulační domény proteinů kódovaných hodinovými geny
Interakce pozitivních a negativních elementů s hodinovými geny, případně těchto
proteinů mezi sebou se uskutečňují pomocí několika strukturních motivů. Ty jsou
společné jak pro většinu proteinů cirkadiánního systému, tak pro různé druhy organizmů.
Jedním z nich je tzv. PAS doména (PAS je akronym názvů tří proteinů, u kterých byla tato
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doména poprvé objevena). Je tvořena zhruba 270 aminokyselinami a obsahuje dvě
repetitivní struktury PAS-A a PAS-B, které umožňují tvorbu homo- či heterodimerů. Tyto
proteinové dimery mohou mít různou funkci, např. regulaci transkripce (Huang et al.,
1993).
Pro pozitivní elementy je společná bHLH (basic helix-loop-helix) doména. PASPAS dimerům umožňuje rozeznávat a vázat tzv. E-boxy, specifické sekvence
v promotorech genů, jejichž transkripci aktivuje (Hao et al., 1997).
4.2.2 Hodinový gen Clock
Název tohoto genu byl vytvořen z prvních písmen slov „circadian locomotor
output cycles kaput“, což do jisté míry vystihuje jeho funkci. Patří mezi transkripční
faktory s DNA vazebnou doménou typu bHLH a dimerizační PAS doménou (King et al.,
1997). Exprese mRNA tohoto genu ani tvorba proteinu v SCN nevykazuje rytmicitu
anebo jen velmi slabou (Sumová et al., 2003). Z toho plyne, že pro vznik cirkadiánní
rytmicity je potřeba jeho interakce s dalším transkripčním regulátorem. Avšak
u homozygotních Clock mutantů dochází ve stálé tmě ke ztrátě rytmicity (Reppert et
Weaver, 2001). Mutantní protein CLOCK totiž není schopen aktivovat transkripci a tím
dochází k výraznému snížení amplitudy exprese ostatních hodinových genů (Per, Cry,
Bmal1). Až do nedávna byl proto funkční gen Clock považován pro funkci cirkadiánního
systému za nepostradatelný. V poslední době však byla nezbytnost proteinu CLOCK
pro funkci cirkadiánních hodin zpochybněna. Bylo prokázáno, že i u CLOCK
deficientních myší nepřestává transkripčně-translační smyčka fungovat a zvířata nadále
vykazují rytmicitu v pohybové aktivitě (Debruyne et al., 2006).
4.2.3 Hodinový gen Bmal1
Název genu Bmal1 je odvozen od „brain and muscle Arnt-like protein“. Pomocí
PAS domény tvoří protein BMAL1 dimery s proteinem CLOCK. Ty se vážou na E-box
v oblasti promotoru a působí jako aktivátor transkripce dalších hodinových genů (Per a
Cry) (Gekakis et al., 1998). Exprese genu Bmal1 v SCN vykazuje výrazný rytmus,
s maximální hladinou během subjektivní noci a minimální během dne (Abe et al., 1998).
Gen Bmal1 je pro cirkadiánní hodiny nezbytný a jeho mutace způsobuje ve stálé tmě
okamžitou ztrátu rytmicity (Bunger et al., 2000).
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4.2.4 Hodinové geny Period
U savců byly identifikované tři geny Period: Per1, Per2 a Per3. Introny těchto genů
obsahují E-box sekvence, na které se váží regulátory jejich transkripce. Proteiny těchto
genů obsahují PAS domény, pomocí nichž dimerizují s dalšími PER proteiny. Interakcí
s proteiny CRY mohou vznikat i heterodimery. Tím jsou jednak PER proteiny chráněny
před ubiquitinizací a následnou degradací a jednak tyto heterodimery jednodušeji
pronikají do jádra, kde inhibují vlastní transkripci (Kume et al., 1999). Protein genu Per1
by mohl být zodpovědný za přenos světlem indukovaných změn ve fázi na molekulární
úroveň (Shigeyoshi et al., 1997). Hladiny Per mRNA mají výrazný cirkadiánní rytmus
s maximem během subjektivního dne (Shearman et al., 1997). Mutace genu Per1
způsobuje ve stálé tmě zkrácení periody, mutace Per2 ztrátu rytmicity a mutace Per3 nemá
na rytmicitu žádný účinek. To naznačuje, že Per3 není pro cirkadiánní hodiny nezbytný a
pravděpodobně nejde o gen účastnící se vlastní tvorby oscilací (Shearman et al., 2000b).
4.2.5 Hodinové geny Cryptochrome
U savců byly nalezeny dva geny Cryptochrome, Cry1 a Cry2. Cry1 je exprimován
rytmicky s maximem během subjektivního dne, Cry2 vykazuje jen velmi slabou rytmicitu.
Mutace genu Cry1 způsobuje ve stálé tmě zkrácení periody, mutace genu Cry2
prodloužení periody a mutace obou těchto genů okamžitou ztrátu rytmicity.
Ve zpětnovazebné smyčce cirkadiánních hodin fungují tyto geny jako negativní regulátory
– heterodimery s PER proteiny inhibují CLOCK/BMAL1 aktivovanou transkripci (Kume
et al., 1999; Reppert et Weaver, 2001).
4.2.6 Kasein kináza Iε
Tato serin/treoninová protein kináza je důležitým regulačním enzymem
zpětnovazebné smyčky. Neúčastní se přímo regulace transkripce, nýbrž fosforyluje
proteiny PER a CRY (Vielhaber et al., 2000). Tím zvyšuje míru ubiquitinizace a
napomáhá tak jejich degradaci v proteazomu. První známá cirkadiánní mutace u savců
byla způsobena právě poškozením lokusu kodujícího CKIε (Ralph et Menaker, 1988). Tau
mutantní křečci mají zkrácenou délku periody. Mutace tau totiž zeslabuje aktivitu CKIε,
což vede k hypofosforylaci proteinů PER a CRY a tím snížení jejich degradace. To vede
k jejich rychlejšímu nahromadění v buňce a tak i ke zkrácení cirkadiánní periody.
Podobný základ má i autosomálně dědičná lidská porucha ASPS (advanced sleep phase
syndrome). U postižených jedinců se totiž objevuje mutace genu Per2 v místě, na které se
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váže CKIε. Tím dochází k hypofosforylaci kasein kinázou Iε a následnému zkrácení
cirkadiánní periody. Spolu s posunem cirkadiánní fáze dopředu to způsobuje, že se tito
lidé budí velmi brzy ráno a usínají již zvečera (Toh et al., 2001).
4.2.7 Hodinový gen Timeless
Zatímco u Drosophily bylo prokázáno již poměrně dávno, že gen Timeless (Tim)
je pro funkci cirkadiánního systému nezbytný, role savčího genu Tim není zatím úplně
jasná. Zdá se totiž, že u savců přebraly většinu funkcí proteinu TIM proteiny CRY.
Rytmus v hladině mRNA tohoto genu se podařilo prokázat pouze v LD podmínkách,
v DD rytmus zjištěn nebyl (Tischkau et al., 1999). TIM proteiny mohou tvořit
heterodimery se všemi třemi proteiny PER. Trvalá blokace TIM proteinu vede k vymizení
elektrické aktivity buněk SCN (Barnes et al., 2003). Homozygotní mutanty v genu Tim se
nepodařilo vypěstovat, což souvisí se skutečností, že je tento gen nepostradatelný
pro embryonální vývoj (Gotter et al., 2000).
4.2.8 Hodinový gen Rev-Erbα
Gen Rev-Erbα patří do skupiny jaderných receptorů označovaných jako orphan
receptory. V promotoru tohoto genu se nachází několik E-boxů, do kterých se váží
transkripční

faktory

a

regulují

tak

jeho

transkripci.

Pomocí

heterodimeru

CLOCK/BMAL1 je aktivována, pomocí proteinů PER a CRY inhibována (Triqueneaux et
al., 2004). Zároveň může být inhibována i vlastním produktem, proteinem REV-ERBα,
který se váže na promotor v dalsí regulační oblasti a to v RevRE (Rev-Erbα response
element). Na stejné místo se může vázat i další pozitivní regulátor RORα, který
transkripci aktivuje (Harding at Lazar, 1993). Exprese genu Rev-Erbα má výraznou
cirkadiánní rytmicitu s maximem během subjektivního dne. Protein REV-ERBα negativně
ovlivňuje transkripci genu Bmal1 (Triqueneaux et al., 2004). Velmi podobnou funkci má i
další příbuzný gen a to Reb-Erbβ.
4.2.9 Hodinové geny skupiny Ror
Geny Rorα, Rorβ a Rorγ (retinoic acid-related orphan receptors) patří stejně jako
gen Rev-Erbα do skupiny jaderných orphan receptorů. Geny Ror se společně právě s geny
Rev-Erb významně podílejí na regulaci transkripce genu Bmal1. Ta je výsledkem
kompetice mezi těmito geny. Oba se váží do specifické oblasti v promotoru genu Bmal1
s tím, že zatímco REV-ERB transkripci inhibují, ROR ji aktivují (Guillaumond et al.,
16

2005). V SCN dosahuje exprese Rorα mRNA maxima během subjektivního dne, rytmus
Rorβ mRNA je nevýrazný a Rorγ mRNA nebyla zaznamenána vůbec. U Rorα mutantů
dochází ke ztrátě rytmicity v expresi genu Bmal1 a zkrácení periody rytmu, Rorβ mutanti
mají poruchy v koordinaci pohybů a prodlouženou periodu (Sato et al., 2004).
4.2.10 Hodinové geny Dec1 a Dec2
Geny Dec1 a Dec2 patří mezi bHLH transkripční faktory. Inhibují transkripci genu
Per1 tím, že soupeří s heterodimerem CLOCK/BMAL1 (který transkripci Per1 aktivuje)
o E-box v promotoru Per1 (Honma et al., 2002). Transkripce těchto genů je regulována
pomocí E-boxů v jejich promotorech. Dimer CLOCK/BMAL ji aktivuje, proteiny PER,
CRY a DEC potlačují (Hamaguchi et al., 2004). Exprese Dec1 i Dec2 je rytmická
s vrcholem během subjektivního dne. Nesprávná regulace exprese Dec genů
pravděpodobně souvisí se změnami v cirkadiánnímu rytmu a může tak významně
přispívat k patogenezi u mnoha onemocnění včetně rakoviny - exprese Dec genů může být
totiž ovlivněna podněty vnějšího prostředí a je výrazně zvýšena v nádorové tkáni (Li et
al., 2004).

4.3 MODEL MOLEKULÁRNÍHO OSCILÁTORU
Již od objevu prvních hodinových genů se lidé snaží odpovědět na otázku, jakým
způsobem se tyto geny podílejí na tvorbě rytmických cirkadiánních oscilací. Na základě
studia exprese hodinových genů, funkce, úprav a interakcí jejich proteinů a mutací těchto
genů,

byly

získány

výsledky

vedoucí

k představě

o

modelu

založeném

na zpětnovazebném působení (Reppert et Weaver, 2001). Jeho podstatou jsou dvě
vzájemně propojené zpětnovazebné transkripčně-translační smyčky. Významnou roli hrají
rovněž posttranslační modifikace (především fosforylace) a řízená degradace klíčových
elementů (ubiquitinace a odbourání v proteasomu). Tímto způsobem vytvářené výrazné
oscilace v expresi hodinových genů jsou v každém neuronu suprachiasmatického jádra
spřaženy a zesíleny. Jednoznačně synchronizované rytmické signály jsou poté rozesílány
nejen do celého mozku, ale i do periferních orgánů, které obsahují periferní hodiny
(Reppert et Weaver, 2001).
Podstatu první smyčky tvoří dimery CLOCK/BMAL1 a PER/CRY. Heterodimer
CLOCK/BMAL1 se po vstupu do jádra váže na E-box genů Per a Cry, čímž aktivuje
jejich přepis. Produkty těchto genů se v cytoplazmě spojují za tvorby dimerů PER/CRY a
17

po fosforylaci kasein kinázou vstupují zpět do jádra, kde inhibují svoji vlastní transkripci
(interakcí s CLOCK/BMAL1 heterodimerem). Protein PER2 má však možná i funkci
pozitivního regulátoru – v jádře aktivuje transkripci genu Bmal1 (Yu et al., 2002).
Druhá smyčka je založena na produktech genů Rev-Erbα a Ror. CLOCK/BMAL1
heterodimer aktivuje transkripci genu Rev-Erbα. Po vstupu do jádra působí protein REVERBα jako inhibitor transkripce genu Bmal1, naopak protein ROR ji aktivuje (Preitner et
al., 2002).
Vzájemným propojením těchto tří transkripčně-translačních smyček vzniká
přibližně 24hodinový rytmus v expresi každého z hodinových genů, přičemž se liší fází,
kdy jejich hladina dosahuje maxima. Na počátku subjektivního dne výrazně stoupá
transkripce genů Per a Cry a to díky působení aktivátoru CLOCK/BMAL1. V cytoplazmě
dochází k translaci mRNA těchto genů. Proteiny PER zde mohou být fosforylovány
kasein kinázou, což vede k jejich rychlé ubiquitinizaci a následné degradaci v proteazomu.
Zároveň mohou tvořit dimery s proteiny CRY, což naopak brání jejich degradaci a
urychluje vstup do jádra, kde jejich koncentrace postupně stoupá až do poloviny
subjektivního dne, kdy je nejvyšší (Yu et al., 2002). Heterodimer CLOCK/BMAL1
aktivuje vedle genů Per a Cry i transkripci genu Rev-Erbα. Protein tohoto genu působí
negativně na transkripci Bmal1, a tak hladina BMAL1 v průběhu dne klesá (Preitner et al.,
2002). V důsledku nízké hladiny BMAL1 a současně vysoké hladiny proteinů PER a CRY
dochází k inhibici (CLOCK/BMAL1 aktivované) transkripci genů Per a Cry. PER a CRY
proteiny navíc působí negativně na transkripci genu Rev-Erbα. Díky poklesu koncentrace
jeho proteinu a hlavně pozitivní regulaci pomocí ROR je opět aktivována transkripce
Bmal1. K translaci dochází o několik hodin později, takže koncentrace BMAL1 dosahuje
maxima běhěm subjektivní noci. Tím se uzavírá celý cyklus, neboť BMAL1 je opět
v dostatečné míře k dispozici pro tvorbu dimerů s proteinem CLOCK, které aktivují
transkripci Per a Cry.
Z výše uvedeného vyplývá, že pro správné fungování cirkadiánního systému je
nezbytná nejen důkladná regulace transkripce, ale i přesně řízená buněčná lokalizace,
aktivita a degradace jednotlivých elementů. Důležitou roli při aktivaci transkripce většiny
genů hrají i modifikace histonů (acetylace, metylace, fosforylace...). Největší význam má
acetylace, která míru přepisu zvyšuje, zatímco deacetylace ji snižuje (Naruse et al., 2004).
Role některých dalších hodinových genů v regulaci cirkadiánních rytmů není zatím
zcela objasněna. Protein TIM tvoří dimery s proteiny PER a pravděpodobně tím ovlivňuje
jejich stabilitu. Gen Dec1 patří ke genům aktivovaným heterodimerem CLOCK/BMAL1 a
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účastní při inhibici CLOCK/BMAL1 zprostředkované transkripce (Honma et al., 2002).
Proteiny genů skupiny Ror se účastní aktivace transkripce Bmal1 (Guillaumond et al.,
2005).

Obr. 2: Schéma tvorby cirkadiánních oscilací. Pro větší přehlednost jsou některé hodinové geny vynechány.
Zpracováno dle údajů z literatury.

4.4 HODINAMI KONTROLOVANÉ GENY
Pomocí

mechanismu

transkripčně-translačních

zpětnovazebných

smyček,

popsaného v předchozí kapitole, jsou v neuronech SCN vytvářeny výrazné, přesně určené
a pravidelné rytmy dané aktivitou hodinových genů. Informace o těchto oscilacích je však
třeba z centrálního molekulárního oscilátoru předávat dál, do celého organismu. To
zajišťují právě hodinami kontrolované geny (clock-controlled genes, CCGs). Vyznačují se
tím, že jsou rytmicky regulované (buď přímo hodinovými geny nebo nepřímo pomocí
transkripčních faktorů) a mohou dokonce centrální pacemaker částečně ovlivňovat, avšak
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na rozdíl hodinových genů nejsou pro jeho funkci nepostradatelné. Informaci o výstupních
rytmech předávají do těla pomocí signálů například biochemických (aktivita enzymů)
nebo elektrochemických (neuronální aktivita).
Mezi nejlépe prostudované hodinami kontrolované geny patří gen pro DBP, gen
pro arginin vasopresin a gen pro N-acetyltransferázu.
Protein vázající D-element albuminu (DBP, albumin D-element binding protein)
patří, spolu s dalšími hodinami kontrolovanými geny TEF (thyroid embryonic factor) a
HLF (hepatocyte leukemia factor), mezi PAR/bZip transkripční faktory. To znamená, že
tyto proteiny obsahují jednak tzv. PAR doménu (sekvenci bohatou na prolin a kyselé
aminokyseliny) a jednak DNA vazebnou doménu typu bazického leucinového zipu (bZip).
DBP je rytmicky exprimovaný nejen v SCN, ale i v periferních orgánech. Jeho transkripce
je aktivována CLOCK/BMAL1 heterodimerem (vázajícím se na E-box) a inhibována
proteiny a CRY1, CRY2 a PER3. Z toho vyplývá, že je rytmicky exprimován ve stejné
fázi jako geny Per a Cry (Yamaguchi et al., 2000). DBP ovlivňuje mnoho procesů, mimo
jiné pohybovou aktivitu či expresi jaterních enzymů. Homozygotní mutanti v genu
pro DBP se vyznačují zkrácením periody rytmu a snížením pohybové aktivity.
Protein E4BP4 (E4 binding protein 4), který také patří mezi hodinami
kontrolované geny, je proteinu DBP příbuzný, exprimován je však v opačné fázi. To je
způsobeno tím, že jeho expresi ovlivňuje REV-ERBα. E4BP4 a DBP se společně podílejí
na regulaci transkripce mnoha genů, např. genu nezbytného pro metabolismus tuků nebo i
genu Per1.
Dalším hodinami kontrolovaným genem je gen kódující arginin vasopresin (AVP).
V SCN je rytmicky exprimován převážně v neuronech dorzomedilání části, produkují jej
ale i buňky v dalších částech hypothalamu. AVP je neuropeptid významný tím, že v těle
pomáhá regulovat rovnováhu vody a solí. Podílí se totiž na řízení rytmické produkce
kortikosteronu z kůry nadledvin a to regulací hypotalamus-hypofýza-nadledvinové dráhy.
Zároveň má AVP i mnoho funkcí jako neurotransmiter v nervovém sytému. Nejdůležitější
z nich je rytmická regulace elektrické aktivity buněk SCN. Tu v době subjektivního dne
výrazně zvyšuje působením na V1a receptory, což vede k zesílení výstupních signálů
z SCN (Ingram et al., 1998). Mutace genu pro AVP tím pádem vede ke snížené amplitudě
v rytmu pohybové aktivity a zvýšení fragmentace rytmů. Exprese genu pro AVP je
aktivována heterodimerem CLOCK/BMAL1, inhibována je naopak PER a CRY proteiny.
Mezi geny kontrolované hodinami patří také gen pro arylalkyl-N-acetyltransferázu
(AA-NAT). Tento enzym představuje klíčový prvek v dráze syntézy melatoninu (Klein et
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al., 1970). Jeho aktivita v retině a epifýze má výrazný cirkadiánní rytmus, s maximem
během subjektivní noci (Illnerová et Vaněček, 1980).

5. SYNCHRONIZACE CIRKADIÁNNÍHO SYSTÉMU
5.1 SVĚTELNÁ SYNCHRONIZACE
Pro správnou funkci cirkadiánního systému je nezbytná jeho každodenní
synchronizace s vnějším prostředím. Rytmus, který generuje, musí běžet jak
s 24hodinovou periodou, tak v přesně určené fázi. Nejdůležitějším synchronizátorem je
bezesporu pravidelné střídání světla a tmy. Tento fakt byl zkoumán mnoha pokusy,
při nichž byl určitý organismus vypuštěn do stálé tmy a následovně vystaven krátkému
světelnému pulzu, jehož vliv na fázi cirkadiánního rytmu byl sledován. Velikost fázového
posunu jako funkci doby, kdy k aplikaci světelného podnětu došlo, shrnuje tzv. fázově
responzní křivka (phase response curve, PRC). Z jejího průběhu je zřejmé, že velikost a
směr fázových posunů se v různou denní dobu liší, a to víceméně shodným způsobem
u většiny organismů. Všeobecně tedy platí, že světelný pulz během subjektivního dne
nevyvolá žádný posun fáze rytmu, světelný pulz v první polovině subjektivní noci způsobí
fázové zpoždění, světelný pulz ve druhé polovině subjektivní noci naopak fázové
předběhnutí

(Daan

et

Pittendrigh,

1976).

V přírodě

však

organismy

nejsou

synchronizovány jedním světelným pulzem. Pro živočichy noční je zásadní úsvit a
soumrak, pro denní celá světlá část dne neboli fotoperioda.
Zajímavé je srovnání citlivosti ke světlu cirkadiánního systému a systému
zrakového. Pro odpověď cirkadiánního systému (posun fáze) je totiž nutná daleko vyšší
světelná intenzita než ta, která je potřeba pro zprostředkování zrakového vjemu. To je
důležité proto, aby k fázovým posunům nedocházelo i v důsledku slabých přírodních
světelných zdrojů, např. měsíčního světla (Nelson et Takahashi, 1991).
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Obr. 3: Fázově responzní křivka (PRC) znázorňující vliv světelného pulzu aplikovaného v určitou
dobu (osa x) na velikost fázového posunu (osa y). Fázová předběhnutí jsou vynesena jako kladné a fázová
zpoždění jako záporné hodnoty (upraveno podle Illnerová, 1988).
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nejdůležitějším

synchronizátorem cirkadiánních rytmů. Její délka se mění v závislosti na ročním období a
zeměpisné šířce. V našich polohách trvá v době okolo letního slunovratu přibližně 16
hodin, zatímco v době zimního slunovratu pouze okolo 8 hodin. Organismy
zaznamenávají nejen její délku pro každodenní synchronizaci se 24hodinovou periodou,
ale zároveň i to, zda dochází k jejímu prodlužování nebo zkracování. To jim slouží jako
ukazatel ročního období, podle kterého dokáží regulovat své fyziologické procesy.
Zkracování či prodlužování fotoperiody tak například vede ke změnám sexuální aktivity,
hmotnosti nebo zabarvení (Follett et Milette, 1982).
Nejvýznamnější roli při přenosu informace o fotoperiodě má hormon melatonin.
V organismu je produkován během noci. Množství melatoninu závisí na délce aktivity
N-acetyltransferázy, klíčového enzymu v dráze jeho tvorby. Ta je delší na krátké
fotoperiodě (LD 8:16) než na dlouhé (LD 16:8) (Illnerová et Vaněček, 1980). Dlouhá
doba vysoké hladiny melatoninu pak například inhibuje vývoj reprodukčních orgánů
u hlodavců (Goldman at al., 1984).
Rytmus v tvorbě melatoninu (aktivitě N-acetyltransferázy) patří mezi výstupní
rytmy cirkadiánního oscilátoru. Dlouho však nebylo jasné, zda fotoperioda ovlivňuje i
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rytmicitu vlastního pacemakeru. Že tomu tak je, se podařilo dokázat pomocí sledování
rytmu ve světelné indukci okamžitého raného genu c-Fos (Sumová et al., 1995a). Interval,
kdy je možné světelným pulzem indukovat jeho transkripci, je na na krátké fotoperiodě
delší než na dlouhé. Dojde-li k náhlé změně fotoperiody z dlouhé (LD 16:8) na krátkou
(LD 8:16), trvá přizpůsobení cirkadiánnního systému zhruba dva týdny – interval, kdy lze
indukovat expresi c-Fos se prodlužuje pozvolna. Naopak jedná-li se o změnu fotoperiody
krátké na dlouhou, přizpůsobení pacemakeru je velmi rychlé, nastává během tří dnů
(Sumová et al., 1995b).
Fotoperioda tedy ovlivňuje vnitřní rytmicitu centrálního pacemakeru, například
rytmus v elektrické aktivitě neuronů SCN, rytmus v expresi arginin vasopresinu i expresi
některých hodinových genů. To poté vyvolává změny v regulaci výstupních rytmů,
například aktivitě N-acetyltransferázy (Sumová et al., 2004).

5.2 SVĚTLEM OVLIVNĚNÁ INDUKCE HODINOVÝCH GENŮ
Informace o světelném stimulu zachycená retinou putuje retinohypotalamickým a
genikulohypotalamickým traktem do SCN, kde způsobí vylití glutamátu (Meijer et
Schwartz, 2003). Signalizační dráhy dalšího přenosu této informace se však liší
v závislosti na době, kdy ke stimulu došlo. Po světelném pulzu v první polovině noci,
který vyvolává fázové zpoždění, aktivuje glutamát N-methyl-D-aspartátové (NMDA)
receptory. Současně se uvolňuje PACAP, který aktivuje VPAC2 receptory spřažené s
G-proteiny. Následkem toho dochází k uvolnění vápníku přes tzv. ryanodinové receptory,
aktivaci calmodulinu a MAP kinázy. Ta fosforyluje CREB (cAMP response elementvazebný protein), který vstupuje do jádra, váže se do oblasti CRE v promotoru genů a tím
aktivuje jejich transkripci (Ding et al., 1998).
V případě světelného pulzu ve druhé polovině noci, který způsobuje fázové
předběhnutí, dochází k aktivaci NO syntázy a zvýšené produkci oxidu dusného (NO). Ten
stimuluje guanylyl cyklázu, což zvýší hladinu cGMP, který aktivuje cGMP-dependentní
proteinkinázy. Ty stejně jako v předchozím případě fosforylují CREB, který poté v jádře
zahajuje expresi genů (Ding et al., 1998).
Právě popsané signální dráhy mohou díky oblasti CRE v promotoru genů Per1 a
Per2 indukovat jejich transkripci (regulační oblast genu Per3 CRE neobsahuje). Tento
mechanismus zapříčiněný světelným pulzem během subjektivní noci může být nezávislý
na CLOCK/BMAL1 aktivaci (Trávníčková-Bendová et al., 2002). Dochází k němu
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především ve ventrolaterální části SCN a je spjat s fázovým posunem rytmu. Vliv
světelnéhu pulzu na gen Per1 a Per2 se však liší. Indukce genu Per1 je pravděpodobně
spojena spíše s fázovým předběhnutím, indukce genu Per2 především s fázovým
zpožděním. Osvit v první polovině subjektivní noci aktivuje transkripci genu Per1 i Per2.
Hladina Per1 mRNA začíná stoupat ve velmi krátké době, asi po 10 – 30 minutách,
zatímco hladina Per2 mRNA až asi po 75 – 180 minutách. Po světelném pulzu ve druhé
polovině subjektivní noci dochází k vzestupu pouze Per1 mRNA a to po asi 30 – 60
minutách. Dříve se předpokládalo, že geny Per1 a Per2 jsou při synchronizaci pacemakeru
světelnými pulzy nezbytným prvkem. Další pokusy však ukázaly, že mutanti s cílenou
delecí genů Per1 nebo Per2 nemají schopnost synchronizace nijak ovlivněnou. Proto lze
předpokládat, že mechanismů světelné synchronizace je více a že některé jsou založené
na indukci genů Per1 a Per2 a některé využívají jiné cesty (Bae et Weaver, 2003).

5.3 VLIV FOTOPERIODY NA EXPRESI HODINOVÝCH GENŮ
Délka dne se v přírodě v průběhu roku mění a organismy jsou nuceny těmto
změnám přizpůsobit své chování. Jak již bylo zmíněno, fotoperioda má vliv přímo
na centrální oscilátor. Její délka ovlivňuje jak fázi, tak tvar křivky i amplitudu rytmické
exprese hodinových genů. Nejlépe je prozkoumán vliv na geny Per. Předpokládá se, že
světlo přímo reguluje jejich expresi a tím je světelná informace přenášena na molekulání
úroveň.
Vysoká hladina Per1 mRNA přetrvává déle na dlouhé fotoperiodě (LD 16:8) než
na krátké (LD 8:16) (Messager et al., 1999). Vzestup hladiny je vázán na ranní úsvit,
na delší fotoperiodě tedy začíná stoupat dříve. Večerní pokles je na délce periody
víceméně nezávislý. Amplituda tvorby mRNA je větší na krátké periodě (Sumová et al.,
2003). Obdobný vliv má fotoperioda i na expresi genu Per2.
Exprese genu Cry1 není, na rozdíl od exprese Per genů, na dlouhé fotoperiodě
delší. V tomto případě je totiž posunut nejen ranní vzestup hladiny mRNA, ale i večerní
pokles. Amplituda je opět na kratší periodě větší (Sumová et al., 2003).
Rytmus v hladině Bmal1 mRNA je v protifázi s Per a Cry mRNA. Vysoká noční
hladina tedy trvá déle na krátké fotoperiodě, pokles je vázán na ranní úsvit. I u toho genu
dochází ke zvětšení amplitudy na krátké fotoperiodě (Sumová et al., 2003).
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Exprese genu Clock je všeobecně považována za nerytmickou, nebo jen velmi
slabě. Na krátké fotoperiodě byl zaznamenán rytmus s dlouhým intervalem vysoké
hladiny mRNA. Na dlouhé fotoperiodě zjištěn nebyl (Sumová et al., 2003).

6. BUDOUCÍ CÍLE VÝZKUMU A ZÁVĚR
Studium cirkadiánní rytmicity zaznamenalo hlavně v poslední době vyjímečný
rozvoj umožněný využitím moderních metod molekulární biologie. Nalezením
hodinových genů a mechanismu jejich spolupráce byla rozluštěna podstata tvorby rytmů.
V dnešní době směřuje výzkum v této oblasti především k důkladnému poznání jednak
mechanismů umožňujících propojení cirkadiánního systému s vnějším prostředím a
jednak vzájemných (inter- i intra-celulárních) vztahů jednotlivých dílčích komponent.
Velká pozornost vědců je věnována snaze odhalit kompletní kaskády dějů, které následují
po zapnutí hodinového genu. Tyto kaskády by totiž měly pomoci k porozumění toho, jak
jsou spínání určitého genu v buňce a následné změny ve fyziologii chování ovlivněny
rotací Země kolem své osy.
To se samozřejmě týká i laboratoře, ve které se na dalších výzkumech budu podílet
také já. Prvním tématem, kterému je věnována velká část výzkumů, je studium vývoje
cirkadiánního systému během embryonálního a postnatálního stádia života. Druhá skupina
se zabývá především fotoperiodou a vlivem její délky na expresi jednotlivých genů. Dále
zde probíhá výzkum cirkadiánních hodin v periferních orgánech, mechanismů tvorby
rytmů a způsobů synchronizace těchto periferních oscilátorů..
Výše uvedené poznatky včetně těch, které ještě čekají na své rozluštění, jsou jistě
důležité pro poznání, jak celý cirkadiánní systém funguje. Ukazuje se však, že by mohly
nalézt

poměrně

velkého

uplatnění

i

v oblasti

chronoterapie,

popřípadě

chronofarmakologie. Nadějná a zajímavá se zdá být především myšlenka, že cirkadiánní
hodiny by mohly být cílem pro terapeutické zásahy na molekulární úrovni. Podporuje ji
jednak studium a porovnávání modelových organismů s normální a pozměněnou expresí
hodinových genů a jednak odhalování změn na molekulární úrovni, které vedou ke špatné
synchronizaci či cirkadiánním poruchám u lidí. Manipulace genové exprese nebo funkční
aktivity hodinových genů by v budoucnosti mohla vést až k efektivní léčbě endogenních
(ASPS, DSPS, poruchy chodu hodin u starších lidí) i exogenních (práce na směny, jet lag)
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cirkadiánních poruch. Poruchy normální cirkadiánní rytmicity totiž mohou vést až
k vážným zdravotním následkům, mezi které patří psychiatrické nemoci jako např.
deprese. Také chronoterapie by mohla najít v budoucnosti velké využití. Zdá se, že
psychoaktivní látky, např. antidepresiva mohou mít chronobiologický efekt. Uplatnit by se
mohla například i při léčbě rakoviny a to přizpůsobením metod pro chemoterapii,
radioterapii a imunoterapii době, kdy jejich účinnnost nejvyšší. Zároveň se zkoumají i
antikarcinogenní účinky melatoninu. Dále bylo zjištěno, že k infarktu a mrtvici, dvěma
nejčastějším příčinám smrti, dochází v některých částech dne častěji než jiných. Kdyby se
podařilo zjistit příčinu této rytmicity, otevřela by se i cesta k lepší terapeutické prevenci.
Z výše uvedeného je patrné, že i tak malá struktura, jako jsou suprachiasmatická
jádra, má značný vliv na mnoho částí a funkcí organismu. Správná tvorba cirkadiánní
rytmicity je proto pro život velmi důležitá. O jejím mechanismu bylo již zjištěno poměrně
mnoho, ale s postupujícím výzkumem se odhalují stále nové a nové, prozatím neznámé
skutečnosti. V poslední době například přišli někteří vědci s teorií, že podstatou tvorby
cirkadiánních oscilací nejsou všeobecně známé transkripčně/translační zpětnovazebné
smyčky (Lakin-Thomas, 2006), že protein CLOCK není nezbytný pro funkci
cirkadiánních hodin (Debruyne et al., 2006), nebo že vedle suprachiasmatických jader
existuje ještě na SCN nezávislý, methamphetamine-senzitivní cirkadiánní oscilátor
(Tataroglu et al., 2006). Z toho je patrné, že výzkum v celé oblasti chronobiologie ještě
rozhodně není u konce a s přibývajícími poznatky se před námi otevírají stále nové a dříve
nečekané souvislosti.
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