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Abstrakt:
Parkinsonova choroba patří mezi jedno z nevyléčitelných a ne zcela objasněných onemocnění.
Tato choroba vzniká v důsledku úbytku dopaminergních neuronů v bazálních gangliích.
Dopamin v bazálních gangliích nepřímo ovlivňuje motorické funkce a transkripčně-translační
smyčky hodinových genů. Parkinsonovu chorobu doprovázejí motorické a nemotorické
příznaky. Mezi nemotorické příznaky patří například cirkadiánní a spánkové poruchy.
Cirkadiánní abnormality jsou spojené s poklesem hladiny melatoninu a exprese hodinových
genů BMAL1 a Per1 v nočních hodinách. Spánkové poruchy jsou doprovázeny abnormalitami
v NREM i REM spánku. Narušení nejhlubšího stadia NREM spánku vede k progresi poruch
motorických funkcí. V REM spánku se objevuje onemocnění související se ztrátou svalové
atonie, která je pro REM spánek typická. Toto onemocnění se nazývá porucha chování v REM
spánku a v mnoha studiích je označována za prodromální stadium Parkinsonovy choroby. Pro
snížení motorických příznaků Parkinsonovy choroby se používá lék zvaný L-DOPA, jeho
podávání je ale spojeno s nežádoucími vedlejšími účinky. Příznivý efekt přináší i světelná
terapie, která je navíc prostá vedlejších účinků. Porucha chování v REM spánku je léčena
klonazepamem, ale ukazuje se, že jeho vhodnější náhradou by mohl být melatonin, který
dokáže obnovit svalovou atonii během REM fáze.

Klíčová slova: cirkadiánní systém, spánek, melatonin, Parkinsonova choroba, porucha chování
v REM spánku

Abstract:
Parkinson's disease is one of the incurable and not fully understood disease. This disease is
developing due to the loss of dopaminergic neurons in the basal ganglia. Dopamine in the
basal ganglia indirectly affects motor functions and transcriptional-translational loops of clock
genes. Parkinson's disease is accompanied by motor and non-motor symptoms. Non-motor
symptoms include, for example, circadian and sleep disorders. Circadian abnormalities are
associated with a decrease of the melatonin levels and expression of the BMAL1 and Per1
clock genes at night. Sleep disorders are connected with abnormalities in NREM and REM
sleep. Disruptions of the deepest stage of NREM sleep lead to the progression of motor
function disorders. During REM sleep occurs a disease associated with the loss of muscular
atonia, which is typical for REM sleep. This disease is called REM sleep behaviour disorder, and
in many studies, it is referred to as the prodromal stage of Parkinson's disease. A drug called
L-DOPA reduces the motor symptoms of Parkinson’s disease, but its administration is
associated with unwanted side effects. The beneficial effect also has light therapy, which is
free of side effects. REM sleep behaviour disorder is treated with clonazepam, but melatonin
could be more appropriate substitute, because it can restore muscle atonia during the REM
phase.

Key words: circadinan system, sleep, melatonin, Parkinson’s disease, REM sleep behaviour
disorder

Seznam použitých zkratek:
Ach = acetylcholin
ARAS = vzestupný aktivační retikulární systém (z angl. ascending reticular activating system)
BF = bazální přední mozek (z angl. basal forebrain)
BG = bazální ganglia
BMAL1 = brain and muscle ARNT-like protein-1
CCG = hodinově kontrolované geny (z angl. clock-controlled genes)
CK1ε/δ = kasein kináza 1 ε/δ
CLOCK = circadian locomotor output cycles kaput
CNS = centrální nervová soustava
Cry 1/2 = cryptochrom geny 1/2
DA neurony = dopaminergní neurony
DM = dorsomediální
DNA = deoxyribonukleová kyselina
EEG = elektroencefalograf
GABA = kyselina -aminomáselná
GHT = genikulohypothalamický trakt
LC = locus coeruleus
L-DOPA = L-dihydroxyfenylalanin
LDT = laterodorzální tegmentum
LH = laterální hypothalamus
MCH = melanin koncentrující hormon
MPTP = 1-methyl-4-fenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin
NO = oxid dusnatý
NREM = bez pohybu očí (z angl. non-rapid eye movement)
ORX = orexiny
Per 1/2/3 = period geny 1/2/3
PCH = Parkinsonova choroba
PPT = pedunkulopontinní tegmentum

RBD = porucha chování v REM spánku (z angl. REM sleep behaviour disorder)
REM = rychlý pohyb očí (z angl. rapid eye movement)
RHT = retinohypothalamický trakt
RORE = ROR elementy (z angl. retinoic acid-related orphan receptor response elements)
SCN = suprachiasmatická jádra
SNpc = substantia nigra pars compacta
SWS = pomalovlnný spánek (z angl. slow wave sleep)
TMN = tuberomamilární jádra
VL = ventrolaterální
VLPO = ventrolaterální preoptická oblast
vPAG = periaqueduktální šeď
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1. ÚVOD
Enviromentální podmínky se neustále mění a ovlivňují organismy. Ty jsou schopné se na
proměnlivé prostředí adaptovat. Jako adaptace na otáčení planety kolem své osy se vytvořil
aparát zvaný cirkadiánní systém. Perioda cirkadiánního systému je přibližně 24 hodin a jeho
synchronizace je zajištěna především světelnými podněty. Cirkadiánní systém následně
synchronizuje vnitřní fyziologické procesy. Mezi tyto procesy patří například spánek, jehož
význam je často zanedbáván. Jeho nástup je regulován cirkadiánními a homeostatickými
faktory. Desynchronizace těchto faktorů může vést ke spánkovým poruchám.
Parkinsonova choroba (PCH) je onemocnění spojené s úbytkem dopaminergních (DA)
neuronů v bazálních gangliích. Tento úbytek se později projevuje motorickými poruchami.
Rozvoji motorických poruch ale často předchází nemotorické příznaky, které se mohou
projevovat také cirkadiánními a spánkovými abnormalitami. Tyto abnormality pak zrychlují
progresi PCH.
Cílem předložené práce je shrnout současné poznatky o vlivu Parkinsonovy choroby na
cirkadiánní rytmy a spánek. Významná část práce je věnována také poruše chování v REM
spánku (RBD, z angl. REM behaviour disorder), která je považována za prodromální stadium
PCH. Závěr práce se zaměřuje na popis dosavadní dostupné léčby pro pacienty s PCH a RBD.
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2. CIRKADIÁNNÍ SYSTÉM
2.1 OBECNÝ ÚVOD
V tělech živých organismů se některé děje opakují s určitou periodou, tyto děje se
nazývají biologické rytmy a rozdělují se podle délky periody na ultradiánní (perioda kratší než
24 h), infradiánní (perioda delší než 24 h) a cirkadiánní (s periodou cca 24 h).
Slovo „cirkadiánní“ je překladem slova z latiny a znamená „asi jeden den“. Cirkadiánní
rytmy regulují v lidském těle celou řadu funkcí, například spánek a bdění, tělesnou teplotu,
krevní tlak, uvolňování hormonů, aktivitu imunitního systému a sekreci v trávicím traktu (Fu
a Lee, 2003). Cirkadiánní systém je aparát vnitřních hodin, ty se vyvinuly u organismů
především jako adaptace na otáčení Země kolem své osy. Vnitřní perioda hodin je proto
přibližně 24 h. Aby nedocházelo k rozchodu periody vnitřních hodin s 24hodinovou délkou dne
na Zemi, je nutné, aby byly vnitřní hodiny pravidelně synchronizovány s vnějším prostředím.
Cirkadiánní systém je synchronizován především světelnými podněty, silný synchronizační
účinek může mít ale i příjem potravy, pohybová aktivita nebo sociální interakce.
Desynchronizací vnitřních hodin se zvyšuje riziko spánkových, metabolických, zánětlivých,
kardiovaskulárních, duševních a jiných poruch. Poruchy cirkadiánního systému mohou být
spojené s výskytem rakoviny, či diabetu II. typu (Wright et al., 2001; Dibner, 2019).
Již roce 1960 popsal Curt Richter, že některé projevy nemocí se u pacientů zhoršují či
zlepšují v průběhu 24 h (Richter, 1960). Zásadní objevy o řízení cirkadiánních rytmů přinesly
v roce 1972 experimenty výzkumných skupin Moore & Lenn a Stephan & Zucker. Vědci Moore
& Lenn použili myší model a sledovali, kam jsou vedeny informace o světle. Zjistili, že jedna
z drah vede ze sítnice (retiny) přes retinohypothalamický trakt (RHT) do oblasti nacházející se
nad křížením optických nervů (chiasmat) ve ventrálním hypothalamu (Moore a Lenn, 1972).
Druhá výzkumná skupina navodila u myší v této oblasti lézi. Myši ztratily cirkadiánní rytmicitu
v pohybové aktivitě a pitném režimu (Stephan a Zucker, 1972). Tato oblast známá jako
suprachiasmatická jádra (SCN), byla označena centrem cirkadiánních hodin (Moore a Lenn,
1972).
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2.2 MOLEKULÁRNÍ MECHANISMUS CIRKADIÁNNÍHO SYSTÉMU
Hlavní molekulární mechanismus řízení cirkadiánního systému je založen na interakci
pozitivních a negativních transkripčně-translačních zpětnovazebných smyček (Shearman et al.,
2000). Do mechanismu je zapojeno 9 hlavních genů: circadian locomotor output cycles kaput
(CLOCK), brain and muscle ARNT-like protein-1 (BMAL1), kasein kináza 1 ε/δ (CK1ε/δ),
Cryptochrome 1/2 (Cry1, Cry2), Period 1/2/3 (Per1, Per2, Per3) a nově objevený gen Chrono.
Transkripčně translační smyčky v průběhu 24 h regulují míru exprese hodinových genů, čímž
dochází k pravidelné oscilaci hladin jejich proteinových produktů v cytoplazmě (Reppert
a Weaver, 2001; Annayev et al., 2014).
Hlavní smyčka je tvořena transkripčními faktory BMAL1 a CLOCK, které mohou
navzájem vytvářet heterodimer. Heterodimer BMAL1:CLOCK vstupuje do jádra, kde se váže na
E-box (enhacer box) sekvenci v promotorech genů Per1, Per2, Per3, Cry1 a Cry2, čímž aktivuje
jejich transkripci (Gekakis et al., 1998). V cytoplazmě se zvyšuje koncentrace proteinů Per
a Cry, ty spolu navzájem vytvářejí komplexy a následně vstupují do jádra. V jádře pak působí
jako negativní element zpětnovazebné smyčky, když inhibují transkripční působení
BMAL1:CLOCK a potlačují tak svou vlastní transkripci (Kume et al., 1999).
Vedlejší smyčku tvoří orphanový jaderný receptor REV-ERBα a protein RORα (retinoic
acid-related orphan receptor α). Transkripce genů REV-ERBα a RORα je aktivována
heterodimerem BMAL1:CLOCK. REV-ERBα se poté váže na RORE sekvenci (retinoic
acid-related orphan receptor response element) v promotoru genu BMAL1 a potlačuje jeho
transkripci (Preitner et al., 2002). Jako aktivátor transkripčního faktoru BMAL1 působí naopak
protein RORα, který se rovněž váže na RORE sekvenci (Forman et al., 1994). Negativní
působení na gen BMAL1 má současně i CHRONO, který potlačuje expresi tohoto genu
(Annayev et al., 2014).
Na protein PER působí CK1ε/δ, které jej fosforylují a tím zabraňují jeho dimerizaci
s CRY. Zároveň fosforylace PER a CRY navozuje jejich ubiquitinaci a následnou degradaci
v proteazomu. CK1ε/δ regulují inhibiční působení komplexu Per a Cry na BMAL1:CLOCK
(Akashi et al., 2002). Kasein kináza je tedy dalším důležitým regulátorem exprese hodinových
genů, který napomáhá udržení 24hodinové periody v oscilaci hodinových genů (Reppert
a Weaver, 2002). Mutace kasein kinázy vede ke zkrácení cirkadiánní periody (Lowrey et al.,
2000).
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Obrázek 1: Zpětnovazebná transkripčně-translační smyčka v savčím organismu. V jádře probíhá
exprese genů BMAL1 a CLOCK. Jejich proteinové produkty BMAL1 a CLOCK navzájem vytváří
heterodimer a nasedají na E-box, čímž aktivují transkripci genů Per a Cry. V cytoplasmě se vytvářejí
proteiny PER a CRY, které se jako heterodimer vrací do jádra a inhibují transkripční aktivitu
BMAL1:CLOCK, čímž potlačují vlastní expresi. Expresi BMAL1 regulují REV-ERBα (inhibice) a RORα
(aktivace). Jako represor BMAL1 působí také protein CHRONO. Dále zde probíhá regulace transkripce
hodinově kontrolovaných genů (CCG, z angl. clock-controlled genes), které rovněž ovlivňují rytmické
biologické procesy (Převzato a upraveno ze stránky MEDICAL & BIOLOGICAL LABORATORIES CO., LDT.,
4. 5. 2019)

2.3 USPOŘÁDÁNÍ CIRKADIÁNNÍHO SYSTÉMU
Součástí cirkadiánního systému jsou centrální hodiny neboli centrální oscilátor, vstupní
a výstupní dráhy a periferní oscilátory. Vstupní dráhy slouží k synchronizaci centrálních hodin
s vnějším prostředím a jsou jimi RHT, genikulohypothalamický trakt (GHT) a projekce z raphe
jader. Výstupní dráhy regulují vzájemnou synchronizaci periferních oscilátorů s centrálním
oscilátorem a hrají významnou roli v tvorbě pozorovaných rytmů (V. Reghunandanan
a R. Reghunandanan, 2006).
Centrální oscilátor – SCN jsou lokalizována nad křížením optických nervů ve středním
hypothalamu. Jádra jsou párová, přičemž každé jádro je tvořeno zhruba 10 000 neurony (Leak
et al., 1999).
4

SCN jsou tvořena dvěma morfologicky i funkčně odlišnými oblastmi tzv. ventrolaterální
„core“ (vlSCN) a dorsomediální „shell“ (dmSCN). Obě části vysílají signály do mozku (Moore,
1996). Hlavním neurotransmiterem dmSCN je arginin vazopresin, ve vlSCN je produkován
především vasoaktivní intestinální polypeptid a gastrin-releasing peptid. V obou částech SCN
je syntetizována kyselina -aminomáselná (GABA) (Abrahamson a Moore, 2001).
Nejvýznamnější vstupní dráhou do SCN je RHT (Moore a Lenn, 1972). Tato dráha slouží
ke světelné synchronizaci centrálních hodin. Světlo je zachyceno specifickými fotosenzitivními
gangliovými buňkami retiny, které obsahují melanopsin, fotopigment citlivý na světlo o vlnové
délce 460-480 nm (Gooley et al., 2001; dle Takahashi et al. 1984). Tato dráha vede do vlSCN,
je monosynaptická a jako neurotransmiter zde slouží glutamát (Meijer et al., 1993).
Další dráha vede nepřímo přes intergenikulátní lístky v thalamu, ty zachycují světelný
signál a vysílají ho do GHT, který dále přenáší signál do vlSCN, neurotransmiterem je zde
neuropeptid Y (Rusak, 1977; Moore et al., 1984; Morin et al., 1992).
V poslední dráze jsou do středního mozku vedeny informace nesvětelného charakteru,
které vedou přes jádra raphe do SCN. Jako neurotransmiter zde slouží serotonin (Moore et al.,
1978; Moga a Moore, 1997; V. Reghunandanan a R. Reghunandanan, 2006).
Vstupními drahami vedou světelné i nesvětelné informace do vlSCN, která synchronizuje
centrální hodiny. Z vlSCN je signál předáván do dmSCN, odkud pak vychází většina výstupních
drah, které míří do periferních oscilátorů. Do oblasti dmSCN dále vstupují signály z okolních
oblastí mozku, například z hypothalamu, kortexu a limbického systému (Leak et al., 1999).
Ačkoliv více drah vystupuje z oblasti dmSCN, z vlSCN vedou dráhy do hypothalamu, thalamu
a koncového mozku. Projekce z SCN do paraventrikulárních jader hypothalamu indukuje
v oblasti epifýzy periodickou syntézu melatoninu (Gooley a Saper, 2005).
Kromě centrálních hodin v SCN byly popsány i periferní hodiny, a to například v játrech,
plicích, ledvinách, svalech, oku, srdci a strukturách CNS (např. epifýza). Periferní hodiny pracují
nezávisle na centrálních hodinách, ale hierarchicky podléhají řízení z SCN, které fungují jako
jejich synchronizátory. Periferní oscilátory dokážou generovat autonomní cirkadiánní rytmus
i po odstranění SCN, avšak dochází k desynchronizaci s vnějším prostředím (Balsalobre et al.,
1998; Yoo et al., 2004; Herzog et al., 1998). Molekulární mechanismus zde probíhá stejně jako
v SCN jen s určitým fázovým posunem (Damiola et al., 2000).
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3. SPÁNEK
3.1 ARCHITEKTURA SPÁNKU
Spánek je fyziologický proces, ve kterém se střídají fáze „non-rapid eye movement“
(NREM) a „rapid eye movement“ (REM), neboli rychlý pohyb očí. Tyto fáze jsou měřeny
pomocí elektroencefalografu (EEG) (Carskadon a Dement, 2005).
Za bdělého stavu vysílá mozek beta vlny (12–30 Hz), po zavření očí začne vysílat mozek
alfa vlny (8–12 Hz). Při NREM spánku mozek vysílá pomalé spánkové vlny theta (4-8 Hz) a delta
(0,5-4 Hz), kterých se účastní K-komplexy a spánková vřetena. Dle starších studií je NREM
spánek dělen na čtyři stadia (S1 – S4), první dvě počínají usínáním, další dvě stadia jsou fáze
nejhlubšího spánku, při nichž zároveň dochází ke zpomalování tepové frekvence. Během
NREM fáze je mozek relativně neaktivní, nicméně aktivně regulovatelný v pohyblivém těle.
Výzkumníci často spojují S3 a S4 NREM spánek v jednu S3 fázi hlubokého spánku, která se
označuje jako pomalovlnný spánek (SWS, z angl. slow wave sleep) (Carskadon a Dement, 2005;
Loomis, 1937).
Po fázi NREM nastupuje fáze REM spánku, ve které mozek vysílá beta vlny (12-30 Hz).
V této fázi je tělo nepohyblivé (dochází ke svalové atonii), mozek je aktivní (vysokofrekvenční
EEG) a typické jsou občasné pohyby očí. Ačkoli se u REM spánku nerozlišují jednotlivá stadia,
pro vědecké účely bývá dále rozdělován na tonický a fazický. REM fáze je spojena se sny, které
se vytvářejí na základě vzpomínek a prožitých událostí (Carskadon a Dement, 2005).

Obrázek 2: Spánkový hypnogram REM a NREM fáze (S1, S2, S3 a S4). V první polovině noci převládá
NREM fáze, v druhé polovině REM fáze (Převzato a upraveno dle Carskadon a Dement, 2005).
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3.2 MECHANISMUS SPÁNKU
Spánek je regulovaný dvěma složkami: homeostatickou a cirkadiánní. Homeostatická
složka od probuzení narůstá a při spánku klesá. Na homeostatické regulaci spánku se
pravděpodobně podílí adenosin, který se během bdění kumuluje a při spánku je odbouráván.
Cirkadiánní složka je řízena ze SCN, není závislá na předchozím spánku a samovolně osciluje
v průběhu 24 h. Obě složky působí vzájemnou kooperací na organismus a regulují nástup
spánku a bdění (Borbély a Achermann, 1999; Saper et al., 2005).
Bdělost je spojena s aktivací vzestupného retikulárního systému (ARAS, z angl. ascending
reticular activating system), kterým vedou dráhy z mozkového kmene přes thalamus do
kortexu (Saper et al., 2005). Důležitou roli v ARAS mají cholinergní neurony z
pedunkulopontinního (PPT) a laterodorzálního (LDT) tegmenta. Uplatňují se i v REM fázi
spánku, v NREM fázi jsou inaktivní (Thakkar et al., 1998). Druhou větvi ARAS vytvářejí
monoaminergní neurony (např.: histaminergní, dopaminergní). Jejich dráhy začínají v horní
části mozkového kmene a kaudálním hypothalamu v následujících strukturách:
tuberomamilárním jádře (histaminergní neurony), locus coeruleus (noradrenergní neurony),
dorzálním a mediánním jádře raphe (serotonergní neurony) a ventrální periaqueduktální šedi
(dopaminergní neurony) (Saper et al., 2005).
Monoaminergní dráhy vzestupně inervují laterální hypothalamus, oblast bazálního
předního mozku a kortexu. Během REM spánku se jejich aktivita snižuje a v NREM spánku jsou
zcela neaktivní (Fuller et al., 2006; Saper et al., 2005), viz obr. 3A.
V laterálním hypothalamu jsou dvě rozdílné populace neuronů. První populace neuronů
produkuje orexiny (ORX, označované také jako hypokretiny) a stimuluje tuberomamilární
jádra, locus coeruleus a dorzální jádra raphe. Druhá populace neuronů produkuje melanin
koncentrující hormon (MCH), nejvyšší aktivitu má během REM fáze a pravděpodobně inhibuje
vzestupné dráhy monoaminergních neuronů (Fuller et al., 2006).
Spánek nastupuje díky aktivitě GABAergních neuronů ve ventrolaterální preoptické
oblasti (VLPO) hypothalamu, které mimo jiné inhibují i monoaminergní neurony ARAS (Saper
et al., 2001; Sherin et al., 1996), viz obr. 3B.
Během bdělosti jsou naopak neurony VLPO inhibovány histaminergními neurony
z tuberomamilárních jader, noradrenergními vstupy z locus coeruleus a serotonergními vstupy
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z dorzálních jader raphe. Takto se střídají stavy spánku a bdělosti. Přepínání do bdělého stavu
a spánku se označuje jako „flip-flop“ model, který nepřímo ovlivňují ORX (Saper et al., 2001).

Obrázek 3: (A) Vzestupné dráhy aktivačního retikulárního systému uplatňují se při bdělém stavu. PPT:
pedunkulopontinní tegmentum syntetizující acetylcholin (ACh), LDT: laterodorzální tegmentum
s cholinergními neurony, LC – locus coeruleus s noradrenergními neurony, Raphe – dorzální jádra
raphe se serotonergními neurony, TMN – tuberomamilární jádra s histaminergními neurony,
vPAG – periaqueduktální šeď s dopaminergními neurony, BF – bazální přední mozek (neurony
syntetizující GABA a ACh), LH – laterální hypothalamus (neurony syntetizující ORX a MCH). (B) Inhibiční
projekce z VLPO s neurotransmiterem GABA uplatňující se ve spánku (Převzato ze Saper et al., 2005).

3.3 MELATONIN, JEHO ROLE VE SPÁNKU A V CIRKADIÁNNÍM SYSTÉMU
Melatonin (N-acetyl-5-methoxytryptamin) je hormon tvořený v epifýze (šišince)
z tryptofanu (Lerner et al., 1958; Lovenberg et al., 1967). Tryptofan je přeměněn na
5-hydroxytryptamin (serotonin), ze kterého je dále pomocí hydroxyindol-O-metyltransferázy
a N-acetyltransferázy vytvářen melatonin. Tato syntéza se rytmicky opakuje (Arendt, 1998;
Klein et al., 1971).
8

Epifýza je sympatickou dráhou vedoucí přes cervikální ganglia propojena s SCN, odkud je
řízena produkce melatoninu. Melatonin pak zpětnovazebně ovlivňuje SCN, čímž moduluje
i svou vlastní syntézu (Arendt, 1998; Arendt, 1986).
V SCN se melatonin váže na dva typy melatoninových membránových receptorů MT-1
a MT-2, které patří do skupiny receptorů spřažených s trimerními G-proteiny (Dubocovich,
1988). Zatímco po aktivaci MT-1 dochází k inhibici neuronální aktivity v SCN, aktivace MT-2 má
za následek fázový posun cirkadiánních hodin v SCN (Liu et al., 1997).
Sekrece melatoninu je stimulovaná tmou a inhibovaná světlem, proto se hladina
melatoninu začíná zvyšovat po setmění, přičemž kolem 2. – 4. hodiny ráno dosahuje svého
maxima, a poté postupně klesá (Brzezinski, 1997; Wehr et al. 1993). Díky tomu, že zvýšená
produkce melatoninu kopíruje délku noci, je organismus informován o sezónních rytmech
(Arendt, 1986). Dle studií může vzrůstající hladina melatoninu vést k nástupu spánku bez
ohledu na endogenní cirkadiánní rytmus (shrnuto v Brzezinski, 1997).
Inhibiční vliv světla na produkci melatoninu byl u lidí experimentálně prokázán již v roce
1980. Skupina dobrovolníků byla po několika hodinách spánku ve tmě vystavena intenzivnímu
světlu, což způsobilo rychlý pokles hladiny melatoninu. Po ukončení osvitu začala hladina
melatoninu okamžitě stoupat k hodnotám před osvitem (Lewy, 1980). V dnešní době je
problematické modré světlo, které vyzařují například mobilní telefony, počítače a televize.
Modré světlo snižuje tvorbu melatoninu, a proto používání těchto přístrojů před spaním může
vést ke spánkovým poruchám (Figueiro et al., 2011).
V lékařské praxi se melatonin používá k synchronizaci SCN u nevidomých osob a k léčbě
jet lag syndromu, který nastává při cestování přes časová pásma (Arendt et al., 1986; Arendt
a Skene, 2005).
Melatonin má mimo jiné i antioxidační účinky díky kterým dokáže chránit buňky před
působením volných radikálů, které vznikají například při ionizujícím γ-záření (Vijayalaxmi et al.,
1995). V buňkách se hromadí v mitochondriích, které svými antioxidačními účinky chrání před
poškozením. Věkem se hladina melatoninu snižuje a dochází tak k poškození a stárnutí
mitochondrií (Tan et al., 1993; Reiter et al., 2003).
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4. PARKINSONOVA CHOROBA A PORUCHA CHOVÁNÍ V REM SPÁNKU
4.1 BAZÁLNÍ GANGLIA A ÚBYTEK DOPAMINU
BG tvoří skupina anatomicky a funkčně podobných jader, uložených v bazální části
telencefalonu, diencefalonu a mesencefalonu. Mezi tato jádra patří corpus striatum (nucleus
caudatus a putamen), globus pallidus, nucleus subthalamicus a substantia nigra. Jako
rozšířená část striata se označují struktury nucleus accumbens a čichové tubercle. Substantia
nigra je složená z nepigmentované části pars reticulata a tmavé pigmentované části pars
compacta tvořené monoaminergními jádry, které produkují dopamin. Ze substantia nigra pars
compacta (SNpc) je vedena dopaminergní nigrostriatální dráha do obou struktur corpus
striatum (shrnuli DeLong a Georgopoulos, 1981), viz obr. 4A.
Nigrostriatální dráha nepřímo ovlivňuje motorické funkce. Excitační signál ze SNpc
aktivuje striatum, odkud je dále signál přenášen GABAergními neurony, které potlačují
inhibiční vliv globus pallidus na thalamická jádra. Potlačení inhibičního vlivu na thalamická
jádra, poté umožňuje vedení excitačního signálu z motorických neuronů přes
thalamo-kortikální dráhu do kortexu a dochází k iniciaci pohybu (Swenson, 2006; Delong et
al., 1983).
Degenerací DA neuronů dochází k poruše motorických funkcí, což má za následek rozvoj
Parkinsonovy choroby, viz obr. 4B. Projevy PCH jsou bradykineze (zpomalení pohybů), akineze
(celková nepohyblivost) a rigidita (ztuhlost) (Wichmann a Dostrovsky, 2011). Onemocnění
bylo popsané již roce 1817 a původně bylo nazývané třaslavá obrna (Parkinson, 1817).
PCH dělíme na geneticky podmíněnou a sporadickou, jejíž příčina není známá a může
vznikat vlivem exogenních faktorů. K degeneraci DA neuronů může docházet z různých
důvodů. Dle jedné hypotézy je patogeneze zapříčiněna mitochondriální dysfunkcí
a oxidativním stresem, podle další hypotézy ji mohou způsobovat špatně složené proteiny
a abnormální proteinové agregace (Dauer a Przedborski, 2003).
Oxidativní stres způsobuje například nadměrné uvolňování oxidu dusnatého (NO), ke
kterému může docházet vlivem dramatické proliferace reaktivních makrofágů a mikroglií
(Shergill et al., 1996). NO je za normálních okolností volný radikál, který se uplatňuje ve
fyziologických procesech jako je oxidační vzplanutí a vazodilatace. Jeho vysoké koncentrace
ale způsobují poškození DNA, modifikaci proteinů a cytotoxicitu. V mitochondriích pak NO
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reaguje se superoxidovým aniontem (uvolňuje se při metabolismu dopaminu), tím vzniká
peroxynitrit, který spouští kaskádu reakcí vedoucí k apoptóze DA neuronů (Aquilano et al.,
2008).

Obrázek 4: (A) Nigrostriatální dráha u zdravého člověka. Projekce dopaminergních neuronů vedoucí ze
SNpc do corpus striatum – putamen a nucleus caudatus. (B) V důsledku značného úbytku
dopaminergních neuronů dochází k zeslabení projekce ze SNpc do putamen a nucleus caudatus.
(C) Lewyho tělísko v dopaminergním neuronu SNpc. Imunohistochemická reakce s protilátkami pro
α-synuklein (vlevo) a ubiquitin (vpravo) (převzato a upraveno z Dauer a Przedborski, 2003).
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Jak pro sporadickou, tak pro dědičnou formu PCH je signifikantní tvorba tzv. Lewyho
tělísek. Lewyho tělíska tvoří tzv. „inkluze“ (nebo také léze) složené z abnormálních filament
a proteinových agregací, například α-synukleinu, parkinu a ubiquitinu. V různých oblastech
mozku, především v oblasti BG, se tyto inkluze progresivně objevují (mohou být v kombinaci
s patogenezemi), postupně se rozšiřují až do oblastí kortexu a způsobují odumírání DA
neuronů (Dauer a Przedborski, 2003; Goedert et al., 2013), viz obr. 4C.
Tvorba Lewyho tělísek je také spojena s mutací v genu SNCA kódujícím protein
α-synuklein (Goedert et al., 2013). Vznik PCH může mít konexi s genetickou mutací v genu
Parkin, který patří do rodiny ubiquitinových genů (Kitada et al., 1998).

4.2 ZMĚNY SPÁNKU A JEHO ARCHITEKTURY
Mimo motorických poruch se u parkinsoniků vyskytují i poruchy nemotorické, které dále
přispívají ke zhoršení kvality života. Mezi nemotorické poruchy patří poruchy spánku spojené
s nespavostí, živými sny, vokalizací a fragmentací spánku. Pacienti mají delší spánkovou latenci
(doba od ulehnutí po zahájení spánku), která pravděpodobně vede také k pozdějšímu nástupu
1. a 2. stádia NREM spánku a pozdějšímu nástupu REM spánku. Dále dochází k poklesu doby
spánku, kvality spánku a REM fáze. V důsledku neurodegenerace dochází u pacientů také
k narušení SWS fáze NREM spánku. Nedostatek hlubokého spánku pak vede k urychlení
neurodegenerace a tím i progrese PCH. S věkem se spánkové poruchy zhoršují (Breen et al.,
2014; Factor et al., 1990; Martinez-Ramirez et al., 2015; Schreiner et al., 2019).
Pro účely studia poruch spánku u PCH byl v roce 2009 proveden zajímavý experiment.
Primátům byl podáván 1-methyl-4-fenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin (MPTP) snižující obrat
dopaminu. Působení MPTP vedlo nejprve ke zkrácení a narušení REM spánku a následně
k rozvinutí motorických příznaků typických pro PCH. Účinky MPTP byly měřeny ihned po
podání, po 90 dnech a po 3 letech (Barraud et al., 2009), viz obr. 5.
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Obrázek 5: Srovnání hypnogramů spánkové architektury během dvanácti hodin. (A) Před podáním
MPTP. (B) Ihned po podání MPTP. (C) Po 90 dnech po podání MPTP. (D) Po třech letech po podání
MPTP (převzato z Barraud et al., 2009).

S nemotorickými příznaky PCH je mimo jiné spojeno i spánkové onemocnění nazývané
porucha chování v REM spánku poprvé popsané v roce 1965 na kočičím modelu (Jouvet
a Delorme, 1965).
RBD je charakteristické narušením svalové atonie, která je typická pro REM spánek. REM
spánek je při tomto onemocnění doprovázen emotivními sny, výraznými záškuby, prudkými
pohyby, kopáním, vokalizací a v některých případech může dojít i k pádu z lůžka. Tyto projevy
mohou vést nejenom k úrazu pacienta s RBD, ale i osoby sdílející s ním lůžko (Schenck et al.,
1986; Šonka, 2008).
Spojení mezi PCH a RBD není zřejmě náhodné. RBD je pravděpodobně prodromální
stadium později se rozvíjející PCH. Jedna ze studií ukazuje, že se PCH rozvinula u 38 % (11/29)
pacientů primárně diagnostikovaných s RBD (Schenck et al., 1996a). Novější studie stejného

13

výzkumného týmu pak udává, že se PCH v průběhu čtrnácti let rozvinula u 80,8 % (21/26)
pacientů trpících RBD (Schenck et. al, 2013).
Jak bylo popsáno dříve, parkinsonismus se projevuje vlivem neurodegenerace
způsobené α-synukleinem, který postihuje zejména nigrostriatální dráhu, a další oblasti
mozku, například mozkový kmen a mozkovou kůru. Léze (synukleinopatie) v mozku spojené
s PCH se zároveň objevují již s příznaky presymptomatické RBD. U RBD se tyto léze způsobené
α-synukleinem vyskytují nejprve jen difúzně (Schenck et. al, 2013; Postuma et al., 2015).
Léze se začínají nejprve hromadit v čichových buňkách, proto si pacienti stěžují na
problémy s čichem. Další léze se poté objevují v mozkovém kmeni a šedé hmotě prodloužené
míchy, konkrétně v oblastech retikulární formace (Braak et al., 2003). Léze v jádrech
prodloužené míchy mají na svědomí poruchy svalové atonie v REM spánku, a tedy rozvoj RBD
(Šonka, 2008).

4.3 CIRKADIÁNNÍ ABNORMALITY U PARKINSONOVY CHOROBY
K nemotorickým příznakům PCH patří také porucha funkce cirkadiánního systému
spojená se změnami v expresi hodinových genů. Narušení rytmu spánku a bdění negativně
ovlivňuje aktivitu SCN, což vede ke snížené sekreci melatoninu (Breen et. al, 2014). Pokles
hladiny melatoninu je spojen se spánkovými poruchami, což v některých případech vede
například k denní spavosti (Videnovic et al., 2014).
Ve striatu se uvolňuje dopamin, jehož cirkadiánní rytmus podléhá vlivu střídání světla
a tmy (Castaῆeda et al., 2004). Transkripčně-translační smyčka hodinových genů nepodléhá
jen své vnitřní zpětnovazebné signalizaci, která začíná expresí genů BMAL1 a CLOCK
a pokračuje vytvořením heterodimeru BMAL1:CLOCK, který poté nasedá na sekvenci E-box
v promotorech Per a Cry genů. Tato smyčka je ovlivněna i vnější signalizací, do které je zapojen
dopamin, konkrétně aktivace dopaminového receptoru D2 (Gekakis et al., 1998; Yujnovsky et
al., 2006).
Je-li rovnováha cirkadiánního systému narušena, dochází ke snížení tvorby dopaminu.
Úbytek dopaminu pak vede ke snížení exprese hodinových genů BMAL1 a Per1 v nočních
hodinách (Cai et al., 2010; Gu et al., 2015).
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4.4 CIRKADIÁNNÍ ABNORMALITY U PORUCHY CHOVÁNÍ V REM SPÁNKU
Salsone et al. (2016) popsal, že u pacientů s RBD dochází během noci ke zvýšení aktivity
sympatiku i parasympatiku a tím i srdeční frekvence. RBD tak patrně může ovlivňovat
cirkadiánní kolísání autonomního systému.
Recentní studie ukázala, že exprese hodinových genů Per2, BMAL1 a Nr1d1
nevykazovala u pacientů s RBD cirkadiánní rytmicitu. Geny Per1 a Per3 si zachovaly cirkadiánní
rytmicitu, jen amplituda genu Per3 poklesla. Autoři předpokládají, že změnu v expresi BMAL1
způsobuje změna v expresi genu Nr1d1, jehož proteinové produkty REV-ERBα a RORα ovlivňují
expresi BMAL1. Stejná studie uvádí, že rytmus v sekreci melatoninu nebyl u pacientů s RBD
narušen, nicméně hladina melatoninu dosahovala svého maxima (akrofáze) o dvě hodiny
později než u zdravých jedinců. Pacienti s RBD také uléhali později ke spánku, což mohlo být
způsobeno právě fázovým posunem v akrofázi hladiny melatoninu (Weissová et al., 2018).

4.5 LÉČBA PARKINSONOVY CHOROBY A VYUŽITÍ CHRONOTERAPIE
Vyléčení

tohoto

onemocnění

není

stále

možné.

Pacientům

je

podáván

L-dihydroxyfenylalanin (L-DOPA), který doposud zůstává nejvhodnějším medikamentem pro
snížení motorických symptomů způsobených neurodegenerací. Podávání L-DOPA je
doprovázeno vedlejšími účinky, jako je například nevolnost a ztráta chuti. Zároveň účinek
L-DOPA s postupnou progresí PCH klesá (Kofman, 1971; Fifel a Videnovic, 2019).
V dnešní době se k léčbě využívá také světelná terapie, která má příznivé účinky na
spánek. Tato terapie se převážně používá při léčbě depresí nebo sezónní afektivní poruchy.
Použití této terapie u PCH přispívá ke zmírnění klinických příznaků, například bradykineze
a rigidity. Ačkoliv je světelná léčba díky finanční dostupnosti a absenci vedlejších účinků
žádoucí, její používání ještě není tak časté (Paus et al., 2007; Willis a Turner, 2007).
Působení světelné terapie na parkinsoniky není stále podrobně objasněno a je zde
prostor pro výzkum jejích účinků. Ke zlepšení motorických poruch napomáhá také cvičení, u
kterého je prospěšné jeho načasování. Zatímco cvičení dopoledne přispívá k lepším
kognitivním funkcím odpoledne, cvičení odpoledne má příznivý efekt na snížení nespavosti
(Morris et al., 1994; shrnuto Fifel a Videnovic, 2019).
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4.6 VYUŽITÍ MELATONINU V LÉČBĚ PORUCHY CHOVÁNÍ V REM SPÁNKU
Na rozvoji RBD se podílí vícero podnětů. Může se rozvíjet v důsledku léčby antidepresivy
skupiny SSRI (specifické inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, z angl. specific serotonin
reuptake inhibitors), nebo v důsledku léčby dopaminem (Schenck, 1992; Comella, 1993). RBD
může ale také vznikat v důsledku některých neurodegenerativních onemocnění jako je
Alzheimerova a Parkinsonova choroba (Schenck et al., 1996b, Schenck et al., 1996a).
RBD byla původně léčena pouze symptomaticky klonazepamen, který se podílí na
redukci REM spánku. Tato léčba je ale spojena se závislostí a může mít nepříznivé důsledky
(Schenck a Mahowald, 1996).
Studie z roku 1999 ukázala, že šestitýdenní podávání melatoninu ve večerních hodinách
dokázalo u pacientů s RBD snížit ospalost, děsivé sny a prudké pohyby doprovázející REM
spánek. Po vysazení melatoninové léčby se příznaky spojené s RBD dříve nebo později vrátily
zpět, ale již ne se stejnou závažností. Autoři studie přitom předpokládají, že podávání
melatoninu ve večerních hodinách pravděpodobně dokáže seřídit cirkadiánní oscilátor v SCN,
což vede k obnově cirkadiánních rytmů včetně napravení REM spánku. Melatonin by tak mohl
být vhodnou náhradu klonazepamu (Kunz a Bes, 1999). Tyto závěry podpořila stejná výzkumná
skupina v roce 2017. Nejen, že melatonin napravoval REM spánek, ale zároveň zvýšil hustotu
DA transportérů. Autoři se domnívají, že melatonin může pravděpodobně vykazovat
neuroprotektivní účinky, které mohou zabránit rozvoji synukleopatií (Kunz a Bes, 2017).
Pozitivní efekt melatoninu na zlepšení spánku byl pozorován také u parkinsoniků (Antón-Tay
et al., 1971; Dowling et al., 2005).
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5. ZÁVĚR
Parkinsonova choroba je doprovázena motorickými a nemotorickými příznaky, které trápí
mnoho pacientů. Navzdory rozsáhlému výzkumu, který se na PCH zaměřuje, nejsou doposud
zcela objasněny příčiny jejího vzniku a zároveň neexistuje terapie, která by mohla tuto nemoc
zcela vyléčit. Běžně jsou pacientům podávány léky snižující motorické symptomy, u kterých se
ale vyskytují nežádoucí vedlejší účinky. Nově se začíná používat také světelná terapie, která
dokáže snížit projevy bradykineze a rigidity a přispívá ke zlepšení spánku. Studie ukazují na
příčinnou souvislost mezi RBD a PCH. PCH se objevuje dokonce až u 81 % pacientů primárně
diagnostikovaných s RBD.
V současné době se pacientům s RBD podávají léky, které redukují REM spánek, ale jsou
spojeny se závislostí a nepříznivými důsledky. Jako vhodnější alternativa se jeví léčba
melatoninem. Melatonin pozitivně ovlivňuje spánek a napomáhá obnovit svalovou atonii.
Jeho pravidelné podávání má pravděpodobně pozitivní vliv na synchronizaci cirkadiánního
systému, což vede k napravení REM spánku. Podávání melatoninu u osob s PCH by teoreticky
mohlo nejen zlepšovat spánek, ale zároveň by mohlo mít ochranný účinek před progresí
synukleinopatií.
Jelikož se cirkadiánní dysregulace a spánkové poruchy spojené s PCH objevují dříve než
motorické příznaky, mohou sloužit jako markery signalizující budoucí rozvoj této závažné
choroby. Důkladná znalost těchto změn, by teoreticky mohla umožnit dřívější diagnostiku
a dřívější zahájení léčby, čímž by se dala zpomalit progrese PCH.
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