
Abstrakt: 
 
 Mnoho procesů v savčím organismu probíhá v cirkadiánních rytmech. Tyto rytmy jsou 
ovládány systémem složeným z hlavního pacemakeru udávajícího rytmus, 
suprachiasmatických jader (SCN) v mozku, který dále nastavuje periferní oscilátory v dalších 
orgánech, jako je slinivka, játra, střevo a plíce. Cirkadiánní hodiny fungují autonomně v každé 
buňce na základě molekulárních mechanismů složených z tzv. hodinových genů, například 
BMAL, CLOCK, PER a CRY. Narušení fyziologických funkcí savčího organismu v důsledku 
stárnutí, například narušení metabolických funkcí a chování, bylo již dobře zdokumentováno. 
Nicméně, ještě nebylo plně objasněno, zda je toto narušení spojeno i se zhoršenou funkcí 
cirkadiánních hodin.  
 Cílem naší studie bylo zjistit zda i) stárnutí ovlivňuje základní vlastnosti cirkadiánních 
hodin v SCN a periferních orgánech, zejména ve slinivce, tlustém střevu, játrech a plicích, ii) 
změny glukózové homeostáze v důsledku stárnutí ovlivňují cirkadiánní hodiny ve slinivce a iii) 
zda je citlivost cirkadiánních hodin v SCN a periferních hodinách ke změnám světelného režimu 
v prostředí ovlivněna stárnutím. 
 V našich experimentech jsme použili skupinu dospělých (9 měsíců) a starých (25 
měsíců) zvířat, které byly vystaveny třem různým světelným režimům, konkrétně režimu 
světlo/tma (LD 12:12), stálému světlu (LL) a stálé tmě (DD), abychom zkoumali synchronizaci 
cirkadiánního systému ve stárnutí. Vlastnosti periferních cirkadiánních hodin in vivo jsme 
zkoumali tak, že jsme vytvořili expresní profily hodinových genů pomocí RT qPCR. Metabolický 
stav experimentálních zvířat byl zkoumán pomocí IPGTT testů a také určením hladin exprese 
genů spojujících cirkadiánní hodiny s metabolismem. Dále jsme studovali stárnoucí hodiny in 
vitro za použití organotypických explantátů z SCN, slinivky a plic geneticky modifikovaných 
myší exprimujících hodinový gen PER2 fúzovaný s genem pro luciferázu, který nám umožňuje 
detekovat bioluminiscenční rytmy hodin. Synchronizační kapacita periferních hodin byla 
testována in vitro opakovanými 8h ošetřeními. 
 Zjistili jsme, že vystavení zvířat stálému světlu ještě více zhoršilo rytmy v chování u 
starých jedinců. Schopnost produkovat robustní Per2LUC bioluminiscenční rytmy in vitro 
v explantátech z SCN ale nebyla změněna ani při jednom z použitých světelných režimů. 
Výsledky také ukázaly, že vliv stárnutí na rytmickou produkci Per2LUC proteinu je závislý na 
druhu tkáně. Slinivka ze starých jedinců vykazovala robustní oscilace cirkadiánních hodin, 
nicméně právě slinivka byla vysoce citlivá na in vivo světelné podmínky, což se nezlepšilo ani 
po rytmickém signálu in vitro. Na druhou stranu, stárnutí signifikantně ovlivnilo periodu hodin 
v plicích ve všech použitých světelných režimech, ale LL na hodiny v plicích vliv nemělo.  
 U našich starých myší se rozvinula hyperinsulinemická hypoglykémie, což bylo nejspíše 
kvůli hyper-sekreci insulinu přes Pclo, dohromady s narušeným transportem glukózy 
prostřednictvím Slc2a2 ve slinivce. V játrech byl také narušen mechanismus ukládání 
glykogenu spojený s Pp1r3c a také transport glukózy spojený s Sgk1. Exprese hodinových genů 
ve slinivce byla jen minimálně ovlivněna stárnutím, došlo ke zvýšení exprese BMAL1  a ke 
snížení exprese CLOCK. 
 Celkem vzato, naše výsledky ukazují, že ačkoliv pohybová aktivita ovládaná SCN byla 
jasně ovlivněna stárnutím, centrální molekulární mechanismus cirkadiánních hodin byl 
relativně odolný ke stárnutí, tedy dráhy zodpovědné za tento fenomén jsou pravděpodobně 
dále od centrálního molekulárního mechanismu v SCN. Dále jsme také ukázali, že stárnutí 
nenarušuje hodiny ve slinivce, ale signifikantně ovlivňuje vlastnosti in vitro cirkadiánních hodin 



v plicích. Naše zjištění poskytují možné vysvětlení dříve zjištěných souvislostí mezi narušením 
cirkadiánního systému a nefunkční homeostázou glukózy v savčím organismu. Tento fenomén 
zahrnuje diabetes mellitus typu 2 v jedincích dlouhodobě vystavených práci na směny.  
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