
Univerzita Karlova 

Přírodovědecká fakulta 

 

Biologie 

Chemie se zaměřením na vzdělávání – Biologie se zaměřením na vzdělávání 

 

 

 

Tereza Křivohlavá 

 

Vliv světla na kognitivní výkon a náladu 

Impact of light on cognition and mood 

 

 

Bakalářská práce 

Vedoucí práce/Školitel: Doc. RNDr. Zdeňka Bendová Ph.D. 

 

Praha 2020  

https://www.cuni.cz/UK-6450.html
https://www.cuni.cz/UK-6450.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 12.8.2020 

 

      Tereza Křivohlavá 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Ráda bych poděkovala vedoucí práce Doc. RNDr. Zdeňce Bendové Ph.D. za 

její cenné rady a čas, který mi věnovala při řešení dané problematiky. V neposlední 

řadě chci poděkovat rodině a příteli za podporu. 

  



Abstrakt 

Cirkadiánní rytmy jsou biorytmy cyklicky se opakující s periodou přibližně 24 hodin. 

Hlavní cirkadiánní pacemaker v suprachiasmatických jádrech hypotalamu řídí správné 

načasování fyziologických dějů i chování a synchronizuje celé tělo do jednotné periody.  

Cirkadiánní hodiny fungují správně pouze v případě, když se jejich perioda a fáze denně 

nastavuje pomocí enviromentálních stimulů tak, aby byly v souladu se solárním cyklem. 

Nejdůležitějším synchronizátorem cirkadiánních rytmů je periodické střídání světla a tmy, 

které lidé v dnešní době většinou nedodržují. V nočních hodinách se mnohdy vystavují 

silnému světlu a naopak ve dne se vyskytují v potemnělých místnostech a nedostává se jim 

dostatečného světelného záření. Rozladění biologických a enviromentálních hodin 

způsobuje desynchronizaci organismu. Fyziologické či psychické procesy v organismu poté 

probíhají s odlišnou periodou. Dlouhodobě probíhající desynchronizace může mít vážný 

dopad na celé tělo včetně nálady a kognitivních funkcí.  

Klíčová slova 

Cirkadiánní systém, světlo, kognitivní funkce, nálada 

 

Abstract 

Circadian rhythms are cyclically repeating biorhythms with an approximate period of 24 

hours. The main circadian pacemaker located in the suprachiasmatic nuclei in the 

hypothalamus controls the correct timing of physiological processes and behaviors and 

works to synchronize the whole body into a single period. The circadian clock works 

correctly if the period and phase are adjusted daily by environmental stimuli consistent with 

the solar cycle. The alternation of light and dark is the primary synchronizer of circadian 

rhythms and one that people mostly do not adhere nowadays. At nighttime they are usually 

exposed to strong lights while during the daytime they spend many hours in a dark room 

without receiving enough (sun)light. This disruption of biological and environmental clocks 

causes the desynchronization of the organism and the periodic misalignment of physiological 

or mental processes in the body. Long lasting desynchronization could have a serious impact 

on the human body, including emotions and cognitive functions.  
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1 Úvod 

Cirkadiální rytmy jsou biorytmy fyziologických dějů a chování opakující se přibližně 

s periodou 24 hodin. Klasickým příkladem takového biorytmu je střídání spánku a denní 

aktivity, periodicky se ale mění i intenzita denní aktivity. Opakování těchto rytmů je 

generováno vnitřními hodinami a je přibližně 24hodinové (buď kratší nebo delší v závislosti 

na druhu organismu).  

Cirkadiální hodiny například snižují tělesnou teplotu a zpomalují metabolismus zvečera 

a tím připravují jedince na spánek, nebo naopak zvyšováním teploty a zrychlením 

metabolismu k ránu napomáhají probuzení. Tyto vnitřní hodiny ovlivňují také náladu a 

poruchy v těchto cirkadiálních hodinách mohou mít za následek deprese a další psychické 

problémy. 

Aby hodiny mohly fungovat správně a plnily svojí regulační funkci, jejich fáze a perioda 

musí být denně nastavována enviromentálními stimuly. Jeden z nejdůležitějších stimulů je 

střídání světla a tmy během dne a noci, které zajišťuje, že endogenní, nepřesně 24 hodinová 

perioda je srovnávána s periodou a fází rotace Země kolem své osy. Fungování tohoto 

systému zajišťuje u savců komplex suprachiasmatických jader (SCN) umístěný 

v hypotalamu hned nad optickým chiasmatem, který je citlivý na světlo a slouží jako 

pacemaker organismu. Světlo je vnímáno sítnicí oka, tento signál se přenese elektricky 

retinohypotalamickým traktem do neuronů SCN a to následně reguluje fyziologické procesy 

upravováním periferních oscilátorů, které jsou v buňkách celého těla. Suprachiasmatické 

jádro je tedy synchronizováno s okolním světem, na což využívá zejména střídání světla a 

tmy a časovou informaci poté předává celému organismu, včetně mozku. Ale právě 

ovlivnění kognitivních procesů a nálady světlem prostřednictvím regulace funkce SCN bude 

tématem této práce. 

 

2 Centrální cirkadiánní hodiny 

Cirkadiánní systém savců je uspořádán hierarchicky. Skládá se z centrálních hodin 

v SCN a periferních hodin, které jsou v buňkách tkání a orgánů. SCN je rozděleno na 

ventrolaterální jádro, které přijímá světelné podněty a druhou částí je dorsomediální 

skořápka, kde se spíše formují výstupní signály (Abrahamson&Moore, 2001; Moore et al., 

1996). Studie zvířat s lézí SCN potvrdily, že právě SCN je generátorem cirkadiánních 
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časových signálů, které šíří do celého těla. Ukázalo se například, že potkani kmene Wistar s 

lézí SCN, ztrácí měřitelné  cirkadiánní rytmy v příjmu tekutin, zatímco deformace mediální 

preoptické zóny nemá na denní rytmus příjmu tekutin vliv (Stephan&Zucker, 1972). 

Samotné izolované neurony centrálních hodin mohou udržovat cirkadiánní rytmus 

nejméně po dobu jednoho týdne, jejich vzájemná synchronizace je však závislá na 

interakcích v neurální síti, které stabilizují jejich cykly a umožňují generovat jednotný 

časový signál (Webb et al., 2009). Celkové sladění cirkadiánních rytmů se vytváří 

zprůměrováním period individuálních hodinových buněk (Liu et al., 1997). Hlavní 

cirkadiánní hodiny jsou složené z neuronů a z gliových buněk. Podobně jako u neuronů, i u 

astrocytů byla prokázána exprese hodinových genů. Je tedy možné, že také přispívají ke 

stimulování cirkadiánních oscilací (Prolo et al., 2005). 

Endogenní cirkadiánní rytmus SCN generovaný molekulárním mechanismem musí být 

ovlivněn enviromentálními stimuly, aby se přizpůsobil vnějšímu solárnímu cyklu. 

Nejdůležitějším synchronizátorem je střídání světla a tmy během dne a noci.  Světelné 

signály dostává suprachiasmatické jádro přímo ze sítnice (Weaver, 1998). Tento přenos je 

zprostředkovaný nedávno objevenými fotoreceptivními buňkami ipRGC (z anglického 

Intrinsically photosensitive retinal ganglion cells) (Berson et al., 2002). Tyto buňky vytvářejí 

pigment melanopsin, kvůli kterému jsou citlivé na světlo o krátkých vlnových délkách v 

modrém spektru (Provencio et al., 2000; Fu et al., 2005). 

Nesvětelné stimuly jsou vedené do SCN především serotonergní inervací z rafeálních 

jader či genikulohypotalamickým traktem z intergenikulátního lístku thalamu (IGL). 

Narušení této projekce do centrálních hodin způsobuje fázový posun rytmu a zvýšenou 

citlivost na světlo v době subjektivního dne (Mikkelsen, 1992; Moore et al., 2000). 

Synchronizované cirkadiánní rytmy v SCN jsou základem pro vznik časových signálů, 

které se šíří do periferních hodin. Monitorování exprese cirkadiánního rytmu v myších 

fibroblastech se zjistilo, že cirkadiánní hodiny v těchto buňkách jsou soběstačné stejně jako 

hodiny v neuronech SCN (Nagoshi et al., 2004). I celé periferní tkáně vytvářejí cirkadiánní 

rytmy a můžeme přepokládat synchronizaci rytmů jednotlivých buněk na úrovni tkáně (Yoo 

et al., 2003). Každá buňka obsahuje tedy vlastní hodinový mechanismus, ale vytváří 

jednotné cirkadiánní oscilace každé tkáně či orgánu. Centrální hodiny v SCN synchronizují 

fázi periferních hodin do optimálních fázových vztahů tak, aby byla zajištěna časová 

koordinace fyziologických procesů (Reppert&Weaver, 2002). 
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3 Molekulární mechanismus cirkadiánních hodin 

Endogenní podstatu cirkadiánních oscilací tvoří set tzv. hodinových genů, které jsou 

navzájem propojeny v transkripčních a translačních zpětnovazebných smyčkách. (Shearman 

et al., 2000). Zpětnovazebná smyčka vypadá tak, že transkripční aktivátory CLOCK a 

BMAL1 pozitivně ovlivňují expresi genů Per1, Per2 a Cry1, Cry2. Proteinové produkty 

PER a CRY, jejichž stabilitu reguluje komplex E3 Ubiquitin ligáza, se na základě 

posttranslačních modifikací translokují do jádra, aby potlačily aktivitu CLOCK a BMAL1 a 

tak se ukončil cyklus. Tento cyklus trvá zhruba 24 hodin (obr. 1) (Mohawk et al., 2013; 

Bunger et al., 2013; Kume et al., 1999; Vitaterna et al., 1999; Hogenesch et al., 1998; 

Shearman et al., 2000). 

 

 

Cirkadiánní perioda ale není řízena pouze autoregulační genovou smyčkou, ale také 

mechanismem intercelulární synchronizace, která synchronizuje periodu a fázi danou 

genetickým oscilátorem v každé buňce do koherentního rytmu. V současné době jsou známé 

dva neurotransmitery, které jsou zásadní pro synchronizaci cirkadiánních rytmů mezi 

buňkami SCN. První z nich je vazoaktivní intestinální peptid (VIP), který je syntetizován 

ve ventrolaterálním SCN (Alton et al., 2005). Myši, které postrádají VIP nebo jeho receptor 

VPAC2 nejsou schopné udržovat cirkadiánní rytmus. VIP je důležitý pro mezibuněčnou 

komunikaci mezi neurony SCN. Aktivace jeho receptoru VPAC2 indukuje vtok vápníku do 

Obr. 1. Schématické znázornění zpětnovazebné kličky, kdy CLOCK a BMAL1 pozitivně aktivuje expresi 

genů Per a Cry, jejichž produkty proteiny PER a CRY se modifikují fosforylací a negativně ovlivňují 

transkripční aktivátory BMAL1 CLOCK. (Převzato z Belden et al., 2006) 
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buňky, což spustí syntézu Per1 a Per2 prostřednictvím signální kaskády cAMP  (Tischkau 

et al., 2003; Bechtold et al., 2008). 

Druhý neurotransmiter, který reguluje cirkadiánní rytmy je inhibiční neurotransmiter 

GABA. Naváže se na receptory GABAA a GABAB, což způsobí hyperpolarizaci membrány 

a to změní transmembránové napětí (Vasalou et. al, 2011; Wagner et al., 1997). Na většinu 

SCN neuronů má GABA jen inhibiční účinek, ale GABA některé neurony SCN také excituje 

v závislosti na buněčných subpopulacích. Existují také neurony, na které GABA působí 

oboustranně, což záleží především na fázi cirkadiánního cyklu (Choi et al., 2008). 

4 Světelná synchronizace 

Cirkadiánní rytmy jsou důležité pro adaptaci organismu na okolní časové podmínky. 

Když je jakýkoliv organismus schopen předvídat pravidelně se opakující děje v okolním 

prostředí a přizpůsobí tomu své chování či fyziologické procesy, tak má mnohem větší šanci 

na přežití. Cirkadiánní rytmy běží i při absenci enviromentálních vlivů, ale v normálním 

prostředí jsou pravidelně se střídající změny světla a tmy, které usnadňují organismům 

přizpůsobit se solárnímu cyklu Země a udržovat své rytmy ve stejné fázi. V případě 

organismu nacházejícího se ve stálé tmě by docházelo k tzv. volnému běhu cirkadiánních 

rytmů a za krátký čas by se např. rytmus spánku a bdění dostal do protifáze se solárním 

cyklem (Golombek&Rosenstein, 2010). 

Cirkadiánní systém může odpovídat na světlo v průběhu celého cirkadiánního cyklu, 

pokud je vystavován celé fotoperiodě. Světlo nedovolí spuštění nočních fyziologických 

procesů a vnitřní perioda systému se synchronizuje s přesnou periodou 24h solárního cyklu. 

Takové synchronizaci se říká parametrická nebo také tonická. Druhý model synchronizace 

se jmenuje neparametrický nebo také fázický. Tento vzor popisuje reakci cirkadiánního 

systému na krátké světelné impulsy jako je například západ nebo východ slunce. Cirkadiánní 

hodiny se tak každý den přizpůsobují solárnímu cyklu fázovými posuny své vnitřní periody 

(Daan, 1977). 

Aby tento model fungoval, cirkadiánní systém musí reagovat na světlo jinak v různých 

fázích 24h rytmu. Termíny subjektivní den a noc označují části cirkadiánního cyklu, které 

představují fázi aktivity a spánku u organismů držených v konstantních podmínkách stálé 

tmy (© Springer-Verlag, 2006). Doba subjektivního dne znamená z hlediska světelné 

synchronizace tzv. mrtvou zónu (z angl. Dead zone). Znamená to, že po tuto dobu 

cirkadiánní soustava na světelné podněty skoro nereaguje. Naopak na světelný stimul 
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nejvíce odpovídají, a tedy k největším fázovým posunům dochází na začátku a na konci 

subjektivní noci (východ a západ slunce) (Johnson, 1999). Během první poloviny 

subjektivní noci světelné stimuly zpozdí start aktivity a vyvolají fázové zpoždění 

cirkadiánních oscilací a během druhé poloviny způsobí dřívější započetí aktivity a indukují 

fázová předběhnutí (Johnson et al., 2009; Pittendrigh et al., 1976). Tyto zákonitosti lze 

aplikovat například na odhad fyziologického dopadu sledování obrazovky, ať již počítače, 

televize či jiného zařízení v době subjektivní noci. Tento světelný stimul způsobuje, že se 

posune fáze spánku a aktivity, což znamená například nepříjemné vstávání.  

Citlivost cirkadiánního systému na světelné stimuly v průběhu subjektivního dne a 

noci popisuje fázově responzní křivka PRC (z ang.: phase-response curve). Na obrázku 

číslo 2 je znázorněná PRC křivka. Lze vidět, že v době subjektivního dne (CT0-12 na ose 

x) cirkadiánní systém na světelné stimuly nereaguje a tudíž jsou fázové posuny minimální. 

V první polovině subjektivní noci (CT12-18 na ose x) lze z křivky vyčíst, že dochází 

k fázovému zpoždění a v druhé polovině (CT18-24 na ose x) dochází k fázovému 

předběhnutí. Odlišné PRC křivky jsou charakteristické pro každý organismus, na obrázku 

je PRC křivka člověka (Golomek&Rosenstein, 2010; Johnson, 1999). 

 

Na řezech SCN křečka se ukázalo, že neurální aktivita je odlišná v řezech podle toho, 

zda byli křečci umístěni na krátké či dlouhé fotoperiodě, neboť píky neurální aktivity byly 

vždy ve stejných fázích dne a noci a to při úsvitu a soumraku (Mrugala et al., 2000). Při 

výzkumu cirkadiánních rytmů v buněčných kulturách SCN myši se pomocí 

Obr. 2. Grafické znázornění citlivosti cirkadiánního systému na světelné stimuly v průběhu subjektivního 

dne a noci, neboli fázově responzivní křivka PRC. Osa x vyjadřuje cirkadiánní čas (CT) tedy čas subjektivního 

dne a noci. Osa y vyjadřuje fázové posuny reagující na světelné stimuly. (Převzato z Johnson, 1999)  
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bioluminiscenčního měření exprese hodinového genu Per2, zjistilo, že tato aktivita má 

během dne opět dva píky a to ráno a večer. Toto zjištění vedlo k  vytvoření modelu dvou 

separátních, ale vzájemně na sebe navázaných oscilátorů. U nočních hlodavců večerní 

oscilátor spouští aktivitu při soumraku a ranní oscilátor ji při východu ukončuje. Délku 

aktivity a také to, jaký interval byl mezi nástupem a koncem, určovala fotoperioda, ke které 

byly myši synchronizovány (Inagaki et al., 2007). 

Na otázku, v čem tkví registrování délky dne, se pokusil odpovědět výzkum na řezech 

hypotalamu potkanů, kteří byli vystavováni buď krátké, nebo dlouhé fotoperiodě. Ukázalo 

se, že jednotlivé neurony a oblasti SCN se od sebe navzájem liší fází svých oscilací a samy 

o sobě mají jen krátké trvání zvýšené elektrické aktivity. Působením fotoperiody se tyto 

jednotlivé aktivity vzájemně synchronizují, oscilace jednotlivých částí SCN se sjednotí a 

následně vytváří jednotný časový signál. Pevnější nebo volnější vztahy mezi oscilujícími 

neurony podle studie kódují délku dne (Schaap et al., 2003). 

Světlo může mít dva efekty na cirkadiánní hodiny. První je akutní skrze krátké světelné 

pulzy, které indukují expresi hodinových genů Per1 a Per2, a ty poté způsobí zpoždění 

nebo předběhnutí cirkadiánní fáze. Druhý je chronický, při kterém světlo ovlivňuje 

mezibuněčné spojení mezi neurony SCN (Golomek&Rosenstein, 2010). 

Prostředí nám dává velmi důležité signály, podle kterých vnímáme čas a můžeme jim 

přizpůsobit naše rytmy. Pro zvířata je stálé střídání světla a tmy stěžejní v boji o přežití. 

Kdyby se například nějaký den probudila o hodinu dříve a započala by i o hodinu dříve 

svou aktivitu, tak by se toto pro ně mohlo stát fatálním (Meddis, 1975). Cirkadiánní rytmy 

jsou synchronizované světlem a jakákoliv změna, která může narušit rytmus střídání světla 

a tmy, má velký dopad na systémovou synchronizaci všech fyziologických funkcí. 

Zapůsobí-li světelný stimul v době, kdy na něj soustava odpovídá, tedy časně zvečera či 

zrána, dojde k synchronizačnímu fázovému posunu. Působí-li světlo dlouho do noci, 

fázové posuny jsou tak velké, že neodpovídají solárnímu cyklu, nebo dochází k  potlačení 

rytmicity a k narušení synchronizace. Toto rozladění má dopad na adaptaci organismu na 

okolní podmínky a neschopnost přizpůsobení může mít fatální důsledky na život 

organismu. Chronické narušování systémové synchronizace zvyšuje riziko vzniku některé 

z tzv. civilizačních nemocí, jako je diabetes 2. typu, hypertenze, některá nádorová bujení, 

či deprese. V dnešní době je daleko snadnější pro člověka kvůli sociálnímu tlaku být 

ovlivněn světelnými stimuly v době noci, kdy dochází k největším fázovým posunům. 

Jinak řečeno, lidé se v dnešní době neřídí hodinami biologickými ale hodinami sociálními. 
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O jednom z důsledků tohoto sociálního trendu pojednává kapitola o vlivu narušení 

biologických rytmů na náladu.  

5 ipRGC 

V sítnici oka jsou přítomny světločivné buňky-čípky a tyčinky. Mají odlišné funkce. 

Tyčinky slouží spíše pro skotopické vidění a čípky na vidění ve fotopickém rozmezí intenzit. 

Dříve byly čípky a tyčinky jediné známé světločivné buňky v oku. Později se ale zjistilo, že 

například slepá myš, která nemá obrazové vidění, může mít za určitých okolností 

synchronizované cirkadiánní hodiny (Foster et al., 1991; Freedman et al., 1999). Tato 

pozorování zahájila sérii experimentů, které vedly k nalezení třetího typu fotoreceptoru 

v sítnici oka. Jediné vysvětlení tohoto jevu bylo, že kromě tyčinek a čípků jsou v oku 

přítomny i další světločivné buňky. Přibližně před dvaceti lety byly objeveny další buňky 

ipRGC, tedy vnitřně-fotosenzitivní gangliové buňky (Berson et al., 2002). 

Gangliové buňky jsou primární neurony senzorického orgánu oka, jejichž axony vedou 

do talamických struktur a jsou stěžejní ve vytváření obrazu. Fotoreceptory ipRGC jsou 

podskupinou těchto buněk. Jsou ve vnitřní retině, jejich axony postupují v optickém nervu a 

míří k optickému chiasmatu, kde se optické nervy kříží, dále pokračují do optického traktu, 

kde je jejich největší distribuce v dorsální polovině. Z optického traktu se odděluje 

retinohypotalamický trakt (RHT) vedoucí do SCN, dalších hypotalamických jader a 

amygdaly (Hattar et al., 2006). Buňky ipRGC sbírají informace zejména o jasu okolního 

prostředí a ovlivňují spánek, cirkadiánní rytmy, bdělost, pupilární světelný reflex, kognitivní 

funkce a také náladu (LeGates et al., 2013). 

Fotopigment melanopsin v buňkách ipRGC potřebuje pro svojí aktivaci vyšší intenzitu 

světla než rhodopsin tyčinek. Nejvyšší citlivost má na modré světlo, což je viditelné světlo 

s vlnovou délkou přibližně od 430 nm do 500 nm a pík citlivosti melanopsinu je při 480 nm  

(Bailes&Lucas, 2013). V dnešní době známe celkem 5 typů ipRGC, které mají rozdílné 

funkce: M1 ipRGC vede informace o světle do SCN a M2-M5 ipRGC vytváří kontrastní 

citlivost obrazu (Schmidt&Kofuji, 2009; Hattar et al., 2006; Berson et al., 2010; Ecker et al., 

2010). 

Do nedávna bylo v podvědomí, že M1 subtyp ipRGC buněk je stejný jako ostatní typy. 

Všechny subtypy ipRGC buněk exprimují transkripční faktor Brn3b. Když se ale provedla 

genetická delece tohoto faktoru cíleně v subtypu M1, tak se u daných myší zrušil pupilární 

reflex, ale synchronizace cirkadiánních rytmů stále fungovala (Chen et al., 2017). Na základě 
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těchto experimentů se subtyp M1 ipRGC rozdělil na další podskupiny, pozitivní a negativní 

typ M1 ipRGC. Tyto dva typy jsou morfologicky a elektrofysiologicky stejné, ale ovlivňují 

jiné části mozku a jsou tedy zapojeny do jiných funkcí (Chen et al., 2017). Ostatní subtypy 

ipRGC exprimují transkripční faktor Brn3b vždy. Subtyp M1 ipRGC, který je Brn3b-

pozitivní, tvoří většinu inervací do hypotalamu. Subtyp M1 ipRGC, který neexprimuje 

Brn3b, inervuje SCN (Li a Schmidt, 2018). Shrnutí inervace mozku pomocí subtypů M1 

ipRGC je na obrázku číslo 3. 

  

 

 

Obr. 3. Schématické znázornění inervace mozku pomocí subtypu M1 ipRGC, které jsou rozděleny na 

základě exprese transkripčního faktoru Brn3b. (Převzato z Li a Schmidt, 2018) 

SCN - Suprachiasmatické jádro (z ang. Suprachiasmatic nucleus) 

IGL - Intergenikulátní lístek (z ang. Intergeniculate leaflet) 

vLGN - Ventrolaterální geniculátní jádro(z ang. Ventral lateral geniculate nucleus)  

OPN - Olivární pretektální jádro (z ang. Olivary pretectal nucleus) 

SC - Superior colliculus 

LHb - Laterální habenula (z ang. Lateral habenula) 

PLi - Posterior limitans 

MA - Mediální amygdala (z ang. Medial amygdala) 

VLPO - Ventrolaterální preoptické jádro (z ang. Ventrolateral preoptic nucleus) 

pSON - Peri supraoptické jádro (z ang. Peri supraoptic nucleus) 

VMH - Ventromediální hypothalamus (z ang. Ventromedial hypothalamus) 

AH - Anteriorní hypothalamus (z ang. Anteriorr hypothalamus) 
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6 Cirkadiánní (de)synchronizace člověka 

Z předchozího textu vyplývá, že SCN působí jako hlavní cirkadiánní hodiny, které řídí 

fyziologické rytmy těla a regulují denní či sezónní změny. SCN je tvořena sítí neurálních 

oscilátorů, které dohromady fungují jako pacemaker, a vytváří koherentní rytmus.  

Jedny z prvních studií, které vedly k popisu cirkadiánního systému člověka, probíhaly na 

lidech, kteří byli přibližně měsíc izolováni ve světlo-zvukotěsných místnostech pod zemí, 

aby nemohli mít žádný pojem o vnějším čase. Světlo bylo ovlivněno fází odpočinku a bdění, 

regulovali si ho tedy sami. Byla zaznamenávána rektální teplota subjektů a rytmus jejich 

spánku a aktivity. Výsledky ukázaly, že perioda spánku a bdění se v izolovaných 

podmínkách prodloužila na přibližně 25 hodin. Tato perioda byla nazvána volně-běžící (z 

ang. Free-runing) (Aschoff et al., 1967; Aschoff, 1965). 

Druhým markerem změny cirkadiánní periody v izolovaném prostředí byla změna 

v rytmu tělesné teploty. Za běžného, geofyzikálního, 24hodinového cyklu světlo/tma 

zasahuje pík rytmu rektální teploty do pozdního odpoledne/brzkého večera, a nejnižší bod 

bývá v druhé polovině spánkové fáze. Po několika dnech v izolaci se pík objevil v první 

polovině fáze bdění a nejnižší bod v první polovině fáze spánku. Poté byl spánek iniciován 

v čase teplotního minima a probuzení v čase teplotního maxima. Cyklus teploty tedy 

ovlivňoval délku spánku. Tato synchronizace mezi cyklem spánku/bdění a tělesné teploty 

vydržela u několika subjektů jen pár dní, poté se oba cykly od sebe desynchronizovaly a 

vykazovaly odlišnou periodu. Tento experiment byl prvním popisem tzv. vnitřní 

desynchronizace cirkadiánních rytmů (Zulley&Wever, 1982).  

Jelikož si subjekty mohly světlo v izolaci ovlivnit samy, mohlo dojít k 

„autosynchronizaci“ a ke zkreslení výsledků těchto experimentů. Proto se následné výzkumy 

zaměřily na cílenou desynchronizaci působením tzv. T-cyklů, což znamená, že se délka 

světla a tmy upravuje na delší či kratší periodu než 24 hodin. Při těchto experimentech se 

ukázalo, že když je subjekt vystavován délce dne, která je mimo rámec solárního cyklu, tak 

teplota těla běží volně rytmem své vlastní periody (Lavie, 2001; Mills et al., 1977). Také 

rytmus melatoninu či kortisolu udržuje v podmínkách cílené desynchronizace svojí vlastní 

periodu (Dijk et al., 1999). 

Nálada, kterou se zabývá tato práce, je ovlivněna cirkadiánní periodou, na což poukázala 

studie z roku 1997, která zkoumala účinky desynchronizace 30 hodinovým nebo 28 

hodinovým cyklem na náladu u mladých, zdravých lidí. Bylo pozorováno významné 

zhoršení nálady s prodlužující se cirkadiánní periodou (Boivin et al., 1997). 
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Potkani, kteří byli vystaveni kratší délce cyklu světlo/tma než 24 hodin (T21; T21,5; 

T22; T22,5; T23; T23,5), vytvářeli dva stabilní cirkadiánní rytmy v motorické aktivitě. První 

rytmus byl ovlivněn externím cyklem světlo/tma a druhý, který volně běžel s periodou delší 

než 24 hodin. Tyto dva rytmy byly přítomny jen tehdy, když byli potkani vystaveni cyklu 

kratšímu než T23. Když byl cyklus velmi blízký 24 hodinám (T23,5), objevil se jen rytmus, 

který byl synchronizovaný externím cyklem světlo/tma (Campuzano et al., 1997). Tyto dvě 

fáze motorické aktivity zrcadlí separátní činnosti dvou oscilátorů SCN a to ventrolaterálního 

a dorsomediálního. Regiony SCN se podařilo oddělit cílenou desynchronizací. (Shinohara 

et al., 1995; Iglesia et al., 2004).  

SCN se synchronizuje cyklem světla a tmy skrze vstup z ipRGC. SCN dále reguluje 

cirkadiánní fáze v celém organismu i při absenci enviromentálních vlivů. Desynchronizace 

těchto vnitřních hodin může mít vážné důsledky v podobě patologií nejen cirkadiánních 

hodin. Například u pracujících, kteří mají noční směny, se typicky vyskytuje vnitřní 

desynchronizace a vyšší výskyt klinických nemocí (Klerman, 2005).  

Jelikož je nesoulad biologických a enviromentálních hodin v nynější době velmi častý a lidé 

většinou nedodržují 24 hodinový cyklus světla a tmy, je desynchronizace jednotlivých fází 

periferních hodin orgánových soustav poměrně jednoduchá a může docházet k rozvíjení 

některých patologií, včetně těch psychických, jako jsou poruchy nálady či kognitivních 

funkcí.  

 

7 Nálada 

Nálada je emocionální stav tvořený limbickým systémem mozku. Tato část mozku je 

strategicky umístěna, aby mohla zpracovat vnitřní i vnější podněty (MacLEAN, 1949). 

Mezi podkorové oblasti limbického systému patří amygdala. Amygdala reguluje projevy 

emocí jako je například strach. Studie, ve které autoři zkoumali na devíti subjektech 

s bilaterálním poškozením amygdaly rozeznávání emocí strachu v obličeji, ukázala, že 

subjekty s poškozenou amygdalou nejsou schopni tyto emoce rozeznat. Amygdala hraje 

důležitou roli v rozeznání poznání hrozby a nebezpečí ve výrazu v obličeji (Adolphs et al., 

1999). Amygdala je také důležitá pro učení, které je asociováno s emocemi. Toto může být 

vysvětleno na příkladu experimentu využívajícího spojení neutrálního averzivního podnětu. 

Neutrální podnět, za kterým následuje podnět averzivní (například nepříjemný tón), se stává 

po čase signálem pro příchod podnětu averzivního. Když se subjekt tomuto naučí, tak v něm 
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neutrální objekt vyvolá strach nebo obavy. Poškození amygdaly vede k snížené schopnosti 

emocionálního projevu a ke zhoršení v emocionálním učení (LaBar et al., 1995; 

Gallagher&Chiba, 1996). 

Za součást limbického systému se často považují některá jádra hypothalamu. Některé 

neurologické studie ukazují, že hypothalamus má vliv na spouštění pozitivních emocí a 

pozitivních reakcí jako je například smích (Martin, 1950). Pomocí pozitronové emisní 

tomografie se například zjistilo, že ventrolaterální hypothalamus je zapojen do pociťování 

pozitivních emocí (Damasio et al., 2000). Dalšími strukturami mozku ovlivňujícími emoce 

je ventromediální prefrontální kůra, dorzomediální striatum a nucleus accumbens, o kterých 

se zmiňuji v kapitole o projekcích perihabenulárního jádra. 

Deprese je porucha nálady, která je v naší společnosti velmi běžná. Její hlavní symptomy 

jsou neschopnost prožívat radost, podrážděnost, depresivní nálada, nesoustředěnost a potíže 

s chutí k jídlu nebo se spánkem (Krishnan&Nestler, 2008). Studie na pacientech s depresemi 

pomocí magnetické rezonance ukázaly, že u pacientů je částečně zmenšená prefrontální kůra 

a hipokampus (Coffey et al., 1993; Sheline et al., 1999). Dále se díky magnetické rezonanci 

zjistilo, že u pacientů s depresemi je větší objem levé i pravé amygdaly (Frodl et al., 2002). 

Jak je již výše zmíněno, amygdala reguluje emoce, jako jsou strach či obavy, což je s depresí 

úzce spojeno. Jak je popsáno níže v kapitole o cílech perihabenulárního jádra, tak nucleus 

accumbens je klíčové pro vznik příjemných prožitků z odměňování. Hlavní příznak deprese 

je anhedonia, což znamená, že pacient není schopen radovat se z odměny. Ve výzkumu 

Thomas E Schlaepfera byly třem pacientům s těžkou depresí implantovány bilaterální 

stimulační elektrody do nucleus accumbens. Anhedonie se zlepšila u všech tří pacientů a po 

vypnutí stimulátoru se opět zhoršila (Schlaepfer  et al., 2008). Tyto strukturální změny 

v mozku dokazují, že deprese je opravdu poruchou neurologickou, jelikož se mění aktivita 

řady mozkových center.  

 

8 Kognitivní funkce 

Kognitivní funkce jsou mozkové procesy, pomocí nichž lidé vnímají svět kolem sebe. 

Tyto funkce umožňují učení, zapamatování poznatků nebo přizpůsobování se stále 

měnícímu se prostředí kolem nás. Kognitivními funkcemi se zabývá kognitivní neurověda 

či kognitivní neuropsychologie. 
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Experimenty na myších ukázaly, že již na úrovni neuronů probíhají děje, které jsou 

důležité pro kognitivní procesy. V oblastech mozku, které kontrolují kognitivní funkce, jsou 

např. větší a početnější synaptická spojení. Tato spojení se vytváří dlouhodobou potenciací, 

která dlouhodobě zesílí přenos signálu mezi dvěma neurony (Zhu et al., 2018). 

V mozku je mnoho struktur, které ovlivňují kognitivní funkce. Tato práce se však 

zaměřuje na hipokampus, který může být ovlivněn světelnými podmínkami v okolí skrze 

změnu aktivity SCN (Fernandez et al., 2018). Tato struktura mozku je úzce spřažena 

s učením a pamětí, a procesem vybavování prožitých událostí i naučených znalostí 

(Yonelinas, 2001). Vybavování je důležité pro asociativní propojování jednotlivých událostí, 

a tak podporuje epizodickou paměť (Yonelinas, 2013). Studie dlouhodobé paměti dokázaly, 

že hipokampus hraje kritickou roli ve vybavování si událostí i v dlouhodobé paměti. 

Například pacienti s amnesií, kteří měli bilaterálně poškozený hipokampus po otravě oxidem 

uhelnatým, měli zhoršenou schopnost vybavování. Toto bylo ukázáno ve studii, ve které 

bylo pacientům s amnesií a zdravým jedincům předloženo 24 slov, které spadaly do 6 

významových kategorií. Subjektům bylo odkryto jedno slovo každé 4 sekundy, toto slovo 

přečetli nahlas a snažili se ho zapamatovat. Poté byli pacienti požádání o zapamatování si 

trojciferného čísla a následné vyvolání tohoto čísla. Dále si pacienti měli vzpomenout na co 

nejvíce slov v jakémkoliv pořadí, které jim dříve byly představeny. Pacienti si vybavili méně 

slov oproti zdravým jedincům (Bastin et al., 2004).  

Ve studii Eleanor A. Maquire bylo pomocí magnetické rezonance dokázáno, že lidé, 

kteří mají dlouhodobé zkušenosti s prostorovou navigací, mají oproti lidem, kteří tyto 

zkušenosti nemají, výrazně zvětšený posteriorní hipokampus. Testování bylo prováděno na 

londýnských taxikářích, velikost této struktury korelovala s dobou vykonávání tohoto 

povolání. Čím déle tedy pracovali jako taxikáři, tím měli posteriorní hipokampus větší. 

Z tohoto výzkumu je usuzováno, že posteriorní hipokampus hraje roli v prostorové paměti 

(Maquire et al., 2000). 

V experimentech se zvířaty se prokázalo, že potkani s inaktivací hipokampu a některých 

přilehlých struktur, mají horší výsledky v aparatuře radiálního bludiště, které testuje dva typy 

prostorového učení, a to podle místa a podle vzoru, a dva typy paměti, a to referenční 

(dlouhodobou) a pracovní. U potkanů s poškozeným hipokampem se projevilo zhoršení jen 

v prostorovém učení podle místa. Tato úloha je tedy na hipokampu závislá (Jarrard et al., 

1984). Podobně potkani, kteří byli vystaveni zkoušce ve vodním bludišti, kdy plavou 

v kruhovitém bazénku, kde je umístěn ostrůvek, se za chvíli naučili, kde ostrůvek leží a 
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plavali přímo k němu. Potkani s lézí hipokampu se tomuto nebyli schopni naučit a 

k ostrůvku plavali mnohem delšími trasami (Morris et al., 1982). 

Dusek a Eichenbaum zkoumali na potkanech tranzitivní inferenci, což je paměť pro 

pořadí či hierarchii stimulů. Což se zkoumá tak, že nejdřív potkany naučí rozlišovat odměny 

na základě jejich velikosti a každou odměnu oznamují stimulem (A<B<C<D<E). Poté 

potkanům dají vybrat mezi dvěma stimuly (A<C). Přestože tuto kombinaci zdraví potkani 

předtím nikdy neviděli, reagují na stimul, který mají asociovaný s větší odměnou. Zvířata 

s hipokampální lézí rozlišují mezi A a C náhodně (Dusek&Eichenbaum, 1998). 

Hipokampus je tedy složitá struktura, která hraje roli v dlouhodobé paměti, prostorové 

paměti, pracovní paměti a různých typech asociativního učení. Demence je porucha 

kognitivních funkcí, a to nejčastěji paměti. Je to častá porucha, která se projevuje s rostoucím 

věkem. Je ji těžké klinicky diagnostikovat, protože může mít více příčin. Demence se 

klasifikuje jako syndrom, který nejčastěji provází například Alzheimerovu chorobu (Raz et 

al., 2016; Gale et al., 2018). O souvislostech mezi vznikem demence a hipokampem proběhl 

výzkum, který ukazuje pomocí magnetické rezonance, že lidé, kteří mají menší hipokampus, 

tak mají větší riziko trpět demencí (Evans et al., 2018). 

 

9 Vliv narušení biologických rytmů na náladu 

Jak již bylo naznačeno v kapitole o cirkadiánní desynchronizaci, existují studie 

poukazující na spojitost mezi narušením biologických rytmů a poruchami nálad a zhoršení 

kognitivního výkonu. Mezi tyto poruchy patří deprese, bipolární porucha nebo sezónní 

afektivní porucha a další (Kim et al., 2017). Ovlivnění nálady narušováním cirkadiánních 

rytmů se na animálních modelech dokazuje pomocí mutací v hodinových genech, 

manipulací s cykly světlo/tma nebo bdění/spánek a lézemi mozku, které mají na starost 

cirkadiánní rytmy (Landgraf et al., 2014). Ve studii z roku 2007 se ukázalo, že myš, která 

má mutaci v genu Clock vykazuje znaky podobné mánii, jako je hyperaktivita, nespavost 

nebo zvýšená žádostivost po odměně jako je cukr nebo kokain. Toto abnormální chování 

vymizí po expresi funkčního proteinu CLOCK (Roybal et al., 2007). 

Další výzkum probíhal na diurnálních hlodavcích (Psammomys obesus, pískomil tlustý), 

kteří byli vystavováni 5 hodinám světla a 19 hodinám tmy. Zvířata poté byla testována na 

žádostivost po odměně, úzkost, agresi a depresivní chování. Výsledky ukázaly, že zvířata 

vystavena kratší délce dne vykazují úzkost a depresi (Ashkenazy et al., 2009). 
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Jedním z vysvětlení spojitosti mezi změnou psychického stavu a vnějšími světelnými 

podmínkami je změna hladiny neurotransmiteru serotoninu. Serotonin je ve velké míře 

produkován rapheálními jádry mozkového kmene a vyplavován do řady mozkových oblastí, 

včetně SCN. Jeho působení na cirkadiánní pacemaker je indukováno tzv. nesvětelnými 

stimuly, např. zvýšenou pohybovou aktivitou. Další výzkum prokázal, že sluneční svit má 

vliv na sníženou či zvýšenou koncentraci serotoninu v mozku. Patofysiologie psychických 

poruch jako je například deprese nebo mánie, poukázala na roli snížené hladiny serotoninu. 

Z toho vyplývá, že mezi světlem a náladou můžeme hledat spojitost ve změně hladiny 

serotoninu působením světla a jeho vedením buňkami ipRGC, které tvoří synapse v řadě 

struktur limbického systému (Moore&Speh, 2004). 

Nejlépe prostudovaným typem deprese z hlediska působení cirkadiánního systému a 

světla je sezónní afektivní porucha, která se vyskytuje nejvíce v zimních měsících, kdy je 

omezený sluneční svit, koncentrace serotoninu je snížená a hladina melatoninu se zvyšuje 

(Yamazaki et al., 2000; Moore&Speh, 2004; Lambert et al., 2002; Mohammad-Zadeh et al., 

2008; Kim et al., 2017; Wirz-Justice, 2006). Pacienti trpící sezónní afektivní poruchou mají 

během zimy v porovnání se zdravými jedinci nižší senzitivitu tyčinek v retině a nižší 

maximální amplitudu aktivity čípků. Tyto změny se vracejí do normálu během 4 týdnů, 

pokud pacienti podstupují světelnou terapii. Autoři této studie uzavírají, že světlo má přímý 

dopad na zeslabení symptomů této depresívní poruchy (Lavoie et al., 2009). 

Anglický pojem “Shift work“ je označení pro práci na netradiční či nepravidelné směny, 

jako je například práce v noci. Dochází k desynchronizaci cirkadiánního systému, protože 

v čase, kdy jsou biologické hodiny nastaveny na spánek, dochází k aktivitě, obvykle při 

silném osvětlení, a ve dne člověk naopak spí. Poruchami, které se vyvíjejí častou prací v 

noci, jsou hypersomnie nebo insomnie, některé typy rakoviny, obezita, ale také psychické 

potíže jako je deprese. Snížená pozornost v důsledku únavy způsobuje riziko nehod nebo 

úrazů (Drake et al., 2004; Waage et al., 2009). 

Mezi lidmi jsou velké rozdíly preferencí toho, kdy chodí spát a kdy jsou aktivní. Tento 

tzv. chronotyp je regulovaný genetickými variacemi hodinových genů a enviromentálními 

vlivy. Lidská společnost je spektrum těchto chronotypů. Někdo raději vstává dříve a má 

posunutou aktivitu do extrémně ranních hodin, pro někoho je obtížné večer usnout a raději 

pracuje v pozdních hodinách. V dnešní době jdou proti sobě sociální a biologické hodiny. 

Společensky je přesně daný čas, kdy lidé chodí do školy či do práce bez ohledu na jejich 

individuální potřeby spánku. U lidí, kteří mají pozdní typ chronotypu, což je většina 

společnosti, se vytváří rozdíl mezi délkou spánku ve všední dny a o víkendu. Ve všední dny 
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si vytvářejí spánkový dluh, protože večer nemohou usnout, ale ráno musejí vstávat do práce, 

který pak dohánějí o víkendu. Tomuto rozdílu se říká sociální jet lag (Roenneberg et al., 

2003; Giannotti et al., 2002; Natale et al., 2002). 

Některé studie poukázaly na spojitost mezi chronotypem a psychickým stavem. 

Například pozdní chronotypy vykazují častější psychologické a psychosomatické výkyvy 

(Mecacci&Rocchetti, 1997). U adolescentů, kteří jsou pozdní chronotypy se například 

prokázal vyšší výskyt depresivního chování, častější konzumování alkoholu či kávy a také 

jsou častější kuřáci (Gau et al., 2007; Wittmann et al., 2006). 

Chronická desynchronizace cirkadiánních rytmů je důsledkem práce na noční směny, 

sociálním tlakem, světelným znečištěním, používáním elektronických zařízení dlouho do 

noci v kombinaci s častým pobytem v zastíněných prostorách během dne, či častými přelety 

přes časová pásma. Jelikož světlo je hlavním synchronizátorem cirkadiánního pacemakeru 

v SCN, mohou se při jeho nedostatku, jeho nepravidelnému vystavování nebo naopak 

vystavování v nevhodnou dobu lehce desynchronizovat hodiny biologické od hodin 

enviromentálních. Tato desynchronizace může způsobit poruchy nálady.  

 

10 Přenos světelného signálu ke strukturám ovlivňující náladu a 

kognitivní výkon 

Aby světlo mohlo mít vliv na naši náladu, musí se nějakým způsobem světelný signál 

z retiny, kde se nachází fotocitlivé buňky, přenést do mozku ke strukturám, které náladu 

přímo regulují. Víme, že nálada je regulována cirkadiánním systémem a cirkadiánní systém 

je regulován cyklem světla a tmy. Narušování souhry světelného cyklu a cirkadiánních 

oscilací např. při nočních směnách, či přeletech přes časová pásma, může vést například 

k jetlagu nebo dalším poruchám, které ovlivňují náladu (Foster & Kreitzman, 2014). 

Klíčová studie Tary LeGates a dalších z roku 2012 měla za cíl zjistit, zda světlo přímo 

ovlivňuje náladu a schopnost se učit. Autoři svůj předpoklad zkoumali na myších 

v ultradiánním světelném cyklu T7. V tomto cyklu se střídá 3,5 hodiny světla a 3,5 hodiny 

tmy. Tento cyklus délkou svojí periody neovlivňuje příliš cirkadiánní hodiny. Světlo v cyklu 

T7 však aktivovalo amygdalu, habenulu a subparaventrikulární zónu, což se projevilo tím, 

že právě v těchto oblastech se exprimoval okamžitý raný gen c-fos. Na behaviorální úrovni 

vykazovaly myši v cyklu T7 sníženou preferenci sacharózy, což značí depresi. Také 
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kognitivní učení závislé na hipokampu se zhoršilo, protože v cyklu T7 se myši skoro 

nezajímaly o nový předmět v testu Novel Object recognition.  

Dále se v tomto výzkumu zkoumalo, jestli světlo v cyklu T7 ovlivňuje náladu a 

kognitivní učení skrze ipRGC buňky. U myší s delecí ipRGC buněk světlo cyklu T7 náladu 

ani kognitivní učení neovlivnilo. Jak již bylo zmíněno v kapitole o ipRGC, subtyp M1 může 

být pozitivní či negativní podle toho, zda exprimuje transkripční faktor Brn3b. Tento subtyp 

je pro náladu a kognitivní učení stěžejní. Hlubší analýzou jejich dat autoři zjistili, že když 

dojde k deleci M1 ipRGC Brn3b+ buněk, tak světlo v cyklu T7 náladu nijak neovlivní. 

Zatímco v předchozím výzkumu, kde myši měli tento typ buněk v pořádku, se vyskytlo 

depresivní chování. To znamená, že světelný signál do center v mozku, které ovlivňují 

náladu, přenáší M1 ipRGC buňky Brn3b+. Zatímco přenos do SCN zajišťují Brn3b- buňky. 

Na kognitivní výkon neměla delece Brn3b+ žádný vliv, myši se chovaly stejně v cyklu T7 

před delecí i po deleci. Na inervaci center kognitivních výkonů v mozku jsou tedy dostatečné 

jen ipRGC Brn3b- (Fernandez et al., 2019). Akutní vliv světla na náladu je tedy veden jiným 

typem buněk než těch, které zprostředkovávají synchronizaci cirkadiánního pacemakeru v 

SCN, zatímco akutní vliv světla na kognitivní funkce je veden stejným typem buněk, které 

vedou do SCN a to Brn3b- buňkami.       

Světlo může mít na náladu a kognitivní výkon chronický nebo akutní vliv. Chronické 

působení světla má za následek desynchronizaci cirkadiánních rytmů a její účinky se na 

náladě či kognitivních funkcích projeví za nějaký čas. Akutní vliv na náladu neprobíhá přes 

SCN, ale spíše přes perihabenulární jádro (PHb). Z retiny se signál přenáší do PHb jiným 

typem buněk než ovlivňují SCN.  

Struktura mozku zodpovědná za akutní změny nálad vyvolané světlem tedy není SCN, 

ale PHb zadního thalamu (obr. 4). Perihabenulární jádro je shluk nervových buněk, který je 

velký 300-400 mikrometrů a je umístěný v dolní části zadního thalamu (Morin&Studholme, 

2014). PHb bylo dříve zahrnováno do thalamického jádra, je to ale odlišný region 

s odlišnými projekcemi. Po aktivaci světlem neurony PHb dále přenášejí signál do center 

ovlivňujících náladu (Fernandez et al., 2019). 
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11 Projekce perihabenulárního jádra 

Projekce PHb vedou do oblastí mozku, které regulují náladu. První z nich je 

ventromediální prefrontální kůra (vmPFC z angl. ventro-medial prefrontal cortex; obr. 5) 

(Fernandez et al., 2019). Je to oblast navzájem propojených regionů v dolních a středních 

orbitálních prefrontálních kůrách (Mackey&Petrides, 2014). VmPFC se podílí na formování 

negativních emocí, pomocí inhibice aktivity amygdaly. Reguluje vytváření negativních 

emocí, jako je například strach (Hiser&Koenigs, 2018). Klíčové objevy přinesl pokus, ve 

kterém se zvýšila aktivita pravé amygdaly po lézi vmPFC při zobrazování averzivních 

vizuálních objektů. Používané obrázky byly brány z databáze IAPS (International Affective 

Picture Systém). Lidé s lézí vmPFC projevovali silnější negativní emoce na zrakový stimul 

než lidé s funkční vmPFC. VmPFC je tedy důležitá v generování i potlačování negativních 

emocí (Motzkin et al., 2015). 

 

Obr.4. Schématické znázornění přenosu světelného signálu skrze M1 ipRGC buňky Brn3b(-) a 

Brn3b(+) do SCN a PHb a dále do center ovlivňující hipokampální učení a náladu. (Převzato z Fernandez 

et al., 2019) náladu. (Převzato z Fernandez et al., 2019) 



23 

 

 

 

Při výzkumech na myších se zjistilo, že když se přeruší spojení mezi NAc a mediální 

prefrontální kůrou pomocí lézí při vizuálním testu na pozornost, tak se naruší pozornost 

k akci, která je následovaná odměnou. Tato zjištění jsou důkazy pro hypotézu, že subregiony 

prefrontální kůry a  nucleus accumbens řídí chování pro zvládání situací, které vyžadují 

pozornost nebo nemají dostatečnou motivaci (Christakou et al., 2004). 

Další cíl PHb je nucleus accumbens (NAc). Toto jádro, které je součástí bazálních 

ganglií koncového mozku se skládá ze dvou částí, a to z mediální “skořápky“ a z laterální 

jádrové složky (Floresco, 2014; Zahm&Brog, 1990). Do NAc vedou různé vstupy. Jeden 

vstup je z hipokampu, tento vstup zprostředkovává například motivaci, která vede k většímu 

úsilí lépe se orientovat v prostoru za nějakým účelem např. potrava (Floresco et al., 1997). 

Dalším vstupem je basolaterální amygdala, ta vstupuje do jádra i skořápky NAc a 

zprostředkovává dva odlišné motivační procesy například v rozhodování motivovaném 

odměnou (Shiflett&Balleine, 2011). V kapitole o náladě je také zmíněno, že deprese je 

ovlivněna NAc, protože tato struktura je klíčová v prožitku po odměňování a hlavním 

příznakem deprese je anhedonie. V předchozích kapitolách bylo psáno, že PHb je ovlivněno 

světelnými impulsy přenášenými ipRGC buňkami z retiny. Jestliže je jedním ze vstupů PHb, 

jak je výše psáno, basolaterální amygdala a ta vstupuje do NAc, které působí na depresi, 

může toto být anatomická cesta, kterou světlo ovlivňuje depresívní projevy chování.  

Pátý vstup perihabenulárního jádra je dorzomediální striatum, které je integrováno do 

thalamofrontální smyčky, která může být zprostředkovatelem afektivního emočního chování 

(Fernandez et al., 2018). Například silná stimulace dorzálního jádra může být odrážena do 

Obr.5. Na obrázku je vyznačena červeně a modře ventromediální prefrontální kůra. Nalevo je pravá 

hemisféra a na ní je pomocí fuschinové barvy vyznačena střední orbitofrontální kůra. Napravo je 

ventrální pohled na obě hemisféry, zde je fushinem obarvena také střední orbitofrontální kůra a modře je 

obarvena laterální orbitofrontální kůra. (Převzato z Nopoulos et al., 2010) 
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deprese v jejích ranných stádií (Kerestes et al., 2015). Jelikož je dorzální jádro vstupem PHb, 

které je stimulováno světlem, může být i jeho aktivita světlem ovlivněna.  

Perihabenulární jádro má tedy velmi důležité cíle, které mohou výrazně ovlivnit naše 

chování a reagování na nastalé situace. Jestliže se světelné impulsy přenášejí pomocí ipRGC 

Brn3b+ buněk a PHb tyto světelné impulsy přenáší dále, tak můžeme předpokládat, že i tyto 

vstupy jsou ovlivněny světlem. Jak bylo uvedeno výše, tak struktury, které přijímají signály 

z PHb, mají vliv na různé emoční stavy. Z toho vyplývá, že světlo může ovlivnit náladu.  

 

12 Světlo ovlivňuje kognitivní funkce skrze SCN 

Ve studii Gregory J. Tranah, bylo ukázáno, že zdravé ženy, které mají snížené amplitudy 

cirkadiánních rytmů a pík v aktivitě později ve dne, mají zvýšené riziko demence nebo 

zhoršení kognitivních funkcí (Tranah et al., 2011).  Tato studie je příklad toho, jaká rizika 

mohou být spojena s pozdním chronotypem, který není dostatečně synchronizován s 24 h 

cyklem.  

Asociace místa a času v orientačním chování je stěžejní pro přežití většiny živočichů. 

Myši, které měly nedostatečnou expresi hodinového genu cryptochromu, který je stěžejní 

pro formování cirkadiánních rytmů, selhávaly v testu asociace místa a času (Zee et al., 2008). 

Další studie na sibiřských křečcích, kteří měli cirkadiánní arytmii, zjistila pomocí testu na 

hipokampálně závislé učení, že tento druh učení je závislý na fungujících cirkadiánních 

rytmech (Ruby et al., 2008). Další důkazy poskytly experimenty na myších s inaktivovaným 

genem Bmal1, což způsobilo větší než 90 % deleci Bmal1 v SCN a ztrátu cirkadiánního 

chování. Cirkadiánní rytmy v periferních tkáních přetrvávaly, ale byly desynchronizované. 

Z toho vyplývá, že SCN synchronizuje periferní oscilátory (Izumo et al., 2014). 

Tyto studie ukazují, že desynchronizace, či vymizení cirkadiánních rytmů zhoršuje 

kognitivní funkce. SCN je mediátor dlouhodobého efektu světla na učení a paměť 

(Fernandez et al., 2019). Genetické změny v hodinovém mechanismu či světlo v noci 

narušují chod hlavního cirkadiánního pacemakeru v SCN a tato patologická změna se potom 

přenáší na periferní hodiny v různých částech mozku a ovlivňuje komplexní chování. Jelikož 

má fotopigment melanopsin největší citlivost na modré světlo, jak již bylo popsáno 

v kapitole o ipRGC buňkách, můžeme předpokládat, že pro patologické procesy v SCN hraje 

stěžejní roli právě modré světlo, a následně i pro světlem-indukované změny v kognitivním 

výkonu. 
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Zdá se tedy, že výstupy z těchto experimentů do praxe jednoznačně doporučují nesvítit 

na nočních směnách modrým světlem. Avšak studie, která zkoumala vliv modrého světla na 

kognitivní výkon u pracujících na noční směny ukázala, že u pracovníků, kteří byli týden 

osvětlováni modrým světlem, na rozdíl od těch s normálními světelnými podmínkami, byla 

lepší paměť a pozornost (Motamedzadeh et al., 2017). Toto poukazuje na přímý vliv světla 

na kognitivní systém a vytváří konflikt pro rozhodování zaměstnavatelů, zda snížit modrou 

složku světla v nočních provozech a snížit tak dlouhodobou zátěž pro organismus 

způsobenou narušeným cirkadiánním systémem nebo naopak zvýšit poměr modré složky a 

tím snížit chybovost pracovníků, či riziko úrazů z důvodů únavy.      

V souhrnu, přenos světelného signálu do SCN je zprostředkován ipRGC s genotypem 

Brn3b-. SCN integruje signály svého hodinového mechanismu s informacemi o světle, a 

synchronizuje tak se solárním cyklem periferní tkáně. Ukázalo se, že přenos světelného 

signálu do SCN a poté dále, je nezbytný pro hipokampálně závislé učení. Hipokampus 

zajišťuje učení i paměť a jeho cirkadiánní desynchronizace může zvyšovat riziko výskytu 

demence, jak bylo popsané v kapitole o kognitivních funkcích. Z těchto zjištění můžeme 

přepokládat, že světlo může ovlivňovat kognitivní funkce a jeho působení v nesprávnou 

dobu tedy způsobit vážné potíže v průběhu života.  
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13 Závěr 

Cirkadiánní rytmy jsou cyklicky se opakující biorytmy s periodou 24 hodin. Pro správné 

fungování a načasování celého organismu je nutné každodenní nastavení enviromentálními 

stimuly, převážně pomocí střídání světla a tmy. Hlavními cirkadiánními hodinami je 

suprachiasmatické jádro, které dostává světelné signály skrze ipRGC buňky v retině. SCN 

předává světelný podnět a synchronizuje periferní tkáně včetně ostatních částí mozku. SCN 

reaguje na světlo odlišně v různých fázích dne. Ve dne na ně neodpovídá téměř vůbec, 

zatímco na začátku a na konci subjektivní noci nejvíce, tedy v čase východu a západu slunce. 

Jestliže dochází k ozáření organismu právě v době, kdy může dojít k největším fázovým 

posunům, spustí se celková desynchronizace cirkadiánních rytmů. Jestliže je tato 

desynchronizace chronická a člověk se vystavuje dlouhodobě osvícení v nepravidelné časy, 

například při práci na noční směny, nebo se jeho perioda a fáze rozruší skrze sociální jetlag, 

pak je zvýšené riziko různých onemocnění, které mohou být i psychické povahy. Rozladění 

hodin biologických od hodin enviromentálních může způsobit poruchy nálad jako je deprese, 

mánie, bipolární porucha, sezónní afektivní porucha a další. Světlo ovlivňuje náladu i 

aktivně a to skrze Brn3b+ buňky, které vedou světelný popud do perihabenulárního jádra. 

Po aktivaci světlem přenáší jádro signály do center ovlivňujících náladu.  Do struktur 

ovlivňující kognitivní funkce se přenášejí světelné signály jen přes SCN pomocí ipRGC 

Brn3b – buněk. Světlo poté ovlivňuje hipokampálně závislé učení a má vliv i na větší výskyt 

demence. 

Správným dodržováním 24hodinových cirkadiánních rytmů, omezením svícení v noci, 

přizpůsobením se svému chronotypu či vystavování se dostatečnému slunečnímu záření ve 

dne můžeme docílit zlepšení psychického stavu či kognitivního výkonu. 
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