
Abstrakt 

Cirkadiánní hodiny v suprachiasmatických jádrech hypotalamu (SCN) regulují 

denní rytmy v chování a fyziologii a jsou důležitou součástí mechanismů regulujících 

homeostázu savců. SCN jsou synchronizovány s 24hodinovým cyklem především 

působením světla, ale mohou být regulovány také různorodými nesvětelnými signály, 

jako jsou růstové faktory, opioidy, cytokiny, nebo lipopolysacharid (LPS), které působí 

prostřednictvím aktivace signální dráhy JAK/STAT. Proteiny rodiny STAT (z angl. 

signal transducers and activator of transcription) regulují mnoho aspektů buněčné 

fyziologie od růstu a diferenciace až po imunitní odpověď. Signální dráha JAK/STAT 

však dosud nebyla v SCN zkoumána a funkce proteinů STAT v SCN není dosud 

objasněna. 

V první části práce jsme se zaměřili na lokalizaci proteinů STAT3 a STAT5 

v SCN potkana a stanovení denního rytmu na úrovni proteinů i mRNA. Výsledky našich 

experimentů ukázaly denní rytmus v hladinách proteinu STAT3 v astrocytech SCN 

potkana s nízkou, ale signifikantní amplitudou a maximem v ranních hodinách. Dále byla 

odjevena silná, avšak ne rytmická, exprese proteinu STAT5A v astrocytech a proteinu 

STAT5B v neastrocytických buňkách SCN. Také bylo zjištěno, že Stat3 mRNA vykazuje 

podobně jako protein cirkadiánní rytmus v SCN potkana s vysokou úrovní exprese během 

dne a nízkou v průběhu noci, a tudíž je rytmická exprese transkripčního faktoru STAT3 

řízena cirkadiánními hodinami. 

V druhé části práce jsme zkoumali účinek LPS (1 mg/kg) aplikovaného ve dne 

nebo v průběhu noci na behaviorální změny, a to sledováním rytmu v lokomoční aktivitě 

u potkanů. Z tohoto pozorování vyplývá, že obnovení amplitudy rytmu v lokomoční 

aktivitě bylo pomalejší u zvířat, kterým byl systémově aplikovaný LPS během noci. Dále 

jsme se zabývali studiem okamžitých změn v expresi hodinových genů Per1, Per2 a Rev-

erbα a v hladinách fosforylovaných kináz ERK1/2 a GSK3β v SCN v odpovědi na denní 

nebo noční stimulaci LPS. Tyto faktory jsou citlivé k vnějším signálům a fungují jako 

molekulární vstup do cirkadiánního mechanismu. Na tkáňových řezech SCN byly 

odhaleny mírné a přechodné změny v expresi vybraných hodinových genů a hladinách 

kináz po aplikaci LPS v porovnání s kontrolami. Dále jsme zjišťovali, zda systémově 

podaný LPS má vliv na úroveň exprese Stat3 mRNA. Ukázalo se, že aplikace LPS vyvolá 

také změny v expresi Stat3 mRNA v SCN v závislosti na době aplikace. Dále jsme se 

zaměřili na zkoumání účinku LPS na aktivaci proteinu STAT3. Akutní podání LPS ve 

dne nebo v noci indukovalo fosforylaci STAT3 na tyrosinu (Y705; pSTAT3(Y)) zatímco 



fosforylace STAT3 na serinu (S727; pSTAT3(S)) byla indukována pouze při denní 

aplikaci LPS. Fosforylace STAT3 na tyrosinu (Y705) přetrvávala zvýšená i po 24 

hodinách od denní aplikace LPS, ale snížila se během 8 hodin od aplikace LPS v noci. 

Výsledky těchto experimentů tedy ukázaly, že systémová zánětlivá stimulace 

endotoxinem LPS indukuje fosforylaci proteinu STAT3 v SCN závislou na denní době.  

 V souhrnu naše data poukazují na úlohu STAT3 v odpovědi cirkadiánních hodin 

na zánětlivou reakci vyvolanou aplikací LPS a poskytují tak další důkazy vzájemné 

interakce cirkadiánního systému s imunitním systémem. Dále také potvrzují, že citlivost 

organismu k zánětlivým stimulům je závislá na denní době. 
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