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1 ABSTRAKT 

 

Mezi cirkadiánní rytmy se řadí všechny biologické děje, které se i v neperiodickém 

prostředí pravidelně opakují s periodou přibližně 24 hodin. Patří mezi ně např. rytmus 

v pohybové aktivitě u zvířat, spánku a bdění u člověka, sekreci různých hormonů a 

tělesné teplotě. Tyto rytmy jsou řízeny centrálně z hypotalamických 

suprachiasmatických jader (suprachiasmatic nuclei, SCN). Na molekulární úrovni je 

pravidelnost těchto cyklů podmíněna rytmickou expresí tzv. hodinových genů v 

jednotlivých neuronech SCN, která je regulována pomocí transkripčně-translačních 

zpětnovazebných smyček. Hodinové geny jsou rytmicky přepisovány i v periferních 

tkáních, tyto periferní oscilace jsou však centrálně synchronizovány SCN. Jak centrální, 

tak periferní oscilátory jsou synchronizovány k 24 hodinovému cyklu pravidelným 

střídáním světlé a tmavé části dne. Cirkadiánní hodiny v SCN řídí také rytmickou 

expresi tzv. hodinami řízených genů a ovlivňují tak regulaci nejrůznějších 

fyziologických dějů. Poruchy časového řádu organismu mohou přispívat ke vzniku 

nejrůznějších chorob, např. k nádorovému bujení, obezitě či poruchám spánku. 

Cirkadiánní rytmy se u savců obecně vyvíjí postupně během fetálního až raného 

postnatálního období. U potkanů toto období trvá přibližně od 14. dne embryonálního 

vývoje po 10. den postnatálního vývoje. Během embryonálního vývoje a prvních dní 

postnatálního vývoje jsou cirkadiánní rytmy mláďat synchronizovány především 

mateřskými nesvětelnými vlivy, poté začíná převládat synchronizace světlem. Ve své 

diplomové práci jsem se zaměřila na synchronizaci mláďat mateřskými vlivy 

v prenatálním a raném postnatálním stádiu. Cílem práce bylo zjistit, zda omezení doby 

podávání potravy březím samicím potkana dokáže ovlivnit rytmus exprese genů c-fos a 

Avp v SCN jejich jednodenních mláďat.  
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ABSTRACT 
 

Under constant conditions, many biological processes repeat regularly with a period 

about 24 hour, i.e., exhibit circadian rhythms. For example, these rhythms are in 

sleep/wakefulness, locomotor activity, hormonal secretion and body temperature. In 

mammals, circadian rhythms are controlled centrally from the hypothalamic 

suprachiasmatic nuclei (SCN). At the molecular level, the periodicity of these rhythms 

is due to the rhythmic expression of clock genes within individual neurons of the SCN. 

The expression of the clock genes is controlled by transcriptional-translational feedback 

loops. Apart form the SCN, the clock genes are rhytmically transcribed also in various 

peripheral tissues. The peripheral oscillations are synchronized centrally by the SCN 

clock that is entrained precisely to the 24 hour day by regular changes of the light and 

dark period, namely by the light period of the day. The central and peripheral circadian 

clocks drive rhythmic expression of clock-controlled genes and thus affect many 

physiological processes. Malfunctions in the circadian system may contribute to 

development of many diseases, such as malignant growth, obesity or sleep disorders. 

Circadian clock in the SCN develops gradually during prenatal and early postnatal 

period. In the rat, this period lasts from around 14th day of gestation till 10th day of the 

postnatal development. Circadian system of fetuses and pups is entrained mostly by 

non-photic maternal cues during prenatal and early postnatal development, respectively. 

Photic entrainment begin gradually prevail only after the first postnatal week. In my 

diploma thesis, I focused on the mechanism of maternal entrainment during prenatal and 

early postnatal development. The aim of my thesis was to ascertain whether restricted 

feeding regime of pregnant rats is able to entrain circadian clock in SCN of their fetuses 

during prenatal period, namely the daily rhythms in c-fos and Avp expression .  
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Seznam použitých zkratek: 

 

AVP ............................ arginin-vazopresin 

Bmal1 .......................... Brain and muscle Arnt-like protein 1 

BSA ............................. bovine serum albumin, hovězí sérový albumin 

CAMS CAMS ......................... circadian activity monitoring system, systém monitorující    

 .................................... cirkadiánní aktivitu (INSERM,Francie) 

CCGs ........................... clock controlled genes, geny kontrolované hodinami 

CK1 ............................. kasein kináza 1 

Cry .............................. cryptochrome 

CT ............................... circadian time, cirkadiánní čas 

DBP ............................. albumin D-element binding protein, albumin D-element   

 .................................... vázající protein 

DD ............................... dark-dark, stálá tma 

DEPC .......................... diethylpyrokarbonát 

DMH ........................... dorsomedial nucleus of the hypotalamus, dorzomediální  

 .................................... jádra hypotalamu 

dmSCN ........................ dorsomedial suprachiasmatic nuclues, dorsomediální část 

 .................................... suprachiasmatických jader 

DTT ............................. dithiotreitol 

EDTA EDTA .......................... ethylenediaminetetraacetic acid, ethylendiamintetraoctová 

 .................................... kyselina 
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EtOH ETOH .......................... ethanol 

FAA FAA ............................ aktivita způsobená očekáváním potravy, food anticipatory 

 .................................... aktivity 

GABA ......................... gamma-aminobutyric acid, kyselina gama-aminomáselná 

GHT ............................ geniculohypothalamic tract, genikulohypotalamický trakt 

GRP ............................. gastrin releasing peptid, peptid uvolňující gastrin 

HP ............................... hybridizační pufr 

IGL .............................. intergeniculate leaflet, intergenikulátní lístek 

LD ............................... light-dark, režim světlo-tma 

LH ............................... lateral hypotalamus, laterální hypotalamus 

LL ................................ light-light, stálé světlo 

MAPK ......................... mitogen-activated protein kinase, mitogenem aktivovaná 

 .................................... protein kináza 

MPO ............................ medial preoptic area, mediální preoptická oblast 

NPY ............................ neuropeptid Y 

OD ............................... optická denzita 

PBS ............................. phosphate buffered saline, fosfátový pufr 

Per ............................... period 

PVN ............................ paraventricular nucleus, paraventrikulární jádro 

RF ................................ resticted feeding, omezený příjem potravy 

RHT ............................ retino-hypotalamický trakt 
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ROR ............................ retinoic acid-related orphan receptor, receptor spojený 

 .................................... s retinovou kyselinou  

RREs RREs ........................... ROR response elements, úsek DNA zprostředkovávající 

 .................................... odpověď na ROR  

RT ............................... room temperature, pokojová teplota 

SCN ............................. suprachiasmatic nuclei, suprachiasmatická jádra 

SDS ............................. sodium dodecyl sulphate, dodecylsíran sodný 

SPZ .............................. subparaventricular zone, subparaventrikulární oblast 

TCA ............................ trichloroctová kyselina 

TEA ............................. triethanolamonium 

TRIS ............................ tri(hydroxymetyl)aminoetan 

VIP .............................. vasointestinální polypeptid 

VLPO .......................... ventrolateral preoptic nucleus, ventrolaterální preoptické jádro 

vlSCN vlSCN .......................... ventrolateral suprachiasmatic nucleus, ventrolaterální část 

 .................................... suprachiasmatických jader  
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2 ÚVOD 

 

Všechny živé organismy jsou vystaveny neustále se periodicky měnícím 

podmínkám, což se odráží v periodických rytmických změnách vnitřního prostředí 

organismů. Tyto rytmické změny mohou probíhat s různou periodou, za nejvýznamnější 

jsou považovány tzv. cirkadiánní rytmy, které se pravidelně opakují s periodou přibližně 

24 hodin. Cirkadiánní rytmy běží i v neperiodickém prostředí, jsou tedy endogenní 

funkcí organismů. Na molekulární úrovni jsou založeny na rytmické expresi tzv. 

hodinových genů a jejich vzájemných transkripčně-translačních zpětnovazebných 

smyčkách. Cirkadiánní oscilace jsou generovány centrálním oscilátorem 

v suprachiasmatických jádrech hypotalamu, další oscilátory uložené v periferních 

orgánech jsou tímto centrálním oscilátorem synchronizovány. V současné době je velká 

pozornost věnována ontogenezi cirkadiánních rytmů a jejich synchronizaci. Je známo, 

že během prenatálního vývoje plod získává informace o vnějším světě od matky a že 

tato informace prochází přes placentu. Není však doposud přesně znám mediátor této 

informace, ani přesný mechanismus, jakým plod informace získává. Předmětem 

výzkumu mechanismu prenatální synchronizace je rovněž studium kompetice mezi 

signály vysílanými centrálními hodinami matky a informacemi z periferie, souvisejícími 

s dobou příjmu a zpracování potravy. Především na tuto kompetici jsem se zaměřila ve 

své diplomové práci. 
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3 LITERÁRNÍ PŘEHLED 

 

3.1  Biologické rytmy 

 

V každém organismu můžeme pozorovat nejrůznější děje, které se pravidelně 

opakují s určitou periodou. 

Dle délky periody je rozdělujeme na: 

 ultradiánní s periodou výrazně kratší než 24 hodin, např. srdeční a dechové rytmy 

 cirkadiánní, které mají periodu pohybující se přibližně okolo 24 hodin, např. rytmus 

spánku a bdění u člověka, pohybové aktivity u zvířat, příjmu potravy, tělesné 

teploty, produkce hormonů či exprese stovek genů 

 infradiánní s periodou podstatně delší než 1 den, např. cyklus estrální u zvířat či 

menstruační u žen, nebo roční rytmy v reprodukční aktivitě či v zimním spánku 

 

3.2  Molekulární podstata vzniku cirkadiánních oscilací 

 

Cirkadiánní rytmy se vyskytují téměř u všech organismů, dokonce i u 

jednobuněčných. Dlouho byly považovány pouze za pasivní odraz rytmických změn 

vnějšího prostředí, především pravidelného střídání světlé a tmavé části dne. Zjištění, že 

rytmy přetrvávají i v neperiodickém prostředí, především ve stálé tmě, prokázalo, že 

jsou vnitřní vlastností organismu a jsou tedy endogenní. 

Na molekulární úrovni jsou cirkadiánní oscilace způsobené rytmickou expresí 

hodinových genů a jejich vzájemnými zpětnovazebnými transkripčně-translačními 

smyčkami (Reppert a Weaver, 2001). Hodinové geny jsou ty geny, jejichž mutace nebo 

vyřazení z funkce způsobuje poruchy cirkadiánních rytmů, případně ztrátu rytmicity. 

Patří mezi ně geny Per1, Per2, Per3, Cry1, Cry2, Clock, Bmal1, Rev-erb-α, Ror, CKIδ a 

CKIε. Jelikož modelovým zvířetem použitým v experimentální části mé diplomové 

práce byl laboratorní potkan, budu dále popisovat vznik cirkadiánních oscilací u tohoto 
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živočišného druhu. (Pro označení genu či jeho mRNA se dle zvyklosti užívá zkratka 

psaná kurzívou a začínající velkým písmenem, např. Clock, protein je psán velkými 

písmeny: CLOCK.) 

Základní zpětnovazebná smyčka je tvořena hodinovými geny Per, Cry, Clock a 

Bmal1 a jejich proteiny. Hodinové geny Per a Cry fungují jako negativní elementy 

zpětnovazebné smyčky, tzn. jejich produkty zpětně inhibují svou vlastní transkripci. 

Pozitivní část zpětnovazebné smyčky tvoří geny Bmal1 a Clock. Proteinové produkty 

těchto genů naopak aktivují transkripci genů Per a Cry. Na počátku subjektivního dne 

heterodimery proteinů CLOCK:BMAL1 vstupují do jádra a aktivují transkripci genů 

Per a Cry. V cytoplazmě se následně tvoří proteiny PER a CRY, které spolu vytváří  

heterodimery. Dimery vstupují do jádra, kde interagují s CLOCK:BMAL1 a negativně 

tím regulují transkripci svých vlastních genů Per a Cry (Reppert a Weaver, 2001)  

V další regulační smyčce jsou zapojeny geny Rev-erbα a Ror. Heterodimer 

CLOCK:BMAL1 aktivuje transkripci Rev-erbα a vytvořený protein REV-ERBα zpětně 

inhibuje transkripci Bmal1. ROR naopak působí jako pozitivní transkripční regulátor 

Bmal1 (Preitner a spol., 2002).  

Mimo regulaci na úrovni traskripce jsou cirkadiánní hodiny regulovány i 

posttranslačními mechanismy. PER putuje mezi cytoplazmou a jádrem. V jádru se na 

PER váže CRY a znemožňuje mu tak dostat se zpět do cytoplazmy. V cytoplazmě je 

PER fosforylován kasein kinázou (CKIε), která snižuje stabilitu proteinu, tudíž 

zpomaluje tvorbu dimerů. Fosforylovaný PER je snáze rozpoznán pro degradaci 

ubiquitylací (Yagita a spol., 2002) (Obr. 1). 

Těmito složitými a propojenými mechanismy vzájemné regulace hodinových genů je 

zajištěno, že se jejich rytmická exprese opakuje s periodou přibližně 24 hodin. Exprese 

genů Per a Cry je aktivována heterodimerem CLOCK:BMAL1 a stoupá během dne. 

Hladiny Per a Cry mRNA dosahují maxima zhruba uprostřed subjektivního dne. Jejich 

produkty dosahují maximální koncentrace na konci subjektivního dne. Tvoří dimery 

PER:CRY a vstupují do jádra, kde inhibují aktivační vliv CLOCK:BMAL1, následkem 

čehož ustává transkripce Per a Cry. Hladina Per a Cry mRNA tedy dosahuje minima 

zhruba uprostřed subjektivní noci. Exprese Bmal1 je během dne inhibována REV-ERB-

α, jehož hladina je během dne vysoká díky aktivaci exprese Rev-erbα proteiny CLOCK 

a BMAL1. Na přelomu subjektivního dne a noci převáží aktivace Bmal1 pomocí PER2 

a ROR. Díky tomuto mechanismu exprese Bmal1 osciluje v protifázi k expresi Per a 

Cry, maxima dosahuje zhruba uprostřed subjektivní noci. Exprese Clock vykazuje 
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cirkadiánní oscilace pouze v periferních, ne však centrálních hodinách (viz. níže) 

(Reppert a Weaver, 2001). 
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▲Obr. 1. Schéma vzniku cirkadiánních oscilací: 

 Mechanismus vzniku cirkadiánních oscilací je založen na transkripčně-translačních 

zpětnovazebných smyčkách hodinových genů. Základní negativní zpětnou  smyčku tvoří 

hodinové geny Clock, Bmal1, Per1, Per2, Per3, Cry1 a Cry2. CLOCK a BMAL1 jsou 

transkripční faktory nasedající na E-box sekvenci promotoru a aktivující transkripci Per 

a Cry genů. Vytvořené PER a CRY proteiny heterodimerizují, putují do jádra a 

interagují s CLOCK:BMAL1 a inhibují tak svoji vlastní transkripci. Po určité době je 

PER:CRY komplex degradován a CLOCK:BMAL1 tak může začít nový cyklus 

transkripce. Sekundární regulační smyčku tvoří Rev-erbα, jehož transkripce je přímo 

aktivována CLOCK:BMAL1 komplexem. REV-ERBα zpětně inhibuje transkripci Bmal1 

a soutěží s ROR o vazebné místo ROR response elements (RREs) na promotoru Bmal1. 

Do mechanismu vzniku cirkadiánních oscilací jsou zapojeny i post-translační 

modifikace a degradace proteinů cirkadiánních genů. CKIε fosforyluje PER a 

pravděpodobně i CRY a značí je tak pro následnou ubyquitylaci a degradaci. 

CLOCK:BMAL1 komplex rovněž aktivuje transkripci mnoha hodinami kontrolovaných 

genů (clock controlled genes, CCGs), které jsou zodpovědné za výstupní cirkadiánní 

rytmicitu (viz 2.5). Upraveno dle Takahashi a spol., 2008 .   
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3.3  Cirkadiánní systém 

 

3.3.1 CENTRÁLNÍ HODINY V SUPRACHIASMATICKÝCH 

JÁDRECH (SCN) 

 

Centrální oscilátor (pacemaker) je u savců umístěn v suprachiasmatických jádrech 

(suprachiasmatic nuclei, SCN) hypotalamu (Ralph a spol., 1990) (Obr. 2). 

 

 

▲Obr. 2. Umístění suprachiasmatických jader na příčném řezu mozkem. Upraveno dle 

Fu a spol., 2003 

Léze SCN způsobuje ztrátu rytmicity jak v chování, tak v tělesné teplotě, ve 

vychytávání glukózy, či v endokrinní sekreci kortikosteroidů a melatoninu (Silver a 

Schwartz, 2005). Pacemaker je složen z mnoha buněk, které vytváří samoudržující 

oscilace. Jednotlivé buňky jsou tedy schopny samostatně vytvářet oscilace, musí však 

být synchronizovány, aby byla umožněna tvorba jednotné výstupní informace. U 

neuronů SCN pěstovaných in vitro v podmínkách, kdy je zamezeno vzájemné 

komunikaci mezi nimi,  jsou měřitelné cirkadiánní rytmy v elektrické aktivitě. Tyto 

rytmy vykazují u jednotlivých neuronů různou fázi a dokonce i různou periodu lišící se 

od 24 hodin (Welsch a spol., 1995). Na synchronizaci buněk v SCN se podílí především 

neurotransmitery vasoaktivní intestinální peptid (VIP) a kyselina gama amino máselná 

(GABA). Další významné neurotransmitery jsou arginin vasopresin (AVP), gastrin 
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uvolňující peptid (GRP) a glutamát. Při mutaci genu pro receptor pro VIP dochází 

k desynchronizaci rytmů v elektrické aktivitě jednotlivých neuronů a ke snížení jejich 

amplitudy. Depolarizace neuronů či GRP dokáží neurony synchronizovat pouze na 

krátkou dobu, zhruba po třech cyklech neurony oscilují opět v různých fázích. VIP je 

tedy nepostradatelný neuropeptid pro synchronizaci neuronů v SCN (Maywood a spol., 

2006). SCN je možno morfologicky i funkčně rozdělit na část dorsomediální (dmSCN) 

a část ventrolaterální (vlSCN). V dmSCN vykazují neurony endogenní rytmicitu a 

produkují převážně arginin-vazopresin (AVP). Neurony vlSCN  odpovídají na změny 

vnějšího osvětlení a produkují vasoaktivní intestinální peptid (VIP) (Ibata a spol., 

1999). VlSCN tak hraje důležitou roli ve světelné synchronizaci cirkadiánních rytmů 

(viz kap. 3.4.1.1). 

 

3.3.2 . PERIFERNÍ HODINY 

 

Hodinové geny a jejich rytmická exprese se nevyskytují jen v centrálním pacemakeru 

v SCN. Jsou rytmicky exprimovány i v mnoha periferních tkáních, např. v retině, 

játrech, svalech, tuku, ledvinách či srdci. Dříve panovala domněnka, že rytmicita v 

periferních tkání je přímo řízena SCN. Tým Yoo a spol. (2004) však ukázal, že periferní 

buňky dokáží samostatně oscilovat i jsou-li izolovány od SCN. Po chirurgickém 

odstranění SCN však dochází k postupnému snížení amplitudy až vymizení rytmů 

v periferních orgánech v důsledku postupné  desynchronizace jednotlivých rytmických 

buněk (Akhar a spol., 2002). SCN seřizuje fáze rytmické exprese genů v periferních 

tkáních pomocí neurálních, endokrinních a metabolických cest. Změny v některém z 

těchto vztahů vedou k nejrůznějším fyziologickým poruchám. Ukazuje se, že pro 

jednotlivé tkáně není specifická jen transkripce určitých genů, ale také pořadí a 

načasování, kdy k ní dochází (Hastings a spol., 2003). 
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▲Obr. 3: Schematické znázornění vstupních a výstupních cest z SCN. 

 Savčí cirkadiánní hodiny jsou umístěny v hypotalamických suprachiasmatických 

jádrech. Ty jsou funkčně i morfologicky rozdělitelné na dmSCN (shell, skořápka) a 

vlSCN (core, jádro). VlSCN dostává informaci o denním světelném cyklu přes RHT 

(retinohypotalamický trakt). Výstupní signály z SCN se do ostatních mozkových útvarů i 

na periferii dostávají neuronálními i humorálními cestami. Výstupní signály z SCN jsou 

zodpovědné za přesné načasování nejrůznějších fyziologických funkcí, např. výlevu 

hormonů, cyklu spánku a bdění, příjmu potravy a termoregulace. Informace z SCN je 

posílána přes subparaventrikulární oblast (SPZ, subparaventricular zone) do mediální 

preoptické oblasti (MPO, medial preoptic area), která je zodpovědná za kontrolu 

cirkadiánních rytmů v tělesné teplotě. Další cesta vede do dorzomediálního jádra 

hypotalamu (DMH, dorsomedial nucleus of the hypotalamus) a odtud přes 

paraventrikulární jádro (PVN, paraventricular nucleus) řídí sekreci hormonů a přes 

ventrolaterální preoptické jádro (VLPO, ventrolateral preoptic nucleus) a laterální 

hypotalamus (LH, lateral hypothalamus) kontroluje cyklus spánku a bdění a příjmu 

potravy. Upraveno dle Takahashi a spol., 2008. 
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3.4  Synchronizace cirkadiánního sytému 

 

3.4.1 SYNCHRONIZACE SCN 

 

3.4.1.1 Synchronizace světlem 

 

Vnitřní cirkadiánní rytmy v SCN jsou synchronizovány s vnějším dnem různými 

vstupními signály. Nejsilnějším synchronizátorem je pravidelné střídání světlé a tmavé 

části dne s periodou 24 hodin dané otáčením Země okolo své osy.  

Informace o světelném signálu přichází z  retiny do vlSCN. Informace jde buď přímo 

retinohypotalamickým traktem (RHT), jehož hlavním mediátorem je glutamát, nebo 

nepřímo genikulo-hypotalamickým traktem (GHT). GHT vede informaci o světelných i 

nesvětelných podnětech přes IGL (intergeniculate leaflet) v thalamu. Hlavním 

mediátorem GHT je neuropeptid Y. 

Slepé myši postrádající v sítnici tyčinky i čípky jsou synchronizované světlem 

(Foster a Hankins, 2002). Na příjmu světelného synchronizujícího signálu se tudíž než 

kromě tyčinek a čípků podílí i jiný fotoreceptor. Některé výzkumné týmy za tento 

fotoreceptor označily fotosenzitivní gangliové buňky v retině produkující fotopigment 

melanopsin, který nezprostředkovává vidění (Panda a spol., 2003), jiné fotopigment 

cryptochrome (Thompson a spol., 2001). Myši se sítnicí postrádající selektivně 

melanopsin zůstaly synchronizovány s vnějším dnem, neboť cirkadiánní fotorecepce 

může být zprostředkována rovněž prostřednictvím tyčinek a čípků. Avšak vyřazení z 

funkce tyčinek, čípků i gangliových buněk mělo za následek kompletní ztrátu 

synchronizace světlem (Panda a spol., 2003). Nedostatek vitamínu A u myší inaktivuje 

fotopigmenty na opsinové bázi, tzn. tyčinky, čípky i melanopsin. Přesto ve studii 

Thompsona a spol., 2001 takto postiženým myším zůstala zachována světelná indukce 

hodinového genu Per pravděpodobně díky neporušenému fotopigmentu cryptochrome. 

Fotorecepce je tedy pravděpodobně zprostředkována více redundantními systémy 

(Beaule a spol., 2003). 

Expozice stálému světlu (LL, light-light) narušuje cirkadiánní rytmy a způsobuje u 

savců arytmicitu (Pittendrigh a Daan, 1976). 
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Ve stálé tmě (DD, dark-dark) beží savčí cirkadiánní hodiny s vnitřní periodou τ (tau), 

která se blíží, ale nerovná 24 hodinám.  je charakteristické pro každý živočišný druh. U 

zvířat, kterým byla provedena léze SCN a voperováno SCN dárce, běžely cirkadiánní 

hodiny s vnitřní periodou dárce (Ralph a Lehman, 2005). Pokud je τ mírně delší než 24 

hodin, jako je tomu u potkana a většiny lidí, musí se vnitřní pacemaker denně předbíhat, 

aby bylo dosaženo synchronizace s 24 hodinovým dnem. Pokud je naopak kratší, jako 

např. u myši domácí, pacemaker se musí každý den zpožďovat. Synchronizace světlem 

je umožněna tím, že světlo zvečera a v první polovině subjektivní noci hodiny 

zpožďuje, zatímco světlo v druhé polovině subjektivní noci a zrána je naopak předbíhá 

(Pittendright a Daan, 1976). Osvětlení během dne žádný fázový posun oscilátoru 

nevyvolá (Illnerová, 1995). 

 

3.4.1.2 Synchronizace nesvětelnými stimuly 

 

Kromě světla jsou dalšími, byť podstatně slabšími, synchronizátory i např. pohybová 

aktivita či melatonin.  

Melatonin je hormon produkovaný epifýzou. Vykazuje výrazný cirkadiánní rytmus 

s nárůstem během subjektivní noci. Jeho signál informuje organismus nejen o denní 

době, ale i o délce fotoperiody a tím i o roční době.  Zpětným vlivem na SCN může 

působit i jako synchronizátor, působí však v antifázi k účinku světla. Melatonin 

podávaný večer způsobuje předběhnutí hodin, jeho ranní podávání hodiny zpožďuje 

(Armstrong a spol., 1986). 

 

3.4.2 SYNCHRONIZACE PERIFERIE 

  

Narozdíl od SCN nejsou periferní hodiny u savců přímo synchronizovány světlem, 

neboť postrádají přímé spojení s retinou. Jsou však synchronizovány signály z SCN, 

která toto spojení mají (viz 3.4.1.1). Periferní hodiny mohou být kromě signálů z SCN 

synchronizovány i omezením doby příjmu potravy (restricted feeding, RF). Při RF je 

nočním zvířatům, která normálně přijímají většinu potravy v noci, omezena doba 

15 
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krmení pouze na určitou dobu během dne. V těchto podmínkách zvířata začínají být 

aktivní vždy určitou dobu před předpokládaným umožněním příjmu potravy. Tento jev 

je znám jako aktivita způsobená očekáváním potravy (FAA, food anticipatory activity) 

(Feillet a spol., 2006). U arytmických potkanů s lézí SCN může RF obnovit rytmy 

v pohybové aktivitě i v sekreci melatoninu (Mistlberger a Rechtschaffen, 1984, Feillett 

a spol., 2008). 

RF může posunout fázi exprese hodinových genů Per1, Per2 a Cry1 v periferní tkáni 

až o 12 hodin, zatímco exprese těchto genů v SCN zůstává nezměněna. Dochází díky 

tomu k desynchronizaci rytmů v periferii a v SCN. Fázové změny jsou postupné, každá 

tkáň reaguje jinak rychle. Nejrychleji je čas nastavován v játrech, během týdne na RF se 

ale fázový posun u všech periferních tkání vyrovná (Damiola a spol., 2000). Při RF 

dochází i k ovlivnění tělesné teploty, která výrazně klesá v noci, kdy je u myší 

krmených ad libitum nejvyšší a stoupá společně s hladinou kortikosteroidů před 

očekávaným příjmem potravy (Mistlberger, 1994). 

Tato změna by mohla být společně s chemickými mediátory, působícími selektivně 

na periferii, faktorem napomáhajícím k resynchronizaci periferní tkáně (Damiola a 

spol., 2000).  

Studie Mendozy a spol. (2004) ukázala, že RF může synchronizovat i SCN, ale 

pouze v případě, že je spojeno i s omezením kalorické dávky. Myši krmené v poledne 

normokalorickou stravou měly sníženou hladinu glukózy v odpoledních hodinách, ale 

nevykazovaly změny ve fázi pohybové aktivity ani sekreci vasopressinu v SCN. Myši 

krmené v poledne hypokalorickou stravou měly také sníženou denní hladinu glukózy, 

ale o 2-4 hodiny se jim předběhla fáze v rytmu pohybové aktivity a v rytmu transkripce 

vasopressinu a melatoninu. Rovněž exprese Per1 a Cry2 v SCN vykazovala fázový 

posun pouze u hypokaloricky krmených myší. Fáze Per2 a Bmal1 zůstala nezměněna 

bez ohledu na krmení. Tato pozorování mohou být výsledkem kompetice kalorického a 

světelného synchronizátoru na molekulární zpětnovazebné smyčky cirkadiánního 

systému. 
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▲Obr. 4: Model synchronizace periferních oscilátorů 

Centrální hodiny v SCN jsou synchronizovány světelným cyklem přes RHT 

(retinohypotalamický trakt). 

 A)Pokud mají potkani přístup k potravě ad libitum, SCN synchronizuje periferní 

orgány buď přímo nebo přes kontrolu potravního chování, které potom synchronizuje 

periferní orgány.  

B) Pokud je příjem potravy omezen na dobu, kdy jsou potkani v přirozených 

podmínkách neaktivní, signály spouštěné při zpracování potravy převáží nad signály 

z SCN a dochází k fázovému posunu cirkadiánních rytmů v periferních orgánech. 

Převzato z Damiola a spol., 2000.   
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3.5  Hodinami kontrolované geny 

 

Některé hodinové geny mohou působit i jako transkripční faktory a rytmicky spínat 

expresi u tzv. hodinami řízených genů (clock controlled genes, CCGs). Transkripce 

CCGs je tak regulována cirkadiánními hodinami, ovšem na rozdíl od hodinových genů 

nejsou jejich proteiny součástí zpětnovazebných smyček a nejsou tudíž nezbytné pro 

fungování hodin. Některé CCGs jsou regulovány přímo heterodimerem 

CLOCK:BMAL1 stejně jako hodinové geny (Reppert a Weaver, 2001). Tyto tzv. CCGs 

prvního řádu pak mohou dále rytmicky působit na promotory různých genů kodujících 

funkční proteiny. Tímto způsobem je rytmický signál předáván a přenášen na řízení 

různých fyziologických funkcí. CCGs jsou zodpovědné za pozorovatelné výstupní 

rytmy. Mezi nejvýznamnější CCGs patří Avp (arginin vasopresin), DBP (albumin D-

element vázající protein, albumin D-element binding protein), c-Myc a p53. C-Myc a 

p53 se účastní kontroly řízení buněčného dělení. Avp působí jako neurotransmiter v 

SCN. DBP je zapojen v kontrole pohybové aktivity, spánku a rytmické exprese enzymů 

jater. Vykazuje výrazný cirkadiánní rytmus v SCN i v periferních tkáních (Ripperger a 

spol., 2000).  

Cirkadiánní systém a jeho výstupy v podobě CCGs výrazně ovlivňují nejrůznější 

fyziologické děje. Proto při poruchách tohoto systému může docházet k různým 

nestandardním či dokonce patologickým stavům. Při nejrůznějších onemocněních jsou 

pozorovatelné poruchy cirkadiánních rytmů ve spánku a bdění, tělesné teplotě, hladině 

hormonů atd. U některých onemocnění je výskyt patologických stavů častější v určitých 

denních či nočních hodinách, což též nabízí možnost propojení s cirkadiánním 

systémem. Např. výskyt akutních srdečních či mozkových příhod vykazuje maximum 

v ranních hodinách v souvislosti s cirkadiánními změnami krevního tlaku (Hastings a 

spol., 2003). Mezi další nemoci spojované s časovým systémem patří např. epilepsie, 

Alzheimerova choroba, nervosvalové poruchy, roztoušená skleróza, bolesti hlavy, 

obezita, poruchy spánku a nádorová onemocnění (Turek a spol., 2001). 
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3.6  Ontogeneze cirkadiánního systému 

 

SCN se u živočichů vyvíjí postupně během fetálního a raného postnatálního stádia. 

V předkládané práci byl modelovým zvířetem laboratorní potkan, proto jsou další 

poznatky omezeny pouze na tento živočišný druh. Březost u potkanů trvá 22-23 dní. 

SCN je formováno mezi 14. a 16. embryonálním dnem (E14 - E16) (Ifft, 1972). 

Přestože neurogeneze je ukončena již během E18, morfogeneze pokračuje až do 10. dne 

postnatálního vývoje (P10). Většina synapsí se tvoří až postnatálně, mezi P4 a P10 

(Moore a Bernstein, 1989). 

Exprese hodinových genů a amplituda jejich cirkadiánních oscilací se vyvíjí rovněž 

postupně od E19 až po P10, kdy už jsou cirkadiánní rytmy exprese hodinových genů 

podobné jako u dospělých potkanů.  Již v E19 byla v SCN detekována exprese 

hodinových genů Per1, Per2, Cry1, Bmal1 a Clock, avšak cirkadiánní rytmus v expresi 

nebyl v této době ještě rozeznatelný. Navíc nebyla detekovatelná hladina proteinů těchto 

genů (Sládek a spol, 2004). Ovšem již v E19 byl zaznamenán cirkadiánní rytmus v 

metabolické aktivitě SCN měřené vychytáváním 2-deoxyglukózy (Reppert a Schwartz, 

1984). V E20 bylo detekováno počáteční formování rytmu exprese Per1, avšak hladina  

Per2, Cry1, Bmal1, Clock a  Avp zůstala konstantní. V P1 byl již pozorován rytmus 

exprese i u Bmal1 a Avp a počínající rytmus exprese Per2. Rytmus v hladině Cry1 

mRNA se začal formovat až v P2 (Kováčiková a spol., 2006). Amplituda rytmů 

cirkadiánní exprese Per1, Per2, Cry1 a Bmal1 se zvyšovala od P3 do P10. Stejně jako u 

dospělých potkanů není exprese Clock během vývoje od E18 do P10 rytmická (Sládek a 

spol, 2004). 
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▼Tab. 1: Shrnutí vývoje cirkadiánních rytmů laboratorního potkana 

 

den 

vývoje vývoj cirkadiánních rytmů laboratorního potkana 

E 14 - 

E 16 formování SCN (Ifft, 1972) 

E 18 

ukončení neurogeneze, počátek tvorby melanopsinu v 

buňkách sítnice (Fahrenkrug, 2004) 

E 19 

v SCN detekována exprese Per1, Per2, Cry1, Bmal1, Clock  

(Sládek a spol., 2004, Kováčiková a spol., 2006), cirkadiánní 

rytmus v metabolické aktivitě SCN (Reppert a Schwartz, 

1984) 

E 20 

formování cirkadiánního rytmu exprese Per1 (Kováčíková a 

spol., 2006) 

P 0 den porodu 

P 1 

cirkadiánní rytmus exprese Bmal1 a Avp, počátek rytmu 

exprese Per2 (Kováčiková a spol., 2006) 

P 2 formování rytmu exprese Cry1 (Kováčíková a spol., 2006) 

P 3 

amplituda cirkadiánních rytmů exprese Per1, Per2, Bmal1, 

Cry1, Avp se zvyšuje (Sládek a spol., 2004) 

P 10 

rytmus v pohybové aktivitě, cirkadiánní rytmy v expresi 

hodinových genů podobné rytmům u dospělých potkanů 

(Sládek a spol., 2004)  

P 15 otevírání očí 

 

3.7  Ovlivnění nezralého SCN 

 

3.7.1  MATEŘSKÉ VLIVY 

 

Mláďata  některých druhů zvířat mohou dostávat informaci o vnějším světelném 

cyklu již během vývoje v děloze díky vyvinutému spojení sítnice s SCN přes RHT 

(ovce, primáti). Je proto teoreticky možné, že jejich cirkadiánní hodiny v SCN mohou 

být již v tomto vývojovém stádiu synchronizovány přímo světelným cyklem. Tato 

hypotéza je však založena na předpokladu, že se do dělohy dostane dostatečné množství 

světla. Skutečně bylo zjištěno, že mláďata ovcí mohou být již v děloze vystavena 

miniaturizované verzi LD cyklu (Parraguez et al., 1998). Podobně cirkadiánní systém 
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mláďat paviána je schopen reagovat na světlo již na počátku třetí třetiny gestace 

(Rivkees, 2003).  

U laboratorního potkana je situace odlišná. RHT se vyvíjí až okolo porodu. Přesto 

jsou mláďata v děloze synchronizována vnějším světelným cyklem. Reppert a Schwartz 

(1983) se zabývali otázkou, zda světelný cyklus synchronizuje mláďata potkana přímo 

či prostřednictvím mateřských signálů. Matky adaptované na světelný cyklus 12 hodin 

světlo, 12 hodin tma (LD 12:12) byly v 1. den březosti oslepeny. Poté jim byl postupně 

fázově otočen světelný cyklus. V případě, že by mláďata byla synchronizována přímo 

LD cyklem, měla by vzhledem k matce fázově otočené rytmy. Mláďata si však 

zachovala matčin cirkadiánní rytmus ve vychytávání 2-deoxyglukozy. Informace o 

denní době mláďata pravděpodobně získávají přes placentu neuronálními i humorálními 

rytmickými signály řízenými centrálními hodinami matky (Reppert a Schwartz, 1984). 

Výzkumné týmy prováděly i další studie týkající se mateřské synchronizace. Jelikož 

během subjektivní noci matky nechávají mláďata ve hnízdech, zatímco samy shání 

potravu, jsou mláďata běžně kojena převážně během subjektivního dne. Slepá mláďata 

byla vystavena nepřítomnosti matky ve dne a byla kojena v noci. Jejich cirkadiánní 

rytmy se fázově otočily (Ohta a spol., 2003). 

Jiná studie se slepými mláďaty ukázala, že mláďata kojená cizí matkou si většinou 

zachovala fázi rytmů originální matky (Hiroshige a spol., 1982).  

U mláďat, jejichž matce byla v časné fázi březosti provedena léze SCN, byla 

narušena synchronizace s vnějším dnem, cirkadiánní systém jako takový však zůstal 

zachován (Shibata a Moore, 1988, Reppert a Schwartz, 1986).  Přestože se tedy SCN 

matky nepodílí přímo na vyvoji cirkadiánních rytmů mláďat, je jejich nejvýznamnějším 

synchronizátorem. 

SCN mláďat je schopné fázového posunu již v prenatálním stádiu. Vystavení březích 

matek posunu ve světelném režimu může fázově posunout cirkadiánní expresi 

hodinových genů jejich mláďat. 6-ti hodinový světelný posun v E18, ovšem ne v E20, 

posunul rytmus v expresi c-fos a Avp v SCN mláďat měřeném v P0-1 přibližně o 2 

hodiny. Ovšem posun světelného režimu v E20 posunul rytmus exprese Per1 a Per2 

měřený v P3. Pro fázový posun centrálních hodin mláďat je tedy zapotřebí 5 dní, 

zatímco v SCN dospělých potkanů se posun projeví již za 3 dny. To podporuje 

hypotézu, že po změně světelných podmínek se nejdříve fázově posune mateřské SCN, 

které posléze synchronizuje fetální hodiny. Pokud by synchronizace fetálního SCN byla 
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nezávislá na mateřském SCN, byla by reakce na světelný posun u mláďat stejně rychlá 

jako u dospělých (El-Hennamy a spol., 2008).  
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▼Obr. 5: Model mateřské signalizace vyvíjejícím se fetálním hodinám 

 

 Mateřské cirkadiánní hodiny umístěné v SCN jsou synchronizovány především 

světelnými, ale i nesvětelnými vlivy. Molekulární mechanismus vzniku oscilací v SCN je 

zobrazen pomocí Per1 mRNA, jejíž hladina je zvyšována světelnými a snižována 

nesvětelnými stimuly. Mateřské SCN kontroluje výstupní humorální rytmy i rytmy 

v chování matky, které pravděpodobně zpětně vysílají informace do SCN. Fetální SCN a 

nejspíš i fetální periferní orgány jsou synchronizovány rytmickými mateřskými stimuly. 

Cesta mezi mateřskými a fetálními hodinami pravděpodobně zahrnuje signalizaci 

dopaminem a melatoninem. Ovšem i mateřské rytmy v chování - např. v pohybové 

aktivitě či příjmu potravy mohou pravděpodobně synchronizovat fetální hodiny. 

Přestože fetální hodiny začínají na molekulární úrovni vykazovat rytmicitu až kolem 

porodu, fáze těchto rytmů v SCN je určena mateřským SCN již prenatálně. Upraveno 

dle Sumová a spol., 2006.  
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3.7.2  SVĚTELNÉ VLIVY 

 

Přestože se mláďatům potkana otevírají oči až kolem 15. dne postnatálního vývoje, 

jsou schopna do určité míry vnímat světlo již před tímto důležitým vývojovým 

mezníkem. Mláďata se dokáží synchronizovat změnami světelného režimu již od 6. dne 

postnatálního vývoje. Po prvním týdnu postnatálního vývoje začíná světelná 

synchronizace převažovat nad mateřskými vlivy (Duncan a spol., 1986). 

U dospělých potkanů je možné vyvolat expresi fotosenzitivních genů Per1, Per2 a   

c-fos pouze světelným stimulem aplikovaným během subjektivní noci nikoli během 

subjektivního dne. Toto omezení je pravděpodobně řízeno spontánně oscilujícími 

buňkami dmSCN, které komunikují s fotosenzitivními buňkami vlSCN a řídí tak 

interval jejich fotosenzitivity (Antle a spol., 2007). U mláďat je možné během prvních 

dnů po porodu indukovat expresi Per1, Per2 a c-fos světelným pulzem během 

subjektivní noci i během subjektivního dne (Leard a spol., 1994, Matějů a spol., 2009). 

Cesty zprostředkovávající světelnou informaci centrálním hodinám v SCN jsou tedy již 

při narození plně morfologicky i funkčně vyvinuty. Nepřítomnost vrátkování je 

pravděpodobně způsobena nedostatečně vyvinutými endogenními oscilacemi v expresi 

Per1 a Per2 s vysokými denními a nízkými nočními hodnotami. U genů Per1 a Per2 

ustává odpověď na světelný pulz během dne mezi P3 a P5, zatímco u c-fos až kolem 

P10 (Matějů a spol., 2009, Bendová a spol., 2004).  

V P10 již interval trvání fotosenzitivity může být ovlivněn fotoperiodou, na které 

jsou mláďata chována. Toto ovlivnění však stále není tak silné jako u dospělých 

potkanů (Bendová a spol., 2004, Kováčiková et al., 2005). 
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▼Obr. 6: Postnatální synchronizace cirkadiánních rytmů mláďat  

 

 

Na obrázku jsou znázorněna 3 významná vývojová období: (i) kolem prvního týdne 

života, tzn. mezi P1 a P6(10), (ii) od konce prvního týdne P6(10) do P20, kdy začíná 

odstavení mláděte, (iii) od P20 do kompletního odstavení mláděte v P28. 

P0-P6(10): Během tohoto období jsou mláďata plně závislá na mateřské péči a 

kojení a převládá tak mateřská synchronizace vyvíjejících se cirkadiánních hodin. 

Periodická absence matky může synchronizovat molekulární oscilace vyvíjejících se 

hodin pravděpodobně přes glukokortikoidy. Přestože SCN novorozeného mláděte je již 

fotosenzitivní, synchronizace světlem není  ještě vyvinutá. 

P6(10)-P20: Během tohoto období mláďata otevírají oči a začínají se 

osamostatňovat. Periodická absence matky přestává být důležitým synchronizačním 

faktorem a SCN mláďat začínají být synchronizovatelné světelnými stimuly. Ve stejné 

době SCN mláďat mohou začít kontrolovat periferní hodiny. Přestože jsou mláďata 

stále částečně kojena matkami, začínají si během noci sama shánět potravu, čímž jsou 

synchronizovány periferní hodiny. 

P20-P28: Mláďata se stávají na matce zcela nezávislá a mateřská synchronizace se 

vytrácí. Centrální hodiny v SCN jsou synchronizovány především světelnými stimuly a 

synchronizují periferní hodiny, které ovšem mohou být podobně jako u dospělých fázově 

posunuty příjmem potravy omezeným na denní dobu (RF). Upraveno dle Sumová a 

spol., 2006. 
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4 CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Obecný cíl: 

Zjistit, jakým způsobem jsou synchronizovány cirkadiánní hodiny potkaních mláďat 

během prenatálního vývoje. Snahou bylo určit, zda jsou centrální hodiny v SCN mláďat 

schopny reagovat na omezení doby příjmu potravy jejich matek. Pokud ano, tak dále 

zjistit, zda se jako významnější synchronizační faktor uplatňují informace z mateřských 

centrálních hodin nebo informace z periferie související s dobou příjmu a zpracování 

potravy. 

Vliv omezení doby příjmu potravy na prenatální synchronizaci centrálních hodin 

plodů tak byl studován v podmínkách intaktní signalizace mezi mateřským a fetálním 

SCN (LD režim) a v podmínkách vyřazení této signalizace (LL režim). 

 

Konkrétní cíle: 

1.  Porovnat rytmy v expresi časného raného genu c-fos a hodinami 

kontrolovaného genu Avp v SCN jednodenních mláďat, jejichž matky byly chovány na 

režimu s 12 hodinami světla a 12 hodinami tmy (LD 12:12) a měly přístup k potravě 

buď neomezený (ad libitum) nebo omezený pouze na dobu 6 hodin během světlé části 

dne (RF).  

2.  Porovnat rytmus v expresi c-fos a Avp v SCN jednodenních mláďat, jejichž 

matky byly chovány na režimu stálého světla (LL) a měly přístup k potravě buď 

neomezený (ad libitum) nebo omezený pouze na dobu 6 hodin během světlé části dne 

(RF).  
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5 MATERIÁL A METODIKA 

 

5.1  Experimentální zvířata 

 

K experimentům byla použita mláďata a dospělí potkani (Rattus norwegicus) kmene 

Wistar (BioTest s.r.o., Konárovice, ČR). Zvířata byla krmena standardní laboratorní 

krmnou směsí a přístup k vodě měla ad libitum. Teplota ve zvěřinci byla udržována na 

23°C ± 2°C. Denní světlo bylo zajištěno 40W zářivkami, intenzita osvětlení se 

pohybovala mezi 150 a 250 lux, podle umístění chovných klecí. Definovaný světelný 

režim byl pod kontrolou automatických spínacích hodin.  

 

5.2  Uspořádání pokusů 

 

5.2.1  VLIV OMEZENÍ DOBY PŘÍJMU POTRAVY NA LD 

 

Březí matky byly chovány na LD 12:12 se světlem od 7:00 do 19:00. Kontrolní 

samice měly přístup k vodě i potravě ad libitum. Pokusné samice měly potravu 

k dispozici pouze mezi 10:00 až 16:00. Přístup k vodě měly pokusné samice ad libitum. 

Omezení doby příjmu potravy trvalo od prvního dne březosti (E0) až do konce 

experimentu. V den předpokládaného porodu byly matky vypuštěny do stálé tmy (DD), 

tzn., že jim v obvyklý čas nebylo rozsvíceno, aby se zamezilo případnému 

synchronizujícímu účinku světla na novorozené potomky. Čas předpokládaného 

rozsvícení je označen jako cirkadiánní čas 0 (CT0, circadian time). Novorozená mláďata 

pak byla odebírána každé 3 hodiny po dobu 24 hodin během prvního dne po porodu, 

počínaje 19:00 (tj. CT12). V každém časovém bodu byla usmrcena minimálně 4 

mláďata rychlou dekapitací v souladu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání 

(č.42084/2003-1020).  
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Abychom mohli přesně určit den porodu a načasovat dobu vypuštění do stálé tmy, 

prováděli jsme kontrolované zabřezávání pomocí vaginálních výplachů. Z tvaru buněk 

sliznice lze určit fázi ovulačního cyklu, ve které se samice potkana nachází. Samice 

prochází postupně 4 fázemi: proestrem, estrem, metaestrem a diestrem, přičemž každá 

fáze trvá přibližně 1 den. Pokud jsme v dopoledním výplachu našli proestrické buňky, 

samice byly přes noc spářeny se samci. Pokud byly v následném ranním výplachu 

nalezeny spermie, označili jsme den nálezu spermií jako E0. Pokud ve výplachu 

spermie nebyly, samice byla opět dána k samcům v dalším vhodném termínu. 

K experimentu jsme použili novorozená mláďata, aby byl zachován co největší vliv 

mateřské synchronizace a minimalizován vliv faktorů vnějšího prostředí. Jako vhodný 

ukazatel cirkadiánní aktivity mláďat jsme vybrali časný raný gen c-fos a hodinami 

kontrolovaný gen Avp, jelikož tyto geny mají během prvního postnatálního dne 

zřetelnou amplitudu v expresi, zatímco hodinové geny mají amplitudu rytmu v expresi 

ještě velmi nízkou (Kováčiková a spol., 2006, Leard a spol., 1994, El-Hennamy a spol., 

2008). 

 

5.2.2  VLIV OMEZENÍ DOBY PŘÍJMU POTRAVY NA LL 

 

Samice chované na LD 12:12 byly v den zabřeznutí vypuštěny na stálé světlo (LL) a  

zůstaly na LL až do ukončení experimentu. Další postup viz 5.2.1, čas podávání potravy 

a usmrcení mláďat na LL byl vztažen k původnímu LD režimu. Mláďata byla 

usmrcována rovněž na stálém světle. 

 

5.3  Monitorování pohybové aktivity zvířat 

 

Pro sledování pohybové aktivity samic byl použit systém CAMS (Circadian Activity 

Monitoring System, INSERM, Francie). Tento systém využívá ke snímání pohybu 

zvířat detektory infračerveného záření. Získaná data jsou ukládána do průmyslového 

počítače vybaveného softwarem umožňujícím sledovat probíhající záznamy 
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z jednotlivých detektorů v reálném čase (tzv. aktogramy) a zároveň jednotlivé záznamy 

ukládat ve formě souborů. Tyto soubory je pak možno analyzovat pomocí programu 

Actiview (Mini Mitter Copany, Inc. Bend, Oregon USA). 

 

5.4  Stanovení denního profilu Avp a c-Fos mRNA pomocí in-

situ hybridizace 

 

5.4.1  PŘÍSTROJE:  

 

 Cryocut Leica CM 1850  

 pH metr Denver Instruments BASIC  

 termoblok Biometra TB1  

 vodní lázně Julaba, Memmert  

 horizontální elektroforéza Sigma   

 spektrofotometr Eppendorf  

 stereomikroskop Olympus SZX9  

 vyvolávačka Optimax x-raj procesor  

 counter Beckman LS 6500 

 

5.4.2  CHEMIKÁLIE: 

 

 35S-UTP (1250 mCi/mmol; 10 mCi/ml) (M.G.P.)  

 diethylpyrokarbonát (Sigma)  

 acetát amonný (NH4-acetát) (Sigma)  

 kyselina trichloroctová (TCA) (P-lab)    

 trietanolamin (TEA) (Sigma)  

 fenol (Fluka)   
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 chloroform (Lachema)   

 izoamylalkohol (Sigma)  

 chlorid sodný (Sigma)  

 dihydrogenfosforečnan sodný (NaH2PO4) (Sigma)   

 hydrogenfosforečnan sodný (Na2HPO4) (Sigma)  

 paraformaldehyd (Fluka)  

 kyselina chlorovodíková (HCl) (Penta)  

 acetanhydrid (Sigma)  

 96% etanol (Tamda)  

 kvasinková tRNA (Sigma)  

 agaróza (Seakem)  

 etidiumbromid (Sigma)  

 formamid (Sigma)  

 mixed-bed resine (Bio-Rad)  

 etylendiamintetraoctová kyselina (EDTA) (Sigma)  

 hovězí sérový albumin (BSA) (Sigma)  

 Ficoll-400 (Sigma)  

 PVP-360 (Sigma)  

 sodium dodecylsulfát (SDS) (Sigma)  

 pyrofosforečnan sodný (NaPPi) (Sigma)  

 dithiotreitol (DTT) (Sigma)  

 Denhardtův roztok (Sigma) (1x Denherdt´s obsahuje 0,02% BSA, 0,02% PVP, 0,02% 

 Ficoll)  

 dextran sulfát (Sigma)  

 Salmon sperm DNA (10 mg/ml) (Sigma)  

 citrát sodný (Sigma) 

 trizma base (Sigma)  

 vývojka Adefomix (Fomax) 

 ustalovač Adefofix (Fomax) 

 tri(hydroxymetyl)aminoetan (TRIS) (Sigma)  

 Rnáza A (Sigma)  

 octan amonný (Sigma)   
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 cresyl violeť (Sigma)  

 histologický balzám DPX (Fluka)  

 scintilační roztok Rotiszint eco plus (P-lab) 

 

5.4.3  PRACOVNÍ ROZTOKY 

 

5.4.3.1 Linearizace plazmidů, radioaktivní značení cRNA sond  

 

 chloroform/izoamylalkohol (IC): chloroform a izoamylalkohol v poměru 49:1  

 fenol/chloroform/izoamylalkohol (PIC): smíchat chloroform a IC v poměru 1:1  

 75% EtOH: 37,5 ml 96% EtOH + DEPC H2O  

 7,5M NH4-acetát: 57,81 g NH4-acetát do 100 ml DEPC H2O, filtrace přes 0,22 μm 

 filtr  

 5M NH4-acetát: 38,54 g NH4-acetát do 100 ml DEPC H2O, filtrace přes 0,22 μm filtr  

 10% TCA: 20% TCA a DEPC H2O v poměru 1:1  

 

5.4.3.2 Prehybridizace 

 

 DEPC H2O – 1 ml diethylpyrokarbonátu na 1 litr dH2O  

 DEPC-PBS: 8,77 g NaCl + 0,36 g Na2HPO4 v 1 litru DEPC H2O, pH upravit na 7,4  

 4% PFA: 20 g paraformaldehydu v 500 ml DEPC H2O, rozpuštěno zahřátím na 65°C, 

 pH upraveno na 7,4; vždy čerstvý roztok  

 0,2N HCl: 16,67 ml HCl (12N, 36,97%) v 1 litru DEPC H2O  

 0,1M TEA: 18,57 g trietanolaminu v 1 litru DEPC H2O, pH upravit na 8,0; vždy 

 čerstý roztok  

 pro acetylaci použít 1 ml acet anhydridu na 400 ml TEA  

 70% EtOH: 350 ml 96% EtOH + 130 ml DEPC H2O  
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5.4.3.3 Hybridizace  

 

 deionozovaný formamid: 50 ml formamidu + 2,5 g mixed bed resine (Bio-Rad), 30 

 minut míchat, filtrace přes 0,22 μm filtr, uchovávat v –20°C  

 20x SSPE: 40 ml DEPC H2O + 12,62 g NaCl + 1,66 g NaH2PO4 + 2,4 ml EDTA 

 (0,5M, pH 8,0), promíchat, doplnit DEPC H2O na 60 ml  

 100x Denhardt´s: 200 mg BSA + 200 mg Ficoll-400 + 200 mg PVP-360 + 10 ml 

 DEPC H2O  

 kvasinková tRNA: 25 mg tRNA + 1 ml DEPC H2O  

 10% SDS: 10 g SDS + 100 ml DEPC H2O, rozpustit zahřátím na 50°C  

 5% NaPPi: 2,5 g pyrofosforečnanu sodného + 50 ml DEPC H2O, filtrace přes 0,22 μm 

 filtr  

 0,5M DTT: 0,1542 g DTT + 2 ml DEPC H2O  

 hybridizační pufr (HP):  

  25 ml deionizovaný formamid (výsledná koncentrace 10%)  

  5 g dextran sulfát (v.k. 10%)  

  12,5 ml 20x SSPE (v.k. 0,9M NaCl, 50mM NaH2PO4, 5mM EDTA)  

  1 ml 100x Denhardt´s (v.k. 0,4% BSA, 0,4% Ficoll, 0,4% PVP)  

  1 ml kvasinkové tRNA (25 mg/ml) (v.k. 500 μg/ml)  

  2,5 ml Salmon sperm DNA (10 mg/ml) (v.k. 500 μg/ml)  

  0,5 ml 10% SDS (v.k. 0,1%)  

  1 ml 5% NaPPi (v.k. 0,1%)  

  doplnit DEPC H2O do objemu 50 ml  
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5.4.3.4 Promývání 

 

 20x SSC: 175,3 g NaCl + 88,2 g citrát sodný v 1 litru dH2O, pH upravit na 7,0   

 2x SSC / 0,05% NaPPi / 1mM EDTA: 200 ml 20x SSC + 20 ml 5% NaPPi + 4 ml 

 0,5M  EDTA v 1776 ml dH2O  

 0,1x SSC / 0,05% NaPPi / 1mM EDTA: 10 ml 20x SSC + 20 ml 0,05% NaPPi + 4 ml 

 0,5M EDTA v 1996 ml dH2O  

 1M Tris-HCl: 60,55 g Trizma base + 400 ml dH2O + 21 ml HCl, pH upravit na 8,0, 

 doplnit dH2O do 500 ml  

 RNázový pufr: 29,2 g NaCl + 990 ml dH2O + 10 ml tris-HCl (pH 8,0)  

 RNáza A (20 mg/ml): 20 mg lyofilizovaná RNáza + 1 ml 10 mM Tris-HCl (pH 7,4), 

 povaření zbaví RNázu stopové DNázové aktivity  

 96% EtOH / 0,3M octan amonný: 9,248 g octan amonný + 400 ml 96% EtOH  

 70% EtOH / 0,3M octan amonný: 9,248 g octan amonný + 292 ml 96% EtOH + 108 

 ml dH2O  

 

5.4.4  KITY:  

 

MaxiScript in vitro transkripční kit SP6 nebo T3 (Ambion):  

 RNA polymeráza  T3  

    SP6  

 10x transkripční pufr  

 ATP, GTP, CTP, UTP (10mM)  

 DNáza I (bez RNáz)  

 nanášecí pufr II pro elektroforézu  

 H2O (bez RNáz)  

 myší pTRI-aktin (0,5 mg/ml)  
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5.4.5  POSTUP  

 

5.4.5.1 Odběr mozků a příprava řezů  

 

1. Mláďata byla usmrcena (při slabém červeném světle, jehož intenzita 

nepřesahovala 1 lux u pokusu na LD nebo při běžném osvětlení  u pokusu na LL), hlavy 

zamrazeny v suchém ledu a skladovány v –80°C.  

2. Příprava 12 μm koronálních řezů v oblasti SCN na mrazícím mikrotomu 

Cryocut při -25°C; přenesení řezů na podložní skla SuperFrost Plus, po zaschnutí 

skladováno v -80°C.  

 

5.4.5.2  Příprava značené cRNA sondy  

 

 Pro detekci c-fos mRNA a Avp hnRNA v SCN byly použity radioaktivně značené 

antisense cRNA sondy. Jako radioaktivní značka byl v těchto ribopróbách použit 35S-

UTP (1250 mCi/mmol, 10 mCi/ml). Potkaní c-fos a Avp cDNA fragmenty vložené do 

vektorů pGem-T Easy a sloužící jako templáty při in vitro transkripci při přípravě sond 

byly laskavě darovány profesorem H. Okamurou. Délka antisense cRNA prób a jejich 

hybridizační teploty jsou uvedeny v tabulce 2:  

 

▼Tabulka 2: Délka antisense cRNA prób, použitý linearizační enzym, RNA polymeráza, 

hybridizační teplota a doba expozice na film u genů c-fos a Avp 

GEN 

INSERT 

(bp) 

LIN. 

ENZYM 

RNA 

pol. 

HYBRID. 

T 

EXPOZI

CE 

(dny) 

r c-fos 1160 Hind III T3 60 14 

r Avp 

500 506 Ncol SP6 60 14 
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1. Linearizace plazmidu (bulk linearizace) pro přípravu antisense cRNA sondy:  

 

 Do reakce napipetovat:  

  plazmid 30 μg  

  restrikční pufr 25 μl  

  restrikční endonukleáza 25 μl 

  celou reakci doplnit ddH2O do výsledného objemu 250 μl  

  Inkubace 4 hodiny při 37°C v termobloku.  

 

2. Analýza na 1% agarózovém gelu.  

 

3. Purifikace linearizovaných plazmidů:  

 

 K 250 μl reakci přidat 250 μl PIC, promíchat, centrifugace 5 minut (18 000 rpm, 4°C).  

 K horní vodné fázi přidat 250 μl PIC, promíchat, centrifugace 5 minut (18 000 rpm, 

 4°C).  

 K horní vodné fázi přidat 250 μl IC, promíchat, centrifugace 5 minut (18 000 rpm, 

 4°C).  

 K horní vodné fázi přidat 75 μl 10M NH4-acetátu (výsledná koncentrace 2,5M) a 650 

 μl 96% EtOH (-20°C), promíchat.  

 Precipitace 40 minut v -80°C, cenrifugace 20 minut (18 000 rpm, 4°C), odebrat 

 supernatant.  

 Promytí pelety 700 μl 75% EtOH (-20°C), centrifugace 20 minut (18 000 rpm, 4°C), 

 odebrat zcela supernatant.  

 Vysušení pelety 15 minut při RT (room temperature, pokojové teplotě) a rozpuštění 

 ve 30 μl DEPC H2O.  

 Kontrola purifikovaného plazmidu elektroforeticky na 1% agarózovém gelu a 

 spektrofotometricky.  

 

4. Radioaktivní značení sondy pomocí in vitro transkripce – reakce míchána při 

  RT.  

  Do sterilní 1,5 ml zkumavky napipetovat:  

 DEPC H2O 5,5 μl  
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 plazmid 1,5 μl (upravit dle konc. plazmidu, 1 μg do reakce) 

 10x transkripční pufr 2 μl  

 10mM ATP 1 μl  

 10mM CTP 1 μl  

 10mM GTP 1 μl  

 neznačené UTP (200 μM) 1 μl  

 35S-UTP (1250mCi/mmol) 5 μl  

 RNA polymeráza (SP6/T7/T3) 2 μl  

 Inkubace 60 minut při 37°C v termobloku.  

 

  Přidat 1 μl DNázy I, inkubace 20 minut při 37°C v termobloku.  

  Zastavení reakce: přidat 1 μl 0,5M EDTA (pH 8,0).  

  Purifikace radioaktivně značené sondy: pomocí kolonek Clontech (Chromaspin), 

 centrifugace 5 min, 700 RCF  

  Stanovení inkorporace (TCA precipitace): k 1 μl značené ribopróby přidat 19 μl 

 DEPC H2O.  

  Připravit Whatman GF/A filtry (Sigma) různého tvaru, 4 ks pro každou ribopróbu.  

  Na každý filtr napipetovat 2 μl ředěné próby, po zaschnutí 2 filtry vložit do scintilační 

 zkumavky s 10 ml scintilačního roztoku Rotiszint eco plus (= total).  

  Zbývající filtry – odmytí volných NTPs: promytí 10% TCA (4°C), 3x 5 minut, 20 ml.  

  Promytí 96% EtOH (4°C), 5 minut, 20 ml.  

  Vysušení filtrů, vložení do 10 ml Rotiszint eco plus scintilačního roztoku (= wash).  

  Analýza vzorků pomocí scintilačního počítače. Poměr wash cpm / total cpm udává 

 procenta inkorporace 35S-UTP do cRNA sondy.  

 

5.4.5.3  Prehybridizace (příprava řezů na hybridizaci)  

 

 Skla s mozkovými řezy vyjmuta z -80°C, sušena 20 minut při RT a naskládána do 

sterilních stojanů. Celý postup probíhá při RT, stojany se skly přemísťovány do kyvet se 

400 ml příslušného roztoku.  
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1. Fixace: 4% PFA v DEPC-PBS, 40 minut.  

 

2. 2x promytí v DEPC-PBS po 5 minutách.  

 

3. Deproteinace: 0,2N HCl, 5 minut.  

 

4. Promytí v DEPC-PBS, 5 minut.  

 

5. Inkubace v 0,1M TEA, 2 minuty, třepat.  

 

6. Acetylace: 0,25% acet anhydrid v TEA, 10 minut, třepat.  

 

7. Promytí v DEPC-PBS, 5 minut.  

 

8. Dehydratace: 70% EtOH, 5 minut; 96% EtOH, 5 minut.  

 

5.4.5.4  Hybridizace  

 

1. K 1 ml HP (hybridizační pufr) přidat 100 μl 0,5M DTT, promíchat. 

 

2. Přidat značenou sondu (množství sondy tak, aby výsledná aktivita byla 2,75 * 

  106 cpm na 1 ml HP).  

 

3. Denaturace 5 minut při 85°C.  

 

4. Předehřátí HP na hybridizační teplotu 60°C  

 

5. 70 μl HP se sondou nanést na krycí sklíčko, přiložit podložní sklo s řezy.  

 

6. Hybridizace v hybridizačním boxu (vlhčený dvěma uzávěry scintilačních 

  lahviček naplněnými DEPC-H2O) zabaleném do alobalu 20-24 hodin při 60°C.  

 



 43 

5.4.5.5  Promývání a autoradiografie  

 

1. Skla vyjmuta z hybridizačního boxu, zbavena krycího sklíčka odmytím v 2x 

  SSC a vyskládána do stojanu.  

 

2. 2x SSC, 30 minut, RT.  

 

3. RNáza A v pufru (10 μg/ml), 60 minut, 42°C, vodní lázeň.  

 

4. 2x SSC, 30 minut, RT.  

 

5. 0,1x SSC, 2x 30 minut, odmývací teplota dle teploty hybridizace (60°C).  

 

6. 0,1x SSC, 2x 20 minut, RT.  

 

7. 70% EtOH / 0,3M octan amonný, 5 minut, RT.  

 

8. 96% EtOH / 0,3M octan amonný, 5 minut, RT.  

 

9. Osušená skla vyskládána do autoradiografické kazety, přiložen vysokocitlivý 

  film Kodak BioMax MR. Expozice pro c-fos a Avp 14 dní při -20°C.  

 

10. Vyvolání filmu: vyvolávačka Optimax x-raj procesor   

 

11. Pro kontrolu správné lokalizace neuronálních struktur řezy podbarveny cresyl-

  violetí. Skla s řezy inkubována v kyvetách s roztoky:  

  xylen 5 minut  

  95% EtOH 2x 3 minuty  

  70% EtOH 3 minuty  

  dH2O 1 minuta  

  0,25% kresyl-violeť 2 minuty  

  dH2O 2x 15 sekund  

  CV diferenciál 1 minuta  
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  70% EtOH 30 sekund  

  95% EtOH 2x 30 sekund  

  xylen 2x 30 sekund  

  Skla zakápnuta DPX histologickým balzámem a překryta krycím sklíčkem.  

 

5.4.5.6  Analýza hybridizačního signálu  

 

 Z každého mozku byl vybrán reprezentativní řez s nejsilnějším signálem, obsahující 

medio-kaudální část SCN (určeno ze skel podbarvených cresyl-violetí), který byl 

vyhodnocen pomocí digitální analýzy obrazu (program MicroImage, Olympus). Nejprve 

byl signál na filmu nasnímán černobílou kamerou Sony připojenou na stereomikroskop 

a poté byla změřena intenzita signálu jako relativní optická denzita (OD). Kromě OD 

SCN byla vždy změřena i OD pozadí, která pak byla od hodnot OD SCN odečtena. 

Výsledné hodnoty jsou průměrem OD levého a pravého SCN. Každý časový bod je pak 

průměrem ze 3 - 5 zvířat. 

 

5.5  Statistická analýza 

 Data byla vyhodnocena základními statistickými metodami:  

  aritmetický průměr: x = Σxi / n  

  směrodatná odchylka: SD = [ (1/n – 1) * Σ(xi – x)2 ]1/2  

  střední chyba průměru: S.E.M. = SD/n1/2  

 

 Statistická významnost rozdílů hladin mRNA v jednotlivých časových bodech během 

24-hodinového cyklu byla analyzována pomocí jednoduché analýzy variance (ANOVA) 

a následným porovnáním pomocí Student-Newman-Keulsova testu.  

 Statistická významnost rozdílů v profilech exprese genů mezi kontrolními a 

pokusnými zvířaty byla analyzována pomocí dvojné analýzy variance (ANOVA) s 

následným Student-Newman-Keulsovým testem.  
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6 VÝSLEDKY 

 

6.1  Vliv omezení doby příjmu potravy matek chovaných na 

LD na jejich pohybovou aktivitu 

 

Cílem této části práce bylo zjistit, jak omezení doby příjmu potravy u březích samic 

chovaných na LD 12:12 ovlivní jejich pohybovou aktivitu. Pohybová aktivita samic 

před i po zabřeznutí byla měřena  pomocí CAMS (Circadian Activity Monitoring 

System, INSERM, Francie). 

Zatímco kontrolní samice byly aktivní především během tmavé části dne (obr. 7), u 

pokusných samic došlo k  přesunu významné části pohybové aktivity na dobu, kdy měly 

přístup k potravě a na určitou dobu před tímto podáním potravy (obr 8). Pohybová 

aktivita u samic s omezenou dobou přístupu k potravě tak vykazovala kromě noční 

složky také denní komponentu řízenou dobou příjmu potravy. 
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▲ Obr 7: Reprezentativní záznam pohybové aktivity kontrolní samice. Na horní liště je 

znázorněn světelný režim. Černé úsečky značí tmavou část dne, bílé úsečky světlou část 

dne. Na aktogramu jsou pro lepší názornost na řádku znázorněny vždy 2 po sobě jdoucí 

dny začínající v 01:00.  Samice byla připuštěna k samcům  v noci z 23. na 24. 4., jelikož 

ovšem nedošlo k zabřeznutí, byla znovu připuštěna následující noc.   
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▲Obr 8: Reprezentativní záznam pohybové aktivity pokusné samice. Na horní liště je 

znázorněn světelný režim. Černé úsečky značí tmavou část dne, bílé úsečky světlou část 

dne. Na aktogramu jsou pro lepší názornost na řádku znázorněny vždy 2 po sobě jdoucí 

dny začínající v 01:00. Šedé obdélníky značí dobu, kdy měly samice přístup k potravě. 

Samice byla připuštěna v noci z 22. na 23. 4., od 23.4. měla omezenou dobu příjmu 

potravy. 
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6.2  Vliv omezení doby příjmu potravy matek chovaných na 

LD na expresi hodinami kontrolovaného genu Avp a časného 

raného genu c-fos v SCN jejich jednodenních mláďat 

 

 Cílem této části práce bylo zjistit, jak omezení doby příjmu potravy u březích samic 

chovaných na LD 12:12 ovlivní vyvíjející se cirkadiánní hodiny v SCN jejich mláďat. 

Exprese c-fos a Avp byla měřena u jednodenních pokusných mláďat, jejichž matky měly 

omezenou dobu příjmu potravy, i u kontrolních mláďat, jejichž matky měly přístup 

k potravě ad libitum. Hladiny c-fos mRNA a Avp hnRNA  byly stanovovány pomocí in-

situ hybridizace. (Ukázky filmů obr. 9).  
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A)  

B)  

▲Obr. 9: Ukázka filmu s SCN s denní vysokou hladinou exprese c-fos (A) a filmu s SCN 

s nízkou noční hladinou exprese c-fos (B). SCN jsou vyznačena černými elipsami. 
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6.2.1 VLIV OMEZENÍ DOBY PŘÍJMU POTRAVY MATEK NA 

CIRKADIÁNNÍ PROFIL c-fos mRNA V SCN JEJICH JEDNODENNÍCH 

MLÁĎAT 

 

Jednoduchá analýza variance prokázala statisticky významný rozdíl v hladinách c-fos 

mRNA mezi jednotlivými časovými body jak u pokusné (F = 8,09, p < 0,001), tak i u 

kontrolní skupiny (F = 23,169, p < 0,001) (obr 10A). Vzhledem k tomu, že u obou 

profilů byl interval maximálních hodnot přibližně v protifázi k intervalu minimálních 

hodnot, oba profily vykazovaly cirkadiánní rytmus. 

U pokusné skupiny narůstala exprese od CT18 do CT0 (p = 0,015) a maximálních 

hodnot dosáhla mezi CT0 až CT9.  Pokles nastal mezi CT9 a CT12´ (p = 0,011) a 

minimální hodnoty byly naměřeny mezi CT12´až CT18. U kontrolní skupiny exprese 

začala narůstat později, v CT21 (vs. CT0, p < 0,001). Maximální hodnoty dosáhla v 

CT3, kdy ihned začala poklesat a minimální hodnoty byly dosaženy mezi CT12´až 

CT21 (obr 10A). 

Pro porovnání vzájemné synchronizace mezi jednotlivými mláďaty v daných 

časových bodech byly naměřené hladiny mRNA zobrazeny na obr. 11A,B jako 

individuální hodnoty.  

Porovnání profilů exprese genu c-fos pokusných a kontrolních mláďat pomocí dvojné 

analýzy variance prokázalo statisticky významný vliv času (F = 21,61; p < 0,01), ne 

však statisticky významný rozdíl mezi oběma skupinami (F = 1,184, p = 0,281). 

Interakční efekt mezi časem a skupinami byl však statisticky významný (F = 2,521, p = 

0,02). Porovnání obou grafů Student-Newman-Keulsovým testem prokázalo statisticky 

významné rozdíly na hladině 5% v CT21 a CT6. 

Výsledky ukázaly, že v podmínkách režimu 12 hodin světlo, 12 hodin tma dochází 

vlivem omezení doby příjmu potravy matek pouze k mírnému ovlivnění profilů exprese 

genu c-fos v SCN jejich jednodenních mláďat s naznačením dřívějšího nárůstu a 

pozdějšího poklesu hladin mRNA.  
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6.2.2 VLIV OMEZENÍ DOBY PŘÍJMU POTRAVY MATEK NA 

CIRKADIÁNNÍ PROFIL Avp hnRNA V SCN JEJICH JEDNODENNÍCH 

MLÁĎAT 

 

Jednoduchá analýza variance prokázala statisticky významný rozdíl v hladinách Avp 

hnRNA mezi časovými body jak u pokusné (F = 11,493, p < 0,001), tak i u kontrolní 

skupiny (F = 21,328, p < 0,001) (obr 10 B). Vzhledem k tomu, že u obou profilů byl 

interval maximálních hodnot přibližně v protifázi k intervalu minimálních hodnot, oba 

profily vykazovaly cirkadiánní rytmus. 

U pokusné skupiny exprese narůstala od CT18 do CT0 (p < 0,001) a maximálních 

hodnot dosáhla mezi CT0 až CT9. Pokles nastal mezi CT9 a CT12 (p < 0,001) a 

minimální hodnoty byly dosaženy mezi CT12 až CT18. U kontrolní skupiny exprese 

začala narůstat později, v CT21 (vs. CT0, p < 0,001). Maximální hodnoty dosáhla 

v CT0, kdy ihned nastal pokles. Minimální hodnoty byly naměřeny mezi CT12´až 

CT21. (obr 10B).  

Pro porovnání vzájemné synchronizace mezi jednotlivými mláďaty v daných 

časových bodech byly naměřené hladiny mRNA zobrazeny na obr 11C,D jako 

individuální hodnoty.  

Porovnání profilů exprese genu Avp u pokusných a kontrolních mláďat pomocí 

dvojné analýzy variance prokázalo statisticky významný vliv času (F = 29,226; p < 

0,01) i statisticky významný rozdíl mezi oběma skupinami (F = 13,029, p < 0,01). 

Interakční efekt mezi časem a skupinami byl statisticky významný (F = 2,452, p = 

0,021). Porovnání obou grafů Student-Newman-Keulsovým testem prokázalo statisticky 

významné rozdíly na hladině 5% v CT15, CT0 a CT3.  

Výsledky podobně jako v případě profilů v expresi c-fos prokázaly, že v podmínkách 

režimu 12 hodin světlo, 12 hodin tma dochází vlivem omezení doby příjmu potravy 

matek pouze k mírnému ovlivnění profilů exprese genu Avp v SCN jejich jednodenních 

mláďat, s naznačením nižší amplitudy rytmu. 
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 ▲ Obr. 10: Denní profily hladin c-fos mRNA (A) a Avp hnRNA (B) pokusných mláďat 

(plná kolečka) a kontrolních mláďat (prázdné trojúhelníčky), jejichž matky byly chované 

na LD 12:12. Na ose x je znázorněn čas v CT, na ose y relativní optická denzita. 

Černobílé úsečky pod grafy vyjadřují tmavou a světlou část dne. Šedé úsečky znázorňují 

čas, kdy měly pokusné samice přístup k potravě.  Data v každém časovém bodě 

představují průměr z 4-5 zvířat ± S.E.M. 
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▲ Obr. 11A,B: Individuální hodnoty c-fos mRNA pokusných (A) a kontrolních mláďat 

(B), jejichž matky byly na LD. Na ose x je znázorněn čas v CT, na ose y relativní optická 

denzita. Černobílé úsečky pod grafy vyjadřují světlou a tmavou část dne, šedé úsečky 

znázorňují čas, kdy měly pokusné samice přístup k potravě.  
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▲ Obr. 11C,D: Individuální hodnoty Avp hnRNA pokusných (C) a kontrolních mláďat 

(D), jejichž matky byly na LD. Na ose x je znázorněn čas v CT, na ose y relativní 

optická denzita. Černobílé úsečky pod grafy vyjadřují světlou a tmavou část dne, šedé 

úsečky znázorňují čas, kdy měly pokusné samice přístup k potravě.  
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6.3  Vliv omezení doby příjmu potravy matek chovaných na 

LL na jejich pohybovou aktivitu 

 

Cílem této části práce bylo zjistit, jak omezení doby příjmu potravy u březích samic 

chovaných na LL ovlivní jejich pohybovou aktivitu. Pohybová aktivita samic před i po 

zabřeznutí byla měřena  pomocí CAMS (Circadian Activity Monitoring System, 

INSERM, Francie). 

Kontrolní samice byly před zabřeznutím aktivní především během tmavé části dne. 

Ovšem po vypuštění na LL se perioda jejich rytmu v pohybové aktivitě postupně 

prodlužovala, až rytmus zcela vymizel (obr 12). Pokusné samice byly před zabřeznutím 

aktivní rovněž především během tmavé části dne. Po vypuštění na stálé světlo a režim 

omezení doby potravy se jejich pohybová aktivita postupně přesunula především na 

dobu, kdy měly přístup k potravě, a na určitou dobu před tímto podáním potravy (obr 

13). 
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▲ Obr 12: Záznam pohybové aktivity kontrolní  samice na LL. Na horní liště je 

znázorněn světelný režim před zabřeznutím. Černé úsečky značí tmavou část dne, bílé 

úsečky světlou část dne. Na aktogramu jsou pro lepší názornost na řádku znázorněny 

vždy 2 po sobě jdoucí dny začínající v 00:00 (CT17).  Samice byla připuštěna v noci 

z 3.10. na 4.10., od 4.10. byla umístěna na stálé světlo (značí bílá úsečka).  
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▲ Obr.13: Záznam pohybové aktivity pokusné  samice na LL. Na horní liště je 

znázorněn světelný režim před zabřeznutím. Černé úsečky značí tmavou část dne, bílé 

úsečky světlou část dne. Na aktogramu jsou pro lepší názornost na řádku znázorněny 

vždy 2 po sobě jdoucí dny začínající v 00:00 (CT17).  Samice byla připuštěna v noci 

z 30.9. na 1.10., od 1.10. byla umístěna na stálé světlo (značí bílá úsečka) a RF (šedý 

obdélník značí dobu, kdy měla samice přístup k potravě). 
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6.4  Vliv omezení doby příjmu potravy matek chovaných na 

LL na expresi hodinami kontrolovaného genu Avp a časného 

raného genu c-fos v SCN jejich jednodenních mláďat 

 

 Cílem této části práce bylo zjistit, jak omezení doby příjmu potravy u březích samic 

chovaných na LL ovlivní vyvíjející se cirkadiánní hodiny v SCN jejich mláďat. Exprese 

c-fos a Avp  byla měřena u jednodenních mláďat, jejichž matky měly omezenou dobu 

příjmu potravy, i u mláďat, jejichž matky měly přístup k potravě ad libitum. Hladiny c-

fos mRNA a Avp hnRNA  byly stanovovány pomocí in-situ hybridizace. 

 

6.4.1 VLIV OMEZENÍ DOBY PŘÍJMU POTRAVY MATEK NA 

CIRKADIÁNNÍ PROFIL c-fos mRNA V SCN JEJICH JEDNODENNÍCH 

MLÁĎAT 

 

Jednoduchá analýza variance prokázala u pokusné skupiny statisticky významný 

rozdíl hladin c-fos mRNA mezi časovými body (F = 3,967, p = 0,003). Vzhledem 

k tomu, že interval maximálních hodnot byl přibližně v protifázi k intervalu 

minimálních hodnot, vykazoval profil exprese u pokusné skupiny cirkadiánní rytmus. 

Nárůst exprese byl mezi CT 6 a CT 12´ (p < 0,001) s maximem v CT 12´, pokles trval 

od CT 12´ do CT 21 (p = 0,014). Minimální hodnoty byly naměřeny mezi CT 21 a CT 

6. U kontrolní skupiny nebyly rozdíly mezi hladinami mRNA statisticky významné (F = 

0,987, p = 0,469) a proto nebyl cirkadiánní rytmus v expresi c-fos u kontrolní skupiny 

prokázán. (obr 14A). 

Pro porovnání vzájemné synchronizace mezi jednotlivými mláďaty v daných 

časových bodech byly naměřené hladiny mRNA zobrazeny na obr 15A,B jako 

individuální hodnoty.  

Porovnání exprese genu c-fos pokusných a kontrolních mláďat pomocí dvojné 

analýzy variance neprokázalo statisticky významný vliv času (F = 1,506; p = 0,19) ani 

statisticky významný rozdíl mezi oběma skupinami (F = 1,364, p = 0,249). Interakční 

efekt mezi časem a skupinami však byl statisticky významný (F = 2,998, p = 0,011). 
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Porovnání obou grafů Student-Newman-Keulsovým testem prokázalo statisticky 

významné rozdíly na hladině 5% v CT6 a CT12´. 

Výsledky proto ukázaly, že vlivem vystavení březích samic stálému světlu nebyl 

rytmus v expresi c-fos v SCN jejich mláďat prokazatelný. Pokud však byly tyto samice 

současně vystaveny režimu s omezením doby příjmu potravy, vykazoval profil exprese 

c-fos u jejich mláďat cirkadiánní rytmus. 

 

6.4.2 VLIV OMEZENÍ DOBY PŘÍJMU POTRAVY MATEK NA 

CIRKADIÁNNÍ PROFIL Avp hnRNA V SCN JEJICH JEDNODENNÍCH 

MLÁĎAT 

 
Jednoduchá analýza variance prokázala u pokusné skupiny jednodenních mláďat  

statisticky významný rozdíl hladin Avp hnRNA mezi časovými body (F = 2,573, p = 

0,027), následná analýza pomocí Student-Newman-Keulsova testu však neukázala na 

hladině 5% významné rozdíly mezi jednotlivými body. Vzhledem k tomu, že interval 

maximálních hodnot byl přibližně v protifázi k intervalu minimálních hodnot, byl u 

pokusné skupiny cirkadiánní rytmus v expresi Avp naznačen. U kontrolní skupiny nebyl 

rozdíl mezi hladinami Avp hnRNA statisticky významný a proto nebyl u této skupiny 

cirkadiánní rytmus v expresi prokázán (F = 0,663, p = 0,7) (Obr 14B). 

Porovnání exprese genu Avp pokusných a kontrolních mláďat pomocí dvojné analýzy 

variance neprokázalo statisticky významný vliv času (F = 2,112; p = 0,06), avšak 

prokázalo statisticky významný rozdíl mezi oběma skupinami (F = 5,407, p = 0,024). 

Interakční efekt mezi časem a skupinami nebyl statisticky významný (F = 0,583, p = 

0,766). Porovnání obou grafů Student-Newman-Keulsovým testem neprokázalo 

statisticky významné rozdíly v jednotlivých časových bodech. 

Pro porovnání vzájemné synchronizace mezi jednotlivými mláďaty v daných 

časových bodech byly naměřené hladiny hnRNA zobrazeny na obr 15C,D jako 

individuální hodnoty. Výsledky podobně jako v případě profilu exprese c-fos 

naznačily, že vlivem vystavení březích samic LL nebyl rytmus v expresi Avp v SCN 

jejich mláďat prokazatelný. Pokud však byly tato samice současně vystaveny režimu 

s omezením doby příjmu potravy, cirkadiánní rytmus exprese Avp byl naznačen. 
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▲ Obr. 14: Profily hladin c-fos mRNA (A) a Avp hnRNA (B) pokusných mláďat (plná 

kolečka) a kontrolních mláďat (prázdné trojúhelníčky), jejichž matky byly chované na 

LL. Na ose x je znázorněn čas v CT, na ose y relativní optická denzita. Bílé úsečky pod 

grafy vyjadřují stálé světlo, šedé úsečky znázorňují čas, kdy měly pokusné samice 

přístup k potravě.  Data v každém časovém bodě představují průměr z 3-5 zvířat ± 

S.E.M. V CT 12 chybí hodnoty kontrolních mláďat kvůli nedostatku zvířat.  
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 ▲ Obr. 15 A,B: Individuální hodnoty c-fos mRNA pokusných (A) a kontrolních mláďat 

(B), jejichž matky byly na LL. Na ose x je znázorněn čas v CT, na ose y relativní optická 

denzita. Bílé úsečky pod grafy vyjadřují stálé světlo, šedé úsečky znázorňují čas, kdy 

měly pokusné samice přístup k potravě. V CT 12 chybí hodnoty kontrolních mláďat kvůli 

nedostatku zvířat. Z tohoto znázornění je lépe viditelné, že zatímco hodnoty pokusných 

mláďat vykazují rytmus s maximem na konci subjektivního dne, respektive na začátku 

subjektivní noci, u kontrolních mláďat není cirkadiánní rytmus patrný. 
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▲ Obr. 15 C,D: Individuální hodnoty Avp hnRNA pokusných (C) a kontrolních mláďat 

(D), jejichž matky byly na LL.. Na ose x je znázorněn čas v CT, na ose y relativní 

optická denzita. Bílé úsečky pod grafy vyjadřují stálé světlo, šedé sečky znázorňují čas, 

kdy měly pokusné samice přístup k potravě. V CT 12 chybí hodnoty kontrolních mláďat 

kvůli nedostatku zvířat. Z tohoto znázornění je lépe viditelné, že zatímco hodnoty 

pokusných mláďat vykazují náznak rytmu s maximem na konci subjektivního dne, 

respektive na začátku subjektivní noci, u kontrolních mláďat není cirkadiánní rytmus 

patrný. 
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6.5  Porovnání profilů exprese genů c-fos a Avp v SCN 

kontrolních mláďat, jejichž matky byly na LD, a pokusných 

mláďat, jejichž matky byly na LL 

 

6.5.1. POROVNÁNÍ AMPLIDUTY 
 

 Pro vizuální porovnání amplitudy exprese genů c-fos a Avp v SCN mláďat, jejichž 

matky byly chovány na LD a krmeny ad libitum, a mláďat, jejichž matky byly chovány 

na LL a měly omezenou dobu příjmu potravy byly profily z obr 11B,D a obr 15A,C 

vyneseny do jednoho grafu (obr. 16). Ze vzájemného porovnání obou profilů je na první 

pohled zřejmé, že amplituda rytmické exprese c-fos (obr. 16A) i Avp (obr. 16B) u 

kontrolních mláďat jejichž matky byly chovány na LD je významně vyšší než u 

pokusných mláďat, jejichž matky byly chovány na LL (srovnání nebylo statisticky 

hodnoceno). Lze tedy předpokládat, že fetální SCN jsou lépe synchronizovány 

v podmínkách intaktní signalizace mezi SCN matky a SCN fétu, než v podmínkách, kdy 

je tato signalizace vyřazena z funkce díky LL a jediným dostupným synchronizačním 

signálem je doba příjmu potravy.  

 

6.5.2. POROVNÁNÍ FÁZE RYTMU 
 

 Pro vizuální porovnání fáze rytmické exprese genů c-fos a Avp v SCN mláďat, jejichž 

matky byly chovány na LD a krmeny ad libitum, a mláďat, jejichž matky byly chovány 

na LL a měly omezenou dobu příjmu potravy byly profily z obr 11B,D a obr 15A,C 

vyneseny do jednoho grafu (obr. 17). Vzhledem k rozdílnosti amplitudy obou profilů 

byly hodnoty optické density na ose y vyjádřeny jako podíl maximálních hodnot 

každého profilu. Ze vzájemného porovnání obou profilů je zřejmé, že fáze rytmu 

v expresi c-fos (obr. 17A) i Avp (obr. 17B) u kontrolních mláďat jejichž matky byly 

chovány na LD je opačná ve srovnání s fází u pokusných mláďat, jejichž matky byly 

chovány na LL (srovnání nebylo statisticky hodnoceno).  Tento výsledek podporuje naši 

hypotézu, že omezení doby příjmu potravy může účinně synchronizovat fetální hodiny 

v SCN, byť jen v podmínkách nefunkční signalizace z mateřských SCN, která je 

dominantní. 
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▲ Obr. 16: Vizuální srovnání amplitudy denních hodnot c-fos mRNA (A) a Avp hnRNA 

(B) mláďat, jejichž matky byly na LD a měly přístup k potravě ad libitum (prázdné 

trojúhelníky) a mláďat, jejichž matky byly na LL a měly omezenou dobu příjmu potravy 

(plná kolečka). Na ose x je znázorněn čas v CT, na ose y relativní optická denzita. 

Černobílé úsečky pod grafy vyjadřují světlou a tmavou část dne u matek na LD, bílé 

úsečky vyjadřují stálé světlo u matek na LL. Šedé úsečky znázorňují čas, kdy měly 

pokusné samice na LL přístup k potravě.  Data v každém časovém bodě představují 

průměr z 3-5 zvířat ± S.E.M. V CT 12 chybí hodnoty kontrolních mláďat na LL kvůli 

nedostatku zvířat. 
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▲ Obr 17: Vizuální porovnání schematického znázornění fáze rytmů exprese c-fos (A) a 

Avp (B) u kontrolních mláďat, jejichž matky byly na LD (prázdné trojúhelníky) a 

pokusných zvířat, jejichž matky byly na LL (plná kolečka). Hodnoty na ose y nejsou 

vyjádřeny jako relativní optická denzita, ale jako podíl hodnot vůči maximální hodnotě 

křivky pro odstranění rozdílu v amplitudách mezi křivkami. Tyto grafy proto nebyly 

statisticky hodnoceny, slouží pouze k  názornému ukázání, že u pokusných zvířat, jejichž 

matky byly na LL, došlo k výraznému  fázovému posunu rytmů vůči kontrolám, jejichž 

matky byly na přirozeném LD režimu.  
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7 DISKUZE 

 

7.1  Vliv omezení doby příjmu potravy matek chovaných na 

LD na expresi hodinami kontrolovaného genu Avp a časného 

raného genu c-fos v SCN jejich jednodenních mláďat 

 

Cílem této části mé diplomové práce bylo zjistit, zda omezení doby příjmu potravy 

březím samicím ovlivní profily exprese genů c-fos a Avp v SCN jejich jednodenních 

mláďat. Vycházeli jsme z hypotézy, že embryonální SCN by mohla být 

synchronizována podobným mechanismem jako periferní orgány matky. U 

synchronizace periferních orgánů soutěží signály z centrálních hodin se signály 

z periferie, souvisejícími s dobou příjmu a zpracování potravy. Za přirozených 

podmínek je doba příjmu potravy kontrolována centrálními hodinami, tudíž oba faktory 

působí v souladu. Pokud je však doba příjmu potravy omezena na dobu, kdy zvířata 

potravu přirozeně nepřijímají, signály tvořené při zpracování potravy se fázově posunou 

vůči signálům z SCN a při synchronizaci periferních hodin převládnou (Damiola a spol., 

2000). Naproti tomu však fáze hodin v SCN zůstává neovlivněna. Naším cílem bylo 

proto zjistit, zda jsou pro vyvíjející se embryonální SCN důležitějším synchronizujícím 

faktorem signály z mateřského SCN řízené denním světelným režimem či změna doby 

příjmu potravy. 

Ze záznamů pohybové aktivity březích samic je patrné, že omezení doby příjmu 

potravy na dobu světlé části dne významně ovlivnilo rytmus v jejich pohybové aktivitě. 

Zatímco kontrolní samice byly aktivní především během tmavé části dne, jak je u 

nočních zvířat obvyklé, pokusné samice přesunuly velkou část své pohybové aktivity na 

dobu, kdy měly přístup k potravě, tedy během světlé části dne. Pohybová aktivita u 

samic s omezenou dobou přístupu k potravě tak vykazovala dvě složky. Zatímco denní 

složka byla řízena dobou příjmu potravy, noční složka byla dále řízena prostřednictvím 

SCN. U pokusných samic jsme pozorovali i FAA, tedy zvýšenou aktivitu před 

očekávanou dobou podání potravy. Tato naše pozorování jsou v souladu s dříve 

publikovanými daty (Feillet a spol., 2006, Ohta a spol., 2008, Mistelberger a 

Rechtschaffen, 1984). 
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V podmínkách chovu březích samic na světelném režimu LD12:12 byl prokazatelný 

signifikantní cirkadiánní rytmus v expresi c-fos a Avp v SCN jejich jednodenních 

mláďat. Omezení doby přístupu k potravě mělo na tyto rytmy pouze malý vliv. U 

pokusných zvířat jsme mohli pozorovat tendenci k nižší amplitudě rytmů a posunu fáze 

rytmů. Zatímco u pokusných zvířat začal nárůst exprese obou genů již v CT18, u 

kontrolních zvířat začal až v CT21. Kromě toho byl u obou genů u pokusné skupiny 

pozorován pozvolnější nárůst a pokles exprese s platem maximálních hodnot trvajícím 

až přibližně 9 hodin, zatímco u kontrolních zvířat byla tendence k rychlejším změnám 

exprese. U kontrolní skupiny byly maximální hodnoty exprese obou genů naměřeny 

pouze v jednom časovém bodě a poté začaly ihned klesat. Jelikož jsme ovšem při 

použití metody in situ hybridizace byli schopni zachytit pouze určité časové body, ne 

spojitou křivku, nedá se náznak fázového posunu o 3 hodiny (tedy o interval mezi 

nejbližšími měřenými časovými body) považovat za významný a průkazný. 

V souhrnu lze tedy říci, že vlivem omezení doby příjmu potravy březím samicím 

chovaným na LD naše výsledky prokázaly pouze náznak fázového posunu a tendenci ke 

snížení amplitudy rytmů v expresi c-fos a Avp v SCN pokusných zvířat. 

Podobným tématem se zabývala i nedávno publikovaná studie, ve které byly použity 

transgenní potkani nesoucí za promotorem Per1 gen pro luciferasu (Ohta a spol., 2008). 

Design pokusu byl podobný našemu, ovšem pokusné samice chované na LD 12:12 měly 

přístup k potravě pouze na 4 hodiny mezi CT5-CT9 a mláďata byla odebírána již v 22. 

den embryonálního vývoje. V této studii byl nalezen fázový posun o 4,7 hodiny v Per1-

luciferázové aktivitě mezi kontrolními a pokusnými mláďaty. Možných vysvětlení, proč 

v našem pokusu byl fázový posun pouze naznačen, zatímco ve zmíněné studii prokázán, 

může být více. Rozdíl tkví především v použité metodě pro stanovení cirkadiánní 

aktivity mláďat. Ohta a spol. použil měření Per1-luciferázové aktivity in vitro na 

kulturách SCN z embryí starých 22 dní. Sledování genové exprese v reálném čase má 

své nesporné výhody i nevýhody. Výhoda této metody spočívá v její vyšší citlivosti než 

in situ hybridizace. Je proto schopná zachytit rytmy o nižší amplidutě. To by mohlo být 

teoreticky důvodem, proč Ohta a spol. mohl sledovat rytmus v expresi Per1 u embryí, u 

kterých je rytmus této exprese pomocí in situ hybridizace u potkana těžko prokazatelný 

(Kováčiková a spol, 2006, Sládek a spol., 2004). Z metodického hlediska je použití 

embryí při určování prenatální mateřské synchronizace teoreticky správnější variantou, 

jelikož nelze zcela vyloučit, že po porodu nedochází k určitému vlivu vnějšího 

prostředí. Jelikož jsme matky v den porodu vystavili DD a odebírali jsme mláďata hned 
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během prvního dne po narození, nemělo by po porodu ke změně cirkadiánních rytmů 

mláďat docházet. Další výhodou měření Per1-luciferázové aktivity je získání spojité 

křivky, ze které se dají data interpretovat lépe, než z jednotlivých časových bodů. 

Handicap možnosti získání pouze jednotlivých časových bodů pomocí in situ 

hybridizace jsme se pokusili vykompenzovat zvolením poměrně krátkých intervalů 

mezi jednotlivými odběry (3 hodiny) a jejich umístěním do důležitých míst časové osy 

(čas rozsvícení, zhasnutí, podání potravy, atd.). Podstatnou nevýhodou měření Per1-

luciferázové aktivity je, že jsou rytmy měřeny v in vitro podmínkách, kdy jsou SCN 

vyjmuta ze svého nativního stavu, vystavena externím vlivům souvisejícím s jejich in 

vitro inkubací (média, teplota, atd.) a nelze proto nikdy zcela vyloučit maskujících vliv 

těchto faktorů. Na základě současných znalostí nelze rozhodnout, zda námi pozorované 

mírné ovlivnění fáze fetálních hodin v SCN je dáno nižší citlivostí metody detekce 

genové exprese nebo je spíše odrazem nižší citlivosti SCN v přirozených podmínkách, 

kdy je vystaveno daleko komplexnějšímu působení mnoha rytmických a často vzájemně 

kompetujících mateřských faktorů. V každém případě naše výsledky tak přinesly cenné 

informace o vlivu omezení doby příjmu potravy na cirkadiánní hodiny během 

prenatálního vývoje in vivo.  

 

7.2  Vliv omezení doby příjmu potravy matek chovaných na 

LL na expresi hodinami kontrolovaného genu Avp a časného 

raného genu c-fos  v SCN jejich jednodenních mláďat 

 

Cílem této části mé diplomové práce bylo zjistit, zda omezení doby příjmu potravy  

březích samic může synchronizovat cirkadiánní hodiny ve fetálních SCN v podmínkách, 

kdy jsou vyřazené synchronizující signály z mateřských SCN. Rytmickou signalizaci 

z mateřských SCN jsme odstranili pomocí vystavení březích samic stálému světlu. 

Dlouhodobé vystavení zvířat stálému světlu desynchronizuje jednotlivé neurony SCN 

(Ohta a spol., 2005) a pravděpodobně i narušuje rytmus v syntéze melatoninu. 

Cirkadiánní rytmy jsou významně narušeny a posléze dochází ke ztrátě rytmu 

v pohybové aktivitě (Pittendrigh a Daan, 1976). Proto mláďata matek, které jsou po 

dobu březosti na stálém světle, nedostávají prostřednictvím SCN matek relevantní 

rytmické informace o vnějším čase. V naší hypotéze jsme předpokládali, že vyřazení 
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tohoto nejdůležitějšího synchronizačního faktoru z činnosti by mohlo umožnit 

převládnout signálům z periferie, které souvisejí s dobou příjmu a zpracování potravy. 

V podmínkách stálého světla se perioda rytmů v pohybové aktivitě kontrolních samic 

prodlužovala, až došlo k postupné desynchronizaci a ztrátě rytmicity. Stejný vliv stálého 

světla byl pozorován i v dřívějších studiích (Honma a spol., 1996). K úplné ztrátě 

rytmicity březích samic docházelo v našich podmínkách okolo doby, kdy byla embrya 

stará 12 – 14 dní, tedy ještě před zformováním vlastního SCN. Novorozená mláďata 

těchto samic neměla v SCN prokazatelný cirkadiánní rytmus v expresi genů c-fos a Avp. 

Nepřítomnost cirkadiánního rytmu v genové expresi může být teoreticky buď 

důsledkem opoždění vývoje cirkadiánních hodin mláďat nebo důsledkem jejich 

vzájemné desynchronizace. Bohužel námi použitá metoda detekce genové exprese 

neumožňuje kontinuální snímání rytmu v expresi u každého mláděte zvlášť a výsledný 

profil je dán součtem populace mláďat v určitém časovém bodě (obr. 14). Vynesení 

výsledků v podobě grafu s hodnotami exprese u jednotlivých mláďat však naznačuje, že 

v podmínkách stálého světla nejsou zřejmě díky deprivaci mateřských signálů jednotlivá 

mláďata ve vrhu vzájemně synchronizována (obr. 15).  

U samic vystavených podmínkám omezení doby příjmu potravy vykazovala 

pohybová aktivita rytmus synchronizovaný dobou příjmu potravy. Významná část jejich 

pohybové aktivity se přesunula na dobu ještě před časem podání potravy (FAA) a na 

dobu, kdy samice měly přístup k potravě. Podobně byl obnoven pomocí omezení doby 

příjmu potravy rytmus v pohybové aktivitě zvířat, jimž byla provedena léze SCN 

(Feillet a spol., 2008). 

 Novorozená mláďata těchto samic měla v SCN signifikantní rytmus v expresi genů 

c-fos a Avp. I když byl tento rytmus statisticky prokazatelný, měl podstatně nižší 

amplitudu než rytmus u mláďat, jejichž matky byly chované na LD režimu. To 

naznačuje, že omezení doby příjmu potravy matek by sice mohlo být faktorem 

pomáhajícím k resynchronizaci mláďat, není však natolik silným synchronizačním 

faktorem, aby nastavilo amplitudu rytmů stejně vysokou jako u mláďat, jejichž matky 

byly chované na LD režimu. 

Schopnost synchronizace fetálních hodin v SCN omezením doby příjmu potravy 

jejich matek je podpořena naším dalším nálezem. Rytmus v genové expresi u mláďat, 

jejichž matky byly chovány na LL a vystaveny omezení doby v příjmu potravy byl 

významně fázově posunut ve srovnání s rytmem mláďat, jejichž matky byly chovány na 

LD režimu. Zatímco rytmus exprese c-fos a Avp u mláďat, jejichž matky byly chované 
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na LD, vykazoval maximální hodnoty v CT0 u Avp resp. v CT3 u c-fos, tedy na počátku 

subjektivního dne, u mláďat, jejichž matky měly na LL omezenou dobu příjmu potravy, 

byly maximální hodnoty posunuty do CT12, tedy počátku subjektivní noci. Můžeme 

tedy pozorovat fázový posun rytmů o 9-12 hodin. Rytmy jsou tak vzájemně v antifázi.  

Naše výsledky jsou ve shodě s dřívější prací (Weaver a Reppert, 1986), která však k 

určení fáze cirkadiánních hodin sledovala rytmus v pití u mláďat po odstavu chovaných 

ve stálé tmě. Jednalo se tedy o podstatně starší mláďata než v našich experimentálních 

podmínkách. Centrální oscilátor matek byl v tomto pokusu porušen přímo lézí SCN. 

Mláďata narozená matkám s lézí SCN a krmeným ad libitum měla rytmus v pití 

synchronizovaný v rámci svého vrhu, ovšem desynchronizovaný mezi jednotlivými 

vrhy. Mláďata matek s lézí SCN, které byly vystavené omezení doby příjmu potravy, 

měla rytmus v pití synchronizovaný v rámci vrhu i mezi vrhy navzájem. Tyto výsledky 

jsou tedy v souladu s naším zjištěním, že omezení doby příjmu potravy může při 

vyřazení SCN matek částečně resynchronizovat cirkadiánní hodiny novorozených 

mláďat.   

Závěrem lze shrnout, že naše výsledky ukázaly na velmi zajímavý rozdíl v citlivosti 

fetálních a dospělých SCN na synchronizaci pomocí omezení doby příjmu potravy, 

jelikož SCN dospělých zvířat není schopné reagovat na omezení doby potravy, pokud 

není spojeno s kalorickým omezením (Damiola a spol., 2000, Mendoza a spol., 2004). 

Existuje tedy předpoklad, že během prenatálního vývoje jsou neurony SCN schopné 

vnímat i jiné podněty než vysoce specializované neurony SCN dospělých jedinců, i 

když, a nebo možná právě proto, že ještě nejsou tak funkčně a morfologicky vyvinuté. 
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8 ZÁVĚR 

 

Výsledky mé diplomové práce ukázaly, že při synchronizaci SCN mláďat během 

prenatální ontogeneze pravděpodobně dochází k vzájemné soutěži mezi mateřskými 

signály, a to signály z SCN, informující mláďata o vnějším dni, a signály z periferie, 

souvisejícími s dobou příjmu a zpracování potravy. Ve své diplomové práci jsem 

prokázala, že nejdůležitějším synchronizátorem cirkadiánních hodin v prenatálním 

období jsou informace z SCN matek. Pouze pokud je tato forma synchronizace 

vyřazena z funkční činnosti, jsou signály z periferie rovněž schopné synchronizovat 

mláďata. Tato synchronizace však není natolik silná, aby dokázala u mláďat nastavit 

cirkadiánní rytmy v expresi hodinami kontrolovaného genu Avp a časného raného genu 

c-fos se stejně vysokou amplitudu, jako pomocí signalizace z mateřských SCN.  

V širším kontextu se dá předpokládat, že prenatální synchronizace plodu u těhotných 

žen funguje na podobném principu. Vzhledem k výsledkům mé diplomové práce se 

proto zdá být velmi důležité, aby těhotné ženy dodržovaly nejen pravidelný spánkový, 

ale i stravovací režim.  

Dalším cílem výzkumu prenatální synchronizace bude určit mediátor nebo 

mediátory, kterými je cirkadiánní systém fétu synchronizován. Vzhledem k tomu, že se 

této synchronizace může účastnit mnoho faktorů, které se navíc mohou vzájemně 

ovlivňovat, dá se očekávat, že mechanismus prenatální synchronizace je značně 

komplexní.  
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