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Abstrakt
Hlavní cirkadiánní pacemaker savců uložený v suprachiasmatických jádrech hypotalamu
(SCN), je adaptován ke změnám ve vnějším prostředí synchronizací své endogenní periody
střídáním světla a tmy během dne a noci. Informace o světle putuje glutamátergním
retinohypotalamickým traktem do ventrolaterální části SCN. Aktivace ionotropních
glutamátových receptorů v této oblasti prokazatelně zprostředkovává přenos informace o
světle na transkripční aparát světloreaktivních buněk. Hojně prozkoumané jsou receptory
typu NMDA, jejichž některé podjednotky vykazují v SCN cirkadiánní rytmus a zvýšenou
expresi po světelném pulzu. AMPA signalizace v SCN je daleko méně prozkoumaná. Cílem
této práce bylo určit, které podjednotky AMPA receptorů jsou exprimovány v SCN
potkana, zda tyto podjednotky vykazují denní rytmus a reaktivitu na světelný pulz a
nastínit jaké různé úlohy mohou jednotlivé receptory typu AMPA v SCN plnit.
Klíčová slova: cirkadiánní rytmy, suprachiasmatická jádra, glutamátové receptory, AMPA

Abstract
The main mammalian circadian pacemaker stored in suprachiasmatic nuclei of the
hypothalamus (SCN) is adapted to changes in the external environement by
synchronization of its endogenous period with periodic changes of light and dark during
day and night. The information about light travels via glutamatergic retinohypothalamic
tract to the ventrolateral part of the SCN. Activation of ionotropic glutamate receptors in
this area provably mediates the transfer of information about light on the transcriptional
mechanism of light-sensitive cells. The role of the NMDA type of ionotropic glutamate
receptors is well studied in this field and it is known that some NMDA receptor subunits
show a circadian rhythm and an increased expression after a light pulse. Signalization via
AMPA type receptors is much less elucidated. The aim of this thesis was to determine
which AMPA receptor subunits are expressed in the SCN of the rat and if these subunits
show a daily rhythm of expression and a reactivity to light pulse, as well as to outline the
possible roles of distinct AMPA receptor subunits in the SCN.
Keywords: circadian rhythms, suprachiasmatic nuclei, glutamate receptors, AMPA
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Seznam použitých zkratek:
1°Ab
2°Ab
3V
AMPA
AVP
BMAL1
cAMP
CKI ε
CLOCK
CPP
CREB
Cry
CT
DAB
DD
dmSCN
DNQX
ER
GABA
GHT
GluR
GSK
IGL

ipRGCs
LD
LTD
LTP
mGluR
mRNA
NDS
NGS
NMDA
OC
PACAP
PBS
Per
PFA
PKC
RHT
RoRα
SCN
VIP
vlSCN
ZT

primární protilátka
sekundární protilátka
třetí mozková komora (third ventricle)
α-amino-hydroxy-methyl-isoxazol-propionát
arginin-vasopressin
brain and muscle Arnt-like protein-1
cyklický adenosinmonofosfát
kasein-kináza 1ε
circadian locomotor output cycles kaput
3(2-karboxypiperazin-4-yl)-propyl-l-fosfonová kyselina
calcium/cAMP response element binding protein
cryptochrome
cirkadiánní čas
diaminobenzidin
režim stálé tmy (dark-dark)
dorsomediální suprachiasmatické jádro
6,7-dinitroquinoxalin-2,3-dion
endoplazmatické retikulum
kyselina gama-aminomáselná
genikulohypotalamický trakt
glutamátový receptor
glykogen syntáza kináza
intergenikulátní lístek
intrinsically photoresponsive retinal ganglion cells
Režim světlo-tma (light-dark)
dlouhodobá deprese (long-term depression)
dlouhodobá potenciace (long term-potentiation)
metabotropní glutamátový receptor
messenger RNA
normální oslí sérum (normal donkey serum)
Normální kozí sérum (normal goat serum)
N-methyl-D-aspartát
optické chiasma
pituitary adenylate cyclase-activating peptide
fosfátový pufr (phosphate buffered saline)
period
paraformaldehyd
proteinkináza C
retinohypotalamický trakt
retinoic acid-related orphan receptor α
suprachiasmatická jádra (supraciasmatic nuclei)
vasoaktivní intestinální peptid
ventrolaterální suprachiasmatické jádro
experimentální čas (zeitgeber time)
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1 Úvod
V přírodě dochází k periodickému opakování řady abiotických faktorů. Jedním z nich jsou
pravidelné změny ve vnějším prostředí způsobené rotací Země kolem své osy. V průběhu
evoluce se u organismů vyvinuly endogenní geneticky podmíněné mechanismy, založené
na zpětnovazebných smyčkách oscilace tzv. hodinových genů, umožňující lepší adaptaci na
tyto periodicky se měnící vnější podmínky. Tyto mechanismy, nazývané cirkadiánní rytmy,
zajišťují endogenní oscilace mnoha fyziologických a behaviorálních funkcí organismu
s periodou přibližně, ne však přesně 24 hodin. Pro zachování adaptability musejí být tyto
vnitřní hodiny organismu synchronizovány s aktuální fází rytmů vnějšího prostředí.
Nejvýznamnějším a nejvíce prostudovaným synchronizátorem je světlo, které u savců
seřizuje fázi endogenního oscilátoru nacházejícího se v suprachiasmatických jádrech (SCN)
hypotalamu. Informace o světle putuje z retiny monosynaptickým retinohypotalamickým
traktem (RHT) syntetizujícím glutamát do světloreceptivní ventrolaterální části SCN, kde
dochází prostřednictvím ionotropních glutamátových receptorů k aktivaci buněčné
signalizační kaskády ústící v posuny rytmů vnitřního pacemakeru a tím i rytmů fyziologických
a behaviorálních. Zatímco úloha ionotropních glutamátových receptorů typu NMDA
v přenosu informace o světle na transkripční aparát světloreaktivních buněk byla již
důkladně prozkoumána, přesná úloha ionotropních receptorů typu AMPA ve světelné
synchronizaci cirkadiánních rytmů známa není. Cílem této práce bylo určit, které
podjednotky AMPA receptorů jsou exprimovány v SCN potkana, zda tyto podjednotky
vykazují denní rytmus a reaktivitu na světelný pulz, jako je tomu u některých podjednotek
receptorů typu NMDA a nastínit jaké různé úlohy mohou jednotlivé receptory typu AMPA
v SCN plnit.
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2 Literární přehled
2.1 Cirkadiánní rytmy
Termínem cirkadiánní rytmy označujeme endogenní, geneticky podmíněné rytmy
fyziologických a behaviorálních funkcí organismu s periodou přibližně 24 hodin, které se
vyvinuly evolučně v závislosti na periodickém střídání rytmů vnějšího prostředí způsobeným
rotací Země kolem své osy.
Důležitou vlastností cirkadiánních rytmů je jejich endogenní povaha, tj. nejsou pouhou
pasivní odpovědí na změny v okolním prostředí, ale přetrvávají i v prostředí bez vnějších
periodických signálů, například stálé tmě. Endogenní perioda cirkadiánních oscilací se liší
v rámci jednotlivých druhů organismů i v rámci jedinců téhož druhu. Průměrná délka periody
u potkana nebo člověka je o několik minut delší než 24 hodin, u myši naopak o několik minut
kratší. Protože endogenní perioda cirkadiánních rytmů se takto odchyluje od délky solárního
dne, musí být systém citlivý k synchronizátorům, cyklickým signálům z vnějšího prostředí,
které fungují jako udavatelé času (Golombek & Rosenstein 2010).
V přirozených podmínkách jsou cirkadiánní hodiny synchronizovány zejména střídáním světla
a tmy během dne a noci. Vedle světla se uplatňuje také nesvětelná synchronizace, například
vlivy sociální, pohybová aktivita, pravidelný příjem potravy, změny okolní teploty a podobně
(Hastings et al. 1998).

2.2 Struktura a funkce cirkadiánního systému savců
Cirkadiánní systém savců je složen z hlavního oscilátoru umístěného do suprachiasmatických
jader hypotalamu (SCN), který nastavuje fázi periferních oscilátorů téměř všech periferních
orgánů, jako jsou játra, srdce, plíce a ostatní (pro přehled viz Mohawk et al. 2012).
Při poškození SCN, nebo po narušení přirozené synchronizace endogenních oscilací dochází
k porušení integrity rytmů organismu, které může být příčinou mnoha patologických změn
v organismu (Karatsoreos 2012).
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2.3 Molekulární mechanismus endogenních oscilací
Podstatou endogenní cirkadiánní rytmicity jsou oscilace v expresi tzv. hodinových genů,
např. Clock (circadian locomotor output cycles kaput), Bmal1 (brain and muscle Arnt-like
protein 1), Period1 (Per1), Period2 (Per2) a Period3 (Per3), Cryptochrome1 (Cry1),
Cryptochrome2 (Cry2), Rev-erbα, Rora (retinoic acid-related orphan receptor α)
a kasein kinasa1ε (CK1ε) a dalších, které spolu tvoří transkripčně-translační pozitivní
a negativní zpětnovazebné regulační smyčky (obr. 1.) (Gallego & Virshup 2007).

cytoplazma

jádro
proteolýza

Obr. 1: Jednoduché schema hlavní zpětnovazebné smyčky hodinových genů. Proteiny CLOCK
a BMAL1 spolu na začátku dne dimerizují a tvoří dohromady transkripční faktor, který cestou
regulační sekvence E-box řídí expresi svých vlastních negativních regulátorů, proteinů Period
(PER1, PER2) a Cryptochrom (CRY1, CRY2). V průběhu dne se proteiny PER a CRY akumulují
v cytoplazmě, kde jsou fosforylovány kasein kinázou 1-epsilon (CKIε) a glykogen syntázovou
kinázou-3 (GSK3). Poté v závislosti na fosforylaci translokují do jádra, kde interagují
s CLOCK/BMAL1 komplexem a potlačují svoji vlastní aktivaci. Na konci cirkadiánního cyklu
jsou proteiny PER a CRY v závislosti na fosforylaci kinázou CKIε degradovány a dochází
k ukončení represe transkripce a začátku nového cyklu (upraveno podle Gallego & Virshup,
2007).
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2.4 Suprachiasmatická jádra
Suprachiasmatická jádra (SCN) jsou dva drobné oválné shluky neuronů situované v zadní
části hypotalamu nad křížením optických nervů, ležící po obou stranách třetí mozkové
komory. Funkčně a morfologicky se jádra dělí na dvě hlavní části: ventrolaterální (vlSCN)
a dorsomediální (dmSCN). Z neurochemického hlediska je vlSCN charakterizováno syntézou
vasoaktivního intestinálního polypeptidu (VIP), neurony dmSCN syntetizují hlavně argininvasopressin (AVP) (Moore et al. 2002; Van Den Pol & Tsujimoto 1985).
VIP v SCN slouží především k synchronizaci jednotlivých buněk oscilátoru mezi sebou. Působí
přes VPAC2 receptor, jehož aktivace pozitivně reguluje syntézu cAMP. Pokusy na myších
s geneticky odstraněným VPAC2 receptorem ukázaly, že jednotlivé buňky SCN ztrácí
synchronicitu svých rytmů v elektrické aktivitě i v expresi hodinových genů a tím se snižuje
amplituda cirkadiánních rytmů celého SCN (Atkinson et al. 2011).
AVP slouží jako výstupní molekula SCN zprostředkovávající signalizaci fáze pacemakeru do
dalších oblastí mozku a periferních orgánů (Reghunandanan et al. 1998). AVP má ve svém
promotoru regulační sekvenci E-box a byl prvním objeveným genem řízeným heterodimerem
proteinů CLOCK:BMAL, který není součástí molekulárního mechanismu cirkadiánních oscilací
a je to takzvaně „hodinami řízený gen“ (Carter & Murphy 1992).
Ventrolaterální část SCN je retinorecipientní, získává přímé vstupy z retiny prostřednictvím
monosynaptické odbočky zrakové dráhy zvané retinohypotalamický trakt (RHT). Působením
světla dochází ve vlSCN k indukci exprese okamžitých raných genů jako je c-fos (Kornhauser
et al. 1992) a hodinových genů Per1 a Per2 (Shearman et al. 1997). Vedle přímé inervace
cestou RHT získává SCN informaci o světle také nepřímou drahou vedoucí z retiny přes
intergenikulátní lístek (IGL) prostřednictvím genikulohypotalamického traktu (GHT), jehož
hlavním transmiterem je neuropeptid Y (Mason et al. 1987; Moore & Card 1994) a dále
GABA, enkefalin a neurotenzin (Morin & Blanchard 2001). Tato nepřímá dráha reguluje
funkci SCN integrací světelných a nesvětelných stimulů (Challet et al. 1998). Dorsomediální
SCN přímo informaci o světle nepřijímá a je zodpovědné zejména za udržování endogenních
cirkadiánních oscilací a organizaci výstupních signálů do dalších oblastí mozku a periferních
orgánů (Leak & Moore 2001).
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2.5 Synchronizace vnitřních hodin – fázový posun
K synchronizaci

endogenního

pacemakeru s fází

rytmů vnějšího

prostřednictvím fázových posunů jeho endogenních oscilací, tj.
zrychlením

prostředí dochází

zpomalením

nebo

mechanismu exprese hodinových genů. Hlavním rytmicky se opakujícím

stimulem vnějšího prostředí, tzv. Zeitgeberem, je střídání světla a tmy během dne a noci.
Působení světla zvečera a na začátku noci vede k fázovému zpoždění vnitřního rytmu
biologických hodin, působení světla koncem noci a zrána způsobuje fázové předběhnutí.
Působení světla během dne nevyvolá žádný posun. Grafickým vyjádřením velikosti
fázových posunů v závislosti na čase působení synchronizátoru je tzv. fázově responsní
křivka (Obr.2) (Jill B Becker et al. 2002).

Obr. 2: Fázově responsní křivka (upraveno podle Jill B Becker et al. 2002). Křivka znázorňuje
účinek stejného stimulu (zde světelného pulzu) aplikovaného v různou denní dobu na změnu
fáze cirkadiánní rytmicity. Osa x znázorňuje části dne, osa y velikost fázového posunu
v hodinách. Podle konvence se fázové předběhnutí značí v pozitivních hodnotách a fázové
zpoždění v hodnotách negativních. V časovém úseku A, uprostřed subjektivního dne,
nezpůsobí aplikace světla žádný fázový posun. V úseku B a C, na počátku subjektivní noci,
je patrný nárůst fázového zpoždění, zatímco největší fázové předběhnutí bylo naměřeno
v úseku D a v úseku E je již patrný pokles fázové změny. Fázově responsní křivka může být
konstruována pro řadu výstupních rytmů (například lokomoční aktivitu, tělesnou teplotu,
hladinu kortizolu či melatoninu), v závislosti na zvolené metodice.
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Nesvětelné synchronizátory, např. vynucená pohybová aktivita, mohou také ovlivňovat
endogenní pacemaker buď samostatně, nebo interakcí se světelnou synchronizací.
Nesvětelné stimuly mohou blokovat světlem indukované fázové posuny a opačně (Biello
et al. 1997; Maywood et al. 2002; Yannielli & Harrington 2001). Například aktivace
inhibičních serotoninergních synapsí v SCN může zeslabovat glutamátem indukované
fázové změny v rytmu elektrické aktivity měřené in vitro (Mizoro et al. 2010). Inhibice
nesvětelných signálů může naopak zvyšovat cirkadiánní odpověď na světlo (Biello et al.
1997). Každý typ synchronizátoru má v rámci dne časově omezený interval, ve kterém
může

fázový

posun

endogenních

oscilací

vyvolat.

Tomuto

intervalu

se

říká

„gate“ neboli „vrátka“ a jeho velikost i časové rozložení lze vyčíst z fázově responsní
křivky pro daný stimul (Golombek & Rosenstein 2010).

2.6 Světelná synchronizace
Retinohypotalamický trakt je tvořen převážně axony fotosenzitivních gangliových buněk
(ipRGCs, z angl. intrinsically photoresponsive retinal ganglion cells), které obsahují
fotopigment melanopsin (Hannibal & Fahrenkrug 2002; Golombek & Rosenstein 2010).
Kromě ipRGCs přispívají k cirkadiánní fotorecepci také S-čípky (Jacobs et al. 1991).
Po světelném pulzu vylévají nervová zakončení RHT na synapsi s buňkami vlSCN
neuropřenašeč glutamát. Část gangliových buněk RHT tvoří také neuropeptid PACAP
(z angl. pituitary adenylate cyclase-activating

peptide). PACAP

se váže na receptor

spřažený s G- proteinem. PACAP v nanomolárních koncentracích vyvolá podobnou fázovou
reakci jako

světlo jako

glutamát, zatímco v mikromolárních koncentracích moduluje

glutamátem indukované fázové posuny a může se tak podílet na světelné aktivaci Per
genů (Hannibal 2002).
Hlavním přenašečem informace o světle na cirkadiánní systém je glutamát. Po vazbě
glutamátu na glutamátové receptory dochází ke zvýšenému vtoku Ca2+ iontů do buněk SCN.
Vápník v buňce spouští kaskádu buněčných procesů, jejichž podstanou součástí je aktivace
kináz MAPK, PKA a CAMKII. Tyto kinázy fosforylují v jádře transkripční faktor CREB
(calcium/cAMP response element binding protein), který se váže na CRE místo v promotoru
hodinových genů Per1 a Per2. Fosforylace CREB vede k jeho aktivaci a spuštění transkripce
(Gau et al. 2002; Tischkau et al. 2003). Iniciace transkripce hodinových genů Per1 a Per2
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po světelném pulzu vede ke zvýšení hladiny těchto proteinů mimo dobu jejich endogenního
vrcholu daného vazbou CLOCK/BMAL1, a tím ovlivňuje dynamiku zpětnovazebné smyčky
a způsobuje tak fázové posuny cirkadiánního systému.

2.7 Glutamátové receptory
Glutamátové receptory zprostředkovávají většinu excitační neurotransmise v savčím
centrálním nervovém systému (Sahai 1990). Mají hlavní podíl v procesech synaptické
plasticity studované zejména v souvislosti s ukládáním paměti (Santos et al. 2009) a souvisí
také s glutamátovou excitotoxicitou, která je příčinou řady neurodegenerativních
onemocnění (Westbrook 1993).
Glutamátových receptorů je známo několik typů. Dělí se na skupinu

ionotropních

glutamátových receptorů, kam jsou řazeny 3 typy pojmenované podle svých syntetických
agonistů. AMPA (α-amino-hydroxy-methyl-isoxazol-propionátové) receptory, kainátové
a NMDA (N-methyl-D-aspartátové) receptory. Druhou skupinou jsou metabotropní
glutamátové receptory, které jsou spřažené s G-proteiny. Metabotropních receptorů
je známo 8 typů a označují se mGluR1- 8.
2.7.1 Ionotropní glutamátové receptory
Na základě specificity k agonistům se ionotropní glutamátové receptory člení na AMPA (αamino-hydroxy-methyl-isoxazol-propionátové), kainátové a NMDA (N-metyl-D-aspartátové).
AMPA a kainátové receptory byly dříve společně řazeny do skupiny tzv. non-NMDA
receptorů, vzhledem k tomu, že AMPA aktivuje i některé kainátové receptory a naopak.
Všechny tři skupiny ionotropních glutamátových receptorů jsou homo nebo heterotetramery
složené ze 4 podjednotek. Pomocí molekulárních klonovacích technik bylo izolováno celkem
14 genů pro jejich podjednotky. Podjednotky AMPA receptorů jsou kódovány čtyřmi geny,
kainátové receptory mohou být složeny z pěti různých podjednotek, GluR5, GluR6, GluR7,
KA1 a KA2 (každé kódované vlastním genem) a podjednotky NMDA receptorů jsou kódovány
pěti geny. Molekulární diverzita ionotropních glutamátových receptorů je dále zvýšena díky
alternativnímu sestřihu a RNA editaci (Ozawa et al. 1998; Traynelis et al. 2010).
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Podjednotkové složení ovlivňuje stavbu a tím i funkci každého receptoru. Všechny ionotropní
glutamátové receptory mají dlouhý extracelulární N-konec, který ovlivňuje farmakologické
vlastnosti receptorů, např. vazbou polyaminů či neurosteroidů (Krůsek et al. 2004; Korinek et
al. 2011), mají čtyři hydrofobní transmembránové segmenty (M1-M4), které tvoří samotný
iontový kanál a intracelulární C-konec, který spojuje receptor s buněčnými signálními
kaskádami a ovlivňuje jejich translokaci v buňce. C-konce ionotropních glutamátových
receptorů jsou často místem alternativního sestřihu, který mění počet a rozložení
fosforylačních míst a proteinových vazných domén a zásadně tak mění funkci podjednotky
a tím i celého receptoru (Lyddon et al. 2012; Penn et al. 2012) (obr. 3).

N-konec

Ligand
vázající
doména

Extracelulární prostor

Intracelulární prostor
C - konec

Obr. 3: Schematický obrázek znázorňující topologii podjednotky receptoru typu AMPA1.
Každá podjednotka je tvořena extracelulární N-koncovou doménou, 4 hydrofobními
transmembránovými oblastmi (TMI-IV) a intracelulární C-terminální doménou. Vazebné
místo pro ligand je konzervovaná struktura tvořená konformační interakcí mezi N-koncem
a extracelulární smyčkou spojující TMIII a TMIV.

1

Převzato a upraveno podle: http://www.bristol.ac.uk/synaptic/receptors/ampar/ dne 15.7.2013
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Jednotlivé typy ionotropních glutamátových receptorů se liší zejména svojí aktivační
kinetikou a propustností pro ionty. NMDA receptory se vyznačují velmi pomalou aktivací
i deaktivací (Benveniste et al. 1990; Vyklický et al. 1990; Dingledine et al. 1999) a vysokou
propustností pro Ca2+. Za klidového membránového potenciálu je kanál těchto receptorů
blokován extracelulárními Mg2+ ionty a k odstranění této blokády je nutná depolarizace
membrány. Za tuto počáteční rychlou depolarizaci jsou v mnoha funkčních systémech mozku
zodpovědné receptory AMPA (Nieus et al. 2006; Kullmann & Lamsa 2008; Jeun et al. 2009).
2.7.1.1 Receptory typu AMPA
Receptory AMPA jsou homo nebo heterotetramery podjednotek označovaných jako GluR1,
GluR2, GluR3 a GluR4, z nichž každá je kódovaná vlastním genem (Sprengel & Seeburg 1993;
Boulter et al. 1994; Rosenmund et al. 1998). Všechny čtyři podjednotky mají stejnou velikost.
Jejich proteiny jsou tvořeny 900 aminokyselinami a jsou z 68-73 % homologní (Keinänen et
al. 1990; Bettler & Mulle 1995).
Podjednotky GluR1-GluR3 jsou hojně přítomny ve vnějších vrstvách mozkové kůry,
hippokampu, čichových oblastech, bazálních gangliích, laterálním septu a amygdale
(Keinänen et al. 1990; Beneyto & Meador-Woodruff 2004). Podjednotka GluR4 je přítomna
pouze v jádrech thalamu a v mozečku, v ostatních částech CNS méně (Petralia & Wenthold
1992; Martin et al. 1993; Spreafico et al. 1994).
Funkční receptor se skládá ze čtyř podjednotek. Jejich kombinace se ale může lišit v různých
strukturách mozku nebo během vývoje. Několik prací studujících limbické struktury mozku
v dospělosti ukázalo, že většina podjednotek GluR1 je asociována s podjednotkami GluR2.
Pouze velmi málo jich asociuje s GluR3 a až 7 % z nich může tvořit homomerní receptor
(Reimers et al. 2012; Lu et al. 2009). Ve všech studovaných oblastech bylo procento
receptorů bez GluR2 podjednotky nižší než 10 % celkové receptorové populace,
ale až 65 % GluR2 podjednotek nebylo asociováno s GluR1. Autoři předpokládají, že tyto
podjednotky mohou tvořit homomerní receptor nebo asociovat s GluR3 podjednotkou, která
je imunohistochemicky od GluR2 těžko odlišitelná. Exprese GluR4 podjednotky ve všech
studovaných částech mozku byla velmi slabá (Wenthold et al. 1996; Lu et al. 2009; Reimers
et al. 2012). Tato podjednotka je ale pravděpodobně výrazně regulovaná během
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ontogenentického vývoje a je daleko více zastoupena v raném postnatálním vývoji mozku
(Zhu et al. 2000). Exprese jiných podjednotek je také rozdílně regulovaná během vývoje.
Zatímco prenatálně a v časném postnatálním vývoji jsou hojně zastoupeny receptory bez
GluR2 podjednotky (Talos et al. 2006), v pozdějším vývoji dochází k formování
heteromerních receptorů s GluR2 podjednotkou (Santos et al. 2009).
Odlišné podjednotkové složení receptoru je zodpovědné za změnu jeho vlastností, například
změnu propustnosti pro Ca2+ ionty nebo lokalizaci receptoru v buňce. Podjednotka GluR1 je
charakteristická

velkým

množstvím

fosforylačních

míst

důležitých

pro

interakci

s různými intracelulárními vaznými proteiny. Tyto vazby ovlivňují přesun podjednotky
z endoplazmatického retikula (ER) na membránu a její stabilitu na membráně, a tím regulují
dostupnost receptoru na synapsi a sílu synapse. Byla popsána fosforylační místa na několika
serinových zbytcích na intracelulárním C-konci. Na serinu 831 může být GluR1 fosforylována
proteinkinázou C (PKC) (Roche et al. 1999) a calmodulin kinázou II (CaMKII) (Mammen et al.
1997). Serin 845 je cílem proteinkinázy A a cGMP-dependentní proteinkinázy II (Roche et al.
1999; Serulle et al. 2007). Serin 818 je fosforylován PKC (Boehm et al. 2006). In vitro byla
také prokázána fosforylace PKC na threoninu 840 (Lee et al. 2007). Aktivace příslušných kináz
je výsledkem stimulace specifických signálních kaskád signály z vnějšího prostředí. Například
v procesu long-term potenciace (LTP) vyvolané dlouhotrvající stimulací synapse dochází
k aktivaci CaMKII, která fosforyluje GluR1 a tato fosforylace je nezbytná pro následnou
inkorporaci AMPA receptorů do postsynaptické membrány (Shepherd & Huganir 2007).
Interakce podjednotky GluR1 s řadou proteinů, jako je membránově-asociovaná guanylát
cykláza SAP97, s

proteinem RIL (reversion-induced LIM gene) nebo s

adaptorovým

proteinem 4.1N, jsou důležité pro transport receptoru z ER a stabilizují povrchovou expresi
GluR1 (Shen et al. 2000; Schulz et al. 2004).
Nejdůležitější charakteristickou vlastností podjednotky GluR2 je nepropustnost pro ionty
Ca2+. Receptory postrádající GluR2 podjednotku jsou pro Ca2+ propustné, vykazují vyšší
vodivost, a tvoří vně usměrňující kanál díky napěťově závislému polyaminovému bloku
(Reimers et al. 2012). Změny v jejich rozložení nebo množství jsou spojovány například s
mechanismy spojenými se vznikem závislostí (Conrad et al. 2008), hrají roli při hypertenzi (Li
et al. 2012), ischemii (Liu et al. 2006) a dalších patologiích (Wright & Vissel 2012). GluR2 bývá
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studována zejména v souvislosti s long-term depresí (LTD) jak v hipokampu, tak v mozečku.
Fosforylace na serinu 880 je nezbytná pro vznik LTD neboť vede ke zrychlení internalizace
receptoru a jeho odstranění z membrány (Kim et al. 2001; Chung et al. 2003; Seidenman et
al. 2003)
Řada stimulů z vnějšího prostředí, např. akutní nebo chronický stres, senzorická stimulace
nebo akutní ischemie mohou měnit přímo transkripci AMPA podjednotek nebo jejich
dostupnost na membráně a přímo měnit buněčnou odpověď na presynaptickou stimulaci
(Liu et al. 2010; Aizenman et al. 2002; Liu et al. 2006; Vialou et al. 2010).
Podjednotka GluR3 má na rozdíl od podjednotek GluR1 a GluR4 kratší cytoplazmatický Ckonec, homologní s C-koncem podjednotky GluR2. Receptory složené z podjednotek
s krátkým C-koncem vykazují cyklické střídání internalizace a importu do synapse (Passafaro
et al. 2001; Shi et al. 2001), zatímco receptory s dlouhým C-koncem jsou importovány do
synapsí v závislosti na aktivitě (Hayashi et al. 2000; Shi et al. 2001).
2.7.2 Glutamátové receptory v SCN
Glutamát je hlavním neurotransmiterem RHT a mnohými pokusy s antagonisty ionotropních
glutamátových receptorů byl prokázán jeho význam v mechanismu světelné synchronizace
endogenního cirkadiánního oscilátoru. In vivo aplikace inhibitorů NMDA receptorů MK-801
nebo 3(2-karboxypiperazin-4-yl)-propyl-l-fosfonové kyseliny (CPP) zablokovalo fázové posuny
lokomoční aktivity po světelném pulzu u křečka, a těmito zásadními experimenty byla
prokázána úloha NMDA receptorů v přenosu informace o světle do SCN (Colwell & Menaker
1992; Mintz et al. 1999)
Podobný efekt měla i aplikace non-NMDA antagonisty 6,7-dinitroquinoxalin-2,3-dionu
(DNQX) a tento výsledek poukázal na význam jiných ionotropních receptorů, zejména typu
AMPA (Colwell & Menaker 1992). Systémová injekce aniracetamu, potenciátoru AMPA
receptorů, v dávce 10-100 mg/kg zesílila fázové zpoždění rytmu lokomoce u křečka
indukované krátkou expozicí světlu nízké intenzity v CT14. Aniracetam také zvýšil hladinu
slabým světlem indukovaného okamžitého raného genu c-Fos v SCN v CT14. Metodou
„whole-cell patch clamp“ bylo prokázáno, že proudy AMPA receptorů v SCN, vyvolané buď
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podáním AMPA, či stimulací optického chiasmatu, byly zesíleny při předchozím podání
aniracetamu. Ca2+ zobrazovací metody odhalily, že aniracetam také zesílil Ca2+ proudy
indukované podáním AMPA (Moriya et al. 2003). Řada pokusů ukázala, že aktivace AMPA
receptorů působí v přenosu informace o světle spolu s NMDA receptory. Například blokáda
NMDA receptorů antagonistou MK-801 inhibovala potenciaci světlem indukovaného
fázového zpoždění lokomoční aktivity vyvolanou aniracetamem (Moriya et al. 2003). Avšak
aktivace non-NMDA receptorů není zřejmě limitující pro přenos informace o světle do SCN,
neboť aplikace DNQX do SCN křečka nezablokovala úplně světlem a NMDA indukovaný
nárůst Per2 mRNA ve vlSCN a jejich hladiny přetrvaly mírně zvýšené (Paul et al. 2005).
Je proto možné, že podobně jako v mnoha jiných systémech reagují neurony SCN na výlev
glutamátu nejprve rychlou odpovědí zprostředkovanou AMPA receptory depolarizujcími
membránu, což umožní odstranění Mg2+ bloku NMDA receptorů a následný vtok Ca2+ iontů
do buňky. Toto potvrzuje i práce prokazující, že aplikace AMPA zvýšila koncentraci
Ca2+ v řezech SCN (Moriya et al. 2003).
Metabotropní

glutamátové

receptory (mGluR) ovlivňují excitabilitu membrány SCN

působením přes G-protein a dráhu fosfolipázy C (Haak 1999). Podáváním specifických
agonistů a antagonistů byla zjištěna modulační úloha metabotropních receptorů mGluR5
a mGluR2/3 na světlem indukované fázové posuny rytmů v lokomoci zejména u křečka
(Haak et al. 2006; Gannon & Millan 2011).
V SCN byly metodou in situ hybridizace a imunohistochemie detekovány mRNA a proteiny
mnoha typů glutamátových receptorů. U receptorů typu NMDA byly nalezeny mRNA
podjednotek NMDAR1, NMDAR2B, NMDAR2C (Mikkelsen et al. 1993; Gannon & Rea 1994).
Některé práce uvádějí i přítomnost podjednotky NMDAR2A (Moriya et al. 2000; O’Hara et al.
1994). U receptorů typu AMPA existují souhlasné výsledky potvrzující přítomnost mRNA
i proteinu pro podjednotky GluR1 a GluR2 (Gannon & Rea 1994; Michel et al. 2002).
Protikladné reference ale dokládají existenci podjednotky GluR4 v SCN. Pomocí in situ
hybridizace byla její mRNA detekována pouze v SCN myši, ale ne potkana (Mizoro et al. 2010;
Eyigor et al. 2001). Protein pro GluR4 bylale nalezen u potkana, křečka i myši (Mikkelsen et
al. 1995; Stamp et al. 1997; Mizoro et al. 2010). Podjednotka GluR3 nebyla v SCN detekována
vůbec a její mRNA nebyla nalezena, ani v SCN potkana (Gannon & Rea 1994), ani v SCN myši
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(Mizoro et al. 2010). Dále byly nalezeny mRNA GluR5 a GluR6 podjednotek kainátových
receptorů (O’Hara et al. 1995). Pomocí metody PCR byla v různé míře prokázána exprese
všech 8 podjednotek metabotropních glutamátových receptorů (Ghosh et al. 1997).
Předchozí práce ukázaly, že některé podjednotky glutamátových receptorů vykazují
cirkadiánní rytmus. Například podjednotka NMDAR1 nebo NMDAR2B vykazuje v mozku
potkana rytmus se silnou amplitudou a s vysokými hladinami během noci, tj. doby, kdy je
cirkadiánní systém citlivý na synchronizační účinky světla (Ishida et al. 1994; Bendová et al.
2009; Bendová et al. 2012). Hladina C-terminální sestřihové varianty NR1-4a podjednotky
NMDAR1 může být zvýšena světelným pulzem v noci, což ukazuje na dynamické změny na
synapsích SCN (Bendová et al. 2013) Cirkadiánní regulace exprese podjednotek receptoru
typu AMPA je daleko méně prozkoumaná. Protichůdné studie popisují rytmus v expresi
GluR2/3. Zatímco u křečka byl nalezen rytmus v proteinu s vysokými hladinami ve dne, u
potkana nalezen nebyl (Chambille 1999; Mikkelsen et al. 1995). Další práce ale popisuje
cirkadiánní rytmus AMPA-indukovaných Ca2+ proudů o signifikantně vyšší hladině během
noci než během dne na akutních řezech z SCN potkana (Michel et al. 2002).
Většina prací zabývajících se studiem glutamátergní signalizace v SCN se shoduje na silnějším
vlivu AMPA signalizace v době časné subjektivní noci, tj. době, kdy světelný pulz vyvolává
fázové zpoždění. Zajímalo nás, jestli toto úzké časové omezení může souviset s cirkadiánní
regulací exprese AMPA podjednotek v SCN, a tím regulací jejich množství a dostupnosti na
membráně v době časné subjektivní noci, a jestli je možná dynamická změna v množství
podjednotek následující světelný pulz v noci.
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3 Cíle diplomové práce
Cílem této diplomové práce bylo stanovení exprese jednotlivých podjednotek glutamátových
receptorů typu AMPA ve tkáňových řezech mozku potkana, v oblasti mediálního SCN.
Nejdříve jsme se zaměřili na detekci prostorové exprese podjednotek ve dvou hlavních
oddílech SCN – ventrolaterálním a dorsomediálním. Dále nás zajímalo, zdali podjednotky
exprimované v SCN vykazují denní rytmus ve světelných podmínkách LD a DD a dochází-li
ke zvýšené indukci exprese podjednotek receptorů typu AMPA po aplikaci světelného pulzu,
podobně jako je tomu u některých podjednotek receptorů typu NMDA. Pro detekci
podjednotek

receptorů

ve

tkáni

jsme

zvolili

nepřímou

trojstupňovou

metodu

imunohistochemie s protilátkami značenými křenovou peroxidázou a u některých
experimentů jsme použili protilátky značené fluorescenčně.
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4 Materiál a metody
4.1 Experimentální zvířata
K experimentům byli použiti mladí dospělí samci (300g) potkana kmene Wistar (Velaz, s r.o.).
Zvířata byla krmena standardní laboratorní krmnou směsí a měla přístup k potravě a pitné
vodě ad libitum.
Teplota ve zvěřinci byla udržována na 23°C ± 2°C. Denní světlo bylo zajištěno 40 W zářivkami,
intenzita osvětlení se pohybovala mezi 150 a 250 lux, podle umístění chovných klecí.
Definované světelné režimy byly řízeny automatickými spínacími hodinami.

4.2 Experimentální paradigma
Zvířata byla minimálně 14 dní před pokusem chována v podmínkách světelného režimu 12
hodin světla a 12 hodin tmy (tzv. light-dark režim, LD 12:12). Světlo se rozsvěcelo vždy v 8
hodin ráno a zhasínalo vždy v 8 hodin večer.
4.2.1 Experiment 1 – Exprese GluR1 a GluR2/3 podjednotek glutamátových
receptorů typu AMPA v SCN potkana
Cílem prvního experimentu bylo stanovení exprese jednotlivých podjednotek glutamátových
receptorů typu AMPA ve tkáňových řezech v oblasti SCN pomocí metody imunohistochemie.
4.2.2 Experiment 2 – Exprese GluR1 a GluR2/3 podjednotek glutamátových
receptorů typu AMPA v profilu LD
Ve druhém experimentu jsme zkoumali, zdali exprese podjednotek GluR1 a GluR2/3 vykazuje
denní rytmus u zvířat adaptovaných ke světelnému režimu 12 hodin světla a 12 hodin tmy.
Experiment byl prováděn v původních světelných podmínkách LD 12:12 a zvířata byla
odebírána ve 3 h intervalech během 24 h cyklu. „Zeitgeber time“ (ZT) označuje čas
v podmínkách vnějšího synchronizátoru, tedy světla a tmy. ZT0 je čas rozsvícení a ZT12 je čas
zhasnutí.

23

4.2.3 Experiment 3 - Exprese GluR1 a GluR2/3 podjednotek glutamátových
receptorů typu AMPA v profilu DD
Ve třetím experimentu jsme zkoumali, zdali exprese podjednotek GluR1 a GluR2/3 vykazuje
cirkadiánní rytmus u zvířat ve stálé tmě (tzv. dark-dark režim, DD). V den experimentu se
zvířatům nerozsvítilo a byla tzv. vypuštěna do stálé tmy. Cirkadiánní čas (CT) označuje čas
vnitřního pacemakeru, který je nastaven vnějšími světelnými podmínkami, ale není jimi
akutně maskován. CT0 označuje začátek subjektivního dne daný dobou předchozího
zhasnutí, CT12 označuje začátek subjektivní noci daný dobu předchozího zhasnutí. Tento
experiment byl prováděn dvakrát.

Obr. 4: Časová osa odběru vzorků v experimentech 2 a 3. Na ose jsou zobrazeny dva 24hodinové úseky. První úsek znázorňuje profil LD (12 hodin světla, 12 hodin tmy; světla byla
rozsvícena od 8 do 20 hodin – označeno žlutě), druhý úsek znázorňuje profil DD (podmínky
stálé tmy). Černými číslicemi je značen čas v hodinách, barevnými číslicemi čas cirkadiánní
(CT). ZT0 – „zeitgeber time“ – doba rozsvícení. Odběry zvířat byly prováděny
ve tříhodinových intervalech znázorněných šipkami.
4.2.4 Experiment 4 – Exprese GluR1 a GluR2/3 podjednotek glutamátových
receptorů typu AMPA po aplikaci světelného pulzu a jejich kolokalizace
s expresí světlem indukovaného c-Fos.
Ve čtvrtém experimentu jsme zkoumali vliv světelného pulzu (200-300 lx) aplikovaného v CT
15, tj. 3 hodiny po začátku subjektivní noci, tj. v době kdy světelný pulz způsobuje fázové
zpoždění cirkadiánní rytmicity. Zvířata byla odebírána v intervalech 15 min, 30 min, 1 h, 2 h,
4 h, 6 h a 8 h po začátku pulzu.
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Obr. 5: Časová osa odběru vzorků v experimentu 4. Modře zbarvená osa znázorňuje
podmínky konstantní tmy. ZT0 – čas srovnatelný s časem rozsvícení světla v podmínkách LD.
CT 15 – čas aplikace světelného pulzu v první části subjektivní noci (znázorněno žlutou
šipkou). Modrými šipkami je znázorněna posloupnost jednotlivých odběrů zvířat.

4.3 Stanovení exprese podjednotek glutamátových receptorů pomocí
metody imunohistochemie
Pro náš účel jsme používali nepřímou trojstupňovou metodu imunohistochemie, založenou
na detekci antigenů ve tkáni pomocí specifických značených protilátek.

Materiál a vybavení
Přístroje:
Cryocut Leica CM 1850
Světelný mikroskop Olympus Provis
Potřeby:
Štětec
Kultivační jamky
Plastové kyvety
Plochá pinzeta
Inkubační komůrky
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Roztoky, chemikálie:
0,1M Fosfátový pufr, pH = 7,4 (PBS, phosphate-buffered saline; Sigma)
Sacharóza, 20 % (v 0,1M fosfátovém pufru, pH=7,2; Penta)
Ethanol, 70 %, 96 % (EtOH; Penta)
Xylen (Penta)
DPX Mountant for histology (Sigma)
Thiopental sodný (INC Czech Republic a.s.)
Heparin (Zentiva)
Želatina (Carl ROTH)
Domestos (Unilever Hungary Ltd.)
Peroxid vodíku, 0,5 %, 30 % (H2O2; Penta)
Triton-X, 0,3 % (Sigma)
BSA pufr (bovine serum albumine, hovězí sérový albumin; Sigma), 1 %, 0,3 %
3,3´-diaminobenzidin (DAB; Sigma)
Cryomount (zalévací médium pro zmrazené řezy; Bamed s.r.o.)
ProLong Gold antifade reagent with DAPI (Invitrogen)
Kity:
Vectastain ABC KIT – PK-6101 Rabbit IgG (Vector Laboratories Ltd)
Primární protilátky (1°Ab):
Anti-Glutamate Receptor 1, rabbit polyclonal (Millipore), ředění 1:300
Anti-GluR2/3, Rabbit Anti-Human polyclonal (My Bio Source), ředění 1:150
anti-VIP, Guinea pig (Abcam, Cambridge, UK), ředění 1:200
anti-c-Fos, Goat (Santa Cruz Biotechnology, Inc., CA, USA), ředění 1:500
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Fluorescenčně značené sekundární protilátky (2°Ab):
2°Ab konjugovaná s fluorochromem Alexa 488 (Abcam, Cambridge, UK), ředění 1:500
2°Ab konjugovaná s fluorochromem Alexa 633 (Abcam, Cambridge, UK), ředění 1:500
Příprava roztoků:
0,1M fosfátový pufr, pH 7,4
1 sáček byl rozmíchán v 1l destilované vody
BSA pufr:
1 % roztok hovězího sérového albuminu ředěný PBS + 0,3 % Triton-X 100
DAB
Tableta (10 mg) rozpuštěná ve 20 ml PBS + 7 µl 30 % H202.
4 % PFA
80 g práškového PFA (Sigma-Aldrich) mícháno pomocí magnetického míchadla v 1l PBS
zahřívaného na 80 °C, dokud roztok nebyl zcela čirý
Po vychladnutí byl roztok naředěn PBS na 2l výsledného roztoku
Výsledný roztok 4 % PFA byl přefiltrován přes filtrační papír do perfuzní lahve

4.3.1 Příprava tkáňových řezů
Zvířata byla anestetizována intraperitoneální injekcí thiopentalu v dávce 50mg/kg. Poté byl
intrakardiálně aplikován heparin, cca 500 U na jedno zvíře a následně byla provedena
intrakardiální perfuze roztokem PBS po dobu 3 minut a následně fixace roztokem 4 % PFA po
dobu 5 minut. Mozky byly post-fixovány 12 hodin v roztoku 4 % PFA a poté vloženy do
kryoprotektivního roztoku 20 % sacharózy a po 24 hodinách zamraženy v suchém ledu a
uloženy v -80 °C. Zmražené vzorky byly krájeny v oblasti mediálního SCN na tenké koronární
řezy na mrazícím mikrotomu (Cryocut Leica CM 1850) při teplotě -20 °C. U metody
plovoucích řezů byly mozky krájeny na 30 µm řezy a pomocí štětce přeneseny do jamek
s roztokem PBS, pro fluorescenční imunohistochemii byly 15 µm řezy krájeny přímo na skla.
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4.3.2 Metoda imunohistochemie plovoucích řezů
Pro zablokování endogenních peroxidáz byl použit roztok 0,5% H2O2. Roztok byl
rozpipetován do jamek, do kterých byly tkáňové řezy přemístěny pomocí štětce. Po 10
minutách blokování byly řezy 3x promyty v PBS. Pro zablokování nespecifického pozadí byly
řezy inkubovány v roztoku 2% séra (podle druhu sekundární protilátky) ředěného v 1% BSA
pufru, po dobu 1 hodiny při pokojové teplotě. Poté byly řezy přemístěny do roztoku primární
protilátky ředěné v 1% BSA pufru. Inkubace v 1°Ab probíhala přes noc při 4°C. Následně byly
řezy 3x promyty v roztoku 0,3% BSA. Dále byly 1 hodinu při pokojové teplotě inkubovány
v biotinylované 2°Ab proti imunoglobulinům zvířete, z něhož pochází 1°Ab. Poté byly řezy
opět 2x 5 minut promývány v 0,3 % BSA a následně 1 hodinu při pokojové teplotě
inkubovány v roztoku avidin-biotin-peroxidázového komplexu (ředěného v poměru 1:400
v 0,3% BSA). Po promytí 1x v 0,3% BSA a 2x v PBS byly řezy inkubovány v roztoku
diaminobenzidinu (DAB) oxidovaném v roztoku H2O2. Oxidovaný DAB navázaný jako substrát
na ABC komplex vytváří hnědé zbarvení komplexu. Po inkubaci byly řezy 3x promyty v PBS a
pomocí štětce nanášeny na želatinovaná podložní skla. Po zaschnutí řezů byla skla ve stojanu
omyta destilovanou vodou, ponořena na 5 minut do 70% EtOH, 2x5 minut do 95% EtOH a
3x5 minut do xylenu a poté pokapána depexem a překryta krycím sklem.
4.3.3 Metoda fluorescenční imunohistochemie s řezy na sklech
Skla s řezy byla po vyjmutí z mrazáku krátce ponechána při pokojové teplotě a poté vložena
do kyvety a 3x promyta 10 ml PBS. Pro zablokování nespecifického pozadí byly řezy
inkubovány v 5 % roztoku oslího séra (normal donkey serum, NDS) ředěného v 1 % BSA pufru
po dobu 1 hodiny při pokojové teplotě. Roztok primární protilátky v množství 150 µl /1 sklo
byl aplikován do inkubační komůrky s gumovými okraji a překryt sklem s řezy. V 1°Ab byly
řezy inkubovány přes noc při teplotě 4 °C. Druhý den byla skla 3x promyta roztokem 0,3 %
BSA. Fluorescenčně značená 2°Ab byla rovněž v množství 150 µl na 1 sklo aplikována do
inkubační komůrky. Ředění i aplikace 2°Ab probíhalo v místnosti s omezeným přístupem
světla. Vzorky byly v 2°Ab inkubovány po dobu 2 hodin při pokojové teplotě, zakryté
alobalem. Poté byla skla promyta 1x 5 min v 0,3 % BSA, 2x5 min v PBS, zakapána
fluorescenčním médiem a uložena v lednici do hodnocení konfokálním mikroskopem.

28

4.3.4 Analýza signálu
Preparáty byly nafoceny světelným mikroskopem Olympus Provis a poté byl z každého
mozku vybrán vzorek s reprezentativní částí mediálního SCN. Počet buněk se vyhodnocoval
manuálně pomocí počítacího programu softwaru ImageJ(NIH). SCN bylo rozděleno na vlSCN
a dmSCN a vzniklé šablony byly uloženy a používány pro analýzu jednotlivých obrazů. Při
počítání byly započítávány všechny buňky uvnitř ohraničených částí SCN a také všechny
buňky nacházející se na hraně těchto ohraničených částí SCN.
4.3.5 Statistické zhodnocení
Data byla vyhodnocena pomocí základních statistických metod:
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
K hodnocení rozdílů mezi skupinami jsme použili jednocestnou analýzu variance ANOVA,
hodnota statistické významnosti byla P<0,05.
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5 Výsledky
5.1 Exprese GluR1 a GluR2/3 podjednotek glutamátových receptorů
typu AMPA v SCN potkana
V prvním experimentu jsme se zaměřili na stanovení exprese jednotlivých podjednotek
glutamátových receptorů typu AMPA ve tkáňových řezech v oblasti mediálního SCN.
Imunohistochemická detekce prokázala, že v SCN jsou přítomny podjednotky GluR1
a GluR2/3. Tyto odlišné podjednotky jsou primárně exprimovány každá v jiné oblasti SCN.
GluR1 podjednotka měla silnou expresi hlavně v dmSCN. Ve vlSCN bylo GluR1imunoreaktivních buňek méně, přibližně jedna třetina až jedna pětina počtu nalezeného
v dmSCN. GluR2/3 imunoreaktivní buňky byly lokalizovány výhradně ve vlSCN (obr. 6).
Dvojitá imunofluorescence ukázala, že pouze několik buněk na laterálním okraji SCN
exprimuje obě podjednotky (obr. 2).

3V

3V

OC

OC

Obr. 6: Mikrofotografie koronárních řezů mediálním SCN s detekcí GluR1 (levá fotografie) a
GluR2/3 (pravá fotografie) specifickými protilátkami vizualizovanými diaminobenzidinem
v čase CT 6. 3V – 3. mozková komora, OC – optické chiasma.
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OC
Obr. 7: Mikrofotografie koronárního řezu mediálním SCN s detekcí GluR1 (červená) a
GluR2/3 (zelená) specifickými protilátkami vizualizovanými fluorescenční sekundární
protilátkou. Šipkami označeny žluté buňky s kolokalizací. 3V – 3. mozková komora, OCoptické chiasma.

5.2 Exprese GluR1 a GluR2/3 podjednotek glutamátových receptorů
typu AMPA v profilu LD a DD
Cílem druhého experimentu bylo zjistit, zdali exprese podjednotek GluR1 a GluR2/3 vykazuje
v SCN cirkadiánní rytmus v podmínkách světelného režimu 12 hodin světla a 12 hodin tmy
(LD) a v podmínkách stálé tmy (DD).
Imunohistochemické stanovení prokázalo, že v podmínkách světelného režimu LD exprese
GluR1 a GluR 2/3 podjednotek cirkadiánní rytmus nevykazovala (obr. 8 a 9). V podmínkách
světelného režimu DD u podjednotky GluR1 došlo v CT 12 k významnému vzestupu exprese
v oblasti dmSCN, ta ale rychle poklesla a v CT 15 byla již na bazální úrovni (CT12 vs. CT0;
F(9)= 17,3; P < 0.01, a CT12 vs. CT15; F(9)= 7,3; P < 0.05) (Obr. 8). Přestože GluR1
imunoreaktivita ve vlSCN byla v podmínkách světelného režimu LD velmi nízká, v prvním
cyklu světelných podmínek DD jsme zaznamenali ještě větší snížení signálu. Poměr GluR1-
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imunoreaktivních buněk ve vlSCN a v dmSCN byl v podmínkách LD 30,9 % zatímco v prvním
cyklu v podmínkách DD se poměr GluR1-imunoreaktivních buněk vlSCN signifikantně snížil
zhruba o jednu třetinu, na 20,9 % (F(16)= 9,4; P < 0.01) (obr. 10).

% maximální hodnoty

Obr. 8: Srovnání profilů exprese podjednotky GluR1 v režimu LD (levý graf; ZT12 – „zeitgeber
time“ = doba zhasnutí) a v režimu DD (pravý graf; CT12 – „circadian time“ = začátek
subjektivní noci). Data v každém časovém bodě představují procenta GluR1imunoreaktivních buněk z nejvyššího počtu GluR1 imunoreaktivních buněk v celém SCN
zjištěného v jedné eseji. Každý bod je průměr ± SEM ze 3-6 zvířat. Trojúhelníky – oblast
dmSCN, čtverce – oblast vlSCN.
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Obr. 9: Srovnání profilů exprese podjednotky GluR2/3 v profilu LD (levý graf) a DD (pravý
graf). Data v každém časovém bodě představují procenta GluR2/3-imunoreaktivních buněk
z nejvyššího počtu GluR2/3 imunoreaktivních v celém SCN zjištěného v jedné eseji. Každý
bod je průměr ± SEM ze 3-6 zvířat.
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Obr. 10: Graf znázorňující pokles celkového počtu GluR1-imunoreaktivních buněk ve vlSCN
po přechodu z podmínek LD do DD. Procentuální hodnota je vztažena vůči průměrnému
počtu GluR1-imunoreaktivních buněk v dmSCN. Každý sloupec je průměr ± SEM z 8-9 hodnot
získaných v experimentu na obr. 8.

5.3 Exprese GluR1 a GluR2/3 podjednotek glutamátových receptorů
typu AMPA po aplikaci světelného pulzu
Ve třetím experimentu jsme se zaměřili na vliv aplikace světelného pulzu v CT15 na expresi
podjednotek GluR1 a GluR2/3 v obou oblastech SCN. V CT15 způsobuje světelný pulz fázové
zpoždění. Stejné fázové zpoždění v CT 15 vyvolává i aplikace AMPA a protože předchozí
výsledky ukázaly, že exprese NR1-4a isoformy NMDAR1 podjednotky NMDA receptoru po
světelném pulzu v CT15 vykazuje ve vlSCN signifikantní nárůst, zajímalo nás, zdali po
světelném pulzu zvýší svoji expresi ve vlSCN i podjednotka GluR1. Zvířata jsme odebírali
v intervalu 15 minut, 30 minut, 1 h, 2 h, 4 h, 6 h a 8 hodin po světelném pulzu.
Po aplikaci pulzu nedošlo ani ve vlSCN (obr. 11) ani v dmSCN (obr. 12) k žádnému
významnému poklesu či nárůstu počtu GluR1 imunoreaktivních buněk v porovnání
s kontrolní skupinou. Dále jsme zjišťovali, zdali fotosenzitivní buňky vlSCN exprimující
okamžitý raný gen c-fos, jako reakci na světelný podnět v době noci, syntetizují zároveň
GluR1 a/nebo GluR2/3 podjednotku. Dvojitá imunofluorescence GluR1 podjednotky
s proteinem c-Fos odhalila, že žádná z buněk SCN netvoří zároveň GluR1 a c-Fos. Naproti

33

tomu dvojitá imunofluorescence podjednotek GluR2/3 s proteinem c-Fos ukázala, že více než
60 % buněk exprimujících c-Fos exprimuje zároveň podjednotku GluR2/3 (obr. 13).
V posledním experimentu jsme zjišťovali, zda buňky syntetizující neuropeptid VIP ve vlSCN
exprimují také podjednotku GluR2/3. Naše výsledky ukazují, že buňky tvořící VIP a GluR2/3
jsou odlišné a v žádné oblasti vlSCN jsme nenašli kolokalizované oba proteiny (obr. 14).
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Obr. 11: Graf znázorňující procenta GluR1-imunoreaktivních buněk ve vlSCN z maximálního
počtu GluR1-IR v celém SCN v jednotlivých intervalech od aplikace světelného pulzu v CT15.
Plné sloupce – kontroly, šrafované sloupce – časové intervaly od aplikace pulzu.
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Obr. 12: Graf znázorňující procenta GluR1-imunoreaktivních buněk v dmSCN vůči
maximálnímu počtu GluR1-imunoreaktivních buněk v celém SCN v jednotlivých intervalech
od aplikace světelného pulzu v CT15. Plné sloupce – kontroly, šrafované sloupce – časové
intervaly od aplikace pulzu.
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Obr. 13: Fluorescenční mikrofotografie koronárních řezů mediálním SCN s dvojitou
imunofluorescencí proti světlem indukovanému c-Fos a podjednotkám AMPA receptoru.
Vlevo: kolokalizace podjednotky GluR1 (zelená) a c-Fos (červená). Vpravo: kolokalizace
podjednotky GluR2/3 (zelená) a c-Fos (červená) . 3V – 3. mozková komora, OC – optické
chiasma.
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Obr. 14: Fluorescenční mikrofotografie koronárních řezů mediálním SCN s dvojitou
imunofluorescencí proti podjednotce GluR2/3 (zelená) a VIP (červená). 3V – 3. mozková
komora, OC – optické chiasma.
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6 Diskuse
Naše výsledky imunohistochemického stanovení exprese podjednotek glutamátových
receptorů typu AMPA odhalily, že v SCN jsou exprimovány dva typy podjednotek AMPA
receptorů.

Imunohistochemie

se

specifickými

protilátkami

prokázala

přítomnost

podjednotek GluR1 a GluR2/3, z nichž každá je primárně exprimována v jiné oblasti SCN.
Podjednotka GluR1 byla detekovatelná převážně v dmSCN. Ve vlSCN byly přítomny GluR1 imunoreaktivní buňky v množství odpovídající jedné třetině až jedné pětině množství v
dmSCN. GluR2/3 imunoreaktivní buňky byly lokalizovány výhradně ve vlSCN. Stejnou
prostorovou expresi těchto podjednotek pozorovali také jiní autoři (Michel et al. 2002;
Gannon & Rea 1993; Stamp et al. 1997; Chambille 1999; Mizoro et al. 2010).
V experimentech jsme použili protilátku rozpoznávající jak podjednotku GluR2, tak GluR3.
Tyto podjednotky mají velmi příbuznou strukturu a specifická protilátka proti jednotlivým
typům není komerčně dostupná. Protože v SCN nebyla nalezena mRNA pro GluR3
podjednotku (Gannon & Rea 1994; Sato et al. 1993), předpokládáme, že protilátkou antiGluR2/3 je v SCN rozpoznaný pouze typ podjednotky GluR2. Dvojitou imunofluorescencí
jsme ukázali, že pouze několik buněk v laterální části SCN exprimuje obě podjednotky
současně a proto se domníváme, že v obou částech SCN může existovat populace
homomerních receptorů složených pouze z podjednotek GluR1 nebo pouze z podjednotek
GluR2. Několik studií prokázalo, že v ostatních oblastech mozku je sice většina podjednotek
GluR1 asociována s podjednotkou GluR2, a v menším rozsahu také s podjednotkou GluR3,
ale existence homomerních receptorů také není ojedinělá (Reimers et al. 2012; Lu et al.
2009). Z vlastností jednotlivých podjednotek vyplývá, že homomerní receptory
ve ventrolaterálním SCN složené z GluR2 by byly nepropustné pro Ca2+ ionty a tvořily by vně
usměrňující kanál (tzv. „outward rectification channel“), zatímco homomerní GluR1
receptory v dorsomediálním SCN by byly propustné pro Ca2+ a vytvářely by dovnitř
usměrňující kanál (tzv. „inward rectification channel“) (Reimers et al. 2012). Podobný rozdíl
v expresi mezi dm a vlSCN byl nalezen také u podjednotky NR2C receptoru typu NMDA. Ta je
velmi silně exprimována v dmSCN, ale nikdy nebyla detekována ve vlSCN (Bendová et al.
2009). Obě části SCN mají své specifické funkce. Ventrolaterální část SCN je světločivná
a přijímá glutamátergní signály ze sítnice, zatímco význam glutamátergní neurotransmise
v oblasti dmSCN je zatím pouze hypotetický a úloha přítomných glutamátových receptorů je
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nejasná. SCN získává informace, kromě retiny, ještě ze tří oblastí mozku; z raphe nuclei,
z intergenikulátního lístku a z paraventrikulárního jádra hypotalamu. Tyto aferentace ale
nejsou primárně glutamátergní a vedou zejména do vlSCN (Morin 2012). Dorsomediální SCN
je považováno za oblast, která generuje endogenní cirkadiánní oscilace a udržuje je
i v neperiodickém prostředí. Hlavní aferentace do dmSCN vedou z vlSCN, kterými jsou
přiváděny integrované informace o změnách ve vnějším prostředí, které nastavují fázi
cirkadiánního pacemakeru. Tyto informace jsou vedeny zejména prostřednictvím VIP a GABA
(Antle & Silver 2005). Z porovnání dostupných prací studujících morfologii synaptických spojů
v mozku pomocí antero a retrogradních tracerů, jsme zjistili, že do dmSCN zasahuje
aferentace také z paraventrikulárního jádra thalamu a z oblasti laterálního septa (Alamilla &
Aguilar-Roblero 2010; Moga & Moore 1996, 1997). Paraventrikulární jádro talamu je důležité
pro udržení bdělosti (Bentivoglio et al. 1994; Novak et al. 2000; Moore et al. 2000). Jeho léze
prodlužuje endogenní periodu behaviorálních rytmů (Bhatnagar & Dallman 1999).
Elektrofyziologické studie synapsí mezi paraventrikulárním jádrem a SCN u potkanů odhalily
GABAergní a glutamátergní neurotransmisi. Glutamát indukoval excitační postsynaptický
potenciál v SCN prostřednictvím AMPA i NMDA receptorů (Alamilla & Aguilar-Roblero 2010).
Tato studie jako jediná naznačuje význam glutamátergní neurotransmise a tedy
i glutamátových receptorů pro spojení dmSCN s oblastí limbického systému a talamu.
Předchozí studie ukázala, že aktivace AMPA receptorů v SCN zvyšuje intracelulární Ca2+
proudy i při současné blokádě NMDA receptorů antagonistou MK-801 (Moriya et al. 2003).
Tato studie ale nerozlišuje vlSCN a dmSCN. S ohledem na odlišnou propustnost GluR1
a GluR2 podjednotky pro Ca2+ ionty, se vtok Ca2+ může týkat pouze podjednotek GluR1.
Protože je GluR1 podjednotka exprimována převážně v dmSCN, domníváme se,
že v dorsomediálním SCN existují AMPA receptory propustné pro vápník, který může
aktivovat vnitrobuněčné signalizační procesy nezávisle na NMDA receptorech. Můžeme
spekulovat o tom, jestli je aktivace těchto receptorů spuštěna signály z limbického systému.
Ve vlSCN receptory s GluR2 podjednotkou nepropouští vápníkové ionty a mohou pouze
depolarizovat membránu pro odstranění Mg2+ bloku NMDA receptorů pro jejich následnou
aktivaci, která teprve způsobí vtok Ca2+ do buňky.
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Při pohledu na signál exprese GluR1 ve vlSCN se zdá, že imunoreaktivita není příliš
ohraničena buněčnými těly a je spíše difusní. To může naznačovat, že GluR1 podjednotky
jsou lokalizovány spíše v neuropilu, blízko zakončení terminál RHT. Je známo, že AMPA
receptory mohou kromě postsynaptické excitace vyvolávat také presynaptickou inhibici
(Satake et al. 2004). Je tedy možné, že by aktivace GluR1 receptorů lokalizovaných v oblasti
vlSCN mohla například snižovat citlivost systému na světlo. Při poklesu množství GluR1
podjednotky by naopak mohlo docházet ke zvyšování citlivosti na světlo. Naše výsledky
ukázaly signifikantní snížení poměru GluR1-imunoreaktivních buněk ve vlSCN vůči buňkám
dmSCN z 30,9 % v režimu LD na 20,9 % v prvním cyklu v podmínkách DD. Dlouhodobá
expozice DD podmínkám výrazně zvyšuje citlivost cirkadiánního systému ke světelným
signálům a používá se pro studium vlivu světla o velmi nízké intenzitě (Refinetti 2007).
V dalších experimentech by bylo zajímavé zjistit, zda by delší expozice zvířat konstantní tmě
počet buněk s GluR1 podjednotkou ve vlSCN dále snižovala.
Z kvantitativního

stanovení

množství

GluR1

a

GluR2/3

imunoreaktivních

buněk

v cirkadiánním profilu vyplynulo, že exprese podjednotky GluR1 ani podjednotky GluR2/3
nevykazují denní rytmus v podmínkách střídání světla a tmy. V podmínkách stálé tmy došlo
k navýšení GluR1 imunoreaktivity v dmSCN v jediném časovém bodě, a to v CT 12. Jedním
z cílů této práce bylo zjistit, zdali cirkadiánní regulace exprese podjednotek AMPA receptoru
může vysvětlit časově omezený vliv AMPA stimulace na fázové změny rytmů v lokomoční
aktivitě (Moriya et al. 2003; Mizoro et al. 2010). Předchozí práce ukázaly, že podjednotky
NMDA receptorů NR1 a NR2B vykazují rytmus v SCN s vysokou hladinou v noci a naznačují
tak zvýšení citlivosti glutamátergního systému v SCN na synchronizační účinky nočního světla
(Bendová et al. 2009, 2012). Naše výsledky ale ukázaly, že hladina obou podjednotek
receptoru AMPA je v SCN stálá a snížení GluR1 v podmínkách stálé tmy je sice signifikantní,
ale krátkodobé a spíše reflektuje pasívně změny v cirkadiánním pacemakeru na přechodu
mezi subjektivním dnem a nocí. Naše data jsou v rozporu s Chambille (1999), který popsal
cirkadiánní rytmus podjednotek GluR2/3 s vysokou hladinou během dne v SCN křečka.
Jsou však v souladu s prací na potkanech, ve které žádný rozdíl mezi dnem a nocí popsán
nebyl (Mikkelsen et al. 1995). Chambille (1999) ale do svých dat započítával tři typy neuronů
podle intenzity jejich značení. Neurony silně značené protilátkou, takové, jaké byly počítány
v naší práci, v jeho studii rytmus také nevykazují. Je možné, že cirkadiánní systém řídí spíše
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než expresi podjednotky její subcelulární distribuci a tím mění její afinitu k protilátce
a intenzitu barvení.
Nedávné pokusy ukázaly, že exprese NR1-4a isoformy NMDAR1 podjednotky NMDA
receptoru se zvyšuje do jedné hodiny po světelném pulzu a ukazuje tak schopnost
cirkadiánního

pacemakeru

přizpůsobit

množství

receptorů

zvýšeným

nárokům

na glutamátergní neurotransmisi (Bendová et al. 2013). Cílem našich dalších experimentů
bylo zjistit, zda k podobné regulaci nedochází také u exprese AMPA podjednotek. Aplikovali
jsme světelný pulz v CT 15, tj. v době, kdy je účast AMPA signalizace na vyvolání fázových
změn největší (Moriya et al. 2003; Mizoro et al. 2010). Protože hladina podjednotky GluR2 je
ve vlSCN konstitutivně vysoká, očekávali jsme případné světlem indukované změny zejména
v expresi GluR1 podjednotky. Světelný pulz však nezměnil hladinu GluR1 ani ve vlSCN ani
v dmSCN.
Okamžitý raný gen c-fos je součástí heterodimerního transkripčního faktoru AP-1. Jeho
funkce v cirkadiánním pacemakeru není dosud objasněna, ale v mnoha studiích se používá
jako marker neuronů ve vlSCN aktivovaných světlem. c-Fos se tvoří ve vlSCN po světelném
pulzu v noci a měnící se počet imunopozitivních buněk označuje cirkadiánní rytmus v počtu
fotosenzitivních neuronů ve vlSCN (Kornhauser et al. 1992; Sumová & Illnerová 1998).
V našich experimentech jsme provedli dvojitou imunofluorescenci s cílem zjistit, jestli buňky
reaktivní na světelný pulz syntetizují také AMPA podjednotky. Dvojitá imunofluorescence
GluR1 podjednotky se světlem indukovaným proteinem c-Fos ve vlSCN ukázala, že tyto dva
proteiny spolu v buňkách vlSCN nekolokalizují. Naopak protein c-Fos výrazně kolokalizuje
s GluR2 podjednotkou. Tyto výsledky nepřímo naznačují, že podjednotka GluR2 by se mohla
účastnit přenosu informace o světle na transkripční aparát světloreaktivních buněk ve vlSCN.
Neuropeptid VIP slouží v SCN především k synchronizaci jednotlivých buněk oscilátoru mezi
sebou a zajišťuje tak jednotný výstupní rytmus s vysokou amplitudou (Atkinson et al. 2011).
VIP je vylučován buňkami vlSCN a působí na své receptory v celém SCN. Vzhledem
ke společné lokalizaci GluR2 a VIP ve vlSCN nás zajímalo, jestli mohou tyto dva proteiny být
syntetizovány ve stejných buňkách. Přestože intenzita signálu obou proteinů je vysoká, naše
výsledky ukázaly, že jsou oba tvořeny ve zcela rozdílných buňkách a nekolokalizují spolu.
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Jestliže GluR2/3 podjednotka kolokalizuje s proteinem c-Fos a nikoliv s VIP, znamená to,
že ani buňky exprimující VIP nebudou syntetizovat světlem indukovaný c-Fos. Tato úvaha je
zcela v souladu s publikovanými nálezy a potvrzuje specificitu našich fluorescenčních
stanovení (Earnest et al. 1993).
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7 Závěr
Naše výsledky ukázaly, že v SCN jsou exprimovány dvě podjednotky AMPA receptoru. GluR1
podjednotka, která je tvořená zejména v dmSCN, a v menší míře i ve vlSCN, a GluR2
podjednotka tvořená výhradně ve vlSCN. Exprese obou podjednotek se překrývají pouze
v malém počtu laterálně lokalizovaných neuronů a tvoří dvě samostatné populace. Žádná
z podjednotek nevykazuje významný cirkadiánní rytmus. Zatímco světelný pulz nemá akutní
vliv na expresi GluR1, jednodenní expozice stálé tmě významně snižuje její hladinu ve vlSCN.
Většina buněk, které syntetizují c-Fos po světelném pulzu v CT15 exprimuje také GluR2,
ale ne GluR1 podjednotku. Podjednotka GluR2 je tvořena v jiných buňkách než neuropeptid
VIP, který slouží jako synchronizátor buněk cirkadiánního pacemakeru a je syntetizován
pouze ve vlSCN. Naše výsledky tedy naznačují, že přenosu informace o světle na transkripční
aparát světloreaktivních buněk se může hypoteticky účastnit pouze podjednotka GluR2.
Úloha podjednotky GluR1 v SCN zůstává stále nejasná. Výsledky této práce nastínily možnou
úlohu GluR1 podjednotky v mechanismu zvyšování citlivosti cirkadiánního systému na světlo
a bylo také naznačeno možné spojení GluR1 podjednotky s potenciální glutamátergní
aferentací do dmSCN z limbického systému a mezimozku, které otevírá nové souvislosti pro
další směr výzkumu.
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