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Abstrakt 

Cirkadiánní systém je důležitým koordinátorem fyziologických funkcí savčího 

organismu. Jeho základními stavebními prvky jsou buněčné oscilátory nacházející se jak v 

suprachiasmatických jádrech hypotalamu (SCN), která reprezentují centrální oscilátor, tak 

napříč všemi buňkami periferních tkání, představujících periferní oscilátory. Periferní 

oscilátory, obdobně jako ty centrální, generují cirkadiánní oscilace na úrovni exprese tzv. 

hodinových genů a jejich proteinů. Oscilace v expresi hodinových genů mají na úrovni 

periferních hodin autonomní charakter, ale pro zajištění robustní rytmické exprese je potřebná 

jejich vzájemná synchronizace. Hlavním synchronizátorem pro periferní hodiny jsou rytmické 

signály vysílané z SCN, včetně těch, které souvisejí s rytmem v příjmu potravy. Poruchy na 

úrovni exprese hodinových genů a také rozporné synchronizační signály, můžou vyústit 

v různé patofyziologické projevy. Vhodným modelem pro výzkum spojitostí mezi narušením 

cirkadiánního systému a postupným rozvojem hypertenze a metabolických onemocnění u 

savců představují sontánně hypertenzní potkani (SHR). V řadě prací byly prokázány 

odlišnosti v rytmické expresi hodinových genů u tohoto kmene ve srovnání s normotenzními 

skupinami Wistar/Wistar-Kyoto. Cílem této práce je poskytnout vhled do vývoje rytmické 

exprese hodinových genů Per1, Per2, Rev-erbα a Bmal1 v rámci časné postnatální ontogeneze 

periferních oscilátorů v tkáni jater, distálního kolonu a srdce SHR. Výsledky ukazují, že vývoj 

rytmické exprese těchto hodinových genů je pro každou tkáň specifický. Z in vitro 

experimentů, prováděných na kultuře fibroblastů vyplývá, že schopnost odpovídat na 

synchronizační signály je u SHR vývojově specifická. Navíc embryonální fibroblasty SHR 

nejsou na rozdíl od Wistar schopny po synchronizaci glukokortikoidy vyvolat synchronní 

rytmickou expresi žádného z hodinových genů. U dospělých jedinců SHR je už sice přítomna 

rytmická exprese Per2, Rev-erbα a Bmal1 mRNA, ale s významně nižší hladinou než u 

Wistar. Výsledky diplomové práce tak přispěly k ještě hlubšímu poznání odlišností 

cirkadiánního systému u potkana kmene SHR ve srovnání s normotenzními potkany kmene 

Wistar.  

 

Klíčová slova: centrální hodiny, periferní oscilátory, hodinové geny, ontogeneze, 

synchronizace, spontánně hypertenzní potkan, fibroblasty, dexametazon 
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Abstract 

The circadian system is an important coordinator of physiological functions of a 

mammalian organism. It comprises of a central oscillator represented by cells in the 

suprachiasmatic nuclei of hypothalamus (SCN) and peripheral oscillators in most if not all 

cells of peripheral tissues. The peripheral oscillators, similarly to the central ones, generate 

circadian oscillations at the level of so called clock genes and their protein products. In 

peripheral tissues, oscillations in expression of the individual clock genes are autonomous, 

however, they need to be synchronized to ensure their robust rhythmic expression. The 

peripheral clocks are synchronized mainly by rhythmical signals from the SCN, including 

signals regulating food intake. Disturbances in the clock gene expressions, as well as impaired 

synchronization signals, can result in various pathophysiological states. Spontaneously 

hypertensive rat (SHR) strain is a convenient animal model to study potential connection 

between the disturbed circadian system and progressive development of hypertension and 

metabolical diseases in mammals. Various studies have shown differences in the rhythmical 

expression of clock genes between SHR strain and normotensive Wistar/Wistar-Kyoto strain. 

The aim of this thesis is to provide insight into the early postnatal development of rhythmical 

expressions of clock genes Per1, Per2, Rev-erbα and Bmal1 in the liver, distal colon and heart 

of SHR rats. The results show that the development of the rhythmical expression is tissue-

specific. In vitro experiments performed on cultured fibroblasts demonstrate that the ability of 

SHR to respond to synchronization signals depends on developmental stage. Furthermore, in 

contrast to Wistar, SHR embryonic fibroblasts are not able to exhibit synchronous rhythmical 

expression of any of the clock genes after synchronization by glucocorticoids. Rhythmical 

expression of Per2, Rev-erbα and Bmal1 mRNA is found in adult SHR fibroblasts, however, 

their levels are significantly lower when compared with fibroblasts from Wistar rats. The 

results of this thesis contribute to better understanding of differences of circadian systems in 

SHR and Wistar rats. 

 

Key words: central clock, peripheral oscillators, clock genes, ontogenesis, 

synchronization, spontaneously hypertensive rat, fibroblasts, dexamethasone 
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Seznam zkratek 

A adenin 

ARNT3 aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator-like 3 

AVP arginin vasopresin 

B2M β-2-mikroglobulin 

bHLH DNA- vazebná doména basic helix-loop-helix 

Bmal1 z angl. brain and muscle Arnt-like protein-1 

bp pár bazí (z angl. base pairs) 

C cytosin  

CaMKII kalcium/kalmodulin dependentní kináza II 

cAMP cyklický adenozinmonofosfát 

CCGs hodinami kontrolované geny (z angl. clock controlled genes) 

cDNA komplementární DNA 

CK1ε kasein kináza 1 epsilon 

Clock Circadian locomotor output cycles kaput 

CLOCK protein kódovaný genem Clock 

CRE z angl. cAMP response element 

CREB z angl. cAMP response element binding protein  

Cry Cryptochrome gen 

CRY protein kódovaný genem Cryptochrome 

CT cirkadiánní čas (z angl. circadian time) 

DBP albumin D-element vázající protein (z angl. D-element binding protein) 

DBPE DBP-vazebný element 

Dbt gen doubletime z Drosophilly 

DD režim stálá tma (z angl. dark-dark) 

ddH2O redestilovaná voda 

DEPC dietylpyrokarbonát 

Dex dexametazon, analog glukokortikoidů 

DMEM Dulbecco’s modified Eagle's medium  

dmSCN dorsomediální část suprachiasmatických jader 

DMSO dimethylsulfoxid 

DTT dithtiotreitol 

E1 E-box-podobná sekvence v promotoru hPer 
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E17 17. den embryonálního vývoje 

E2 nekanonický E-box element v promotoru hPer 

Ear1 jiné označení pro gen Rev-erbα 

E-box z angl. enhancer element 

ERK kináza regulovaná extracelulárními signály (z angl. extracellular-signal-

regulated kinase) 

EtOH ethanol 

FASPS dědičný syndrom fázového předběhnutí spánkové fáze (z angl. Familial 

Advanced Sleep Phase Syndom) 

FBXL3 z angl. F box family of ubiquitin E3 ligases 

FCS fetální telecí sérum (z angl. fetal calf serum) 

FEO oscilátor synchronizovatelný příjmem potravy (z angl. food-entrainable 

oscilátor) 

FgÚ AV ČR Fyziologický ústav Akademie věd České republiky 

G guanin 

GABA kyselina γ-aminomáselná 

GC glukokortikoidy 

GR receptor glukokortikoidů (z angl. glucocorticoid receptor) 

GRE z angl. glucocorticoid response element 

GRP peptid uvolňující gastrin (z angl. gastrin-releasing peptid) 

HAT histon-acetyltransferázová aktivita 

HDAC3 histon deacetyláza 3 

HLF z angl. hepatic leukocyte factor 

hPer lidský homolog genu Per z Drosophily 

HSF z angl. heat-shock transcription factor 

JAP3 jiné označení proteinu BMAL1 

LD režim světlo-tma (z angl. light-dark) 

LL režim stálé světlo (z angl. light-light) 

MAPK mitogeny aktivovaná kináza (z angl. mitogen-activated protein kinase) 

mBMAL1 myší homolog proteinu BMAL1 

mClock myší homolog genu Clock   

mCLOCK myší homolog proteinu CLOCK 

mCRY myší homolog proteinu CRY 
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Mel1 receptor pro melatonin 

MOP3 jiné označení proteinu BMAL1 

mPer myší homolog genu Per 

mPER protein kódovaný genem mPer 

mRNA z angl. messenger RNA 

NAMPT nikotinamid fosforibosyltransferáza  

NCoR korepresor jaderního receptoru (z angl. nuclear receptor co-repressor) 

NPAS2 neuronal PAS domain protein 2 

P1 promotor genu Rev-erbα1 

P10 10. den postnatálního vývoje 

P2 promotor genu Rev-erbα2 

PACAP adenylát cyklázu aktivující protein 

PAGE polyakrylamidový gel 

PARP-1 Poly (ADP-ribóza) polymeráza 1 

PAS akronym názvů Period/ARNT/Single-minded 

PBS fyziologický roztok pufrovaný fosfáty (z anglického phosphate buffered 

saline 

PCR polymerázová řetězová reakce (z angl. polymerase chain reaction) 

Per Period gen 

PER protein kódovaný genem Per 

Per1:Luc genový konstrukt genu pro luciférazu a promotoru genu Per1 

Per2::Luc fúzovaný gen pro Per2 a luciferázu 

PER2::LUC enodgenní PER2 protein fúzovaný s luciferázou  

PKC protein kináza C 

PPAR z angl. peroxisome proliferator-activated receptor 

qRT-PCR kvantitativní real-time RT PCR 

RAR receptor pro kyselinu retinovou 

RevRE z angl. Rev-erb response element 

RF z angl. restricted feeding 

RHT retinohypotalamický trakt 

ROR z angl. RAR-related orphan receptor 

RORE z angl. Rev/ROR response element 

rPer potkaní homolog genu Per z Drosophily 
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RT reverzní transkriptáza 

RTKs tyrozin kinázové receptory 

SCN suprachiasmatická jádra 

SDS sodium dodecyl sulfát 

SHR spontánně hypertenzní potkan 

T thymin 

TBST Tris-Buffered Saline and Tween 20 

TEF z angl. thyrotroph embryonic factor 

TR receptor pro thyroidní hormony 

VIP vasoaktivní intestinální peptid 

Vipr2 receptor pro vasoaktivní intestinální peptid 2 

vlSCN ventrolaterální část suprachiasmatických jader 

VPAC2 receptor pro vasoaktivní intestinální peptid 2 

WB Western blot 

WKY Wistar-Kyoto 
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1 Úvod 

Organismy žijící na Zemi jsou vystavovány neustálým periodickým změnám ve svém 

životním prostředí, zejména následkem střídání dne a noci. Aby se organismy dokázaly těmto 

změnám přizpůsobit, musí mít schopnost předvídat, kdy nastanou. Tuto schopnost jim 

zabezpečuje jejich vnitřní časový systém, jehož hlavní komponentou jsou tzv. cirkadiánní 

hodiny. Termín „cirkadiánní“ je odvozen z latinského spojení „circa diem“, přibližně den, a 

vyjadřuje délku periody, s jakou tyto hodiny běží. Cirkadiánní hodiny běží se svojí vnitřní 

periodou pouze v konstantních podmínkách, např. ve stálé tmě. Za přirozených podmínek v 

přírodě je ale perioda cirkadiánních hodin pravidelně seřizována na délku solárního dne, který 

trvá přesně 24 hodin. Seřizování může být zajištěno nejen prostřednictvím světla, ale také 

dalšími faktory, např. pravidelným příjmem potravy, různými farmakologicky aktivními 

látkami, teplotními cykly a podobně. Cirkadiánní hodiny jsou řízeny na základě 

intracelulárního mechanismu uloženého ve všech buňkách těla. Savčí časový systém je tvořen 

centrálními hodinami uloženými v suprachiasmatických jádrech hypotalamu a periferními 

hodinami v tkáních jak neuronálního, tak i jiného původu. Molekulární podstata cirkadiánních 

hodin spočívá ve vzájemných pozitivních i negativních interakcích tzv. hodinových genů a 

jejich proteinových produktů. 

Pokud je časový systém narušen, nedokáže plnit jednu ze svých hlavních funkcí, 

tj. správné načasování řady fyziologických procesů. Stejně tak poruchy fyziologických funkcí, 

jako např. kardiovaskulárního systému či metabolismu, mohou pravděpodobně mít zpětně 

negativní vliv na funkčnost cirkadiánního systém. Jako vhodný model pro výzkum těchto 

spojitostí u savců byl v této práci použit kmen spontánně hypertenzních potkanů (SHR). 

Důvodem je fakt, že tento kmen disponuje řadou metabolických poruch a kardiovaskulárních 

potíží a také jeho cirkadiánní systém vykazuje odlišnosti ve srovnání se zdravými kontrolními 

potkany. 

K pochopení toho, jak časový systém funguje, je nezbytné poznat, jak se vyvíjí během 

ontogeneze. Dosavadní studie zabývající se ontogenezí cirkadiánního systému u savců 

ukazují, že tento systém prodělává řadu změn, zejména v pozdní fázi prenatálního a v časné 

fázi postnatálního vývoje. Pro výzkum vývoje cirkadiánního systému savců jsou kromě myší 

a křečků rozšířeným modelem také potkani, zejména kmen Wistar a Wistar-Kyoto (WKY). 

Vývoj cirkadiánního systému SHR dosud nebyl zkoumán. 
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2 Literární přehled 

2.1 Cirkadiánní rytmy 

Pokud se daná biologická proměnná pravidelně navrací na určitou hodnotu, vykazuje 

biologický rytmus. Doba, za kterou se daná proměnná navrátí na svoji výchozí hodnotu, se 

nazývá perioda rytmu. Okamžitý stav rytmu je označován jako fáze (Illnerová 1995). 

Akrofáze je pak fáze, kdy proměnná dosáhne své maximální hodnoty. Polovina rozdílu mezi 

maximální a minimální hodnotou rytmu je amplituda (Ali et al. 1992).  

Nejvýraznějším faktorem prostředí, který vykazuje cyklické změny, je střídání světla a 

tmy. Periodicky se opakujícím změnám světelných podmínek se organismy přizpůsobily 

rytmickými změnami fyziologických procesů či změnami v chování, které jsou označovány 

jako rytmy cirkadiánní (Illnerová 1995).  

Cirkadiánní rytmy nejsou pouhým pasivním odrazem pravidelných světelných změn 

v prostředí, ale běží i v neperiodických podmínkách (např. ve stálé tmě) se svojí vnitřní 

periodou (tau). Tento fakt svědčí o jejich endogenní povaze, za kterou je odpovědný vnitřní 

oscilátor neboli pacemaker. Pro cirkadiánní rytmy je charakteristické, že jejich vnitřní perioda 

tau trvá pouze přibližně 24 hodin a její délka je druhově specifická (Aschoff, 1960). 

Odchylka ve vnitřní periodě musí být denně seřizována s 24-hodinovým cyklem světla 

a tmy, který je dán rotací Země kolem své osy. Vnější synchronizátor (Zeitgeber) neupravuje 

jenom délku periody, ale také fázi endogenního oscilátoru. Tím je zajištěno, aby se rytmické 

procesy poháněné vnitřním oscilátorem odehrávaly během určité části dne. Kromě světla 

může plnit funkci synchronizátoru také režim příjmu potravy, vnější teplotní cyklus, farmaka, 

pohybová aktivita či dokonce sociální faktory (Illnerová, 1995). Právě rytmus v příjmu 

potravy a s ním spojené rytmy například v hladinách hormonů či změny metabolického stavu 

buňky jsou jedním z nejdůležitějších synchronizátorů periferních oscilátorů (Schibler et al. 

2003). 

Pro experimentální účely jsou organismy vystavovány podmínkám stálé tmy (dark-

dark, DD), stálého světla (light-light, LL) nebo světelném režimu světlo-tma (light-dark, LD) 

(Ali et al. 1992). Pro vyjádření vnitřního subjektivního času organismu založenému na 

periodě rytmu v konstantních podmínkách (např. na režimu DD) se používá označení 

cirkadiánní čas (circadian time, CT). Cirkadiánní hodina pak představuje 1/24 vnitřní periody 

tau. Interval CT0-CT12 označuje subjektivní den, neboli část cirkadiánního cyklu s periodou 

volného běhu odpovídající době, po kterou jsou denní živočichové aktivní. Subjektivní noc je 
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ohraničena CT12-CT24 a naopak odpovídá intervalu, kdy jsou aktivní noční živočichové (Ali 

et al. 1992).  

2.2 Cirkadiánní systém 

Cirkadiánní systém savců je hierarchicky uspořádaný. Na jeho vrcholu stojí centrální 

hodiny uložené v párové struktuře hypotalamu, v tzv. suprachiasmatických jádrech 

(suprachiasmatic nuclei, SCN). K SCN vedou vstupní dráhy, pomocí nichž jsou 

synchronizovány s vnějším časem. Centrální hodiny pak přenáší tuto rytmickou informaci 

prostřednictvím různých výstupních cest k periferním hodinám, které jsou umístěny jak 

v jiných částech mozku, tak i v periferních tkáních. Jednotlivé buněčné oscilátory 

v periferních tkáních jsou schopny generovat oscilace i bez přítomnosti centrálního 

pacemakeru, avšak pro zajištění funkční tkáňové i orgánové komplexity je nutná přítomnost 

signálů z SCN, které synchronizují jednotlivé buněčné oscilátory mezi sebou a také vzhledem 

k denní době.  

2.2.1 Centrální hodiny 

Sídlem cirkadiánního pacemakeru jsou SCN hypotalamu. Jedná se o párovou strukturu 

lokalizovanou nad překřížením optických nervů (tzv. optické chiasma) na spodině třetí 

mozkové komory. U hlodavců je každé z jader tvořeno shluky přibližně 10 000 neuronů (Leak 

et al. 1999). Na základě produkce rozdílných neuropeptidů a odlišné morfologie je 

rozlišována dorsomediální (dmSCN) a ventrolaterální (vlSCN) část jader (Leak et al. 1999). V 

dorsomediální části, tzv. shell, dochází k expresi zejména arginin vasopresinu (AVP). 

Ventrolaterální část, nazývaná také core, je charakteristická zejména produkcí vasoaktivního 

intestinálního peptidu (VIP). Také většina peptidu uvolňujícího gastrin (GRP) je lokalizována 

v této oblasti. Pro všechny neurony SCN je společná produkce kyseliny γ-aminomáselné 

(GABA) (Moore & Speh 1993). 

Dřívější studie naznačovaly, že každý neuron SCN představuje samostatný a 

autonomní oscilátor (Welsh et al. 1995). Avšak novější práce ukazují, že jednotlivé neurony 

SCN se liší mimo jiné také ve schopnosti generovat rytmické oscilace. Některé neurony 

potřebují k zajištění rytmicity signály od jiných neuronů SCN a nejsou schopny endogenně 

generovat cirkadiánní rytmus v elektrické aktivitě či expresi hodinových genů (Hastings & 

Herzog 2004, Aton et al. 2005). Kromě toho, pokud je přerušena komunikace mezi 

individuálními neurony SCN, vykazují jejich endogenní cirkadiánní hodiny oscilace s 
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rozdílnou vnitřní periodou a také běží s odlišnou fází. Proto, aby mohlo SCN generovat 

robustní cirkadiánní rytmy s jednotnou fází a periodou, musí být jednotlivé oscilátory 

vzájemně synchronizovány. Synchronizace je zajišťována jednak pomocí neuropřenašečů a 

také synaptickými akčními potenciály. 

Pro synchronizaci individuálních neuronů SCN má význam neurotransmiter GABA. 

Nejen že je většina neuronů SCN „GABAergních“, jsou navíc navzájem propojené synapsemi 

nesoucí GABA (A) receptory (Strecker et al. 1997). Jejich prostřednictvím může docházet k 

synchronizaci jednotlivých oscilátorů (Liu & Reppert, 2000) a k regulaci fáze mezi 

ventrálními a dorzálními oscilátory SCN (Albus et al. 2005). Také zmíněný VIP je jedním 

z neuropeptidů, který se na této vnitřní synchronizaci neuronů SCN významně podílí. 

Receptory pro tento peptid (VPAC2/Vipr2) jsou v SCN široce exprimovány. Přibližně 50% 

SCN neuronů odpovídá na VIP změnou v rytmu elektrické aktivity (Reed et al. 2002). Pokud 

nejsou v SCN přítomny funkční receptory pro VIP (VPAC2), cirkadiánní rytmus genové 

exprese i elektrické aktivity je oslaben (Harmar et al. 2002; Cutler et al. 2003). Pokud je 

zamezeno signalizaci VIP přes VPAC2, není zajištěna synchronizace mezi endogenně 

rytmickými neurony SCN (Aton et al. 2005). 

Vzájemná interakce a komunikace mezi neurony SCN není důležitá jen pro 

usměrňování buněk SCN do správné fáze, ale má svůj význam také pro snižování rozdílů 

v délce periody jednotlivých po sobě jdoucích cyklů. Systém vzájemně propojených 

autonomních oscilátorů tak dokáže lépe zajistit tvorbu precizních výstupních rytmů než 

individuální neurony (Herzog et al. 2004; Aton & Herzog 2005). 

2.2.2 Vstupy a výstupy centrálního oscilátoru  

Cirkadiánní systém savců vnímá světlo zejména prostřednictvím fotopigmentu 

melanopsinu. Ten je produkován v podskupině tzv. fotosenzitivních retinálních gangliových 

buněk (Gooley et al. 2001). Axony těchto buněk vedou retinohypotalamickým traktem (RHT) 

přímo k SCN. Hlavním mediátorem, který se podílí na přenosu světelné informace je 

glutamát. Krom glutamátu se ze zakončení RHT uvolňuje také hypofyzární adenylát cyklázu 

aktivující protein (PACAP), který je klíčovým modulátorem glutamátem zprostředkované 

světelné synchronizace cirkadiánních hodin SCN (Chen et al. 1999; Michel et al. 2006). 

K SCN se informace o světle přenáší z retiny i nepřímo přes intergenikulátní lístek talamu. 

Z něj pak vede genikulohypotalamická dráha přímo do vlSCN. Mediátory této dráhy jsou 

neuropeptid Y a GABA (Moore & Card 1994; Harrington et al. 1985). Kromě neuronálních 
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drah jsou neurony SCN také pod vlivem humorálních signálů. Asi nejdůležitější hormonální 

vstup představuje hormon melatonin. Efekt melatoninu na SCN zprostředkovávají s G-

proteiny spřažené melatoninové receptory Mel1a a Mel1b. Za akutní inhibici neuronální 

aktivity v SCN je odpovědný receptor Mel1a. Fázový posun je zajištěn skrz oba podtypy 

receptorů (Liu et al. 1997).  

Jako odpověď na světlo je glutamát uvolněn ze zakončení RHT na postsynaptickou 

membránu neuronů SCN, kde se váže na specifické receptory a aktivuje následně řadu 

signálních drah zahrnujících remodelaci chromatinu (Crosio et al. 2000) a indukci exprese 

tzv. okamžitých časných genů, jako je například c-fos (Morris et al. 1998) a také hodinových 

genů Per1 a Per2 (Shearman et al. 1997). 

Jednou ze signálních drah vedoucích k synchronizaci centrálních hodin je 

MAPK/ERK (mitogen-/ extracelular signal- activated kinase) dráha. Její aktivace vede 

k fosforylaci proteinu CREB (cAMP response element binding protein). Fosforylovaný 

CREB se váže do CRE (cAMP response element) v promotorech genů Per1 a Per2 a aktivuje 

jejich transkripci (Motzkus et al. 2000; Travnickova-Bendova et al. 2002). Významnou roli 

zde hraje také kalcium/kalmodulin dependentní kináza II (CaMKII), jelikož její inhibice 

blokuje světlem-indukovanou expresi Per1 a Per2 v SCN (Yokota et al. 2001). 

Rytmický signál generovaný SCN je předáván dál k periferním hodinám uloženým 

v buňkách různých tělních tkání a synchronizuje je i jejich funkce s denní dobou. Děje se tak 

přes neuronální dráhy vedoucí z SCN do hypotalamu a dalších mozkových struktur či 

prostřednictvím humorálních signálů. Svoji roli zde hraje také autonomní nervový systém. 

Periferní hodiny tedy představují důležitou součást cirkadiánního systému. Periferním 

oscilátorům a principu jejich synchronizace je věnována samostatná kapitola této práce (viz 

kapitola 2.4 a 2.5). 

2.3 Cirkadiánní hodiny na molekulární úrovni  

Rozvoj v oblasti molekulární biologie umožnil identifikovat molekulární podstatu 

tvorby cirkadiánních rytmů. Ta spočívá v rytmické expresi tzv. hodinových genů a jejich 

proteinových produktů. Hodinové geny jsou definovány jako geny, které jsou nezbytné pro 

funkci hodin. Vzájemně spolu interagují prostřednictvím transkripčně-translačních 

zpětnovazebných smyček, kdy se cyklus aktivace a represe genové exprese opakuje s 

cirkadiánní periodou, tj. přibližně každých 24 hodin. Hodinové geny, resp. jejich produkty, 

představují buď pozitivní, nebo negativní elementy ovlivňující transkripci.  
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2.3.1 Hodinové geny 

Period geny 

Savci disponují třemi Period geny, jež se označují Per: Per1, Per2 a Per3. 

Promotorová oblast mPer1 genu zahrnuje pět E-box sekvencí a také DBPE (DBP-binding 

element) sekvenci. V oblasti promotoru mPer2 genu byly nalezeny také dvě E-box sekvence. 

Avšak konzervovaný E-box element u mPer2 nemá typickou sekvenci E-box elementu 

(CACGTG) jako je to v případě mPer1. U mPer2 má atypickou sekvenci (CACGTT). 

Promotorová oblast Per3 genu neobsahuje konzervovanou E-box sekvenci, ale zahrnuje dvě 

DBP- vazebná místa (Yamamoto et al. 2004). 

Dosavadní práce ukázaly, že pro robustní autonomní cirkadiánní oscilace v transkripci 

Per2 in vitro a in vivo je esenciální E-box-podobná sekvence (Akashi et al. 2006; Yoo et al. 

2005). Autonomních transkripčních oscilací Per2 se kromě této sekvence účastní také 

„downstream“ oblast (Akashi et al. 2006). Nedávno byl v „upstream“ promotorové oblasti 

hPer genů poblíž místa počátku transkripce identifikován tzv. EE-element. Oblast EE-

elementu v promotoru Per2 zahrnuje E-box-podobnou sekvenci (E1) oddělenou krátkým 6bp 

úsekem od dalšího nekanonického E-box elementu (E2). Navíc bylo prokázáno, že EE-

element u všech tří hPer genů je schopen řídit cirkadiánní oscilace luciferázové aktivity, ale 

s rozdílnou amplitudou. Nejvyšší amplitudu vykazovaly oscilace hPer2. Důvodem slabých 

oscilací Per3 se ukázala být právě koncová GAG sekvence v E2 elementu, jelikož její 

nahrazení kanonickou GTG sekvencí vedlo k významnému nárůstu amplitudy. (Nakahata et 

al. 2008). Přítomnost funkčních E1 i E2 elementů spolu s oddělujícím úsekem o přesně daném 

počtu nukleotidů představuje minimální sekvenci potřebnou pro tvorbu robustních 

cirkadiánních oscilací Per2 (Nakahata et al. 2008). E2 element efektivně váže 

CLOCK:BMAL1 komplex jak in vitro, tak in vivo, a je zodpovědný za řízení většiny 

transkripčních oscilací z mPer2 lokusu, i když nenese sekvenci kanonického E-box elementu 

(Yoo et al. 2005). Transkripce Per1 je aktivována vazbou CLOCK:BMAL1 heterodimeru do 

E-box elementů v promotorové oblasti Per1 (Gekakis et al. 1998). 

Úloha jednotlivých Per genů se významně liší. Per2 má značný význam 

při generování cirkadiánních rytmů, jelikož u Per2 mutantů dochází k vymizení cirkadiánní 

rytmicity (Zheng et al. 1999), zatímco mPer1-/- myši vykazují stálý rytmus v pohybové 

aktivitě, pouze s kratší periodou (Zheng et al. 2001; Bae et al. 2001). Vyřazení mPer3 genu 

nezpůsobuje výrazné změny v denních rytmech (Shearman et al. 2000a; Bae et al. 2001). Na 
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rozdíl od mPer1 a mPer2 genů, není exprese mPer3 během subjektivní noci indukovatelná 

světelným pulzem (Zylka et al. 1998). 

V SCN dosahují cirkadiánní oscilace transkriptů mPer1 maxima přibližně v polovině 

subjektivního dne, tj. v CT4-CT6. Rytmus v hladinách mPer2 je za Per1 opožděn a maxima 

dosahuje v CT8. mPer3 RNA dosahuje maximálních hodnot v intervalu CT4-CT8 (Reppert & 

Weaver 2001). Exprese mPer genů v periferních tkáních je oproti SCN opožděna. Maximální 

hladiny mPer2 mRNA jsou v periferních orgánech dosaženy v intervalu CT12-CT16. Hladina 

mPer1 mRNA dosahuje maxima o něco dříve než u mPer2, v CT12. V případě mPer3 je 

maximální hladina mRNA dosažena nejdříve, v CT8-CT12 (Yamamoto et al. 2004).  

Rytmus v tvorbě mPER1 a mPER2 proteinů je vůči mRNA zpožděn asi o 4-6 hodin 

(Lee et al. 2001). PER1 a PER2 proteiny vykazují největší homologii. Protein mPER1 je 

s proteinem mPER2 homologní ze 46%. Protein mPER3 vykazuje s těmito proteiny nižší 

homologii. Nejvíce konzervovaná oblast se nachází v PAS doméně (Zylka et al. 1998), bHLH 

doménu mPER proteiny nemají. mPER proteiny dimerizují s proteiny mCRY. Komplex 

mPER:mCRY je v neuronech SCN transportován do jádra na přelomu subjektivního dne a 

noci, tedy v CT12. V jádře pak tento komplex interaguje s heterodimerem 

mCLOCK:mBMAL1 a tlumí svojí vlastní transkripci (Reppert & Weaver 2001). Tvorba 

heterodimeru mPER:mCRY je podmíněna fosforylací mPER. Fosforylace mPER proteinů má 

také pozitivní vliv na jejich degradaci čím zpomaluje jejich vstup do jádra (Lee et al. 2001). 

Cryptochrome geny 

Proteinové produkty Cryptochrome genů (Cry) jsou strukturními homology opravného 

enzymu DNA fotolyázy, které však ztratily její opravnou funkci. CRY proteiny obsahují 

charakteristickou flavinovou a pterinovou skupinu, prvně rozpoznanou u rostlin. U 

Drosophily jsou CRY důležité pro cirkadiánní fotorecepci, zatímco u savců jsou hlavním 

negativním elementem zpětnovazebné smyčky hodinového mechanismu. U savců byly 

identifikovány dva Cry geny, homology Cry1 a Cry2, které mají oba esenciální roli pro funkci 

hodinového mechanismu (van der Horst et al. 1999). 

Jak mCry1, tak mCry2 jsou exprimovány v SCN, avšak pouze hladiny mCry1 RNA 

zde vykazují cirkadiánní oscilace. Hladiny mCry1 RNA jsou v SCN na nejvyšší úrovni během 

subjektivního dne, v CT10 (Reppert & Weaver 2001). Naproti tomu v periferních orgánech 

jsou rytmicky exprimovány oba mCry geny, ale ne synchronně. Maximální hladiny mCry2 

RNA jsou v periferních orgánech vzhledem k mCry1 dosaženy o 6- hodin dříve. Exprese 

mCry1 probíhá téměř ve stejné fázi jako v případě mPer2. Rytmická exprese mCry genů je 
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závislá na přítomnosti funkčního CLOCK proteinu (Kume et al. 1999), stejně jako exprese 

mPer (Jin et al. 1999). Cry geny obsahují funkční CACGTG E-box sekvenci, na který se váže 

komplex CLOCK:BMAL1 a aktivuje jejich transkripci (Kume et al. 1999).  

CRY1 a CRY2 proteiny vykazují až 73% homologii a přes PAS doménu dimerizují s 

PER proteiny. Komplex PER:CRY se následně translokuje do jádra, kde interaguje s 

aktivačním komplexem CLOCK:BMAL1 a inhibuje tak svoji vlastní transkripci. Na rozdíl od 

mCRY, samotné mPER proteiny mají pouze slabou translokační schopnost a slabý inhibiční 

efekt na CLOCK:BMAL1 komplex (Kume et al. 1999). Nicméně nárůst koncentrace mPER 

v čase je kritickým krokem pro interakci mPER a mCRY a následnou akumulaci komplexu 

v jádře. Bez interakce s mCRY jsou fosforylované PER2 proteiny nestabilní (Lee et al. 2001), 

jelikož je tato interakce chrání před ubiquitinilací a následnou proteazomální degradací 

(Yagita et al. 2002). Na druhou stranu mCRY nejsou nezbytné pro stabilizaci fosforylovaných 

mPER1 (Lee et al. 2001). Zatímco dalece mCry1 vede ke zkrácení periody rytmu, odstranění 

mCry2 naopak k prodloužení periody. Mutace v obou genech vede k úplné ztrátě cirkadiánní 

rytmicity. Lze tedy říct, že nejen robustní oscilace mPER, ale i přítomnost funkčních mCry je 

esenciální pro fungování negativní zpětnovazební smyčky (Lee et al. 2001; Kume et al. 1999).  

Clock gen 

První hodinový gen, který byl nalezen u savců je právě gen Clock. mClock kóduje 

bHLH(basic helix-loop-helix)-PAS(Period-Arnt-Single-minded) transkripční faktor. Protein 

mCLOCK tudíž obsahuje PAS dimerizační doménu a také bHLH vazebnou doménu (King et 

al. 1997; Antoch et al. 1997). Pomocí PAS domény vytváří heterodimer s BMAL1 proteinem. 

Prostřednictvím bHLH domény se CLOCK spolu s BMAL1 vážou do E-box sekvencí 

v promotorech genů Per a Cry a aktivují jejich transkripci. PER a CRY později uzavírají tuto 

transkripčně-translační smyčku tím, že inhibičně asociují s BMAL1:CLOCK navázaným do 

E-box elementů svých vlastních genů (Reppert et Weaver 2001).  

Clock nevykazuje v SCN rytmické změny ve své expresi na transkripční ani translační 

úrovni (Lee et al. 2001), avšak vykazuje cirkadiánní rytmus ve své jaderné lokalizaci. Navíc 

translokace CLOCK proteinu do jádra je závislá na proteinu BMAL1 (Kondratov et al. 2003). 

Fosforylace není v zásadě nevyhnutná pro vazbu CLOCK na DNA ani pro jeho vazbu 

s BMAL1. Na druhou stranu pro interakci s PER a CRY proteiny je fosforylace CLOCK 

nutná (Lee et al. 2001). 

Inhibice transkripční aktivity CLOCK:BMAL1 heterodimeru nespočívá v rozrušení 

jeho vazby s DNA. CLOCK:BMAL1 zůstává konstitutivně navázán na DNA během celého 
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cirkadiánního cyklu, ale jeho aktivita je negativně regulována rytmicky se objevující interakcí 

s PER:CRY komplexem (Lee et al. 2001). 

U clock/clock mutantních myší dochází k transverzi adeninu za tymin a následkem 

toho je při sestřihu nascentního transkriptu vynechán exon 19, který je situován v C-

terminální oblasti genu Clock bohaté na glutamin, resp. v transaktivační doméně CLOCK 

transkripčního faktoru. Díky tomu mutované mCLOCK proteiny mají sníženou schopnost 

aktivace transkripce. Nicméně PAS a bHLH domény nejsou mutací zasažené a mCLOCK tak 

mohou dál tvořit heterodimery s mBMAL1 a vázat se na DNA (King et al. 1997).  

V SCN clock/clock mutantních myší není přítomen rytmus v mCry1 RNA. Rytmus 

mCry2 RNA, který je za normálních okolností slabý, je u clock/clock mutantů ještě více 

utlumen (Kume et al. 1999). Také amplituda rytmu exprese RNA všech tří mPer genů je u 

clock/clock mutantních myší významně redukován (Jin et al. 1999). V periferních orgánech 

clock/clock mutantních myší byl rytmus mCry1 RNA utlumen a fázově předběhnut, a 

v případě mCry2 RNA úplně vyrušen (Kume et al. 1999). Tudíž rytmická exprese komponent 

negativní zpětnovazební smyčky je závislá na přítomnosti funkčního mCLOCK proteinu.  

Překvapivě u myší, kterým byl odstraněn Clock gen byl pozorován robustní 

cirkadiánní rytmus v pohybové aktivitě, s periodou zkrácenou pouze o 20 minut (DeBruyne et 

al., 2006). Naproti tomu perioda pohybové aktivity myší s mutací v Clock genu trvá až 27 

hodin a také molekulární rytmy jsou podstatně utlumené (Lowrey & Takahashi 2004). 

Důvodem je skutečnost, že u myší, kterým funkční CLOCK zcela chybí, může alespoň 

částečně jeho funkci zastat protein NPAS2 (neuronal PAS domain protein 2). Komplex 

NPAS2:BMAL1 je také schopen indukce transkripce Per a Cry genů a inhibice transkripce 

genu Bmal1 (Reick et al. 2001). Zatímco deficit CLOCK proteinu měl jen malý vliv na 

amplitudu oscilací Rev-erb-a mRNA v SCN, v játrech docházelo k výraznému snížení 

(DeBruyne et al. 2006). Důvodem je absence NPAS2 v periferních oscilátorech. Obecně lze 

tedy říct, že nepřítomnost CLOCK má rozdílný efekt na robustnost oscilací mRNA 

hodinových genů SCN a periferie.  

Bylo prokázáno, že CLOCK protein má enzymatickou aktivitu, konkrétně vykazuje 

histon-acetyltransferázovou aktivitu (HAT). Díky této své aktivitě se podílí na remodelaci 

chromatinu v rámci cirkadiánní regulace genové exprese (Doi et al. 2006). Jedním ze 

substrátů CLOCK proteinu je také jeho dimerizační partner protein BMAL1. Acetylace 

BMAL1 usnadňuje navázání mCRY1 proteinu na komplex mCLOCK:mBMAL1 a tím i 

následné reprimování transkripce (Hirayama et al. 2007). 



Diplomová práce Lucia Paušlyová 

 

22 

Bmal1 gen 

V promotoru genu Bmal1 byly nalezeny dvě RORE oblasti (Rev/ROR response 

element) obsahující konzervovanou sekvenci WAWNTRGGTCA (W = A nebo T, R = A 

nebo G). Tato sekvence je rozpoznávána proteiny ROR a REV-ERB, které patří do rodiny 

sirotčích receptorů (tzv. nuclear orphan receptors) (Harding & Lazar 1993). REV-ERBα 

funguje jako negativní regulátor transkripce Bmal1 v centrálních i periferních hodinách a po 

jeho vazbě na RORE dochází k represi transkripce Bmal1. Exprese Rev-erbα je řízena vazbou 

CLOCK:BMAL1 komplexu na E box jeho promotoru (Preitner et al. 2002), a proto je exprese 

Bmal1 také pod cirkadiánní kontrolou.  

Hladiny Bmal1 mRNA dosahují v SCN maxima až uprostřed subjektivní noci, mezi 

CT15-CT18 a v periferii s počátkem subjektivního dne (Reppert & Weaver 2001). Během 

subjektivního dne je v SCN hladina Bmal1 transkriptů na minimu, přičemž hladina proteinu 

REV-ERBα dosahuje maximálních hodnot (Hastings et al. 2003). Tento fázový vztah 

reflektuje už zmíněný fakt, a sice že exprese Bmal1 je negativně regulována proteinem REV-

ERBα (Yu et al., 2002). Dřívější práce ukázaly, že transkripce Bmal1 je pozitivně regulovaná 

PER2 proteiny (Shearman et al. 2000b; Yu et al. 2002) a to nepřímo, skrze inhibici 

transkripce Rev-erbα (Preitner et al. 2002).  

Rytmus BMAL1 proteinu se objevuje s 4-6 hodinovým zpožděním (Shearmann et al. 

2000b), i když jiná práce nenalezla velký časový posun (Lee et al. 2001). Pro protein BMAL1 

se někdy používá také označení MOP3, JAP3 či ARNT3. BMAL1 protein obsahuje jak PAS, 

tak i bHLH vazebnou doménu. BMAL1 tvoří heterodimer s CLOCK proteinem a váže se do 

E-box sekvence v promotorech cílových genů. Prostřednictvím tohoto komplexu BMAL1 

inhibuje nepřímo i svojí vlastní transkripci. Negativní regulátorem aktivity CLOCK:BMAL1 

komplexu je heterodimer PER:CRY (Reppert & Weaver 2001). CRY jsou hlavními 

negativními regulátory transaktivační funkce CLOCK:BMAL1. PER proteiny jsou slabými 

represory (Kondratov et al. 2006). U Bmal1 -/- mutantních myší není CLOCK protein 

schopen akumulace v jádře v důsledku absence BMAL1 proteinu (Kondratov et al. 2003). 

Tyto myši ztrácí rytmus v pohybové aktivitě a jsou arytmické také na molekulární úrovni 

(Bunger et al. 2000). Fosforylace BMAL1 není pro vytvoření komplexu CLOCK:BMAL1 

esenciální. BMAL1 je schopen interakce s CLOCK proteinem jak ve fosforylované, tak 

v nefosforylované formě (Lee et al. 2001). Nicméně dimerizace CLOCK a BMAL1 přes PAS 

doménu je nezbytná pro fosforylaci BMAL1 a také CLOCK (Kondratov et al., 2003). Je 

zajímavé, že komplex je aktivní při nejnižší koncentraci CLOCK a BMAL1, což naznačuje, 
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že fosforylace je determinujícím faktorem transkripční aktivity tohoto heterodimeru (Lee et 

al. 2001). 

Rev-erbα gen 

Gen Rev-erbα označován také jako Ear1je členem velké rodiny transkripčních faktorů 

zvaných sirotčí receptory (tzv. nuclear orphan receptors). REV-ERB vykazují strukturní 

podobnost s receptory pro thyroidní hormony (TR) a receptory pro kyselinu retinovou (RAR). 

REV-ERB obsahují DNA vazebnou dimerizační doménu, jejímž strukturním motivem je 

zinkový prst (Harding & Lazar 1993). Exprese genu Rev-erb-α probíhá přes 2 mRNA 

izoformy, Rev-erbα1 a Rev-erbα2. K iniciaci transkripce Rev-erbα1 mRNA dochází z 

promotoru P1, zatímco transkripce Rev-erbα2 mRNA je spuštěna z promotoru P2. 

V promotoru P1 byl nalezen jeden kanonický E-box element (CACGTG) a dva odlišné E-box 

elementy tvořené sekvencí CACATG. Promotor P2 obsahuje čtyři kanonické E-box sekvence 

a také jeden odlišný E-box, podobně jako u promotoru P1. Jak P1 tak i P2 promotory obsahují 

DNA sekvence potřebné pro aktivaci transkripce Rev-erbα přes CLOCK:BMAL1 

heterodimer. Cry1 exprese vede k narušení BMAL1:CLOCK indukované aktivace těchto 

promotorů (Triqueneaux et al. 2004). Analýza exprese Rat-1 fibroblastů vystavených 

sérovému šoku ukázala, že obě izoformy Rev-erb-α mRNA vykazují cirkadiánní expresi, 

nicméně tato jejich sérem-indukovaná transkripce je regulována odlišně (Triqueneaux et al. 

2004). Kromě E-box sekvencí byl v promotoru Rev-erb nalezena také oblast RevRE (Rev-erb 

response element). Tu tvoří 5 kpb dlouhá A/T bohatá oblast následovaná sekvencí AGGTCA 

(Harding & Lazar 1993). 

Hladiny mRNA Rev-erbα dosahují v SCN maxima během subjektivního dne (Preitner 

et al. 2002). Vazba REV-ERBα do RevRE/RORE elementů v promotoru Bmal1 vede k jeho 

represi a to tím, že rekrutuje korepresor (NCoR)/histon deacetylázu 3 (HDAC3) do této 

oblasti (Yin & Lazar 2005). REV-ERBα kontroluje aktivitu také jiných hodinových genů než 

genu Bmal1. Porovnání cirkadiánních profilů hladin mRNA Clock, Cry1, Cry2 a Per2 genů 

v játrech Rev-erbα -/- myší a kontrol ukázalo výrazný efekt nepřítomnosti Rev-erbα na 

amplitudu rytmické exprese Clock a Cry1.U Rev-erbα -/- myší je značně snížená amplituda 

Cry1 a v případě Clock mRNA není rytmus přítomen. Na akumulaci Cry2 a Per2 mRNA a 

také proteinů PER2 a CRY2 má tato mutace pouze malý vliv. Avšak proteiny BMAL1 a 

CLOCK na rozdíl od svých transkriptů vykazují vysokou hladinu i u mutantních jedinců 

(Preitner et al. 2002). 
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Také mRNA genu Rev-erbβ, který je homologem genu Rev-erbα, vykazuje cirkadiánní 

rytmus v expresi mRNA a v hladinách proteinů (Bugge et al. 2012). Deficit Rev-erbα nebo 

Rev-erbβ genu nenaruší cirkadiánní expresi Bmal1v játrech, zatímco utlumení exprese Rev-

erbβ ve fibroblastech z Rev-erbα-/- myší vede k výraznému snížení amplitudy exprese Bmal1 

až k její ztrátě. To demonstruje fakt, že pro udržení normální exprese hodinových genů je 

potřeba alespoň jeden funkční Rev-erb gen (Bugge et al. 2012). 

CLOCK:BMAL1 komplex aktivuje Rev-erbα transkripci, což vede k denním 

oscilacím proteinu REV-ERBα, který zpětně inhibuje expresi Bmal1(Preitner et al. 2002). Je 

také známo, že REV-ERBα je schopen represe své vlastní transkripce in vitro. Děje se tak 

prostřednictvím vazby homodimeru REV-ERBα do RevRE elementu jeho promotoru 

(Adelmant et al. 1996). O RevRE/RORE vazebné místo v promotoru genu Bmal1 kompetuje 

REV-ERBα s RORα, který je dalším transkripčním faktorem z rodiny sirotčích jaderních 

receptorů. Pokud se naváže RORα, dochází k aktivaci transkripce Bmal1 (Akashi et al. 2005; 

Guillaumond et al. 2005). Fosforylace proteinu REV-ERBα se zdá být kritická pro hodinový 

mechanismus, jelikož ovlivňuje jeho stabilitu. To demonstrovala práce, kdy inhibice glykogen 

syntázy kinázy 3β in vitro vedla k rapidní proteazomální degradaci REV-ERBα a aktivaci 

Bmal1 (Yin et al. 2006).  

Kasein kináza I epsilon  

Savčí gen CKIε představuje ortolog genu doubletime (Dbt) u Drosophily. Tento gen 

kóduje serin/threoninovou protein kinázu s regulační doménou na C-konci (Eide & Virshup 

2001). Protein CKIε je exprimován konstitutivně v periferních orgánech a v SCN a jeho 

aktivita CKIε je inhibována autofosforylací (Lee et al. 2001) 

Fosforylace PER proteinů pomocí CKIε má vliv na jejich dimerizaci s CRY proteiny a 

jejich společnou translokaci do jádra (Lee et al. 2001). Fosforylace mPER2 zprostředkovaná 

CKIε je rozeznávána adaptorovým proteinem ubiquitin ligázy a je požadována pro následnou 

proteazomální degradaci mPER2. CKIε je schopna fosforylovat také proteiny mBMAL1 a 

mCRY. Avšak v případě mCRY1 a mCRY2 k fosforylaci CKIε dochází pouze tehdy, když 

jsou CRY i CKIε v komplexu s PER1 nebo PER2 (Eide et al. 2005). Také homolog této 

kinázy, CKIδ je schopen fosforylovat proteiny PER, CRY a BMAL1 (Lee et al. 2001; Akashi 

et al. 2002). 

Studie u tau mutantních syrských křečků (nesoucích spontánní semidominantní mutaci 

tau vedoucí k výraznému zkrácení cirkadiánní periody) odhalila, že tau lokus kóduje CKIε. 

Mutantní forma tohoto proteinu je sice schopna vázat PER proteiny, ale má poruchu 
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enzymatické aktivity a tedy sníženou schopnost fosforylace PER proteinů. Následkem toho 

dochází k rychlejší akumulaci PER:CRY heterodimerů v cytoplazmě a jejich rychlejšímu 

vstupu do jádra (Lowrey et al. 2000). S funkcí CKIε souvisí také dědičný syndrom fázového 

předběhnutí spánkové fáze (Familial Advanced Sleep Phase Syndom, FASPS). Lidé s tímto 

syndromem mají mutaci ve fosforylačním místě hPER2, díky které CKIε fosforyluje hPER2 

s nižší efektivitou. To pak vede k narušení degradace hPER2 proteinu a urychlení jeho vstupu 

do jádra. Výsledkem toho je zkrácení vnitřní periody a tedy až 4 hodinové fázové předběhnutí 

cirkadiánních hodin (Toh et al. 2001). Lze tedy říct, že CKIε je kritickou komponentou pro 

zajištění cirkadiánní periody hodinového mechanismu. 

2.3.2 Obecné schéma hodinového mechanismu 

Pozitivními elementy základní zpětnovazební smyčky jsou proteiny CLOCK a 

BMAL1 patřících do rodiny bHLH-PAS transkripčních faktorů, které pomocí svých PAS 

domén spolu dimerizují. Heterodimer CLOCK:BMAL1 se pak prostřednictvím bHLH DNA 

vazebné domény váže do E-box elementů v promotorech Period (Per1, Per2 a Per3) a 

Cryptochrome (Cry1 a Cry2) a aktivuje jejich transkripci (Reppert & Weaver 2001) (viz Obr. 

1).  

Negativní část smyčky tvoří právě proteiny PER1, PER2, CRY1 a CRY2. Poté co 

PER1,2 dosáhnou svojí kritické cytosolické koncentrace vytvoří heterodimery s CRY1,2 

proteiny, které umožňují jejich přesun do jádra (Lee et al. 2001). Komplex PER:CRY pak 

inhibičně interaguje s pozitivními regulátory transkripce svých vlastních genů, tj. 

s komplexem CLOCK:BMAL1 a tím uzavírá negativní část základní regulační smyčky. 

Důležitým faktorem negativní regulace aktivačního komplexu CLOCK:BMAL1 je protein 

CRY (Kondratov et al. 2006). 

CLOCK:BMAL1 se účastní řízení také další regulační smyčky, která vede k aktivaci 

transkripce genů Rev-erbα a Rorα (Triqueneaux et al., 2004). Proteinové produkty obou 

těchto genů (REV-ERBα, RORα) kompetují o vazebné místo na RORE elementu 

(RevRE/ROR element) v promotoru Bmal1. Zatímco vazba REV-ERBα vede k represi 

transkripce Bmal1, navázání RORα ji aktivuje (viz Obr. 1) (Guillaumond et al. 2005). 

Následkem toho cirkadiánní exprese genu Bmal 1 probíhá v opačné fázi než exprese genů Per 

a Cry. Exprese Per a Cry dosahují maxima během subjektivního dne a exprese Bmal1 

dosahuje maxima naopak během subjektivní noci (Reppert a Weaver, 2001).  
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Obr. 1: Obecné schéma hodinového mechanismu. Převzato z (Ko et Takahashi, 2006). 

 

Pro zajištění cirkadiánní periody hodinového mechanismu jsou důležité posttranslační 

modifikace hodinových proteinů, jako jsou fosforylace a ubiquitinilace, které ovlivňují jejich 

stabilitu a dynamiku jaderného transportu. 

Hladiny PER, CLOCK a BMAL1 proteinů jsou během 24 hodinového cyklu 

fosforylovány. Pro tvorbu PER:CRY heterodimeru a jeho následný přesun do jádra je důležitá 

fosforylace PER. Fosforylované PER dimerizují ochotněji. Za fosforylaci PER je odpovědná 

kasein kináza 1 epsilon (CK1ε). Ta vytváří komplex s PER:CRY a společně s ním se 

translokuje do jádra. Fosforylace také urychluje proteazomální degradaci PER, před kterou je 

tento protein chráněn díky interakci s CRY proteiny (Lee et al. 2001; Yagita et al. 2002). 

Kromě CK1ε má fosforylační schopnost také její homolog CK1δ (Akashi et al. 2002). 

Dynamiku degradace CRY zajišťuje FBXL3 protein, který je součástí E3 ubiquitin-

ligázového komplexu. Dvě nedávné práce ukázaly, že mutace FBXL3 (F box family of 

ubiquitin E3 ligases) vede ke ztrátě schopnosti FBXL3 vázat CRY proteiny, čímž dochází k 

jejich stabilizaci v důsledku narušení procesu jejich degradace. To vede k prodloužení 

působení CRY coby negativního elementu, a tím i represi aktivace hodinových genů a 



Diplomová práce Lucia Paušlyová 

 

27 

následně k prodloužení cirkadiánní periody až na 26 hodin (Siepka et al. 2007; Godinho et al. 

2007). 

Tento mechanismus se uplatňuje jak v centrálních tak i v periferních hodinách. Avšak 

exprese genů v periferii je vůči SCN fázově zpožděna, například v plicích o 7 hodin, u 

svalové tkáně a jater o 10-11 hodin (Yamazaki et al. 2000). 

E-box sekvence se nachází i v promotorech jiných genů než hodinových (Obr. 1). To 

umožňuje rytmické řízení jejich transkripce prostřednictvím vazby CLOCK:BMAL1 na jejich 

promotory. Tyto geny se označují jako hodinami kontrolované geny (clock controlled genes, 

CCGs). CCGs nejsou nezbytné pro vlastní chod hodinového mechanismu, ale na regulaci 

jejich exprese se uplatňuje stejný princip zpětnovazebné smyčky jako u hodinových genů 

(Reppert & Weaver 2001). Příkladem CCGs v SCN je již zmíněný AVP (Kalsbeek et al. 

1996), v periferních tkáních je např. typickým CCG albumin D-element vázající protein 

(DBP) (Ripperger et al. 2000), který funguje jako transkripční aktivátor řady genů kódujících 

v periferních tkáních metabolicky významné proteiny. 

2.4 Periferní oscilátory 

2.4.1 Charakterizace periferních oscilátorů 

SCN byla dlouhou dobu považována za jediný oscilátor řídící cirkadiánní rytmy u 

savců. Ovšem již dřívější práce naznačovaly existenci savčích oscilátorů i mimo SCN, např. 

na základě pozorování světlem vyvolaných rytmických oscilací v syntéze melatoninu v retině 

in vitro (Tosini & Menaker, 1996). S objevem hodinových genů se otevřely možnosti nejen 

pro poznání molekulární podstaty cirkadiánních oscilací v SCN, ale také pro objevení jejich 

existence v jiných oblastech savčího těla. Ukázalo se, že k rytmické expresi hodinových genů 

nedochází pouze v retině a SCN, ale i v oku a dokonce v játrech, kosterním svalstvu, ve 

varlatech (Zylka et al. 1998), srdci (Young et al. 2006), distálním kolonu (Sládek et al. 2012). 

Dosud byly objeveny oscilátory i v dalších oblastech mozku jako jsou např. amygdala, další 

jádra hypotalamu a mozeček (Feillet et al. 2008). Předpokládá se, že oscilátory se nachází ve 

většině, pokud ne ve všech buňkách těla. 

V roce 1998 publikovala kolektiv vědců z laboratoře Ueli Schiblera fascinující 

výsledky. Na kultuře Rat-1 fibroblastů demonstrovali, že periferní oscilátory dokážou 

generovat cirkadiánní oscilace v expresi hodinových genů in vitro, tedy i bez přítomnosti 

signálů z SCN a navíc v immortalizovaných buňkách. Oscilace sice po 3-4 dnech vymizely, 

ale aplikací séra je bylo možné znovu vybudit (Balsalobre et al. 1998). Také kultivace 



Diplomová práce Lucia Paušlyová 

 

28 

tkáňových explantátů z mPer1:Luc transgenních myší prokázala tuto schopnost periferních 

oscilátorů (Yamazaki et al. 2000). Nicméně po 2-7dnech, v závislosti na druhu tkáně, došlo k 

utlumení aktivity luciferázy, zatímco u SCN zůstala aktivita luciferázy nezměněná i po 30 

cyklech. Fakt, že k postupnému utlumování rytmů docházelo nejen ve zmíněných 

případech (tkáňových explantátech či v buněčné kultuře), ale i in vivo po odstranění SCN 

(Akhtar et al. 2002), korespondoval s dosavadní představou o SCN jako o jediném zdroji 

autonomních a samoudržitelných oscilací, který pohání periferní oscilátory 

Později se však objevila práce, která tuto představu zpochybnila. Detekce 

luminiscence fuzního proteinu PERIOD2::LUCIFERÁZY prokázala, že periferní oscilátory 

jsou schopné generovat oscilace minimálně po dobu 20 dnů ex vivo (Yoo et al. 2004). Práce 

navíc ukázala, že u jaterních explantátů myší, kterým byla chirurgicky odstraněna SCN, 

nedochází k úplné ztrátě cirkadiánního rytmu v luminiscenci, ale pouze k snížení amplitudy 

rytmu. Děje se tak zřejmě následkem vnitřní desynchronizace buněčných oscilátorů v rámci 

dané tkáně. Monitorování cirkadiánních rytmů v expresi hodinových genů s rozlišením 

jednotlivých buněčných oscilátorů potvrdilo tento předpoklad (Welsh et al. 2004). Tento 

metodický přístup prokázal, že příčinou utlumení výstupních oscilací v transientně 

synchronizované kultuře fibroblastů, tkáňových explantátech a také v tkáních jedinců s lézi 

SCN jsou mezibuněčné rozdíly v délce periody jednotlivých oscilátorů, ke kterým dochází v 

důsledku absence synchronizačních signálů. 

Jak již bylo zmíněno, fáze exprese hodinových genů je v periferii jiná než v SCN, ale 

fázový vztah jednotlivých komponent molekulárního mechanismu je v SCN a v periferiích 

podobný. Například exprese Bmal1 je vzhledem k Per2 i zde v antifázi (Yagita et al. 2001). 

Hodinový mechanismus periferních oscilátorů má určitá specifika. Centrální oscilátory 

neuronů SCN jsou propojené prostřednictvím synaptických a parakrinních signálů (viz 

kapitola 2.2.1.), zatímco oscilátory v buňkách periferních tkání nebo tkáňových kultur tento 

způsob vzájemné komunikace zřejmě nemají. Pro zajištění fázové koherence potřebují buňky 

periferních tkání signály z SCN (Guo et al. 2006). Z toho také vyplývá jejich odlišná kapacita 

pro kompenzaci odchylek na úrovni exprese hodinových genů. Zatímco oscilátory v SCN 

řezech v kultuře dokážou částečně kompenzovat nepřítomnost Per1 nebo Cry1 genu a udržet 

rytmicitu výstupních rytmů, periferní buňky v kultuře, tkáně i neurony disociované z SCN 

tuto schopnost nemají (Liu et al. 2007). Navíc i mutace hodinových genů mohou mít rozdílný 

efekt v periferii a SCN. Například v periferních tkáních clock/clock mutantních myší je 
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hladina Bmal1 mRNA výrazně zvýšena, v SCN je hladina naopak snížena a v podstatě 

nevykazuje významné cirkadiánní oscilace (Oishi et al. 2000).  

2.4.2 Význam periferních hodin 

Podle studií na úrovni „genome-wide“ transkripce prováděné v periferních tkáních 

existuje rozsáhlý repertoár (2-15%) genů vykazujících cirkadiánní průběh ve své expresi. 

(Akhtar et al. 2002; Storch et al. 2002; Panda et al. 2002). Velká část těchto cyklicky se 

kumulujících transkriptů kóduje proteiny, které regulují tkáňově-specifické fyziologické 

procesy. Mnohé z nich jsou proteiny klíčové pro zpracování potravy a zachování energetické 

homeostáze. Jedná se například o cytochrom P450 (enzymy zahrnuté ve zpracování 

cholesterolu), enzymy glykogen syntézu a glykogen fosforylázu, (důležité pro metabolismus 

cukrů), či transkripční faktor PPAR (peroxisome proliferator-activated receptor) (účastnící se 

metabolismu mastných kyselin) (Panda et al. 2002). Například cytochrome P450 enzymy jsou 

v játrech pod kontrolou CCGs, transkripčních faktorů DBP, TEF a HLF (Gachon et al. 2006). 

Jeden z významů této časové koordinace zřejmě spočívá v oddělení chemicky 

nekompatibilních reakcí. To lze demonstrovat na dvojici enzymů glykogen syntázy a 

glykogen fosforylázy, které mají protichůdnou funkci a musí být tudíž exprimovány v 

antifázi. Pokud by totiž docházelo k vysoké expresi obou enzymů souběžně, nebylo by možné 

po příjmu potravy zajistit polymeraci glukózy na glykogen a vytvořit tak energetické zásoby 

(Ishikawa et al. 1980). Další role časového systému spočívá v přípravě metabolických drah na 

blížící se příjem a zpracování potravy a v omezení procesů nesoucích i vedlejší negativní 

účinky, jenom na dobu, kdy jsou nezbytné (Schibler et al. 2007). 

Význam funkčních periferních hodin pro zajištění správného průběhu metabolických 

procesů dobře demonstrovala nedávná práce, kdy bylo prostřednictvím Cre-loxP systému 

zajištěno tkáňově specifické vyřazení genu Bmal1 v játrech. Následkem této specifické 

inaktivace trpěly myši hypoglykémií, zatímco nepřítomnost BMAL1 na úrovni všech buněk 

organismu k této poruše nevedla. Obdobné projevy vykazují také Per1-/- a Per2 -/- mutantní 

myši (Lamia et al. 2008).  

2.5 Synchronizace periferních oscilátorů 

Cirkadiánní hodiny periferních orgánů nemohou na rozdíl od hodin v SCN přijímat 

informaci o denním světle. Jsou tedy závislé na SCN, které jim informaci o světelném režimu 

předává a tím je synchronizuje. 
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Jak už bylo zmíněno dříve, v SCN světlo spouští expresi skupiny tzv. okamžitých 

časných genů, jako je např. c-fos, ale i genů Per1 a Per2 (viz kapitola 2.2.2.). Jak 

demonstrovaly pokusy s kulturou rat-1 fibroblastů, k indukci okamžitých časných genů 

dochází i následkem sérového šoku (Balsalobre et al. 1998). Také v důsledku aplikace řady 

substancí na kulturu těchto buněk dochází k indukci exprese Per1 a Per2. Z toho vyplývá, že 

geny Per1 a Per2 budou přímo interagovat s mnoha signálními drahami využívající například 

glukokortikoidy (GC), cyklický adenozinmonofosfát (cAMP), protein kinázu C (PKC), 

vápenaté ionty (Ca
2+

), či tyrozin kinázové receptory (RTKs) (Balsalobre et al. 2000a,b). To 

navíc naznačuje, že některé z takto indukovaných signálních drah zahrnují kroky, jako jsou 

aktivace MAPK a fosforylace CREB, tedy kroky společné se světelnou synchronizací. 

Periferní orgány jsou kromě světelného režimu přes SCN synchronizovány také přímo 

rytmem v příjmu potravy, který má na periferní hodiny dominantní synchronizační efekt. 

Za normálních okolností je rytmus v příjmu potravy dán SCN-řízeným rytmem 

aktivity a odpočinku (viz Obr. 2). Jinak řečeno, příjem potravy probíhá v době, kdy jsou 

živočichové aktivní, v případě nočních zvířat, jako jsou potkan a myš, v tmavé časti dne. 

Avšak na režimu, kdy se potkanům omezí přístup k potravě pouze během světlé části dne, tzv. 

restricted feeding režimu (RF), se fáze exprese hodinových genů v játrech, srdci, slezině či 

ledvinách posune podle doby příjmu potravy, zatímco v SCN nikoliv. Za těchto podmínek se 

tedy periferní oscilátory dokážou vymanit z fáze, kterou diktuje SCN (Damiola et al. 2000; 

Hara et al. 2001). Lze tedy předpokládat, že na rozdíl od neuronů SCN, buňky periferních 

orgánů jsou schopny reagovat na molekuly signálních drah, které interpretují změnu 

potravinového režimu. Jedním z kandidátů, který by mohl periferním tkáním tuto komunikaci 

zajistit, se zdály být GC resp. jejich receptory (GR). Exprese GR byla detekována v podstatě 

ve všech tkáních, kromě neuronů SCN (Balsalobre et al., 2000a). Navíc už dříve bylo 

prokázáno, že aplikace dexametazonu, analogu glukokortikoidů, dokáže vyvolat fázový posun 

cirkadiánní exprese v játrech myši (Balsalobre et al. 2000a) a také účinně stimuluje expresi 

hodinových genů v kultuře fibroblastů (Balsalobre et al. 2000a). Pozdější experiment však 

ukázal, že u myší, které podstoupily adrenalektomii, nebo jim byl vyřazen gen pro GR, vyvolá 

RF rychlejší posun fáze cirkadiánní exprese ve srovnání s kontrolami (Le Minh et al. 2001). 

Také denně opakované intraperitoneální aplikace kortikosteroidů potkanům chovaných ad 

libitum nedokázaly napodobit fázový posun luciferázové aktivity pozorovaný v jaterních 

explantátech transgenních potkanů vystavených podmínkám RF (Stokkan et al. 2001). Tudíž, 

glukokortikoidy nejspíš nejsou výhradním signálem odpovědným za odpřažení periferních 
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oscilátorů od SCN v podmínkách RF (Le Minh et al., 2001). Výsledky nedávné práce Asher a 

kolektivu (2010) ukazují, že PARP-1 (Poly (ADP-ribóza)polymerázy 1) může, minimálně 

v játrech, zprostředkovat informaci o změně metabolického stavu organismu následkem 

narušení rytmu v příjmu potravy, jelikož nepřítomnost PARP-1 v jaterních oscilátorech vede 

k pomalejší adaptaci na narušený režim.  

Doba, za kterou se periferní hodiny přizpůsobí změně režimu v příjmu potravy, je 

tkáňově specifická. Nejrychleji se přizpůsobují játra a asi po týdnu jsou s novým režimem 

synchronizovány také ledviny, srdce či pankreas (Damiola et al. 2000). Adaptace na RF se 

jeví také jako genově-specifický proces. Zatímco geny jako Per1, Rev-Erba, a Dbp vykazují 

silnou odpověď na signály z SCN, geny Per2, Cry1 a Rorg jsou víc pod vlivem signálů 

odvozených od potravy (Asher et al. 2010). Také rychlost adaptace na RF je u jednotlivých 

hodinových genů odlišná, nejrychleji se přizpůsobí Per2.  

V podmínkách RF lze pozorovat nárůst aktivity už 2-4 hodiny před tím, než má 

pokusné zvíře potravu k dispozici. Toto chování je označováno pojmem anticipační aktivita a 

má i další projevy jako např. zvýšení tělesné teploty, nárůst sekreci kortikoidů či zvýšení 

hladiny mastných kyselin (Hara et al. 2001). Posun fáze periferních oscilátorů lze spolu 

s aktivitou pozorovat také u myší, kterým bylo odstraněno SCN (Stokkan et al. 2001). Lze 

tedy usuzovat, že kromě centrálního oscilátoru v SCN existuje i přídatný oscilátor, který je 

synchronizovatelný právě příjmem potravy (food-entrainable oscillator, FEO). Místo, kde 

tento oscilátor sídlí, zatím není známo, ale existují práce demonstrující důležité postavení 

dorsomediálního hypotalamu v zajištění projevů anticipačního chování (Landry et al. 2009; 

Gooley et al. 2006). V dorsomediálním hypotalamu byly detekovány robustní oscilace 

v expresi Per1 a Per2 pouze na RF (Mieda et al. 2006). 

Schopnost rytmu v příjmu potravy vyvolat změny na úrovni periferních hodin také 

naznačuje, že komponenty periferních hodin musí dokázat zachytit informaci o metabolickém 

stavu organismu resp. buňky. Například afinita CLOCK/NPAS2:BMAL1 k DNA je silně 

ovlivněná poměrem mezi oxidovanou a redukovanou formou nikotinamid adenin nukleotidů 

NAD(P)+/NAD(P)H. Zatímco redukovaná forma NAD(P)+/NAD(P)H zvyšuje účinnost 

vazby CLOCK/NPAS2:BMAL1 heterodimeru s DNA, oxidované formy NAD+ a NADP+ ji 

snižují (Rutter et al., 2001). Fakt, že jejich poměr je zajištěn enzymem NAMPT 

(nikotinamid fosforibosyltransferáza), jehož aktivita je pod kontrolou hodinových genů 

(Ramsey et al. 2009), posiluje představu propojení cirkadiánního systému a NAD+ 

metabolické dráhy. 
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Obr. 2: Schéma drah vedoucích z SCN k synchronizaci periferních hodin. Převzato z (Dibner et al., 2010) 

 

Na výše zmíněném synchronizačním účinku režimu v příjmu potravy se mohou 

podílet také hormony rytmicky sekretované v závislosti na příjmu potravy a fázi hladovění, 

např. ghrelin, leptin (Konturek et al. 2004) či metabolity z potravy, např. glukóza, cholesterol, 

mastné kyseliny a hém (Schibler 2009). S příjmem potravy je spjat i následný nárůst tělesné 

teploty. Vystavení kultury fibroblastů mírným výkyvům teplot imitujících přirozený 

rytmus tělesné teploty dokáže udržet cirkadiánní expresi periferních buněk v in vitro a také 

vyvolat fázový posun (Brown et al. 2002). 

V principu lze uvažovat o třech způsobech regulace rytmické exprese genů 

v periferních orgánech: vlastními lokálními oscilátory, systémovými signály nebo obojím. 

Nabízí se však otázka, do jaké míry se jeden či druhý mechanismus podílí na řízení 

cirkadiánní genové exprese. 
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K hledání odpovědi na tuto otázku posloužily Kornmann a jeho pracovní skupině 

(2007) myši s podmíněně aktivovanou expresí Rev-erbα specifickou pro hepatocyty. Zatímco 

90 % rytmicky exprimovaných genů v játrech bylo řízeno lokálními oscilátory, u zbylých 

10 %, kam patřil také hodinový gen Per2, byla rytmická exprese udržena i bez funkčních 

jaterních hodin. Z toho vyplývá, že tyto geny musí být regulovány jinak než lokálními 

oscilátory, a to rytmickými systémovými signály, např. cyklicky přítomnými metabolity, 

hormony či tělesnou teplotou. Na druhou stranu, pro cirkadiánní expresi Per2::Luc v jaterních 

explantátech je funkčnost lokálních oscilátorů nutná. Skutečnost, že expresi mPer2 mohou 

vyvolat jak systémové signály, tak lokální oscilátory, naznačuje na možný mechanismus 

synchronizace oscilátorů v periferních tkáních (Kornmann et al. 2007; Vollmer et al. 2009). 

Za přirozených podmínek, kdy je příjem potravy v souladu s vnějším časem, 

představují GC jeden z přímých hormonálních signálů, kterými SCN synchronizují periferní 

hodiny. SCN řídí denní oscilace v koncentraci glukokortikoidů v plazmě prostřednictvím 

hypotalamo-hypofyzárně-nadledvinové osy (Oster et al. 2006). Během synchronizace 

prostřednictvím GC dochází k rapidní indukci exprese Per1 a Per2. GC-zprostředkovaná 

indukce exprese Per1 se realizuje vazbou GR na GRE (glucocorticoid response element) 

(Yamamoto et al. 2005). V případě genu Per2 až recentní publikace Cheon et al. prokázala, že 

k indukci Per2 prostřednictvím GC dochází přes oblast překryvu GRE a E-box elementu 

v proximální oblasti promotoru Per2 a na rozdíl od Per1 je závislá na BMAL1 (Cheon et al. 

2013). Bylo také prokázáno, že GC negativně regulují expresi transkripčního faktoru Rev-

erbα (Torra et al. 2000). 

Avšak humorální signály nejsou jediný způsob, kterým SCN předává světelnou 

informaci hodinám v periferních orgánech. Další cesta vede přes autonomní nervový systém. 

To například demonstruje pokus, kdy náhle vystavení nočnímu osvětlení nedokázalo vyvolat 

fázový posun exprese hodinových genů a hodinami kontrolovaných metabolických genů 

v játrech bez přítomnosti funkční inervace jater (Cailotto et al. 2009).  

2.6 Spontánně hypertenzní potkan (SHR) a jeho cirkadiánní systém 

Potkani kmene SHR byli vyšlechtěni v 60. letech minulého století z potkanů WKY, a 

to křížením jedinců, kteří spontánně vykazovali vysoké hodnoty krevního tlaku (Okamoto et 

al. 1961). K rozvoji hypertenze dochází u SHR v období mezi 3. až 6. měsícem života 

(Amenta et al. 2010). Díky tomuto fenotypu je kmen SHR široce používaným modelem nejen 

pro studium spontánní hypertenze a poruch kardiovaskulárního systému, ale i dalších 
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souvisejících chorobných projevů, souhrnně označovaných jako metabolický syndrom. 

Častými negativními projevy doprovázejícími hypertenzi jsou například hyperglykémie, 

inzulínová rezistence (Swislocki & Tsuzuki 1993) či ztukovatění jater (Brookes & Cooper 

2008).  

Kardiovaskulární a metabolické funkce jsou pod kontrolou vnitřního časového 

systému. Existují i práce poukazující na možný vliv poruch cirkadiánního systému na 

patologii těchto funkcí, resp. jejich vzájemnou interferenci. Například v ledvinách Cry-null 

mutantních myší dochází k abnormální syntéze aldosteronu, která hraje roli v následném 

rozvoji hypertenze (Doi et al. 2010). Jedním z patologických projevů u myší s mutacemi genu 

Clock a Bmal1 je glukózová intolerance, redukovaná sekrece inzulinu a defekty na úrovni 

proliferace a velikosti ß-buněk Langerhansových ostrůvku, jejichž fyziologická funkce 

spočívá právě v udržení glukózové homeostáze v čase příjmu potravy (Marcheva et al. 2010). 

Propojení cirkadiánního systému a metabolických poruch u SHR mohlo být zprostředkováno 

hodinovým genem Bmal1, jelikož v promotorové oblasti právě tohoto genu bylo 

identifikováno několik polymorfizmů asociovaných s hypertenzí SHR (Woon et al. 2007). 

Snížení amplitudy denních oscilací krevního tlaku u SHR (Lemmer et al. 1993) či 

poruchy spánku ve srovnání s kontrolními skupinami WKY (Carley et al., 1996) naznačovaly 

na možné rozdíly ve funkčnosti cirkadiánního systému u tohoto kmene. Jedním z předpokladů 

nutných pro funkčnost centrálních hodin je zajištění synchronizace jednotlivých oscilátorů 

v neuronech SCN. To následně umožňuje SCN generovat robustní výstupní rytmy. Schopnost 

synchronizace individuálních oscilátorů v rámci SCN úzce souvisí s expresí neuropeptidu VIP 

v SCN (viz kapitola 2.2.1.). Stanovení hladin mRNA VIP v SCN potkanů kmene SHR a 

WKY přineslo poznatek, že u SHR jsou tyto hladiny abnormálně zvýšené (Peters et al. 1994). 

Později se ukázalo, že rozdíl mezi SHR a WKY existuje také na úrovni exprese hodinových 

genů v periferních tkáních. V srdci SHR vykazovala exprese genů Per2, Bmal1, Clock a 

hodinami kontrolovaného genu Dbp vyšší amplitudu oproti WKY v průběhu celého 24- 

hodinového cyklu, i když v aortě nikoliv (Naito et al 2003). Také v játrech a tukové tkáni 

SHR byla zaznamenána odlišná exprese hodinových genů oproti kontrolám. Ze studovaných 

genů byla v játrech SHR během subjektivního dne významně vyšší amplituda rytmu v expresi 

Rev-erbα. Naproti tomu v tukové tkáni SHR vykazoval vyšší expresi gen Per2, a to nejen ve 

světlé, ale i v tmavé části dne (Cui et al. 2011).  

Recentní výsledky naší laboratoře poskytly dosud chybějící detailní analýzu 

cirkadiánního systému potkana kmene SHR, a to jak na úrovni centrálních, tak i periferních 
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hodin. Cirkadiánní hodiny v SCN běží u SHR rychleji než u kontrolních potkanů, protože 

endogenní perioda rytmu v lokomoční aktivitě je kratší a hladiny mRNA hodinových genů 

v SCN dosahují svého maxima dříve u SHR než je tomu u normotenzní skupiny potkanů 

kmene Wistar (Sládek et al. 2012). Profily exprese hodinových genů stanovené v játrech a 

distálním kolonu rozšířily výše zmíněné příklady tkáňově-specifické exprese hodinových 

genů u SHR. Zatímco v játrech SHR byla fáze a amplituda denních profilů hladin mRNA 

Per1, Per2, Rev-erbα, Cry1, Bmal1 i Bmal2 stejná jako u Wistar, exprese většiny hodinových 

genů v distálním kolonu byla fázově předběhnuta a u Per2, Rev-erbα a Bmal1 dokonce 

utlumena ve srovnání s kontrolami. Stejný charakter exprese byl prokázán i u většiny 

vybraných hodinami kontrolovaných genů a metabolických faktorů interagujících 

s hodinovými geny (Sládek et al. 2012). Volba kmene Wistar jako kontrolní skupiny vůči 

SHR v zmíněné práci naší laboratoře měla svoje opodstatnění, i když ve většině prací 

zabývajících se patofyziologickými projevy SHR či jejich cirkadiánními aspekty je jako 

kontrola zvolen kmen WKY. Jedním z důvodů volby kmene Wistar místo WKY je 

skutečnost, že u jednotlivých subkmenů WKY existují jak značné odlišnosti v chování, tak i 

genetické a neurobiologické rozdíly (Sagvolden et al. 2009). Také perioda behaviorální 

aktivity, důležitého výstupního rytmu cirkadiánního systému, vykazovala v některých studiích 

interval delší než 24 hodin (Rosenwaser & Plante 1993), v jiných kratší než 24 hodin (Peters 

et al. 1994). Naproti tomu kmen Wistar nevykazuje odchylky v chování. Jedná se o 

normotenzní kmen bez metabolických abnormalit, jehož cirkadiánní systém byl také dobře 

zmapován. Díky tomu může sloužit jako dobrá kontrola právě při hledání souvislostí 

patologických projevů SHR s jeho cirkadiánním systémem.  

2.7 Ontogeneze cirkadiánního systému savců 

2.7.1 Ontogeneze centrálních hodin 

Vývoj centrálních cirkadiánních hodin v SCN probíhá postupně během prenatálního a 

časného postnatálního období. Prenatální období života potkana trvá kolem 22 dnů. 

Neurogeneze SCN je započatá 14. dne embryonálního vývoje (E) a probíhá až do E17, kdy 

jsou suprachiasmatická jádra tvořena shluky periventrikulárních buněk (Klein et al. 1991). I 

když je již s 18. dnem embryonálního vývoje neurogeneze dokončena, víceúrovňové 

mezibuněčné propojení není zatím funkční kvůli nedostatečnému počtu synapsí. V E19 je 

počet synaptických spojů stále ještě minimální. K významnému rozvoji synaptogeneze 

dochází až v rozmezí od 4. do 10. postnatálního dne (P) (Moore & Bernstein, 1989).  
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V SCN potkana kmene Wistar byl sledován vývoj cirkadiánních profilů exprese 

pozitivních i negativních elementů hodinového mechanismu ve třech vývojových stádiích: 

E19, P3 a P10 (Sládek et al. 2004). Věk E19 byl vybrán jako vývojové stádium, kdy už je 

ukončena neurogeneze SCN, v P3 disponuje SCN ještě nízkým počtem synapsí a v P10 je již 

synaptogeneze ukončena (Moore & Bernstein 1989). Ve věku E19 se rytmus v expresi genů 

Per1, Per2, Cry1 a Bmal1 nepodařilo detekovat. V tomto vývojovém stádiu navíc 

nevykazovaly rytmus ani hladiny proteinů PER1, PER2 a CRY1, resp. jejich hladiny byly tak 

nízké, že je nebylo možno pomocí imunocytochemické metody detekovat. To naznačuje, že 

v E19 ještě nejsou cirkadiánní hodiny v SCN schopné generovat synchronní rytmy. 

Rytmickou expresi Per1, Per2, Cry1 a Bmal1 bylo možno detekovat ve věku P3, i když 

amplituda oscilací byla ještě nízká. Amplituda postupně stoupá až do P10, kdy dosahuje stav 

podobný dospělým jedincům. Exprese genu Clock v SCN neměla cirkadiánní průběh 

v žádném ze studovaných vývojových stádií (Sládek et al. 2004). Následující detailnější práce 

sledující expresi hodinových genů v SCN v rozmezí E19-P3 ukázala, že v E20 je rytmická 

exprese naznačena pouze u Per1 (Kováčiková et al. 2006). K zřetelné rytmické expresi genu 

Per1 a také Bmal1 dochází až první den po narození. Ve věku P1 bylo možné pozorovat 

formování rytmické exprese genu Per2, v případě genu Cry1 ve věku P2. Během 2. 

postnatálního dne už docházelo k rytmické expresi Per1, Per2 i Bmal1 (Kováčiková et al. 

2006). Z toho vyplývá, že detekovatelná rytmická exprese hodinových genů v SCN se 

objevuje převážně až po narození a vyvíjí se dál do 10. postnatálního dne. 

Avšak kultivace SCN řezů z 22. denních embryí transgenních potkanů ukázala, že 

fetální SCN jsou schopné generovat rytmus v Per1:luc aktivitě (Ohta et al. 2008), i když in 

vivo jsou v tomto vývojovém stádiu detekovatelné pouze slabé rytmy v expresi Per1 či 

dalších hodinových genů (Kováčiková et al. 2006). Jedním z vysvětlení těchto rozdílů může 

být slabší citlivost metody in situ hybridizace. Může to ale také svědčit o tom, že 

v prenatálním období v in vivo podmínkách chybí konzistentní signál, který by 

synchronizoval jednotlivé oscilátory SCN. Zatímco v podmínkách in vitro může být 

dostatečným synchronizačním signálem samotná preparace a výměna média. Toto tvrzení lze 

opřít o experimenty, kdy čas disekce SCN řízků dokázal ovlivnit fázi in vitro oscilací 

(Yoshikawa et al. 2005). Navíc kultivace SCN tkáně z arytmických jedinců dokáže indukovat 

cirkadiánní rytmus exprese hodinových genů v těchto podmínkách. Lze tedy usuzovat, že 

jednotlivé oscilátory v SCN jsou schopny generovat rytmus prenatálně, avšak díky chybějícím 
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synaptickým kontaktům nejsou vzájemně synchronizovány a nelze proto detekovat významný 

rytmus na úrovni celého SCN. 

Navzdory nepřítomnosti detekovatelné rytmické exprese hodinových genů ve fetálních 

SCN in vivo, cirkadiánní oscilace na úrovni metabolické či elektrické aktivity neuronů SCN 

lze pozorovat již prenatálně (Reppert & Schwartz 1984; Shibata & Moore 1987). Kromě toho 

také rytmus v expresi mRNA pro AVP, hodinami kontrolovaného genu byl detekován již v 

prenatálních SCN (Reppert & Uhl 1987). Tyto rytmy jsou zřejmě poháněné mateřskými 

signály (Sumová et al. 2012). 

2.7.2 Synchronizace centrálních hodin během ontogeneze 

Už dřívější pokusy ukázaly, že pro synchronizaci metabolické aktivity SCN fétu je 

nevyhnutná přítomnost neporušených SCN matky (Reppert & Schwartz 1986). Také fáze 

nově se formující a objevující rytmické exprese hodinových genů ve fetálních SCN odpovídá 

fázi centrálních hodin matky (Kováčiková et al. 2006), je tudíž nastavena maternálními SCN 

již prenatálně. Navíc se ukázalo, že zajištění periodického přístupu k potravě březím samicím 

potkana s lézí SCN je schopné seřídit rytmy v SCN plodů (Weaver & Reppert 1989). Tudíž 

fetální SCN jsou na rozdíl od SCN dospělců citlivé na vstupy od rytmu v příjmu potravy, 

podobně jako periferní oscilátory dospělých jedinců (viz kapitola 2.5.). Z toho lze usuzovat, 

že během ontogeneze se mění funkční vlastnosti SCN. Z podřazeného „slave“ oscilátoru 

v prenatálním období se postupně postnatálně vyvíjí zralý pacekamer (Sumová et al. 2012). 

SCN matky má pouze synchronizační vliv, jelikož odstranění mateřského SCN během gestace 

nezabrání vývoji hodinové mechanismu generujícího cirkadiánní rytmy v postnatálním období 

(Reppert & Schwartz 1986). Stejně tak tomu nezabrání ani narušení mechanismu hodin 

v mateřských SCN na genové úrovni. (Jud & Albrecht 2006).  

Signály, kterými matka nastavuje fází SCN rytmů fétu, nejsou stále ještě zcela známy. 

Jedním z kandidátů, který by mohl zastávat tuto signální funkci je hormon melatonin, který 

může prostoupit placentou. Jako další možnost se nabízí aktivace dopaminergních drah přes 

D1 receptory (Viswanathan et al., 1994). Jak melatoninové, tak i dopaminové receptory jsou 

ve fetálních SCN přítomny (Weaver et al. 1992). Zatímco melatonin signalizuje noc, dopamin 

působí jako signál pro světlou část dne.  

Kromě humorálních signálů by se mohly na mateřské synchronizaci fétů podílet také 

projevy spojené s mateřským chováním jako je rytmus v příjmu potravy (Weaver & Reppert 

1989). Vystavení březích samic Per1:Luc transgenních potkanů režimu RF dokázalo seřídit 
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fetální SCN (Ohta et al. 2008). Ukázalo se, že pokud jsou březí samice potkana chovány na 

světelném režimu LL, sehrává jejich pravidelný potravinový režim důležitou roli 

pro synchonizaci fetálních SCN (Nováková et al. 2010). Je tedy zjevné, že synchronizace 

fetálních SCN není zprostředkována jediným mateřským signálem, ale jedná se o komplex 

mnoha signálů. 

Mateřské signály synchronizují SCN i v postnatálním období života. Tyto signály mají 

nejdůležitější vliv během prvních dní po porodu, poté už mateřskou synchronizaci SCN 

vystřídá synchronizace světelná (viz Obr. 5).  

Mateřské chování, konkrétně rytmické střídání matčiny přítomnosti a nepřítomnosti 

v hnízdě či mateřská péče se pravděpodobně podílí na synchronizaci mláďata potkanů. To 

demonstroval pokus, kdy následkem kompletní deprivace mateřské péče během světlé části 

dne došlo k úplnému obrácení fáze rytmické exprese genu Per1 a Per2 v SCN novorozených 

mláďat už po 6 dnech (Ohta et al. 2003). Tyto podmínky jsou pro mládě významný stresor a 

vedou k aktivaci genů se stresem spojených, jako jsou geny pro hormon uvolňující 

kortikotropin či glukokortikoidový receptor (Ohta et al. 2003). Je možné spekulovat, že by 

signální dráha zahrnuta v synchronizaci v tomto vývojovém období mohla využívat 

glukokortikoidy podobně jako je to u synchronizace periferních hodin dospělců (viz kapitola 

2.5.). Citlivost centrálních hodin na stres se v dospělosti vytrácí (Takahashi et al. 2001). 

Zlomovým věkem, kdy začínají být jádra SCN synchronizována světlem, představuje věk P6 

(Ohta et al. 2002; Matějů et al. 2009) (viz Obr. 5).  

Výsledky zatím nepublikované práce (Olejníková 2013, diplomová práce) zabývající 

se postnatální ontogenezí centrálních hodin v SCN u SHR poukázaly na odlišný vývoj 

amplitudy exprese genu Bmal1 u tohoto kmene. Ve srovnání s kontrolním kmenem Wistar se 

amplituda rytmu v expresi genu Bmal1 u SHR zvyšovala až do věku P30, zatímco u kmene 

Wistar byla amplitua maximální již v P10 (viz výše) Maximální hodnoty amplitud cirkadiánní 

exprese genů Per1, Per2 a Rev-erbα byly dosaženy již ve věku P10 stejně jako u mláďat 

potkana Wistar. 

2.7.3 Ontogeneze periferních hodin 

Stejně jako fetální SCN tak i játra fétu vykazují v in vitro kultuře cirkadiánní rytmicitu 

(Dolatshad et al. 2010), ale in vivo analýzy genové exprese metodou RT-PCR nezaznamenaly 

významný cirkadiánní rytmus u většiny hodinových genů. (Dolatshad et al. 2010, Sládek et al. 

2007). Jako nejpravděpodobnější vysvětlení pro zmíněné rozdíly se nabízí fakt, že SCN není 
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v časném prenatálním období ještě plně vyvinuté a není tudíž schopné jednotlivé hepatocyty 

synchronizovat. Toto vysvětlení je možné opřít o pozorování u dospělých jedinců, kdy 

následkem léze SCN chybí signály z SCN zajišťující synchronizaci jednotlivých buněk a 

dochází tak k dramatickému snížení amplitudy cirkadiánních expresních profilů na úrovni 

periferní tkáně (Akhtar et al. 2002). Avšak exprese genu Rev-erbα v játrech potkana vykazuje 

cirkadiánní profil už prenatálně (viz Obr. 3), navíc s vysokou amplitudou (Sládek et al. 2007).  

 

Obr. 3: Schematické znázornění vývoje cirkadiánních hodin potkana. Denní profily hodinových genů Per1, 

Bmal1 v SCN a Per1 a Rev-erba v játrech stanovené prenatálně (E20, postnatálně u mláďat ve věku P2, P10, P30 

a u dospělců (AD). Umístnění šipek poukazuje na profázi. Na ose x je vynesen čas, šedé plochy ohraničují 

interval noci. Osa y reprezentuje relativní hladiny mRNA. Převzato ze (Sumová et al. 2008). 

 

Řada dřívějších experimentů, prováděných in vitro s kulturou myších embryonálních 

fibroblastů prokázala existenci funkčního hodinového mechanismu v tomto vývojovém stádiu 

(Pando et al. 2002; Yagita et al. 2001). Ovšem in vivo vykazují fetální hepatocyty rytmickou 

expresi pouze u genu Rev-erba (Sládek et al. 2012). Je proto možné uvažovat, že u genu Rev-

erbα je rytmická a synchronní exprese během prenatálního období poháněna prostřednictvím 

mateřských signálů, (Sládek et al. 2007). Cirkadiánní exprese hodinových genů fétu může být 

seřízena režimem krmení březí samice, jelikož rytmus Per1:luc v jaterních explantátech fetů 

získaných ze samic transgenních potkanů vystavených režimu RF byl fázově posunut (Ohta et 

al. 2008).  

Z obrázku č. 3 je také patrné, že mezi rytmickou expresí Rev-erbα a Per1 v játrech je 

zachován stálý fázový vztah (šipky na obrázku). Nabízí se proto spekulace, že rytmická 

exprese Rev-erbα by mohla být odpovědná za spouštění nově se objevující rytmické exprese u 

ostatních hodinových genů. Periferní hodiny by mohly fungovat během časné ontogeneze 

jako „slave“ oscilátor a samo-udržitelný hodinový mechanismus by se mohl vyvinout až 
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později s vývojem rytmické exprese dalších hodinových genů (Sládek et al. 2007). Jak už 

bylo zmíněno dříve, k indukci rytmické transkripce genu Rev-erbα dochází prostřednictvím E-

box elementu, stejně jako v případě genu Per a Cry (viz kapitola 2.3.1.) Avšak detekce 

prenatální rytmické exprese pouze v případě genu Rev-erbα naznačuje, že řízení této exprese 

bude zajištěno jinou promotorovou oblastí (Sládek et al. 2007). 

Rytmická exprese všech genů začíná být v játrech patrná od 10. postnatálního dne, i 

když amplituda i fáze se vyvíjí až do 20. dne. Například u genu Rev-erbα dosahují hladiny 

jeho mRNA v játrech maxima během subjektivní noci, ale u dospělců jsou posunuty do 

subjektivního dne (Sládek et al. 2007). Cirkadiánní rytmus v expresi všech hodinových genů, 

běžící se stejnou fází jako v dospělosti, lze pozorovat nejdříve u 30 denních mláďat. V srdci 

potkana byl rytmus v expresi rPer1, rBmal a rDbp poprvé detekován mezi 2. a 5. dnem po 

narození. v případě genu rPer2 byla rytmická exprese patrná až od 14. dne postnatálního 

vývoje (Sakamoto et al. 2002). V připravované práci naší laboratoře byl sledován vývoj 

rytmické exprese hodinových genů také v distálním kolonu potkana kmene Wistar 

(Polidarová et al., nepublikováno) (viz. Obr. 4). Na rozdíl od jater je v distálním kolonu fétu 

přítomna rytmická exprese nejen genu Rev-erbα, ale také genu Per1, Per2, Cry1 a Bmal1.  

 

Obr. 4: Exprese hodinových genů Per1, Per2, Rev-erbα, Cry1, Bmal1 a Clock v distálním kolonu potkana 

kmene Wistar prenatálně (E20), postnatálně u mláďat ve věku P2, P10, P20 a P30. Na ose x je vynesen 

cirkadiánní čas, šedé plochy ohraničují interval noci. Osa y reprezentuje relativní hladiny mRNA (Polidarová et 

al., nepublikováno). 
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Z uvedených poznatků vyplývá, že vývoj molekulárního mechanismu odpovědného za 

generování cirkadiánních oscilací periferních hodin je u savců tkáňově specifický. 

Mláďata jsou od narození až do odstavu krmena mateřským mlékem ve světlé části 

dne, přijímají tedy potravu jako denní živočichové. K odstavu dochází postupně mezi P14 - 

P28. Změna fáze rytmu exprese hodinových genů v průběhu postnatálního vývoje je zřejmě 

odrazem mateřského chování a s ním spojeným intervalem kojení (Sakamoto et al. 2002). 

S postupným nástupem nezávislosti mláďat na krmení matkou se začíná vyvíjet noční vzorec 

v příjmu potravy jako u dospělých jedinců. Paralelně s tím se mění i fáze rytmické exprese 

hodinových genů. První zjevný, i když mírný, fázový posun lze pozorovat v intervalu P14 - 

P20, kdy mláďata otevírají oči a začíná jejich odstav. Posun rytmické exprese hodinových 

genů pokračuje dál souběžně s dramatickým nárůstem amplitudy mezi P20 až P30 (Sakamoto 

et al. 2002). Obdobný fázový posun jako v srdci lze pozorovat také v jaterní tkáni (Sládek et 

al. 2007). Práce využívající Per1:Luc transgenní potkany zaznamenala fázový posun expresi 

Per1:luciferázy v jaterních explantátech přibližně v P21, tedy v době kdy mláďata jsou už 

méně kojena matkou během dne a začínají více sama přijímat pevnou potravu během noci 

(Yamazaki et al. 2009). Obdobný fázový posun ukázala také ex vivo analýza Per1 exprese 

v játrech (Sládek et al. 2007) (viz Obr. 5). 

Jak už bylo zmíněno výše, od narození až po P10 jsou periferní oscilátory mláďat 

seřizovány pravidelným krmením prostřednictvím matky během světlé části dne. Rytmus 

krmení je podmíněn mateřským chováním, které je u SHR odlišné (Gouldsborough et al., 

1998). Jedním z cílů této práce je proto ukázat, zdali toto odlišné mateřské chování může vést 

k odlišnému vývoji cirkadiánní exprese hodinových genů na úrovni periferních tkání SHR 

během časné postnatální ontogeneze. Vzhledem k tomu, že u dospělých zvířat jsou periferní 

hodiny v játrech SHR ve srovnání s potkany kmene Wistar fázově předběhnuté (viz kapitola 

2.6), zajímalo nás také, zda k podobnému trendu dochází již během časné ontogeneze, kdy 

ještě zvířata netrpí patologickými stavy, jako je hypertenze a metabolické poruchy. Tento 

poznatek by mohl přispět k poznání, zda narušení cirkadiánního systému předchází rozvoj 

patologického fenotypu SHR. 
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Obr. 5: Postnatální synchronizace cirkadiánních hodin potkana. Schéma tří významných vývojových období 

(zleva doprava): kolem prvního týdne života, tzn. mezi P1 a P6(10), od konce prvního týdne P6(10) do P20, kdy 

začíná odstavení mláděte od matky a od P20 do kompletního odstavení mláděte od matky v P28.  

P0-P6(10): Mláďata jsou 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: 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. Upraveno 

dle (Sumová et al. 2006). 
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3 Cíle diplomové práce 

Obecným cílem této diplomové práce je popsat, jak se vyvíjí cirkadiánní hodiny 

v periferních tkáních potkana SHR během časné postnatální ontogeneze a porovnat schopnost 

periferních oscilátorů z embryí a dospělců SHR a Wistar generovat synchronní rytmickou 

expresi vybraných hodinových genů po in vitro synchronizaci. 

 

Konkrétní cíle diplomové práce:  

1. Stanovit 24-hodinové profily exprese hodinových genů Per1, Per2, Bmal1, Rev-erbα, in 

vivo ve vybraných periferních orgánech, tj. v srdci, játrech a distálním kolonu, u 1, 10, 20 

a 30 denních mláďat SHR metodou kvantitativní real-time RT-PCR (qRT-PCR).  

a) detekovat přítomnost cirkadiánní rytmické exprese výše zmíněných hodinových 

genů ve výše zmíněných tkáních a věkových skupinách  

b) porovnat amplitudu a akrofázi rytmických profilů exprese mezi jednotlivými 

věkovými skupinami ve výše zmíněných tkáních pro každý ze sledovaných 

hodinových genů.  

 

2. Stanovit 48-hodinové profily exprese hodinových genů Per1, Per2, Bmal1, Rev-erbα v in 

vitro kultuře fibroblastů získaných z embryí a dospělců kmene SHR a Wistar metodou 

qRT-PCR po synchronizaci dexametazonem. 

a) detekovat přítomnost cirkadiánní rytmické exprese výše zmíněných hodinových 

genů v kulturách embryonálních fibroblastů a fibroblastů z dospělých potkanů 

kmene SHR a Wistar  

b) porovnat hladiny mRNA výše zmíněných hodinových genů v kulturách 

embryonálních fibroblastů a fibroblastů z dospělců mezi SHR a Wistar  

 

3. Stanovit 24-hodinové profily hladin proteinu BMAL1 v in vitro kultuře fibroblastů 

získaných z embryí a dospělců potkanů kmene SHR a Wistar metodou Western blot po 

synchronizaci dexametazonem. 
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4 Materiál a metody 

4.1 Chov pokusných zvířat 

Jako zdroj distálního kolonu, jaterní a srdeční tkáně byla použita mláďata samic 

laboratorního potkana (Rattus norvegicus) kmene SHR (Chov FgÚ AV ČR). Věk použitých 

mláďat SHR byl v rozmezí 1 den až 30 dnů postnatálního vývoje. Březí samice byla krmena 

standardní laboratorní krmnou směsí a napájena vodou ad libitum. Teplota ve zvěřinci byla 

udržována konstantně na 23°C, denní osvětlení bylo zajištěno zářivkami Tesla 40 W. Intenzita 

osvětlení na úrovni chovných klecí byla 150-250 luxů. Definovaný světelný režim LD 12:12 

byl nastaven a řízen automatickým hodinovým spínačem. Zdrojem fibroblastů byly jednak 

15-denní embrya z březí samice kmene Wistar (Chov Velaz) a SHR a kosterní sval dospělců 

kmene Wistar a SHR chovaných na stejném světelném režimu, při stejné teplotě i intenzitě 

osvětlení jako výše zmíněná skupina potkanů kmene SHR.  

4.2 Popis jednotlivých experimentů 

4.2.1 Detekce in vivo rytmické exprese hodinových genů v játrech, 

distálním kolonu a srdci potkana kmene SHR během ontogeneze 

V experimentu byli použiti potkani různých věkových skupin (1-, 10-, 20-, 30- denní 

mláďata/P1, P10, P20, P30). Březí samice a matky s mláďaty byly chovány na světelném 

režimu LD 12:12 s přístupem k potravě od matky ad libitum. V den pokusu byly matky spolu 

s mláďaty přesunuty do stálé tmy. Odběry byly prováděny každé 4 hodiny během 24 hodin 

(3-5 mláďat /1 časový bod). Mláďata byla dekapitována a poté byl proveden odběr jater, 

tlustého střeva a srdce. Vzorky byly uchovávány v RNAlater v - 80°C až do zpracování.  

4.2.2 Detekce in vitro rytmické exprese hodinových genů a hladiny 

proteinu BMAL1 ve fibroblastech z embryí a dospělců potkana kmene 

Wistar a SHR po synchronizaci dexametazonem 

V experimentu byla použita embrya a dospělí jedinci kmene Wistar a SHR. Zvířata 

byla chována na světelném režimu LD 12:12 s přístupem k potravě ad libitum. Březím 

samicím byla za světla intraperitoneální injekcí Thiopentalu (cca 1-1,5 ml/potkan) podána 

anestezie. Dospělci byli za světla uspáni éterem. Z březích samic byly odebrány 15-denní 
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embrya a z dospělců kosterní svalovina, z kterých byly izolovány fibroblasty (viz. kapitola 

4.2.2.1) následně uchované v tekutém dusíku až do zahájení kultivace (viz. kapitola 4.2.2.2). 

4.2.2.1 Izolace fibroblastů 

Přístroje 

vodní lázeň 37°C 

inkubátor 37°C, CO2 5% 

laminární box 

 

Chemikálie a materiál 

Thiopental (cca 1-1,5 ml/potkan) 

éter 

70% ethanol (Merck) 

sterilní fyziologický roztok (phosphate buffered saline, PBS) (Sigma-Aldrich) 

trypsin, 37°C (Sigma-Aldrich) 

fetální telecí sérum (fetal calf serum, FCS) (Sigma-Aldrich) 

kompletní médium DMEM (Dulbecco´s modified eagle medium, D6546, Sigma) obsahující 

10% nebo 20% FCS;   1x Penicilin/Streptomycin (Sigma-Aldrich); gentamycin (1 µg/ml, 

Sigma-Aldrich)  1/100 Glutamax (Life Technologies) 

Dnáza I (Sigma-Aldrich) 

kolagenáza typu IV (Sigma-Aldrich) 

Histopaque 1083 (Sigma-Aldrich) 

dimethylsulfoxid DMSO (Sigma-Aldrich) 

4.2.2.1a. Izolace embryonálních fibroblastů 

1. Připravit si PBS, DMEM 10% FCS, Trypsin (5ml/embryo), EtOH ve skle pro omytí 

nástrojů. 

2. Provést eutanazii, navlhčit srst EtOH, otevřít a přišpendlit kůži. Přenést dělohu do 15 cm 

misky s PBS. 

3. Rozříznout dělohu mezi jednotlivými embryi a rozmístit jednotlivá embrya do 

samostatných P100 misek. Zmáčknout dělohu chirurgickými klešti, opláchnout embryo v 

nové misce s PBS pro odstranění krve. 

4. Přenést embryo do nové misky s PBS, odstranit vazivo. Vertikálně rozřezat dutinu břišní a 

odstranit růžově zabarvenou tkáň střeva, odstranit kraniální oblast nad ústní dutinou.  
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5. V laminárním boxu vložit embryo do Petriho misky s 5ml trypsinu + 500 jednotek DNázy 

I, sterilním skalpelem/nůžkami rozkrájet na kousky menší než 2 mm.  

6. Inkubovat 15min v inkubátoru o 37°C. 

7. Rozvolnit pipetováním v 15ml zkumavce. Přidat 5ml DMEM.  

8. Centrifugovat 5min při 1000rpm. 

9. Resuspendovat pelet v 10ml DMEM, vložit do sterilní 10cm Petriho misky a označit jako 

pasáž P0. Potřepat k zajištění rovnoměrné distribuce tkáně a vložit do inkubátoru.  

10. Pasážovat po 1-3 dnech a pak každé 3 dny, v pasáži 1/2 dát zmrazit cca. 2x10
6 

fibroblastů 

v 1.5ml 90% FCS/10% DMSO do tekutého dusíku. 

4.2.2.1b. Izolace fibroblastů z dospělých potkanů  

1. Potkana uspat éterem. 

2. Odebrat vzorek kosterního svalu dolní končetiny. 

3. Promýt odebrané tkáně DMEM bez séra a uchovat v 5ml DMEM na ledu. 

4. Rozemleté fragmenty inkubovat 40 min v 0,5 mg/ml kolagenázy v DMEM s penicillin-

streptomycinem (1/100) and gentamycinem (1 µg/ml). 

5. Digesci zastavit aplikací FCS.  

6. Suspenze přefiltrovat přes 45 µm sítko, promýt médiem a dát do čerstvého DMEM 

obsahujícím 20% FCS, 1/100 Glutamax and antibiotika. 

7. Po dosažení 80% konfluence trypsinizace a poté nechat fibroblasty růst v DMEM (10% 

FCS, 1/100 Glutamax, antibiotika) až do objevení spontánně immortalizovaných 

fibroblastů. 

8. Spontánně immortalizované fibroblasty udržovány a použity pro pokus mezi pasáží 5-12 

Fibroblasty které migrovaly z kousků tkáně byly po dosažení 80% konfluence 

trypsinizovány a poté nechány růst v DMEM (10% FCS, 1/100 Glutamax, antibiotika) 

dokud se neobjevily spontánně immortalizované buňky. Tyto buňky pak byly udržovány a 

použité pro pokusy mezi pasáží 5-12.  

4.2.2.2 Příprava kultury fibroblastů a její synchronizace dexametazonem 

Přístroje 

vodní lázeň 37°C 

inkubátor 37°C, CO2 5% 

laminární box  
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Chemikálie a materiál 

fibroblasty 

70% ethanol  

pufr RLT (Qiagen) 

Cell Lytic (Sigma-Aldrich) 

sterilní fyziologický roztok (phosphate buffered saline, PBS) 

trypsin, 37°C 

kompletní médium DMEM (Dulbecco´s modified eagle medium, D6546, Sigma-Aldrich) 

obsahující 10% nebo 20% FCS;   1x Penicilin/Streptomycin (Sigma-Aldrich); gentamycin 

(1 µg/ml, Sigma-Aldrich)  1/100 Glutamax (Life Technologies) 

24 jamkové destičky pro tkáňové kultury, sterilní 

fetální telecí sérum (fetal calf serum, FCS) 

100mM dexametazon (Sigma-Aldrich) 

 

1. Rozmrazit fibroblasty. Kultivovat v 24-jamkových destičkách cca. 5 dní, dokud 

nedosáhnou 95% konfluence. 

2. V den experimentu bylo médium vyměno  za čerstvé DMEM obsahující 100nM Dex. Po 60 

minutové inkubaci s Dex bylo opět vyměněno za čerstvé médium bez Dex.  

3. Po 24 h od aplikace čerstvého média bez Dex byl proveden 1. odběr buněčných lyzátů s 

použitím 350 µl pufru RLT/jamka pro izolaci RNA a s použitým 100 µl Cell Lytic /jamka 

pro extrakci proteinů. 

4. Lyzáty byly uskladněny v - 80°C až do zpracování, tj. izolace RNA a proteinů (viz kapitoly 

4.3 a 4.4).  

4.3 Detekce hladiny mRNA hodinových genů v distálním kolonu, játrech, 

srdci a fibroblastech metodou qRT-PCR  

Metoda qRT-PCR je široce používanou metodou pro kvantitativní detekci 

specifických úseků nukleových kyselin (cDNA, dsDNA). Metoda spočívá v mnohonásobné 

amplifikaci templátového úseku DNA pomocí termostabilní DNA polymerázy. Syntéza je 

řízena tzv. primery (krátké specifické onligonukleotidy), které jsou komplementární k 

sekvenci na protilehlých řetězcích cílové DNA. Množství amplifikvaného úseku je 

detekováno prostřednictvím fluorescenčních barviv a sond (např. SYBR Green, TaqMan 

sondy), kdy nárůst fluorescence odpovídá nárůstu množství nukleové kyseliny ve vzorku. 
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Matematickou analýzou amplifikačních křivek (např. softwarovým odhadem maxima druhé 

derivace exponenciální části amplifikační křivky) je pak možné kvantifikovat výchozí 

množství templátových molekul ve vzorku.  

K stanovení hladin mRNA hodinových genů rPer1, rPer2, rBmal1 a rRev-erb-α  a 

referenčního konstitutivně exprimovaného genu tzv. genu β-2-mikroglobulinu (rB2M) byly 

použity primery navržené v naší laboratoři pomocí programu PrimerSelect (součást software 

Lasergene, DNAStar) a objednány u firmy Eurogentec (tab. 1) Jako vnější standard byla 

použita referenční cDNA z níž byla připravena ředicí řada (3x, 10x, 30x, 100x, 300x) a 

kalibrační přímka pro odečet relativních hladin mRNA jednotlivých genů. Hladiny 

hodinových genů byly normalizovány k hladině rB2M. 

 

GEN PRIMER SEKVENCE 
DÉLKA 

PRODUKTU 

rB2M 

(GenBank,NM_012512)  

 

 

F 

R 

 

5´-CGCTCGGTGACCGTGATCTTTCTG-3´ 

   5´-CTGAGGTGGGTGGAACTGAGACACG-3´ 

 

156 kpb 

 

rPer1  
(GenBank, AB002108)  

 

F 

R 

 

5´-CGCACTTCGGGAGCTCAAACTTC-3´ 

          5´-GTCCATGGCACAGGGCTCACC-3´ 

 

169 kpb 

 

rPer2  
(GenBank, NM_031678)  

 

F 

R 

 

5´-CACGCAACGGGGAGTACATCACAC-3´ 

        5´-CAAGGGGAGGCTGCGAACACAT-3´ 

 

142 kpb 

 

rBmal1  
(GenBank, AB012600)  

 

F 

R 

 

5´-CAATGCGATGTCCCGGAAGTTAGA-3´ 

      5´-TCCCTCGGTCACATCCCTGAGAAT-3´ 

 

169 kpb 

 

rRev-erb-α  
(GenBank, NM_145775)  

 

F 

R 

 

5´-GCTGTGCGGGAGGTGGTAGAAT-3´ 

        5´-TGTAGGTTGTGCGGCTCAGGAA-3´ 

 

175 kpb 

 

Tab. 1: Sekvence použitých primerů 

Přístroje 

Homogenizátor mechanický 

Homogenizátor kuličkový 

Ultrazvukový sonikátor UP100H 

LightCycler 480 II Roche 

Mastercycler Pro Eppendorf 

Flow-box BIOAIR Instruments Aura mini  

Nanodrop Spektrofotometer ND-1000 

Centriguga Hermile Z 300 
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Centrifuga Eppendorf Mini Spin plus 

Termoblok Biometra TB1  

Horizontální elektroforéza OminiBio 

Agilent 2100 bio-analyzátor  

 

Chemikálie  

RNAlater (Qiagen)  

Agaróza (Top-Bio)  

75% etanol (Merck)  

H2O bez Rnáz (Qiagen) 

H2O  bez RNáz a Dnáz (Sigma-Aldrich) 

Gel Red (Sigma-Aldrich)  

β-merkaptoetanol (Sigma-Aldrich) 

 

Kity  

Agilent RNA 6000 Nano Quick (Agilent Technologies) 

RNeasy mini kit (Qiagen): 

pufr RLT 

pufr RWI 

pufr RPE 

H2O bez RNáz 

SuperScript VILO cDNA Synthesis Kit (Invitrogen): 

 5X VILO
 
Reaction Mix (reakční směs): 

náhodné primery 

MgCl2 

směs dNTPs 

 10X SuperScript Enzyme Mix (směs enzymů) : 

SuperScript III reverzní transkriptáza 

RNaseOUT rekombinantní inhibitor ribonukleázy 

pomocný protein 

Express SYBR Green ER (Invitrogen) 
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4.3.1 Izolace celkové RNA 

Před začátkem 

- smíchat pufr RLT s β-merkaptoethanolem  (na 1ml pufru RLT připadá 10 µl β-

merkaptoethanolu) 

- naředit pufr RPE 4 – krát čistým 96-100% EtOH 

4.3.1.a. Izolace celkové RNA z tkáně jater, distální kolon a srdce 

1. Homogenizace kousku jater (3x3x3mm) v 600µl pufru RLT (s β-merkaptoethanolem) 

v homogenizační zkumavce. *  

2. Homogenát přelit do čisté 1,5 ml zkumavky, centrifugace 5 minut při max otáčkách 

(14100 rpm) a 4°C.  

3. Supernatant odebrat do čisté zkumavky (1,5ml). 

4. Přidat 600µl 70% EtOH, dobře promíchat pipetou a hned přendat do kolonky umístněné ve 

zkumavce (maximálně 700µl). 

5. Centrifugace 45s na max. otáčkách. 

6. Roztok v zkumavce vylít a zkumavku opět nasadit na kolonku. 

7. Přidat zbylý roztok (supernatant s EtOH) do kolonky, opakovat krok 5. a 6. 

8. Do kolonky umístněné v zkumavce napipetovat 700µl pufru RWI, opakovat krok 5. a 6. 

9. Do kolonky umístněné v zkumavce napipetovat 500µl pufru RPE, opakovat krok 5. a 6.  

10. Do kolonky umístněné v zkumavce napipetovat 500µl pufru RPE, centrifugace 2 min na 

max. otáčkách, vylít roztok ze zkumavky a zopakovat centrifugaci 1 min na sucho na 

max otáčkách. 

11. Vložit kolonku do nové zkumavky s ustřihnutým víčkem a přidat 40 µl vody bez RNáz. 

Nechat stát 2 min. 

12. Centrifugace 1 min na max otáčkách (RNA v roztoku ve zkumavce) 

13. Roztok s RNA napipetovat do kolonky, nechat stát 2 min. Centrifugace 1 min na max. 

otáčkách.  

14. Vyhodit kolonku, RNA v roztoku. 

15. Koncentrace a čistota RNA stanovena na Spektrofotometru. 

16. Vyizolovanou RNA skladovat v - 80°C. 

17. Kvalita celkové RNA stanovena na 1% agarózovém gelu nebo pomocí Agilent 2100 bio-

analyzátoru.  
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* Pro homogenizaci vzorků distálního kolonu (P10-P30) a srdce byl použit ulrazvukový 

sonikátor, vzorky játer homogenizovány v mechanickém homogenizátoru. Distální kolon 

P1 homogenizován pomocí kuličkového homogenizátoru. 

4.3.1.b. Izolace celkové RNA z kultury fibroblastů 

1. K 350 µl buněčného lyzátu přidat stejný objem 70 % EtOH, řádně promíchat pipetou a 

hned napipetovat do kolonky umístněné ve zkumavce. 

2. Další postup viz kapitola 4.3.1.1a body 5.-16., ale eluace do 30 µl vody bez RNáz. 

3. Integrita celkové RNA ověřena u několika náhodně zvolených vzorků na bio-analyzátoru 

Agilent 2100. 

4.3.2 Syntéza cDNA 

4.3.2a. Syntéza cDNA z RNA jater, distálního kolonu a srdce 

1. Použita celková izolovaná RNA naředěná na koncentraci 250 ng/μl  

2. Reakční směs pro reverzní transkripci (10 μl):  

5X VILO Reaction Mix 2 µl  

10X SuperScript Enzyme Mix  1 µl  

RNA 2 µl  

H2O bez Rnáz a DNáz 5 µl  

3. 5X VILO reakční směs smíchat s 10X SuperScript směsí enzymů a ddH2O bez Rnáz a 

DNáz v odpovídajícím reakčním poměru.  

4. Rozpipetovat do jednotlivých zkumavek. 

5. Do jednotlivých zkumavek přidat 4 µl RNA odpovídajícího vzorku. 

6. Inkubace 10 min při pokojové teplotě (25°C). 

7. Inkubace 60 min v termobloku při 42°C.  

8. Inkubace 5 min v termobloku při 85°C.  

9. 5 min zchladit na ledu a 5 s centrifugace. 

10. cDNA naředit v poměru 1:2 ddH2O bez Rnáz a Dnáz, uskladňovat v -20°C.  

4.3.2b. Syntéza cDNA z RNA z fibroblastů 

1. Použita celková izolovaná RNA naředěná na koncentraci 20 ng/μl 

2. Reakční směs pro reverzní transkripci (10 μl) :  
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5X VILO Reaction Mix 2 µl 

10X SuperScript Enzyme Mix 1 µl 

RNA 7 µl 

3. Dle počtu reakcí smíchat 5X VILO reakční směs a 10X SuperScript směs enzymů 

v odpovídajícím reakčním poměru a rozpipetovat po 3 µl do jednotlivých jamek na 96-

jamkové destičce. 

5. Do jednotlivých jamek přidat 7 µl RNA odpovídajícího vzorku. 

6. Přelepit destičku fólií. 

7. Vložit destičku do přístroje Mastercycler Pro Eppendorf a nastavit program odpovídající 

bodům 6.-8. v kapitole 4.3.1.2a 

8. cDNA naředit v poměru 1:9 ddH2O bez Rnáz a Dnáz, uskladňovat v -20°C.  

4.3.3 qRT-PCR  

1. Do 96-jamkové destičky napipetovat reakční směs pro qRT-PCR reakci (14 μl):  

SYBR GreenER Express MasterMix 7 μl 

H2O bez Rnáz a DNáz 4,65 μl 

horní a dolní primery (ředění 10μM)*** 0,35 μl 

Templát – cDNA 2 μl 

2. Dle počtu reakcí smíchat SYBR Green, H2O bez Rnáz a Dnáz a primery v odpovídajícím 

reakčním poměru a pipetovat po 12 μl do jednotlivých jamek. 

3. Do jednotlivých jamek přidat 2 μl cDNA odpovídajícího vzorku. 

4. Přelepit destičku fólií.  

6. Vložit destičku do Light Cycleru 480 a spustit reakci podle cyklického programu: 

a) Počáteční denaturace:  95°C 15min 

b) Amplifikace – 50 cyklů:  

denaturace  94°C 15s  

reasociace 60°C 20s 

extenze  72°C 10s 

c) Melting curve (křivka tání)**** 95°C 5s 

65°C 1min 

97°C  

d) Ochlazení  40°C 10s 
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*** Teplota reasociace jednotlivých primerů s templátovou nukleovou kyselinou:  

rB2M 60°C  

rPer1 62°C  

rPer2 62°C  

rBmal1 55°C  

rRev-erb-α 56°C  

**** Analýza křivky tání umožní kontrolu přítomnosti případných nespecifických 

produktů. V našem případě byly výsledky negativní. 

4.4 Detekce hladiny proteinu BMAL1 v kultuře fibroblastů metodou 

Western blot 

Western blot (WB) je metoda využívána jak k samotné detekci proteinů specifických 

pro určitou tkáň či buněčný typ, tak i k stanovení velikosti a hladiny exprese daného proteinu. 

Prvním krokem WB je příprava vzorků proteinových směsí smícháním s detergentem sodium 

dodecyl sulfatem (SDS). SDS rozbalí proteiny na lineární řetězce a obalí je záporným 

nábojem, což umožňuje jejich následnou separaci dle velikosti s využitím gelové 

elektroforézy. Takto ošetřené vzorky molekul proteinů jsou následně separovány na gelové 

elektroforéze podle svojí velikosti. Na gel je pak přeložena nitrocelulózová membrána a po 

aplikaci elektrického proudu dojde k přenosu proteinů z gelu na membránu. V dalším kroku 

dochází k ošetření membrány, tzv. blokaci membrány, která brání nespecifickým reakcím 

s protilátkou. Membrána je poté inkubována s primární protilátkou specifickou pro daný 

protein a následně se sekundární protilátkou. Sekundární protilátka je konjugovaná 

s reportérovým enzymem produkujícím barevný nebo světelný signál, který lze snadno 

detekovat a vyobrazit. 

Přístroje 

Centrifuga Sigma 3K 18 

X Cell II Blot Modul (Invitrogen)  

Nanodrop spektrofotometer ND-1000 

Termoblok Biometra TB1  

Třepačka Heidolph polymax 2040 

LAS1000 (chlazená kamera pro detekci luminiscence, Fuji) 
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Chemikálie 

polyklonální primární kraličí protilátka proti BMAL1 (dar prof. M.Hastingse, MRC LMB, 

UK) 

sekundární protilátka proti králičí protilátce (Promega) 

HRP-konjugovaná protilátka proti β-AKTIN (Sigma-Aldrich) 

Bradford protein assay (Bio-Rad) 

ddH2O – redestilovaná voda 

Cell Lytic (Sigma-Aldrich) 

Dithtiotreitol  

Tween 20 (Sigma-Aldrich) 

Trizma HCl (Sigma-ALdrich) 

NaCl (Sigma-Aldrich) 

čistá HCl (Penta) 

Starting Block T20 blokovací pufr (Thermo Scientific) 

NuPAGE 4-10% Bis-Tris SDS-PAGE Mini Gel - polyakrylamidový gel (Life technologies) 

NuPAGE LDS Sample Buffer (4x) (vzorkový pufr) (Life technologies) 

NuPAGE Antioxidant (10x) (Life technologies) 

NuPAGE tranférový pufr (20x) (Life technologies) 

1x NuPAGE SDS Running Buffer (vodící pufr) (Life technologies) 

proteinový marker  Novex Sharp Pre-Stained Standards (Life technologies) 

Bioluminiscenční vyvolávací kity West Femto, West Pico (Pierce) 

Před začátkem připravit 

10x TBS:  

48,46 g Trizma HCl 

160,12 g NaCl 

1600ml redestilované H2O 

pH upravit na 7,6 čistou HCl 

doplnit vodou do 2l 

TBST: 100ml 10x TBS + 900ml redestilované H2O + 1 ml Tween 

1x SDS vodící pufr 50ml 20x NuPAGE MOPS SDS vodícího pufru + 950ml deionizované 

vody 

1x transferový pufr (1x NuPAGE t.p. 10% methanol) 

1x odmývací pufr (62.5 mM Trizma HCl, 20 g/l SDS, 0.7 mM β-merkaptoetanol) 
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4.4.1 Příprava vzorků 

1. Rozmrazit lyzáty buněk pro extrakci proteinů. 

2. 15 min třepat v termotřepačce při 1400rpm a 4°C. 

3. 10min centrifugace 20 000g, při 4°C. 

4. Odsát supernatant a napipetovat do nové zkumavky (1,5ml) a položit na led. 

5. Stanovení koncentrace proteinů Bradford metodou s využitím spektrofotometru. Naředit na 

cca. 400 µg/ml. 

6. Připravit vzorky pro redukovanou a denaturující elektroforézu: 6,5 μl vzorku smíchat s 

2,5 μl NuPAGE LDS vzorkovým pufrem a 1 μl dithiotreitolu (DTT). 

7. Připravené vzorky a marker zahřát 10 min při 70°C. 

8. Nechat vychladnout a pipetovat na gel. 

4.4.2 SDS-PAGE elektroforéza 

1. Nasadit gely 4-10% Bis-Tris NuPAGE do aparatury pro elektroforézu. 

2. Naplnit vnitřní pufrovou komoru  200ml 4x NuPAGE SDS vodícím pufrem s 500 μl 10x 

NuPAGE Antioxidantu. 

3. Naplnit vnější pufrovou komoru 600ml 4x NuPAGE SDS vodícím pufrem. 

4. Napipetovat připravené vzorky a proteinový marker na každý gel. 

5. Elektroforéza při konstantním napětí 200V po dobu 50min. 

4.4.3 Transfer proteinů na membránu 

1. Cca. 15min předem navlhčit nitrocelulózovou membránu, filtrační papír a polštářky do 1x 

transferového pufru s 10% methanolem. 

4. Vyjmout gel na navlhčený filtr papír. 

5. Na katodové (-) jádro položit v tomto pořadí: 2 polštářky, navlhčený filtrační papír, gel, 

nitrocelulózovou membránu, filtrační papír a dostatečný počet polštářků, tak aby 

převyšovaly okraj katodového jádra. 

6. Přiložit anodu a vložit modul do elektroforetické vaničky. 

7. Naplnit modul transferovým pufrem. 

8. Kolem modulu nalít do ¾ redestilovanou H2O pro chlazení. 

9. Transfer proteinů při konstantním napětí 30V po dobu 60min. 
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4.4.4 Vizualizace proteinů 

4.4.4.1 Vizualizace proteinu BMAL1 

1. Membránu přemístit do vaničky. 

2. Inkubace membrány v blokovacím pufru 30min. 

3. Inkubace membrány s 3 µl primární protilátkou proti BMAL1 v 15 ml blokovacího pufru 

(1: 5000) přes noc při 4°C. 

6. Promýt 5x 5min v TBST 

9. Inkubace membrány s 1 µl sekundární protilátky v 20 ml blokovacího pufru (1:20 000) 60 

min, 1h při RT. 

10. Promýt 5x 5min v TBST 

13. Vyndat membránu z vaničky, osušit o buničitou vatu. 

14. Položit na fólii 

15. Aplikace 1 ml bioluminiscenčního vyvolávacího roztoku West Femto nechat působit 3 

min. 

16. Vyfotit po 2 min -3min expozici. 

4.4.4.2 Vizualizace proteinu β-AKTIN 

1. Odmytí navázaných protilátek v odmývacím pufru, 30min při RT. Potom 5x promýt v 

TBST. 

2. Inkubace membrány s 1 µl konjugované protilátky pro β-aktin v 20ml blokujícího pufru 

(ředění 1 :20 000) dál postupovat jako v bodech 10.-14. 

3. Aplikace 1 ml vyvolávacího roztoku West Pico, nechat působit 3min. 

4. Vyfotit po 10s expozici. 

5. Fotografie byly importovány do programu ImageJ (NIH, USA), kde byla analyzována 

optická densita (O.D.) immunoreaktivních proužků v oblasti odpovídající velikosti 

BMAL1 proteinu (tj. 68kDa) relativně vzhledem k O.D. β-aktinového standardu. 
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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  

 

Přítomnost cirkadiánního rytmu v expresi vybraných hodinových genů byla testována 

pomocí cosinorové analýzy. Cosinorová analýza je metoda umožňující testovat hypotézu, že 

experimentální data lze fitovat na cosinovou křivku pomocí nelineární regrese podle rovnice:  

Y = mesor+ (amplitude*-cos(2*p*(X-acrophase)/wavelength; 

přičemž mesor je průměrná hodnota dat, kolem které sinusoida osciluje, amplituda je rozdíl 

mezi maximální hodnotou a průměrem, akrofáze je fáze maxima cosinové křivky a 

wavelength je definována jako 24 hodin. Analýza umožňuje stanovení hodnot R
2
 (goodness of 

fit) a hladiny významnosti p. Pokud je p < 0,05, sledovaný profil odpovídá více cosinové 

křivce než horizontální linii a vykazuje tak cirkadiánní rytmus. Profily s hodnotou R
2
 > 0,2 

fitují cosinovou křivku a vykazují cirkadiánní rytmus.  

V případě přítomnosti rytmické exprese u Wistar i SHR skupiny byl proveden 

následný t-test mesoru pro prokázání statistické významnosti mezi mesory Wistar a SHR.  

Statistická významnost rozdílů amplitud a akrofází 24-hodinových expresních profilů 

vybraných hodinových genů mezi jednotlivými věkovými skupinami v dané tkáni byla 

analyzována pomocí jednoduché analýzy variance (ANOVA). 
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6 Výsledky 

6.1 Denní profily exprese hodinových genů Per1, Per2, Bmal1 a Rev-erbα 

v periferních tkáních SHR během postnatální ontogeneze  

6.1.1 Vývoj denních profilů exprese vybraných hodinových genů v játrech 

mláďat potkana kmene SHR  

Denní profily exprese hodinových genů Per1, Per2, Bmal1 a Rev-erbα v játrech 

mláďat SHR v P1, P10, P20 a P30 jsou znázorněny na obrázku č. 6. 

Per1 mRNA  

Cosinorová analýza prokázala signifikantní rytmus exprese genu Per1 ve všech 

věkových skupinách, vyjma P30 (P1: p = 0,0013, R
2
 = 0,2511; P10: p < 0,0001, R

2
 = 0,5677; 

P20: p = 0,0025, R
2 

= 0,3288; P30: p = 0,264, R
2
 = 0,08233). 

Amplituda rytmické exprese genu Per1 se od P1 do P20 významně neměnila (P1: 

0,1568; P10: 0,1186; P20: 0,1486; p = 0,741).  

Akrofáze bylo dosaženo v P1 v čase CT18,2; v P10 v čase CT6,1; v P20 v čase 

CT15,4. Akrofáze exprese genu Per1 se od P1 do P20 postupně významně posouvala (P1 vs. 

P10: p < 0,001; P1 vs. P20: p < 0,026; P20 vs. P10: p < 0,001).  

Per2 mRNA  

Cosinorová analýza prokázala signifikantní rytmus exprese genu Per2 ve všech 

věkových skupinách (P1: p = 0,0027, R
2
 = 0,3089; P10: p < 0,0001, R

2
 = 0,6418; P20: p < 

0,0001, R
2
 = 0,5119; P30: p < 0,0001, R

2
 = 0,7768). 

Amplituda rytmické exprese genu Per2 byla v P1 0,1648, v P10 0,181, v P20 0,2208 a 

v P30 0,2145. Z porovnání amplitud je zřejmé, že se od P1 do P30 významně neměnila (p = 

0,602).  

Akrofáze bylo dosaženo v P1 v čase CT21,0; v P10 v čase CT6,0; v P20 v čase 

CT15,1; v P30 v čase CT16,8. Akrofáze exprese genu Per2 se významně posouvala od P1 až 

do P20, a dále se již významně nelišila od P30 (P1 vs. P10: p < 0,001; P1 vs. P20: p < 0,001; 

P1 vs. P30: p < 0,001; P30 vs. P10: p < 0,001; P30 vs. P20: p < 0,086; P20 vs. P10: p < 

0,001). 
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Bmal1 mRNA  

Cosinorová analýza prokázala signifikantní rytmus exprese genu Bmal1 ve všech 

věkových skupinách, vyjma P20 (P1: p < 0,0001, R
2
 = 0,486; P10: p = 0,0468, R

2
 = 0,1741; 

P20: p = 0,2007, R
2
 = 0,1015; P30: p < 0,0001, R

2
 = 0,915).  

Amplituda rytmické genové exprese Bmal1 byla v P1 0,3349, v P10 0,01329, v P30 

0,1998. Z porovnání amplitud mezi jednotlivými věky vyplynulo, že v P10 byla amplituda 

exprese genu Bmal1 významně nižší než v P1 (p < 0,001), v P30 byla amplituda významně 

vyšší než v P10 (p < 0,001), ale významně nižší než v P1 (p = 0,011).  

Akrofáze bylo dosaženo v P1 v čase CT8,1; v P10 v čase CT13,2; v P30 v čase 

CT24,0. Akrofáze exprese genu Bmal1 se od P1 do P30 významně posouvala (P30 vs. P1: p < 

0,001; P30 vs. P10: p < 0,001; P10 vs. P1: p < 0,001). 

Rev-erbα mRNA  

Cosinorová analýza prokázala signifikantní rytmus exprese genu Rev-erbα ve všech 

věkových skupinách (P1: p = 0,3287, R
2
 = 0,07385; P10: p < 0,0001, R

2
 = 0,6812; P20: p < 

0,0001, R
2
 = 0,6011; P30: p < 0,0001, R

2
 = 0,698).  

Amplituda rytmické exprese genu Rev-erbα byla v P1 0,6012, v P10 0,3866, v 

P20:0,2174 a v P30 0,5386. Porovnání amplitud mezi jednotlivými věky ukázalo, že v P20 

byla amplituda rytmické exprese Rev-erbα významně nižší než v P1 (p < 0,001). Rozdíl 

v amplitudě exprese nebyl významný mezi P1 a P10 (p = 0,053) a mezi P10 a P20 (p = 

0,071). V P30 byla amplituda exprese genu Rev-erbα významně vyšší než v P20 (p < 0,002), 

ale významně se nelišila od P1 a P10 (p = 0,102).  

Akrofáze exprese genu Rev-erbα bylo dosaženo v P1 v čase CT17,0; v P10 v čase 

CT6,0; v P20 v čase CT9,3; v P30 v čase CT8,4. Akrofáze exprese genu Rev-erbα se 

významně posouvala od P1 až do P20, kdy už se významně nelišila od P30 (P1 vs. P10: p < 

0,001; P1 vs. P20: p < 0,001; P20 vs. P10: p < 0,001; P1 vs. P30: p < 0,001; P30 vs. P10: p < 

0,001; P20 vs. P30: p = 0,199). 
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Obr. 6: Denní profily hladin mRNA genů Per1, Per2, Rev-erbα a Bmal1 v játrech mláďat potkana SHR. 

Data byla pro jednotlivé věky P1, P10, P20 a P30 proložena sinusoidní křivkou a vyhodnocena pomocí 

cosinorové analýzy a jednoduché analýzy variance. Na ose x je znázorněn čas CT (h), na ose y relativní hladina 

mRNA. Data v každém časovém bodě představují průměr ze 4 -5 zvířat ± S.E.M. 

Souhrn výsledků 

Z výsledků vyplývá, že exprese všech sledovaných hodinových genů v játrech mláďat 

potkana SHR byla rytmická už ve věku P1, ale vývoj amplitudy a akrofáze rytmické exprese 

byl u jednotlivých genů odlišný. 

Amplituda exprese genu Per1 vzrůstala postupně od P1 až do P20, ale v P30 rytmus 

vymizel. V případě genu Per2 dosáhla amplituda rytmické exprese úrovně dospělého jedince 

již ve věku P1 a s věkem se neměnila. Na rozdíl od genu Per1 amplituda exprese genů Bmal1 

a Rev-erbα od P1 klesala. V P10 byla exprese genu Bmal1 nižší než v P1 až v P20 rytmus 
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vymizel. V P30 už byla rytmická exprese genu Bmal1 opět přítomna. Amplituda exprese genu 

Bmal1 byla v P30 sice na vyšší úrovni než v P10, ale stále nižší než v P1. Na rozdíl od 

exprese genu Bmal1 ale rytmická exprese Rev-erbα v P20 nevymizela a v P30 už amplituda 

exprese genu Rev-erbα vzrostla na úroveň v P1.  

Akrofáze exprese genů Per1, Per2 a Rev-erbα se posouvala od P1 do P20. V případě 

genů Per2 a Rev-erbα byla akrofáze jejich exprese v P20 už srovnatelná s akrofází u 

dospělého jedince. Akrofáze exprese genu Bmal1 se s věkem také posouvala a v P30 byla 

oproti P10 téměř v opačné fázi. 

Exprese genů Per1 a Per2 probíhala v stejné fázi od P1 až po P30, až na to že v P30 

rytmus u Per1 nebyl přítomen. 

6.1.2 Vývoj denních profilů exprese vybraných hodinových genů 

v distálním kolonu mláďat potkana kmene SHR 

Denní profily exprese hodinových genů Per1, Per2, Bmal1 a Rev-erbα v distálním 

kolonu mláďat SHR v P1,P10, P20 a P30 jsou znázorněny na obrázku č. 7. 

Per1 mRNA  

Cosinorová analýza prokázala signifikantní rytmus exprese genu Per1 ve všech 

věkových skupinách (P1: p < 0,0001, R
2
 = 0,6548; P10: p = 0,0002, R

2
 = 0,4165; P20: p = 

0,0003, R
2
 = 0,4171; P30: p = 0,0104, R

2
 = 0,2483). 

Amplituda exprese genu Per1 byla v P1 0, 02023, v P10 0,004598, v P20 0,002306 a v 

P30 0,003515. Srovnání amplitud rytmické exprese genů mezi jednotlivými věky prokázalo, 

že amplituda rytmu je v P10 až P30 významně nižší než v P1, ale rozdíl mezi amplitudou 

exprese genu Per1 mezi P10, P20 a P30 nebyl významný (P1 vs. P20: p < 0,001; P1 vs. P30: 

p < 0,001; P1 vs. P10: p < 0,001; P10 vs. P20: p = 0,537; P10 vs. P30: p = 0,610; P30 vs. P20: 

p = 0,575). 

Akrofáze bylo dosaženo pro věk P1 v čase CT18,8; pro P10 v čase CT4,9; pro P20 

v čase CT14,9 a pro P30 v čase CT13,1. Akrofáze exprese genu Per1 se významně posouvala 

od P1 do P20, kdy už se významně nelišila od P30 (P1 vs. P10: p < 0,001; P1 vs. P30: p < 

0,001; P1 vs. P20: p = 0,004; P20 vs. P10: p < 0,001; P30 vs. P10: p < 0,001; P20 vs. P30: p = 

0,162). 
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Per2 mRNA  

Cosinorová analýza prokázala signifikantní rytmus exprese genu Per2 ve všech 

věkových skupinách (P1: p < 0,0001, R
2
 = 0,5489; P10: p < 0,0001, R

2
 = 0,545; P20: p < 

0,0001, R
2
 = 0,6306; P30: p < 0,0001, R

2
 = 0,5412). 

Amplituda exprese genu Per2 byla v v P1 0,5002, v P10 0,06681, v P20 0,1335 a v 

P30 0,1173. Ze srovnání amplitud rytmických profilů mezi jednotlivými věky vyplynulo, že v 

P10 až P30 je amplituda významně nižší než v P1 (P1 vs. P10: p < 0,001; P1 vs. P30: p < 

0,001; P1 vs. P20: p < 0,001), ale rozdíl amplitudy mezi P10, P20 a P30 nebyl významný 

(P20 vs. P10: p = 0,519; P20 vs. P30: p = 0,791; P30 vs. P10: p = 0,401).  

Akrofáze bylo dosaženo v P1 v čase CT19,8; v P10 v čase CT7,7; v P20 v čase 

CT12,9; v P30 v čase CT16,4. Akrofáze exprese genu Per2 se významně posouvala od P1 do 

P30 (P1 vs. P10: p< 0,001; P1 vs. P20: p < 0,001; P1 vs. P30: p < 0,001; P30 vs. P10: p < 

0,001; P30 vs. P20: p < 0,001; P30 vs. P10: p < 0,001). 

Bmal1 mRNA  

Cosinorová analýza prokázala signifikantní rytmus exprese genu Bmal1 ve všech 

věkových skupinách (P1: p = 0,0012, R
2
 = 0,3537; P10: p < 0,0001, R

2
 = 0,471; P20: p < 

0,0001, R
2
 = 0,4918; P30: p < 0,0001, R

2
 = 0,8368). 

Amplituda rytmické exprese genu Bmal1 byla v P1 0,003242, v P10 0,002024, v P20 

0,00224 s v P30 0,007995. Srovnání mezi věky prokázalo, že se od P1 do P20 se amplituda 

významně neměnila, ale v P30 už byla významně vyšší než v P1, P10 a P20. Rozdíl 

v amplitudě exprese genu Bmal1 mezi P1, P10 a P20 ještě nebyl významný (P30 vs. P10: p < 

0,001; P30 vs. P20: p < 0,001; P30 vs. P1: p < 0,001; P1 vs. P10: p = 0,293; P1 vs. P20: p = 

0,226; P20 vs. P10: p = 0,793). 

Akrofáze bylo dosaženo v P1 v čase CT15,6; v P10 v čase CT17,1; v P20 v čase 

CT15,0 a v P30 v čase CT24,0. Akrofáze exprese genu Bmal1 se mezi P1 až P20 významně 

neposouvala, ale v P30 došlo k významnému posunu oproti P20, P10 a P1 (P30 vs. P20: p < 

0,001; P30 vs. P1: p < 0,001; P30 vs. P10: p < 0,001; P10 vs. P20: p = 0,092; P10 vs. P1: p = 

0,133; P1 vs. P20: p = 0,551).  
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Rev-erbα mRNA  

Cosinorová analýza prokázala signifikantní rytmus exprese genu Rev-erbα ve všech 

věkových skupinách (P1: p < 0,0001, R
2
 = 0,6249; P10: p < 0,0001, R

2
 = 0,4621; P20: p < 

0,0001, R
2
 = 0,4653; P30: p < 0,0001, R

2
 = 0,674). 

Amplituda rytmické exprese genu Rev-erbα byla v P1 0,05191, v P10 0,04151, v P20 

0,02744 a v P30 0,1268. Srovnání amplitud mezi jednotlivými věky prokázalo, že se od P1 do 

P20 amplituda významně neměnila, ale v P30 už byla významně vyšší než v P1, P10 a P20 

(P30 vs. P20: p < 0,001; P30 vs. P10: p < 0,001; P30 vs. P1: p < 0,001; P1 vs. P20: p = 0,204; 

P1 vs. P10: p = 0,462; P10 vs. P20: p = 0,324). 

Akrofáze  bylo dosaženo v P1 v čase CT22,3; v P10 v čase CT4,2; v P20 v čase 

CT10,5 a v P30 v čase CT7,9. Akrofáze exprese genu Rev-erbα se od P1 do P30 významně 

posouvala (P1 vs. P10: p < 0,001; P1 vs. P30: p < 0,001; P1 vs. P20: p < 0,001; P20 vs. P10: p 

< 0,001; P20 vs. P30: p = 0,005; P30 vs. P10: p < 0,001).  
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Obr. 7: Denní profily hladin mRNA genů Per1, Per2, Rev-erbα a Bmal1 v distálním kolonu mláďat 

potkana SHR. Data byla pro jednotlivé věky P1, P10, P20 a P30 proložena sinusoidní křivkou a vyhodnocena 

pomocí cosinorové analýzy a jednoduché analýzy variance. Na ose x je znázorněn čas CT (h), na ose y relativní 

hladina mRNA. Data v každém časovém bodě představují průměr ze 4 -5 zvířat ± S.E.M. 

Souhrn výsledků 

Z výsledků vyplývá, že exprese všech sledovaných hodinových genů v distálním 

kolonu mláďat potkana SHR byla rytmická v každém věku, ale vývoj amplitudy a akrofáze 

rytmické exprese byl u jednotlivých genů odlišný. 

V případě genů Per1 a Per2 amplituda genové exprese od P1 do P30 významně 

klesala.  

Naproti tomu amplituda exprese genů Bmal1 a Rev-erbα se od P1 do P20 významně 

neměnila, ale v P30 vzrostla na úroveň vyšší, než byla v P20, P10 a P1. 
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Akrofáze exprese genu Per1 se posouvala od P1 do P20, ale akrofáze exprese genů 

Per2 a Rev-erbα se posouvala až do P30. Naproti tomu akrofáze exprese genu Bmal1 se od P1 

do P20 neposouvala a k posunu došlo až v P30.  

6.1.3  Vývoj denních profilů exprese vybraných hodinových genů v srdci 

mláďat potkana kmene SHR 

Denní profily exprese hodinových genů Per1, Per2, Bmal1 a Rev-erbα v srdci mláďat 

SHR v P1,P10, P20 a P30 jsou znázorněny na obrázku č. 8. 

Per1 mRNA  

Cosinorová analýza neprokázala signifikantní rytmus exprese genu Per1 v žádné 

věkové skupině (P1: p = 0,0932, R
2
 = 0,1559; P10: p = 0,1108, R

2
 = 0,1284; P20: p = 0,071, 

R
2
 = 0,1616; P30: p = 0,0915, R

2
 = 0,1388). 

Per2 mRNA  

Cosinorová analýza prokázala signifikantní rytmus exprese genu Per2 ve všech 

věkových skupinách (P1: p = 0,025, R
2
 = 0,2247; P10: p = 0,0015, R

2
 = 0,335; P20: p = 

0,0004, R
2
 = 0,4081; P30: p < 0,0001, R

2
 = 0,7036). 

Amplituda rytmické exprese genu Per2 byla v P1 0,3046, v P10 0,1602, v P20 0,2634 

a v P30: 0,2368. Amplituda se mezi P1 do P30 významně neměnila (p = 0,420).  

Akrofáze bylo dosaženo v P1 v čase CT18,6; v P10 v čase CT5,1; v P20 v čase 

CT11,7 a v P30 v čase CT12,6. Akrofáze exprese genu Per2 se významně posouvala od P1 až 

do P20, kdy už se významně nelišila od P30 (P1 vs. P10: p < 0,001; P1 vs. P20: p <0,001; P1 

vs. P30: p < 0,001; P30 vs. P10: p < 0,001; P30 vs. P20: p = 0,491; P20 vs. P10: p < 0,001) 

(obr. 3). 

Bmal1 mRNA  

Cosinorová analýza prokázala signifikantní rytmus exprese genu Bmal1 pouze ve 

věkové skupině P20 a P30 (P1: p = 0,3287, R
2
 = 0,07385; P10: p = 0,6856, R

2
 = 0,02332; 

P20: p = 0,0032, R
2
 = 0,3176; P30: p < 0,0001, R

2
 = 0,8917). 

Amplituda exprese genu Bmal1 byla v P30 významně vyšší než v P20 (P20: 0,2532; 

P30: 0,5546; p< 0,001). 

Akrofáze exprese genu Bmal1 byla dosažena v P20 v čase CT17,5 a v P30 v čase 

CT23,1. Akrofáze exprese genu Bmal1 od P20 do P30 významně posunula (p < 0,001). 
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Rev-erbα mRNA  

Cosinorová analýza prokázala signifikantní rytmus exprese genu Rev-erbα pouze ve 

věkové skupině P20 a P30 (P1: p = 0,3627, R
2
 = 0,06755; P10: p = 0,2549, R

2
 = 0,08188; 

P20: p < 0,0001, R
2
 = 0,6196; P30: p < 0,0001, R

2
 = 0,6781). 

Amplituda rytmické exprese genu Rev-erbα se mezi P20 a P30 významně nelišila 

(P20: 0,5799; P30: 0,7359; p=0,211). 

Akrofáze exprese genu Rev-erbα byla dosažena v P20 v čase CT8,9 a v P30 v čase 

CT6,6. Akrofáze exprese genu Rev-erbα se od P20 do P30 významně posunula (p = 0,001). 

 

 

Obr. 8: Denní profily hladin mRNA genů Per1, Per2, Rev-erbα a Bmal1 v srdci mláďat potkana SHR. Data 

byla pro jednotlivé věky P1, P10, P20 a P30 proložena sinusoidní křivkou a vyhodnocena pomocí cosinorové 

analýzy a jednoduché analýzy variance. Na ose x je znázorněn čas CT (h), na ose y relativní hladina mRNA. 

Data v každém časovém bodě představují průměr z 3-5 zvířat ± S.E.M. 
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Souhrn výsledků 

Z výsledků vyplývá, že s výjimkou genu Per2 nebyla u sledovaných genů v srdci 

mláďat potkana SHR ve věku P1 přítomna rytmická exprese žádného hodinového genu. 

Vývoj amplitudy a akrofáze rytmické exprese byl u jednotlivých genů odlišný. V případě 

genu Per1 nedocházelo k rytmické expresi v žádné věkové skupině. 

Amplituda rytmické exprese genu Per2 dosáhla úrovně P30 již ve věku P1 a s věkem 

se neměnila. Rytmická exprese genů Bmal1 a Rev-erbα byla přítomna až od P20. Zatímco 

amplituda rytmické exprese genu Bmal1 byla v P30 vyšší než v P20, v případě amplitudy 

exprese genu Rev-erbα nebyl mezi P20 a P30 rozdíl. 

Akrofáze rytmické exprese genu Per2 se posouvala od P1 do P20. Zatímco akrofáze 

exprese genu Per2 a Rev-erbα byla v P20 srovnatelná s akrofází v P30, v případě exprese 

genu Bmal1 byla akrofáze v P20 odlišná od P30. 

6.2 48 – hodinové profily exprese vybraných hodinových genů ve 

fibroblastech z embryí a dospělých potkanů kmene Wistar a SHR po in 

vitro synchronizaci dexametazonem 

Průběh exprese hodinových genů Per1, Per2, Bmal1, Rev-erbα ve fibroblastech 

z embryí a dospělých potkanů kmene SHR a Wistar stanovených během 48 hodinového cyklu 

po 60minutové inkubaci s Dex je znázorněný na obrázku č. 9. 

Per1 mRNA 

a) fibroblasty z embryí 

Cosinorová analýza prokázala signifikantní rytmus v expresi genu Per1 ve 

fibroblastech z embryí potkana kmene Wistar (p = 0,005, R
2
 = 0,2553), avšak neprokázala 

cirkadiánní rytmus v expresi Per1 ve fibroblastech z embryí SHR po synchronizaci Dex (p = 

0,3007, R
2
 = 0,06458). Následný T-test neprokázal statisticky významný rozdíl mezi mesory 

Wistar a SHR (p = 0,4594), což znamená, že střední hladina exprese Per1 se u obou kmenů 

významně nelišila. 

 

b) fibroblasty z dospělců  

Cosinorová analýza neprokázala signifikantní rytmus v expresi genu Per1 ve 

fibroblastech dospělců Wistar (p = 0,3093, R
2
 = 0,06865), ani ve fibroblastech dospělců SHR 
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po synchronizaci Dex (p = 0,4759, R
2
 =0,04401. Následný T-test neprokázal významný rozdíl 

mezi mesory Wistar a SHR (p = 0,0608). 

Per2 mRNA 

a) fibroblasty z embryí 

Cosinorová analýza neprokázala signifikantní rytmus v expresi genu Per2 ve 

fibroblastech z embryí Wistar (p = 0,5541, R
2
 = 0,03227) ani ve fibroblastech z embryí SHR 

po synchronizaci Dex (p = 0,1581, R
2
 = 0,09741). Následný T-test prokázal statisticky 

významný rozdíl mezi mesory profilů pro Wistar a SHR (p < 0,0001), střední hladina exprese 

byla u embryonálních fibroblastů z SHR signifikantně nižší než u Wistar. 

 

b) fibroblasty z dospělců 

Cosinorová analýza prokázala signifikantní rytmus v expresi genu Per2 jak ve 

fibroblastech dospělců Wistar (p = 0,0004, R
2
 =0,3792), tak ve fibroblastech dospělců 

SHR po synchronizaci Dex (p = 0,0237, R
2
 = 0,2028). Následný T-test prokázal významný 

rozdíl mezi mesory Wistar a SHR (p < 0,0001), exprese ve fibroblastech z potkana kmene 

SHR byla významně nižší než u Wistar.  

Bmal1 mRNA 

a) fibroblasty z embryí 

Cosinorová analýza neprokázala signifikantní rytmus v expresi genu Bmal1 ve 

fibroblastech embryí Wistar (p = 0,061, R
2
 = 0,1439), ani ve fibroblastech embryí SHR po 

synchronizaci Dex (p = 0,0531, R
2
 = 0,1505). Následný T-test neprokázal statisticky 

významný rozdíl mezi mesory Wistar a SHR (p = 0,8248). 

 

b) fibroblasty z dospělců 

Cosinorová analýza prokázala signifikantní rytmus v expresi genu Bmal1 jak ve 

fibroblastech dospělců Wistar (p = 0,0001, R
2
 =0,4192), tak ve fibroblastech dospělců SHR 

po synchronizaci Dex (p= 0,0415, R
2
 = 0,1754). Následný T-test prokázal významný rozdíl 

mezi mesory Wistar a SHR (p < 0,0001), hladina exprese byla signifikantně nižší u potkana 

SHR než Wistar. 
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Rev-erbα mRNA 

a) fibroblasty z embryí 

Cosinorová analýza prokázala signifikantní rytmus v expresi genu Rev-erbα ve 

fibroblastech embryí Wistar (p = 0,0003, R
2
 = 0,3605) ale neprokázala rytmus ve 

fibroblastech embryí SHR (p = 0,0539, R
2
 = 0,1498). Následný T- test neprokázal statisticky 

významný rozdíl mezi mesory Wistar a SHR (p = 0,2912). 

 

b) fibroblasty z dospělců 

Cosinorová analýza prokázala signifikantní rytmus v expresi genu Rev-erbα jak ve 

fibroblastech dospělců Wistar (p < 0,0001, R
2
 =0,7147), tak ve fibroblastech dospělců SHR (p 

< 0,0001, R
2
 = 0,4992). Následný T-test prokázal významný rozdíl mezi mesory Wistar a 

SHR (p < 0,0001), hladina exprese byla ve fibroblastech z potkanů kmene SHR signifikantně 

nižší než u potkana kmene Wistar. 
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Obr. 9: Hladiny mRNA hodinových genů Per1, Per2, Bmal1, Rev-erbα ve fibroblastech po in vitro 

synchronizaci Dex. Buněčná kultura fibroblastů z dospělců Wistar a SHR (A) a fibroblastů z embryí SHR a 

Wistar (B). SHR (přerušovaná čára, černé body, Wistar (plná čára, bílé body). Na ose x je vynesen čas (24 až 68-

72 hodin po inkubaci s Dex, na ose y relativní hladiny mRNA. Data v každém časovém bodě představují průměr 

ze 3 hodnot ± S.E.M. V případě fibroblastů z dospělých jedinců nebyly stanoveny hladiny mRNA v 72. hodině.  
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Souhrn výsledků 

Z uvedených výsledků vyplývá, že schopnost Dex synchronizovat expresi jednotlivých 

hodinových genů v primární kultuře embryonálních fibroblastů potkanů kmene Wistar a SHR 

a v kultuře spontánně immortalizovaných fibroblastů z dospělých jedinců Wistar a SHR je 

odlišná. 

V případě genů Per2 a Bmal1 nebyla a aplikace Dex na primární kulturu 

embryonálních fibroblastů SHR i Wistar schopna, na rozdíl od fibroblastů získaných 

z dospělců Wistar a SHR, zajistit jejich synchronní rytmickou expresi. V případě genu Rev-

erbα Dex indukoval synchronní rytmickou expresi nejen ve fibroblastech získaných 

z dospělých jedinců Wistar a SHR, ale také v embryonálních fibroblastech Wistar. Ve 

fibroblastech získaných z embryí Wistar byl Dex schopen indukovat nejen synchronní 

rytmickou expresi genu Rev-erbα, ale také genu Per1. V kultuře fibroblastů z dospělých 

potkanů kmene SHR i Wistar nebyla u genu Per1 prokázána synchronní rytmická exprese. 

Z výsledku je také patrné, že v případě embryonálních fibroblastů SHR neměl Dex 

synchronizační vliv na expresi žádného ze stanovovaných genů.  

Navíc ze srovnání mesorů v případě synchronní rytmické exprese genů Per2, Rev-erbα 

a Bmal1 ve fibroblastech z dospělců SHR a Wistar vyplývá, že střední hladina exprese těchto 

genů je významně vyšší u Wistar než SHR. 

6.3 24 – hodinové profily hladiny proteinu BMAL1 ve fibroblastech z 

embryí a dospělých potkanů kmene Wistar a SHR po synchronizaci 

dexametazonem 

Denní profily hladin BMAL1 proteinu ve fibroblastech z embryí jsou znázorněny na 

obrázku č. 10 a ve fibroblastech z dospělých potkanů na obrázku č. 11. 

A 

 

1        2        3       4         5        6        7        8        9       10       11     12      13      14 

B  

 

1        2        3        4         5       6        7         8        9       10       11      12      13     14 



Diplomová práce Lucia Paušlyová 

 

72 

C 

 

Obr. 10: 24-hodinový profil hladiny proteinu BMAL1 v primární kultuře embryonálních fibroblastů 

potkanů SHR a Wistar po synchronizaci Dex. (A) Hladiny proteinu BMAL1 24-48 hodin po aplikaci Dex 

v embryonálních fibroblastech potkanů Wistar (1-7) a SHR (8-14). (B) Hladiny proteinu β-AKTIN 24-48 hodin 

po aplikaci Dex v embryonálních fibroblastech potkanů Wistar (1-7) a SHR (8-14). (C) Grafické znázornění 

hladin BMAL1 proteinu normalizovaných k β-aktinu v kultuře embryonálních fibroblastů Wistar (černě) a SHR 

(červeně). Na ose x je vynesen čas (24 až 48 hodin po inkubaci s Dex, na ose y relativní optická denzita (O.D.). 

 

A 

 

1         2         3         4         5          6         7         8          9        10       11       12      13     14 

B 

 

 

1          2         3         4         5         6         7         8         9         10      11       12      13      14 
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C 

 

Obr. 11: 24-hodinový profil hladiny proteinu BMAL1 v kultuře fibroblastů z dospělých potkanů SHR a 

Wistar po synchronizaci Dex. (A) Hladiny proteinu BMAL1 24-48 hodin po aplikaci Dex ve fibroblastech 

dospělých potkanů Wistar (1-7) a SHR (8-14). (B) Hladiny proteinu β-AKTIN 24-48 hodin po aplikaci Dex ve 

fibroblastech dospělých potkanů Wistar (1-7) a SHR (8-14). (C) Grafické znázornění hladin BMAL1 proteinu 

normalizovaných k β-aktinu v kultuře fibroblastů z dospělých jedinců Wistar (černě) a SHR (červeně). Na ose x 

je vynesen čas (24 až 48 hodin po inkubaci s Dex), na ose y relativní optická denzita (O.D.). 

Souhrn výsledků 

Z uvedených dat vyplývá, že v případě denního profilu hladiny BMAL1 na úrovni 

kultury fibroblastů z dospělých potkanů Wistar a SHR je naznačen rytmus. Navíc hladiny 

BMAL1 proteinu ve fibroblastech dospělých potkanů SHR jsou ve srovnání s Wistar na nižší 

úrovni. Naproti tomu cirkadiánní průběh hladiny BMAL1 proteinu na úrovni kultury 

embryonálních fibroblastů se nejeví jako rytmický. 
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7 Diskuze 

7.1 Exprese hodinových genů v játrech, srdci a distálním kolonu potkana 

kmene SHR během časné postnatální ontogeneze 

Předkládaná diplomová práce ukázala, že vývoj rytmické exprese hodinových genů 

Per1, Per2, Bmal1 a Rev-erbα v játrech SHR probíhal během časné postnatální ontogeneze u 

jednotlivých hodinových genů odlišně. Posun akrofáze rytmické exprese genů Per1 a Per2 

měl do P20 obdobný průběh, lišil se však vývoj amplitudy jejich rytmické exprese. Zatímco 

amplituda rytmické exprese Per1 do 20. dne postnatálního vývoje postupně vzrůstala, 

v případě Per2 se s věkem neměnila. Ukázalo se, že stálost amplitudy rytmické exprese 

během časné postnatální ontogeneze je vlastní pouze genu Per2. Zcela specifický průběh měl 

zejména vývoj amplitudy rytmické exprese Bmal1, jelikož jeho amplituda od P1 klesala, 

v P20 rytmus vymizel, a v P30 byl rytmus opět přítomen. Amplituda rytmické exprese Rev-

erbα měla po narození také klesající tendenci. Avšak na rozdíl od Bmal1, významný pokles 

amplitudy oproti stavu v P1 nastal až v P20, v P30 již rytmus vykazoval stejnou amplitudu 

jako v P1. Z výsledků je také patrné, že 20. den postnatálního vývoje života představuje věk, 

kdy už se fáze rytmické exprese Per2 a Rev-erbα nemění. Výsledkem postupného posunu 

fáze rytmické exprese jednotlivých hodinových genů je skutečnost, že V P30 již oscilují 

hladiny transkriptů Per2 a Bmal1 téměř v antifázi, co naznačuje, že fázový vztah bude ustálen 

právě v tomto věku. 

Vývoj rytmické exprese genů Per1, Per2, Bmal1 a Rev-erbα v játrech potkana kmene 

SHR probíhá odlišně ve srovnání s vývojem exprese těchto genů u potkana kmene Wistar, 

který byl sledován v předešlé práci naší laboratoře (Sládek et al. 2007). Hlavní rozdíl mezi 

oběma kmeny spočíval v tom, že exprese genů Per1, Per2, Bmal1 a Rev-erbα je u SHR 

přítomna již 1. den po narození, zatímco u mláďat kmene Wistar byla v tomto období 

prokázána rytmická cirkadiánní exprese pouze u genů Bmal1 a Rev-erbα. Exprese genu Per1 

vykazovala v játrech potkana Wistar denní rytmus až v P10 a v případě genu Per2 až v P20. 

Navíc lze v játrech SHR a Wistar pozorovat významný rozdíl na úrovni vývoje exprese 

Bmal1. Zatímco v játrech 20-denních mláďat kmene Wistar byla prokázána rytmická 

cirkadiánní exprese Bmal1 (Sládek et al. 2007), v případě jater SHR cosinorová analýza 

neodhalila rytmus v tomto vývojovém stádiu. 

Z porovnání fází rytmické exprese hodinových genů v játrech mezi oběma kmeny, tj. 

mezi SHR (výsledky předkládané diplomové práce) a Wistar (Sládek et al. 2007), vyplývá, že 
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u 10-denních mláďat dosahuje hladina mRNA genu Per1 maxima u obou kmenů přibližně ve 

stejnou dobu, tj. mezi CT4 a CT8. Ve věku P20 dochází u SHR k významnému fázovému 

posunu rytmické exprese Per1 a Per2 do první poloviny subjektivní noci, podobně jako to 

bylo pozorováno u potkana Wistar. Od 20. postnatálního dne vývoje se doba, kdy bylo 

dosaženo maximálních hladin Per2 mRNA u SHR a Wistar, dále neliší. Také fáze rytmické 

exprese genu Rev-erbα se v játrech SHR od P1 do P20 posouvala. V P20 už hladiny Rev-erbα 

mRNA v játrech SHR dosahovaly maxima ve stejnou dobu jako v P30, k posunu tedy opět 

došlo stejně, jako tomu bylo v případě potkana Wistar. 

Zmíněný fázový posun exprese hodinových genů v jaterní tkáni potkanů kmene Wistar 

i SHR do tmavé části dne, tedy do stejné fáze jako je tomu u dospělých jedinců, zřejmě 

souvisí s postupným rozvojem nezávislosti mláďat na mateřské péči resp. na kojení, jelikož 

posun fáze koreluje s počátkem odstavu, tedy dobou mezi 14. až 20. dnem postnatálního 

vývoje (Sakamoto et al. 2002; Sládek et al. 2007). Mláďata potkana začínají postupně příjímat 

pevnou potravu kolem 15. dne postnatálního vývoje, a to během tmavé části dne (Yamazaki et 

al. 2009). Korelace mezi posunem fáze rytmické exprese Per1 a změnou v režimu příjmu 

potravy u mláďat v P22 byla prokázána také pomocí detekce Per1:luciferázové aktivity 

v kultuře jaterních explantátů z Per1:luc transgenních potkanů (Yamazaki et al. 2009). 

Zjištěný rozdíl ve vývoji rytmické exprese genu Bmal1 mezi oběma kmeny potkanů by 

teoreticky mohl odrážet nedávný poznatek o významně nižší transkripční aktivitě promotoru 

Bmal1 u SHR ve srovnání s normotenzním kmenem WKY (Woon et al. 2007). To by mohlo 

souviset se sníženou schopností promotoru Bmal1 u 20-denních mláďat SHR zajistit svou 

rytmickou cirkadiánní expresi v důsledku vlivu rozdílných synchronizačních signálů 

souvisejících s příjmem potravy v tomto vývojovém období, konkrétně signály spojenými s 

kojením během dne a současnými signály o příjmu pevné potravy v noci. V játrech 30-

denních mláďat SHR je exprese Bmal1 opět rytmická a probíhá se stejnou fází jako v játrech 

dospělců SHR i Wistar (Sládek et al. 2012). V souladu s výše zmíněnou hypotézou by 

opětovný výskyt rytmické cirkadiánní exprese Bmal1 v játrech 30-denních mláďat SHR mohl 

odrážet fakt, že v P30 jsou už jaterní periferní hodiny synchronizovány rytmem v příjmu 

potravy, který je řízen zralým SCN mláďat stejně jako u dospělých jedinců (Stokkan et al. 

2001; Sumová et al. 2006). Pro ověření této hypotézy jsou však nutné další experimenty. Bylo 

by například zajímavé vědět, zda by přítomnost konzistentního synchronizačního signálu 

dokázala zajistit in vitro robustní synchronní a rytmickou expresi Bmal1 na úrovni jaterních 

explantátů z 20-denních mláďat SHR.  



Diplomová práce Lucia Paušlyová 

 

76 

Zjištění, že v játrech 20-denních potkanů SHR dochází k rytmické expresi Per2 a Rev-

erbα, i když exprese Bmal1 nevykazuje rytmus v tomto vývojovém období, by mohl odrážet 

skutečnost, že rytmická exprese Bmal1 mRNA ani proteinu není esenciální pro základní chod 

hodinového mechanismu. U dospělých myší bylo totiž prokázáno, že mPer2-dLuc exprese je 

na úrovni populace fibroblastů rytmická i když exprese BMAL1 proteinu se s časem nemění 

(Liu et al. 2008).  

Výsledky této diplomové práce navíc ukazují, že ačkoliv u 10- denních mláďat SHR 

dochází oproti stavu u 1-denních mláďat během vývoje k výrazné změně amplitudy exprese 

Bmal1, Rev-erbα a Per1, amplituda rytmické cirkadiánní exprese Per2 se nemění. Tudíž by se 

dalo uvažovat o tom, že na rozdíl od ostatních hodinových genů není exprese Per2 v játrech 

SHR dominantně ovlivněna vývojem hodinového mechanismu periferních hodin během 

postnatální ontogeneze. Tuto úvahu lze opřít o zjištění, že podmíněná selektivní hepatocytární 

represe Bmal1 transkripce vede sice ke snížené expresi genů mPer1 a Rev-erbα, ale na 

cirkadiánní a rytmickou expresi mPer2 mRNA ani hladiny proteinu nemá téměř žádný vliv 

(Kornmann et al. 2007). Tudíž robustní cirkadiánní exprese mPer2 genu není na úrovni jaterní 

tkáně dospělých myší závislá na funkčním lokálním oscilátoru, ale je nejspíše řízena 

systémovými cirkadiánními signály, které jsou pod kontrolou SCN (Kornmann et al. 2007). 

Navíc se ukázalo, že mechanismus, jakým SCN řídí rytmickou expresi Per2 v játrech by mohl 

souviset se systémovou regulací cirkadiánní exprese řady transkriptů kódujících heat-shock 

proteiny, které jsou ve fázi s rytmem v akumulaci mPer2 mRNA (Kornmann et al., 2007). 

Tento mechanismus je podporován zjištěním, že rytmická mPer2 transkripce je indukovatelná 

teplotním šokem a v 5´překrývající se oblasti mPer2 genu se nachází řada „heat-shock 

responzních elementů“ (HSF) (Kornmann et al. 2007). V případě HSF1 bylo prokázáno, že 

jeho aktivitu mohou vyvolat některé chemické komponenty (Pirkkala et al. 2001). Jelikož 

rytmus v příjmu potravy, který představuje dominantní synchronizátor pro periferní hodiny, 

má vliv na rytmus v tělesné teplotě, je možné předpokládat, že systémové signály odpovědné 

za řízení mPer2 transkripce v játrech by mohly zahrnovat signalizaci vedoucí od změny 

metabolismu přes HSF1. Právě tento mechanismus by mohl být odpovědný za to, že 

amplituda rytmické exprese Per2 se v játrech mláďat SHR s věkem nemění a že snížení 

exprese Bmal1 v P10 neovlivní míru exprese Per2 v tomto věku. 

V P10 jsou již centrální hodiny v SCN mláďat potkanů synchronizovány světelnými 

stimuly. V tomto období jsou tudíž periferní oscilátory mláďat kromě mateřského krmení a 

metabolických změn také pod vlivem rozdílných časových signálů svých vlastních SCN 
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(Sumová et al. 2006). Fázový posun mezi P1 a P10 zřejmě odráží vliv signálů z SCN na fázi 

exprese Per1 a Per2. 

Na zjištěných rozdílech mezi vývojem rytmická transkripce Per2 v játrech potkana 

kmene Wistar (Sládek et al. 2007) a SHR může mít svůj podíl i rozdílná mateřská péče u obou 

kmenů. Je možné, že delší péče a častější kojení SHR mláďat (Gouldsborough et al. 1998) by 

u nich, na rozdíl od Wistar, mohly v tomto období zajistit rytmickou expresi Per2. Závěrem 

těchto úvah je možné shrnout, že rytmická exprese Per2 bude během postnatální ontogeneze 

v játrech SHR řízena nejspíše jiným mechanismem, než prostřednictvím vzájemně 

interagujících zpětnovazebných smyček hodinových genů. Otázkou zůstává, zda by i 

v dospělosti, tj. za přítomnosti robustní cirkadiánní a rytmické exprese všech základních 

hodinových genů, byla Per2 rytmická exprese u SHR řízena spíše systémovými vstupy než 

lokálními oscilátory, jak bylo demonstrováno u myší (Kornmann et al. 2007). Nelze však ani 

zcela vyloučit, že zjištěné rozdíly v expresi Per2 mezi kmeny Wistar a SHR by mohly 

spočívat v použití jiné statistické analýzy pro detekci cirkadiánního rytmu. V práci zaměřené 

na ontogenezi exprese hodinových genů v játrech potkana Wistar byla použita analýza 

variance (ANOVA) (Sládek et al. 2007), zatímco v případě předkládané diplomové práce byla 

přítomnost rytmu u SHR stanovena cosinorovou analýzou. Při použití testu ANOVA bylo 

základním předpokladem pro přítomnost cirkadiánního rytmu prokázání významného vlivu 

času a seskupení maximálních a minimálních hodnot ve vzájemné antifázi během 24 hodin. 

Zatímco ANOVA neprokáže významný vliv času při nízkých rozdílech v hladinách mRNA 

v jednotlivých časových bodech, cosinorová analýza může prokázat existenci i 

nízkoamplitudového rytmu. Naopak při velkých rozptylech mezi jednotlivými hodnotami 

v daném čase nebo při nárůstu exprese pouze v jednom ze sedmi časových bodů nemusí 

cosinorová analýza prokázat přítomnost rytmu. Na prokázání resp. neprokázání rytmu u 

potkanů Wistar mohl mít vliv také nižší počet použitých mláďat v jednotlivých časových 

bodech (pouze 3 zvířata), oproti SHR (4-5 zvířat) a s tím spojené větší rozptyly v určitých 

časových bodech v případě některých genů, například u Per2 v P10. Srovnání vývoje exprese 

hodinových genů v játrech mezi oběma kmeny je proto pouze přibližné a bylo by zapotřebí 

provést experiment s oběma kmeny současně a s použitím stejné metody hodnocení. Pro 

komplexní představu o vývoji hodinového mechanismu a jeho řízení během ontogeneze 

v jaterní tkáni by bylo také vhodné stanovit expresi zmíněných hodinových genů v játrech i 

prenatálně, konkrétně ve věku E20, jelikož u potkanů kmene Wistar byla již v tomto věku 

detekována robustní rytmická exprese Rev-erbα (Sládek et al. 2007). 
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V případě sledování vývoje rytmické exprese hodinových genů v distálním kolonu 

potkana SHR byla rytmická cirkadiánní exprese genů Per1, Per2, Rev-erbα a Bmal1 

prokázána ve všech věkových skupinách. Výsledky ukazují, že amplituda rytmické exprese 

Bmal1 a Rev-erbα se v distálním kolonu do P20 nemění, ale v P30 už je významně vyšší než 

v předchozích vývojových stádiích. Naopak u Per genů byla amplituda jejich rytmické 

exprese nejvyšší v P1. Vývoj akrofáze rytmické exprese Per genů měl do P20 podobný 

průběh. Avšak zatímco se akrofáze rytmické exprese Per1 posouvala pouze do P20, u Per2 

docházelo k významnému fázovému posunu i později, tj. až do P30, stejně jako v případě 

Rev-erbα. Práce ukázala na výjimečnost vývoje rytmické exprese Bmal1 v distálním kolonu 

v porovnání s ostatními stanovenými geny. Odlišnost Bmal1 od ostatních hodinových genů 

spočívá v tom, že se jak amplituda, tak akrofáze rytmické exprese, na rozdíl od Per1, Per2, 

Rev-erbα, až do P20 nemění a významný nárůst amplitudy v P30 navíc provází téměř úplné 

obrácení fáze oproti P20. 

Srovnání exprese hodinových genů v tkáni jater a distálního kolonu z dospělých 

potkanů kmene SHR a Wistar ukázalo, že zatímco v játrech není mezi oběma kmeny 

významný rozdíl, v distálním kolonu SHR je exprese většiny hodinových genů fázově 

předběhnuta ve srovnání s kmenem Wistar, a v případě Per2, Rev-erbα a Bmal1 navíc 

utlumena (Sládek et al. 2012). Zajímalo nás proto, zda je tento trend pozorovatelný u SHR 

v distálním kolonu také během časné postnatální ontogeneze. U potkana kmene Wistar byl 

vývoj cirkadiánní exprese hodinových genů v distálním kolonu podrobně zkoumán v práci 

Polidarová a kolektiv (nepublikováno, výsledky viz Obr. 5). Při pohledu na denní rytmickou 

expresi genů Bmal1 a Rev-erbα v distálním kolonu 30-denních mláďat a Per2 u 20-denních 

mláďat Wistar (viz Obr. 5) a SHR (výsledky této diplomové práce) lze pozorovat obdobný 

trend u dospělých jedinců těchto kmenů, tj. rytmické exprese hodinových genů u SHR 

dosahují maximální exprese dříve než u kmene Wistar. 

Během ontogenetického vývoje rytmické exprese hodinových genů v játrech a 

distálním kolonu SHR lze pozorovat zjevný významný tkáňový rozdíl ve vývoji rytmické 

exprese genu Bmal1. Zatímco v játrech 20-denních mláďat SHR není exprese tohoto genu 

řízena rytmicky, v tkáni distálního kolonu je přítomna rytmická exprese u takto starých 

mláďat SHR a dokonce se stejnou amplitudou jako u mladších jedinců. Na rozdíl od jater 

SHR, se fáze rytmické exprese Bmal1 mezi P1 až P20 v distálním kolonu neposouvá. 

Významný fázový posun exprese Bmal1 v tkáni distálního kolonu SHR mláďat nastává až 

mezi 20. a 30. dnem postnatálního vývoje. Odlišný vývoj amplitudy a akrofáze exprese Bmal1 
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v játrech a distálním kolonu SHR během časné postnatální ontogeneze a také rozdílný trend 

ve vývoji rytmické cirkadiánní exprese některých hodinových genů ve srovnání s Wistar 

(Sakamoto et al. 2002; Sládek et al. 2007; Polidarová et al. nepublikováno) naznačuje, že 

vývoj molekulárního mechanismu periferních hodin je u SHR genově, tkáňově i druhově 

specifický. Avšak pro získání větší relevance zmíněných rozdílů by bylo zapotřebí stanovit 

expresi hodinových genů u Wistar a SHR v určité tkáni v daném vývojovém stádiu se stejným 

počtem vzorků a ve stejných podmínkách, tedy v jedné PCR reakci. 

U mláďat SHR byl vedle analýzy exprese hodinových genů v játrech a distálním 

kolonu stanoven průběh exprese zmíněných hodinových genů také v srdeční tkáni. V srdci 1-

denních mláďat byla přítomna rytmická exprese pouze u genu Per2. Navíc, pouze gen Per2 

byl rytmicky exprimován ve všech vývojových stádiích a to s amplitudou, která se s věkem 

neměnila. 

Exprese Rev-erbα a Bmal1 vykazovala rytmus až v P20 a exprese Per1 nebyla 

rytmická vůbec. Zatímco se fáze rytmické exprese Per2 a Rev-erbα od 20. dne postnatálního 

vývoje už neměnila, v případě genu Bmal1 došlo mezi P20 a P30 k významnému fázovému 

posunu. Z výsledků je také zřejmé, že vývoj rytmické exprese hodinových genů v srdci SHR 

je za vývojem této exprese v ostatních orgánech (játra, distální kolon) opožděn.  

Pro srovnání vývoje rytmické exprese hodinových genů v srdci u SRH s vývojem u 

kmene Wistar jsou k dispozici pouze výsledky práce autorů Sakamoto a kolektiv (Sakamoto 

et al. 2002). V této práci byla v srdci potkana Wistar rytmická exprese prokázána u genů Per1 

a Bmal1 mezi P2 a P5 a u genu Per2 až v P14 (Sakamoto et al. 2002). Ze srovnání s výsledky 

získanými u kmene SHR je tedy patrný rozdíl - rytmus v expresi Per1 a Bmal1 byl prokázán u 

SHR později a naopak u Per2 významně dříve (již 1. den po narození). Nicméně srovnávat 

naše výsledky s prací Sakamoto a kolektivu lze pouze v omezené míře z vícero důvodů. 

Jedním z nich je skutečnost, že v obou pracích byla použita odlišná metoda pro detekci hladin 

mRNA, tj. qRT-PCR v naší práci a Northern blot v práci Sakamoto et al. 2002. Kromě toho 

byly v práci Sakamoto et al. 2002 hladiny mRNA stanoveny pouze ve 4 časových bodech (6-

hodinové intervaly během 24 hodinového cyklu) a hladiny Rev-erbα mRNA nebyly stanoveny 

vůbec. 

Jak už bylo zmíněno v literárním přehledu, existuje řada prací poukazujících na 

propojení narušeného molekulárního mechanismu hodin a kardiovaskulárních a 

metabolických poruch s poruchou cirkadiánního systému. SHR potkani by tak mohli sloužit 

jako vhodný model pro zkoumání těchto interakcí, resp. možného vlivu časového systému na 
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rozvoj těchto poruch. K rozvoji hypertenze u nich dochází většinou v intervalu mezi 3. až 6. 

měsícem života SHR (Amenta et al. 2010), i když první rozdíly v regulaci krevního tlaku byly 

u SHR popsány již kolem 5. - 6. týdne života (Conrad 1995). 

Jedna z nedávných prací prokázala (Miyazaki et al. 2011), že poruchy v expresi 

hodinových genů jsou přítomny u potkanů SHR již ve věku 8 týdnů, a to konkrétně na úrovni 

exprese Per2 a Rev-erbα v tkáni kosterního svalu lýtka. Zatímco cirkadiánní exprese Per2 a 

Rev-erbα v kosterním svalu byla utlumena, v játrech a srdci nebyly prokázány žádné rozdíly v 

expresi obou genů oproti normotenzním WKY (Miyazaki et al. 2011; Ciu et al. 2011). Na 

rozdíl od toho u 22-týdenních potkanů SHR (tj. s již plně rozvinutou hypertenzí a hypertrofií 

srdečního svalu) byla v játrech oproti stejně starým WKY snížena exprese Bmal1 a Rev-erbα 

a hodinami kontrolovaného genu Pgc1α (Miyazaki et al. 2011). Pgc1α Ve věku přibližně 16 

týdnů však u potkanů SHR změny na úrovni exprese hodinových a CCGs souvisejících s 

metabolismem nebyly prokázány v játrech, avšak v distálním kolonu byla v tomto věku 

utlumena exprese Bmal1, Rev-erbα i Pgc1α (Sládek et al. 2012). Vzhledem k poznatkům 

těchto prací a vzhledem ke zmíněným odlišnostem ve vývoj rytmické exprese hodinových 

genů v játrech, distálním kolonu SHR je možné uvažovat, že změny na úrovni některých 

hodinových genů a potažmo CCGs v periferních tkáních SHR můžou předcházet rozvoji 

hypertenze a to nejen v 8. týdnu života (Myiazaki et al. 2011) ale již časně postnatálně 

(distální kolon, 30. den života). To naznačuje možnou roli poruchy molekulárního 

mechanismu hodin v rozvoji patologických projevů u SHR. Bylo by proto zajímavé stanovit 

expresi Pgc1α a dalších CCGs také během časné postnatální ontogeneze u SHR a Wistar 

v těchto tkáních.  

Změny na úrovni exprese hodinových a hodinami kontrolovaných genů budou zřejmě 

genově, věkově i tkáňově specifické. Zatímco aktivita Per1:luciferázy je přítomna v jaterních 

explantátech již u 1-denních potkanů, v plicních explantátech z Per1:luc transgenních 

potkanů je prokazatelná až po 10. dnu, kdy mláďata začínají opouštět hnízdo (Yamazaki et al. 

2009). Také už dříve zmíněný fázový posun exprese některých hodinových genů, pozorovaný 

v játrech SHR i v játrech Wistar (Sládek et al. 2007), který koresponduje se změnou režimu 

příjmu potravy mláďat, není v případě plicní tkáně přítomen (Yamazaki et al. 2009). Rozdílné 

načasování rytmické exprese hodinových genů naznačuje, že maturace molekulárního aparátu 

periferních hodin bude zřejmě souviset také s funkční zralostí dané tkáně, a že různé periferní 

orgány budou během vývoje odpovídat na odlišné tkáňově-specifické signály.  
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7.2 Exprese hodinových genů a proteinu BMAL1 ve fibroblastech z embryí 

a dospělých jedinců potkana kmene Wistar a SHR po in vitro 

synchronizaci dexametazonem 

Předchozí práce naší laboratoře prokázala nižší hladinu synchronní rytmické exprese u 

hodinových genů Per1, Per2, Rev-erba i Bmal1 v tkáni distálního kolonu SHR oproti Wistar 

(Sládek et al. 2012). Obdobný rozdíl v hladině mRNA Bmal1 a Rev-erba byl pozorován také 

v játrech u SHR ve srovnání s WKY (Myazaki et al. 2011). Zajímalo nás, jestli tento rozdíl na 

úrovni periferních oscilátorů přetrvává také in vitro, kdy jsou oscilátory Wistar i SHR 

vystaveny stejným podmínkám a jsou odstíněny možné systémové signály související 

s patologií SHR. Pro zodpovězení této otázky jsme jako model v pilotním experimentu 

sledování rytmické exprese periferních oscilátorů SHR a Wistar využili kulturu fibroblastů 

získaných z těchto kmenů. 

Jak už bylo zmíněno v literárním přehledu, periferní oscilátory dokáží generovat rytmy 

na úrovni exprese hodinových genů in vivo i izolovaně, v konstantních in vitro podmínkách. 

To dokazuje autonomní charakter těchto oscilací in vitro, i když po určité době u nich dochází 

k utlumení rytmické exprese až k jejímu vymizení (Yoo et al. 2004). Monitorování rytmické 

bioluminiscence na úrovni individuálních rat-1 immortalizovaných embryonálních fibroblastů 

transfekovaných Bmal1::Luc plasmidem a také primárních fibroblastů z PER2:LUC myší 

ukázalo, že příčinou utlumení oscilací je rozdílná délka vnitřní periody jednotlivých oscilátorů 

a s tím související fázové odpřažení v důsledku desynchronizace mezi jednotlivými 

buněčnými oscilátory (Welsh et al. 2004). Přítomnost synchronizačních signálů je tedy 

zásadní pro zajištění robustní a synchronní rytmické exprese hodinových genů. Tudíž pokud 

jsme chtěli na úrovni populace buněčných oscilátorů zjistit, zda se periferní oscilátory Wistar 

a SHR liší v rytmické expresi hodinových genů, museli jsme je vzájemně fázově sjednotit. 

Jako synchronizační agens byl použit analog glukokortikoidového hormonu dexametazon 

(Dex), jehož významný synchronizační účinek na kulturu fibroblastů byl již dříve prokázán 

(Balsalobre et al. 2000a; Nagoshi et al. 2004).  

Výsledky ukazují, že mesor synchronní rytmické exprese byl u SHR vždy nižší než u 

Wistar, tedy obdobně jako to bylo pozorováno in vivo v dřívější práci naší laboratoře 

v případě distálního kolonu (Sládek et al., 2012). Na základě tohoto zjištění by bylo možné 

usuzovat, že nižší hladiny rytmické exprese Per2, Rev-erba a Bmal1 mRNA představují 

specifickou vlastnost některých periferních oscilátorů SHR přetrvávající také v in vitro 
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podmínkách. Pro podporu této úvahy by bylo vhodné provést tento experiment také na 

tkáňových explantátech z distálního kolonu.  

Mohlo by se zdát, že příčina nerytmické exprese Per1 bude nejspíš spočívat 

v nedostatečném synchronizačním vlivu Dex na populaci fibroblastů Wistar i SHR. Avšak 

dřívější práce ukázaly, že právě Per1 je k Dex vysoce citlivý a dokonce i nižší koncentrace 

Dex, než byly použity v našem experimentu, dokážou indukovat robustní rytmickou expresi 

Per1 (Reddy et al. 2012). Tudíž pravděpodobnější se zdá být, že nepřítomnost rytmu v expresi 

Per1 u dospělců Wistar a SHR byla způsobena spíše velkými rozptyly v jednotlivých 

časových bodech, vzniklými experimentální chybou. Větší počet experimentálních skupin, 

vyšší hustota časových bodů, nebo vylepšení protokolu (například souběžným monitorováním 

kultury buněk transfekovaných Per1:Luc reportérem v reálném čase) by mohl v případných 

budoucích experimentech přinést další informace. 

Pozorovaná nižší hladina Per2, Rev-erba a Bmal1 mRNA by mohla odrážet odlišnosti 

v regulaci transkripce těchto gemů u SHR způsobené například genetickými změnami v 

promotorech a jiných regulačních sekvencích těchto hodinových genů u SHR, nebo nižší 

aktivitou relevantních transkripčních faktorů. Zatímco u Per2 a Rev-erbα promotoru chybí 

věrohodná data, promotor Bmal1 u SHR vykazuje ve srovnání s promotorem WKY nižší 

transkripční aktivitu (Woon et al. 2007). 

Vzhledem k tomu, že je práce zaměřena na synchronizaci periferních hodin během 

ontogeneze zajímalo nás také, zda je tento trend pozorovatelný také v expresi hodinových 

genů i na úrovni fibroblastů získaných z 15-denních embryí kmene SHR a Wistar. 

Embryonální fibroblasty jsou schopny po stimulaci generovat cirkadiánní oscilace v expresi 

hodinových genů (Pando et al. 2002; Yagita et al. 2001). Jedním ze stimulů, který dokáže 

zajistit rapidní expresi Per1, Per2 i Rev-erbα genů ve fibroblastech embryonálního původu je 

také dexametazon (Balsalobre et al. 2000a). Naše výsledky ukazují, že v případě kultury 

embryonálních fibroblastů získaných z Wistar je přítomna synchronní rytmická exprese Per1 

a Rev-erbα, ale na úrovni populace fibroblastů z embryí SHR nebyl přítomen signifikantní 

rytmus v expresi žádného ze stanovených genů. Z těchto dat lze tedy usuzovat, že primární 

embryonální fibroblasty z 15-denních SHR mají na rozdíl od Wistar sníženou 

schopnost generovat rytmickou expresi hodinových genů po synchronizaci Dex. Nelze ale 

vyloučit, že by přítomnost jiného synchronizátoru, jako například forskolinu (Yagita et al. 

2000) nebo vysoké koncentrace séra (Balsalobre et al. 1998) dokázala zajistit synchronní 

rytmickou expresi některých hodinových genů také u SHR. 
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V paralelním experimentu jsme také u obou skupin buněk analyzovali denní profil 

hladiny proteinu BMAL1. Na úrovni populace fibroblastů z dospělých jedinců byl na rozdíl 

od fibroblastů získaných z embryí naznačen rytmus. Navíc hladina BMAL1 proteinu 

extrahovaných z kultury fibroblastů získaných ze SHR byla ve srovnání s Wistar po celý 

cirkadiánní cyklus na nižší úrovni. Je však nutné zmínit, že množství proteinu BMAL1 

nepředstavuje v jednotlivých časových bodech průměr z více hodnot, ale pouze jednu hodnotu 

na časový bod. Tudíž tato data nelze statisticky zhodnotit (cosinorovou analýzou, ani 

analýzou ANOVA) a můžeme tak mluvit pouze o trendu, nikoliv o jasném výsledku. 

Vzhledem k tomu, že u fibroblastů z dospělých potkanů SHR byly významně nižší hladiny 

rBmal1 mRNA oproti Wistar, lze předpokládat, že při větším počtu vzorků na časový bod by 

mohly být u SHR prokázány statisticky významně nižší hladiny také na úrovni proteinu. 
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8 Závěr 

Na základě stanovených denních profilů exprese hodinových genů Per1, Per2, Rev-

erba a Bmal1 bylo zjištěno, že rytmická exprese všech těchto hodinových genů je u potkanů 

kmene SHR přítomna po narození jak v tkáni distálního kolonu, tak v játrech, avšak ne 

v srdeční tkáni. V srdeční tkáni byl v tomto vývojovém období prokázán pouze rytmus 

v expresi Per2. Na rozdíl od jater a srdeční tkáně nedochází v distálním kolonu během časné 

postnatální ontogeneze k vymizení rytmické exprese žádného ze stanovovaných hodinových 

genů. Pozoruhodná je zejména skutečnost, že amplituda rytmické exprese Bmal1 se v játrech 

od narození snižuje, ve věku P20 je jeho exprese nerytmická a u 30. denních mláďat SHR je 

rytmus v expresi tohoto genu opět přítomen. Naopak pro srdeční tkáň představuje P20 věk, 

kdy je Bmal1 a také Rev-erba rytmická exprese prvně během vývoje detekovatelná. 

Přítomnost rytmické exprese Bmal1 a Rev-erba v srdeční tkáni až od 20. dne postnatálního 

vývoje a nepřítomnost rytmické exprese Per1 během časné ontogeneze poukazují na 

opožděný vývoj molekulárního mechanismu periferních hodin v srdci SHR oproti játrům a 

distálnímu kolonu. S věkem dochází též ke změnám v akrofázi vyvíjející se rytmické exprese 

hodinových genů. V játrech se akrofáze rytmické exprese Per1, Per2 a Rev-erba posouvá od 

narození do 20. dne a dál se již nemění. Ustálení akrofáze lze v tomto věku pozorovat také na 

úrovni rytmické exprese Per1 v distálním kolonu a Per2 v srdci SHR. Vývoj rytmické exprese 

Bmal1 v distálním kolonu nemá tak dramatický průběh, jako lze pozorovat v jaterní či srdeční 

tkáni. V distálním kolonu se na rozdíl od ostatních sledovaných tkání až do P30 akrofáze 

rytmické exprese hodinových nemění. U periferních hodin v kolonu se také na rozdíl od 

ostatních tkání neměnila během časné ontogeneze amplituda rytmické exprese hodinových 

genů. Z těchto výsledků tedy vyplývá, že vývoj molekulárního mechanismu periferních hodin 

je u SHR tkáňově a současně věkově specifický. 

Aplikace Dex na in vitro kulturu embryonálních fibroblastů SHR nebyla schopna 

vyvolat synchronní rytmickou expresi žádného ze stanovovaných hodinových genů, ačkoliv 

v případě kultury fibroblastů z embryí Wistar aplikace Dex indukovala cirkadiánní rytmus 

v expresi Per1 a Rev-erba. Výsledky naznačují, že periferní oscilátory embryonálních 

fibroblastů SHR mají oproti Wistar sníženou schopnost generovat rytmickou expresi 

hodinových genů po synchronizaci Dex. Naproti tomu kultura fibroblastů získaných 

z dospělých jedinců vykazovala synchronní rytmickou expresi Per2, Rev-erba a Bmal1 u 

fibroblastů z obou kmenů potkana, avšak hladiny mRNA byly u dospělých SHR ve srovnání 

s Wistar vždy významně nižší. Hladiny proteinu BMAL1 vykazovaly po synchronizaci Dex 
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cirkadiánní průběh v kultuře fibroblastů z dospělých jedinců jak kmene Wistar, tak i SHR, 

ovšem u SHR byly hladiny BMAL1 nižší než u Wistar. Souhrnně tato data naznačují, že u 

SHR je schopnost Dex generovat rytmickou expresi Bmal1  nižší než u kmene Wistar nejen 

na úrovni mRNA, ale také na úrovni proteinu. 

Výsledky diplomové práce tak prokázaly, že u potkana kmene SHR lze najít odlišnosti 

ve funkčním stavu cirkadiánního systému velmi časně po narození. Vzhledem k tomu, že i 

několik dřívějších prací prokázalo rozdíly na úrovni exprese hodinových genů a hodinami 

kontrolovaných genů v periferních tkáních SHR ve srovnání s Wistar/WKY ještě před 

spontánním rozvojem hypertenze, lze spekulovat o možném vlivu poruchy hodinového 

mechanismu na následný rozvoj patofyziologického stavu u SHR. Otázkou ale zůstává, kdy 

přesně k těmto změnám během života SHR potkanů dochází. Je možné, že některé změny se 

dějí již v ranných vývojových stádiích. Výsledky této práce tak mohou přispět k pochopení 

spojitostí mezi rozvojem patofyziologického stavu SHR a narušeným cirkadiánním systémem. 



Diplomová práce Lucia Paušlyová 

 

86 

9 Seznam použité literatury 

Adelmant, G., Bègue, A., Stéhelin, D., & Laudet, V. (1996). A functional Rev-erb alpha 

Adelmant, G., Bègue, A., Stéhelin, D., & Laudet, V. (1996). A functional Rev-erb alpha 

responsive element located in the human Rev-erb alpha promoter mediates a repressing 

activity. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 

America, 93(8), 3553–3558.  

Akashi, M, Tsuchiya, Y., Yoshino, T., & Nishida, E. (2002). Control of intracellular 

dynamics of mammalian period proteins by casein kinase I epsilon (CKIepsilon) and 

CKIdelta in cultured cells. Mol Cell Biol, 22(6), 1693–1703.  

Akashi, Makoto, & Takumi, T. (2005). The orphan nuclear receptor RORα regulates circadian 

transcription of the mammalian core-clock Bmal1. Nature Structural Molecular Biology, 

12(5), 441–448.  

Akashi, Makoto, Ichise, T., Mamine, T., & Takumi, T. (2006). Molecular Mechanism of Cell-

autonomous Circadian Gene Expression of Period2, a Crucial Regulator of the 

Mammalian Circadian ClockD. (J. Silvio Gutkind, Ed.) Molecular Biology of the Cell, 

17(2), 555–565. 

Akhtar, R. a, Reddy, A. B., Maywood, E. S., Clayton, J. D., King, V. M., Smith, A. G., Gant, 

T. W., Hastings, M. H., Kyriacou, C. P. (2002). Circadian cycling of the mouse liver 

transcriptome, as revealed by cDNA microarray, is driven by the suprachiasmatic 

nucleus. Current Biology, 12(7), 540–550.  

Albus, H., Vansteensel, M. J., Michel, S., Block, G. D., & Meijer, J. H. (2005). A GABAergic 

mechanism is necessary for coupling dissociable ventral and dorsal regional oscillators 

within the circadian clock. Current biology CB, 15(10), 886–93. 

Ali, A. M., Boujard, T., Gerkema, M. P. (1992). Terminology in biological rhythms. Rhythms 

in Fishes. 7-10. 

Amenta, F., Tayebati, S. K., & Tomassoni, D. (2010). Spontaneously hypertensive rat 

neuroanatomy: applications to pharmacological research. Italian journal of anatomy and 

embryology Archivio italiano di anatomia ed embriologia, 115(1-2), 13–17. 

Antoch, M. P., Song, E. J., Chang, A. M., Vitaterna, M. H., Zhao, Y., Wilsbacher, L. D., 

Sangoram, A. M., King, D. P., Pinto, L.H.,Takahashi, J. S. (1997). Functional 

identification of the mouse circadian Clock gene by transgenic BAC rescue. Cell, 89(4), 

655–667.  

Asher, G., Reinke, H., Altmeyer, M., Gutierrez-Arcelus, M., Hottiger, M. O., & Schibler, U. 

(2010). Poly(ADP-ribose) polymerase 1 participates in the phase entrainment of 

circadian clocks to feeding. Cell, 142(6), 943–953. 

Aschoff, J. (1960). Exogenous and endogenous components in circadian rhythms. Cold 

Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology, 25, 11-28. 



Diplomová práce Lucia Paušlyová 

 

87 

Aton, S. J., & Herzog, E. D. (2005). Come together, right now: synchronization of rhythms in 

a mammalian circadian clock. Neuron, 48(4), 531–534.  

Bae, K., Jin, X., Maywood, E. S., Hastings, M. H., Reppert, S. M., & Weaver, D. R. (2001). 

Differential functions of mPer1, mPer2, and mPer3 in the SCN circadian clock. Neuron, 

30, 525–536. 

Balsalobre, a, Brown, S. a, Marcacci, L., Tronche, F., Kellendonk, C., Reichardt, H. M., 

Schütz, G., Schibler, U. (2000a). Resetting of circadian time peripheral tissues by 

glucocorticoid signaling. Science, 289(5488), 2344–2347. 

Balsalobre, A, Damiola, F., & Schibler, U. (1998). A serum shock induces circadian gene 

expression in mammalian tissue culture cells. Cell, 93(6), 929–937.  

Balsalobre, Aurelio, Marcacci, L., & Schibler, U. (2000b). Multiple signaling pathways elicit 

circadian gene expression in cultured Rat-1 fibroblasts. Current biology CB, 10(20), 

1291–1294.  

Brookes, M. J., Iqbal, T. H., & Cooper, B. T. (2008). Hypertension and hepatic steatosis. 

Current Hypertension Reports, 10(3), 182–187. 

Bugge, A., Feng, D., Everett, L. J., Briggs, E. R., Mullican, S. E., Wang, F., Jager, J., Lazar, 

M. a. (2012). Rev-erbα and Rev-erbβ coordinately protect the circadian clock and 

normal metabolic function. Genes & development, 26(7), 657–67.  

Bunger, M. K., Wilsbacher, L. D., Moran, S. M., Clendenin, C., Radcliffe, L. A., Hogenesch, 

J. B., Simon, M. C., Takahashi J. S., Bradfield, C. A. (2000). Mop3 is an essential 

component of the master circadian pacemaker in mammals. Cell, 103(7), 1009–17.  

Cailotto, C., Lei, J., van der Vliet, J., van Heijningen, C., van Eden, C. G., Kalsbeek, A., 

Pévet, P., Buijs, R. M. (2009). Effects of nocturnal light on (clock) gene expression in 

peripheral organs: a role for the autonomic innervation of the liver. PloS one, 4(5), 

e5650.  

Carley, D. W., Trbovic, S., & Radulovacki, M. (1996). Sleep apnea in normal and REM 

sleep-deprived normotensive Wistar-Kyoto and spontaneously hypertensive (SHR) rats. 

Physiology & Behavior, 59(4-5), 827–831.  

Crosio, C., Cermakian, N., Allis, C. D., & Sassone-Corsi, P. (2000). Light induces chromatin 

modification in cells of the mammalian circadian clock. Nature Neuroscience, 3(12), 

1241–1247.  

Cui, H., Kohsaka, A., Waki, H., Bhuiyan, M. E. R., Gouraud, S. S., & Maeda, M. (2011). 

Metabolic cycles are linked to the cardiovascular diurnal rhythm in rats with essential 

hypertension. PloS one, 6(2), e17339.  

Cutler, D. J., Haraura, M., Reed, H. E., Shen, S., Sheward, W. J., Morrison, C. F., Marston, H. 

M., Harmar, A. J., Piggins, H. D. (2003). The mouse VPAC2 receptor confers 

suprachiasmatic nuclei cellular rhythmicity and responsiveness to vasoactive intestinal 

polypeptide in vitro. European Journal of Neuroscience, 17(2), 197–204 



Diplomová práce Lucia Paušlyová 

 

88 

Damiola, F., Le Minh, N., Preitner, N., Kornmann, B., Fleury-Olela, F., & Schibler, U. 

(2000). Restricted feeding uncouples circadian oscillators in peripheral tissues from the 

central pacemaker in the suprachiasmatic nucleus. Genes & Development, 14(23), 2950–

2961.  

Debruyne, J. P., Noton, E., Lambert, C. M., Maywood, E. S., Weaver, D. R., & Reppert, S. 

M. (2006). A clock shock: mouse CLOCK is not required for circadian oscillator 

function. Neuron, 50(3), 465–77.  

Dibner, C., Schibler, U., & Albrecht, U. (2010). The mammalian circadian timing system: 

organization and coordination of central and peripheral clocks. Annual review of 

physiology, 72, 517–49.  

Doi, M., Hirayama, J., & Sassone-Corsi, P. (2006). Circadian regulator CLOCK is a histone 

acetyltransferase. Cell, 125(3), 497–508.  

Doi, M., Takahashi, Y., Komatsu, R., Yamazaki, F., Yamada, H., Haraguchi, S., Emoto, N., 

Okuno, Y., Tsujimoto, G., Kanematsu, A., Ogawa, O., Todo, T., Tsutsui, K., van der 

Horst, G. T., Okamura, H. (2010). Salt-sensitive hypertension in circadian clock-

deficient Cry-null mice involves dysregulated adrenal Hsd3b6. Nature Medicine, 16(1), 

67–74.  

Dolatshad, H., Cary, A. J., & Davis, F. C. (2010). Differential expression of the circadian 

clock in maternal and embryonic tissues of mice. PloS one, 5(3), e9855.  

Eide, E J, & Virshup, D. M. (2001). Casein kinase I: another cog in the circadian clockworks. 

Chronobiology International, 18(3), 389–398.  

Eide, Erik J, Kang, H., Crapo, S., Gallego, M., & Virshup, D. M. (2005). Casein kinase I in 

the mammalian circadian clock. (M. W. Young, Ed.)Methods in Enzymology, 393(1998), 

408–418.  

Feillet, C. A., Mendoza, J., Albrecht, U., Pévet, P., & Challet, E. (2008). Forebrain oscillators 

ticking with different clock hands. Molecular And Cellular Neurosciences, 37(2), 209–

221.  

Gekakis, N., Staknis, D., Nguyen, H. B., Davis, F. C., Wilsbacher, L. D., King, D. P., 

Takahashi, J. S., Weitz, C. J. (1998). Role of the CLOCK protein in the mammalian 

circadian mechanism. Science, 280(5369), 1564–1569. 

Godinho, S. I. H., Maywood, E. S., Shaw, L., Tucci, V., Barnard, A. R., Busino, L., Pagano, 

M., Kendall, R., Quwailid, M. M., Romero, M. R., O'neill, J., Chesham, J. E., Brooker, 

D., Lalanne, Z., Hastings, M. H., Nolan, P. M. (2007). The after-hours mutant reveals a 

role for Fbxl3 in determining mammalian circadian period. Science, 316(5826), 897–900.  

Gooley, J J, Lu, J., Chou, T. C., Scammell, T. E., & Saper, C. B. (2001). Melanopsin in cells 

of origin of the retinohypothalamic tract. Nature Neuroscience, 4(12), 1165. 



Diplomová práce Lucia Paušlyová 

 

89 

Gooley, Joshua J, Schomer, A., & Saper, C. B. (2006). The dorsomedial hypothalamic 

nucleus is critical for the expression of food-entrainable circadian rhythms. Nature 

Neuroscience, 9(3), 398–407.  

Gouldsborough, I., Black, V., Johnson, I. T., & Ashton, N. (1998). Maternal nursing 

behaviour and the delivery of milk to the neonatal spontaneously hypertensive rat. Acta 

Physiologica Scandinavica, 162(1), 107–114. 

Guillaumond, F., Dardente, H., Giguère, V., & Cermakian, N. (2005). Differential control of 

Bmal1 circadian transcription by REV-ERB and ROR nuclear receptors. Journal of 

Biological Rhythms, 20(5), 391–403.  

Guo, H., Brewer, J. M., Lehman, M. N., & Bittman, E. L. (2006). Suprachiasmatic regulation 

of circadian rhythms of gene expression in hamster peripheral organs: effects of 

transplanting the pacemaker. Journal of Neuroscience, 26(24), 6406–6412. 

Hara, R., Wan, K., Wakamatsu, H., Aida, R., Moriya, T., Akiyama, M., & Shibata, S. (2001). 

Restricted feeding entrains liver clock without participation of the suprachiasmatic 

nucleus. Genes to cells devoted to molecular cellular mechanisms, 6(3), 269–278.  

Harding, H. P., & Lazar, M. a. (1993). The orphan receptor Rev-ErbA alpha activates 

transcription via a novel response element. Molecular and Cellular Biology, 13(5), 

3113–3121.  

Harmar, A. J., Marston, H. M., Shen, S., Spratt, C., West, K. M., Sheward, W. J., Morrison C. 

F., Dorin, J. R., Piggins, H. D., Reubi, J. C., Kelly, J. S., Maywood, E. S., Hastings, M. 

H. (2002). The VPAC(2) receptor is essential for circadian function in the mouse 

suprachiasmatic nuclei. Cell, 109(4), 497–508.  

Harrington, M. E., Nance, D. M., & Rusak, B. (1985). Neuropeptide Y immunoreactivity in 

the hamster geniculo-suprachiasmatic tract. Brain Research Bulletin, 15(5), 465–472. 

Hastings, M. H., & Herzog, E. D. (2004). Clock genes, oscillators, and cellular networks in 

the suprachiasmatic nuclei. Journal of Biological Rhythms, 19(5), 400–13.  

Hastings, M. H., Reddy, A. B., & Maywood, E. S. (2003). A clockwork web: circadian timing 

in brain and periphery, in health and disease. Nature Reviews Neuroscience, 4(8), 649–

661.  

Hirayama, J., Sahar, S., Grimaldi, B., Tamaru, T., Takamatsu, K., Nakahata, Y., & Sassone-

Corsi, P. (2007). CLOCK-mediated acetylation of BMAL1 controls circadian function. 

Nature, 450(7172), 1086–90.  

Chen, D., Buchanan, G. F., Ding, J. M., Hannibal, J., & Gillette, M. U. (1999). Pituitary 

adenylyl cyclase-activating peptide: A pivotal modulator of glutamatergic regulation of 

the suprachiasmatic circadian clock. Proceedings of the National Academy of Sciences of 

the United States of America, 96(23), 13468–13473.  

Cheon, S., Park, N., Cho, S., & Kim, K. (2013). Glucocorticoid-mediated Period2 induction 

delays the phase of circadian rhythm. Nucleic acids research, 1–14. 



Diplomová práce Lucia Paušlyová 

 

90 

Illnerová, H. (1995). Pokroky v neurovědách. kapitola Chronobiologie. Univerzita Karlova. 

Ishikawa, K., & Shimazu, T. (1980). Circadian rhythm of liver glycogen metabolism in rats: 

effects of hypothalamic lesions. American Journal of Physiology, 238(1), E21–E25. 

Jin, X., Shearman, L. P., Weaver, D. R., Zylka, M. J., De, V. G. J., & Reppert, S. M. (1999). 

A molecular mechanism regulating rhythmic output from the suprachiasmatic circadian 

clock. Cell, 96, 57–68. 

Jud, C., & Albrecht, U. (2006). Circadian rhythms in murine pups develop in absence of a 

functional maternal circadian clock. Journal of Biological Rhythms, 21(2), 149–154.  

Kalsbeek, A., Van Der Vliet, J., & Buijs, R. M. (1996). Decrease of endogenous vasopressin 

release necessary for expression of the circadian rise in plasma corticosterone: a reverse 

microdialysis study. Journal of Neuroendocrinology, 8(4), 299–307.  

King, D. P., Zhao, Y., Sangoram, A. M., Wilsbacher, L. D., Tanaka, M., Antoch, M. P., 

Steeves, T. D., Vitaterna, M. H., Kornhauser, J. M., Lowrey, P. L., Turek, F. W., 

Takahashi, J. S. (1997). Positional Cloning of the Mouse Circadian Clock Gene, 89, 641–

653. 

Klein, D. C., Moore, R. Y., & Reppert, S. M. (Eds.). (1991). Suprachiasmatic nucleus: the 

mind's clock. Oxford University Press. 

Kondratov, R. V, Chernov, M. V, Kondratova, A. A., Gorbacheva, V. Y., Gudkov, A. V, & 

Antoch, M. P. (2003). BMAL1-dependent circadian oscillation of nuclear CLOCK: 

posttranslational events induced by dimerization of transcriptional activators of the 

mammalian clock system. Genes & Development, 17(15), 1921–1932.  

Kondratov, R. V, Kondratova, A. A., Lee, C., Gorbacheva, V. Y., Chernov, M. V, & Antoch, 

M. P. (2006). Post-translational regulation of circadian transcriptional 

CLOCK(NPAS2)/BMAL1 complex by CRYPTOCHROMES. Cell cycle Georgetown 

Tex, 5(8), 890–895.  

Konturek, S. J., Konturek, J. W., Pawlik, T., & Brzozowski, T. (2004). Brain-gut axis and its 

role in the control of food intake. Journal of physiology and pharmacology an official 

journal of the Polish Physiological Society, 55(1 Pt 2), 137–154.  

Kornmann, B., Schaad, O., Bujard, H., Takahashi, J. S., & Schibler, U. (2007). System-

Driven and Oscillator-Dependent Circadian Transcription in Mice with a Conditionally 

Active Liver Clock. (S. O’Rahilly, Ed.)PLoS Biology, 5(2), 11.  

Kováčiková, Z., Sládek, M., Bendová, Z., Illnerová, H., & Sumová, A. (2006). Expression of 

Clock and Clock-Driven Genes in the Rat Suprachiasmatic Nucleus during Late Fetal 

and Early Postnatal Development. SciencesNew York, 21(2), 140–148.  

Kume, K., Zylka, M. J., Sriram, S., Shearman, L. P., Weaver, D. R., Jin, X., Maywood E.S., 

Reppert, S. M. (1999). mCRY1 and mCRY2 are essential components of the negative 

limb of the circadian clock feedback loop. Cell, 98, 193–205. 



Diplomová práce Lucia Paušlyová 

 

91 

Landry, G. J., Yamakawa, G. R. S., & Mistlberger, R. E. (2007). Robust food anticipatory 

circadian rhythms in rats with complete ablation of the thalamic paraventricular nucleus. 

Brain Research, 1141, 108–118.  

Le Minh, N., Damiola, F., Tronche, F., Schütz, G., & Schibler, U. (2001). Glucocorticoid 

hormones inhibit food-induced phase-shifting of peripheral circadian oscillators. the The 

European Molecular Biology Organization Journal, 20(24), 7128–7136.  

Leak, R. K., Card, J. P., & Moore, R. Y. (1999). Suprachiasmatic pacemaker organization 

analyzed by viral transynaptic transport. Brain Research, 819(1-2), 23–32. 

Lee, C., Etchegaray, J. P., Cagampang, F. R., Loudon, a S., & Reppert, S. M. (2001). 

Posttranslational mechanisms regulate the mammalian circadian clock. Cell, 107(7), 

855–867. 

Lemmer, B., Mattes, A., Böhm, M., & Ganten, D. (1993). Circadian blood pressure variation 

in transgenic hypertensive rats. Hypertension, 22(1), 97–101.  

Liu, A. C., Tran, H. G., Zhang, E. E., Priest, A. a, Welsh, D. K., & Kay, S. a. (2008). 

Redundant function of REV-ERBalpha and beta and non-essential role for Bmal1 

cycling in transcriptional regulation of intracellular circadian rhythms. PLoS genetics, 

4(2), e1000023.  

Liu, A. C., Welsh, D. K., Ko, C. H., Tran, H. G., Zhang, E. E., Priest, A. A, Buhr, E. D., 

Singer, O., Meeker, K., Verma, I. M., Doyle, F. J. 3rd, Takahashi, J. S., Kay, S. A. 

(2007). Intercellular coupling confers robustness against mutations in the SCN circadian 

clock network. Cell, 129(3), 605–16.  

Liu, C., & Reppert, S. M. (2000). GABA synchronizes clock cells within the suprachiasmatic 

circadian clock. Neuron, 25(1), 123–128.  

Liu, C., Weaver, D. R., Jin, X., Shearman, L. P., Pieschl, R. L., Gribkoff, V. K., Reppert, S. 

M. (1997). Molecular dissection of two distinct actions of melatonin on the 

suprachiasmatic circadian clock. Neuron, 19(1), 91–102.  

Lowrey, P. L., Shimomura, K., Antoch, M. P., Yamazaki, S., Zemenides, P. D., Ralph, M. R., 

Menaker M., Takahashi, J. S. (2000). Positional syntenic cloning and functional 

characterization of the mammalian circadian mutation tau. Science, 288(5465), 483–491. 

Lowrey, Phillip L, & Takahashi, J. S. (2004). Mammalian circadian biology: elucidating 

genome-wide levels of temporal organization. Annual Review of Genomics and Human 

Genetics, 5(1), 407–441.  

Marcheva, B., Ramsey, K. M., Buhr, E. D., Kobayashi, Y., Su, H., Ko, C. H., Ivanova, G., 

Omura, C., Mo, S., Vitaterna, M. H., Lopez, J. P., Philipson, L. H., Bradfield, C. A., 

Crosby S. D., JeBailey, L., Wang, X., Takahashi, J. S., Bass, J. (2010). Disruption of the 

clock components CLOCK and BMAL1 leads to hypoinsulinaemia and diabetes. Nature, 

466(7306), 627–631.  



Diplomová práce Lucia Paušlyová 

 

92 

Mieda, M., Williams, S. C., Richardson, J. A., Tanaka, K., & Yanagisawa, M. (2006). The 

dorsomedial hypothalamic nucleus as a putative food-entrainable circadian pacemaker. 

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 

103(32), 12150–12155.  

Michel, S., Itri, J., Han, J. H., Gniotczynski, K., & Colwell, C. S. (2006). Regulation of 

glutamatergic signalling by PACAP in the mammalian suprachiasmatic nucleus. 

BMCNeurosci, 7(1), 15. 

Miyazaki, M., Schroder, E., Edelmann, S. E., Hughes, M. E., Kornacker, K., Balke, C. W., & 

Esser, K. a. (2011). Age-associated disruption of molecular clock expression in skeletal 

muscle of the spontaneously hypertensive rat. PloS one, 6(11), e27168.  

Moore, R. Y., & Bernstein, M. E. (1989). Synaptogenesis in the rat suprachiasmatic nucleus 

demonstrated by electron microscopy and synapsin I immunoreactivity. Journal of 

Neuroscience, 9(6), 2151–2162.  

Moore, R. Y., & Card, J. P. (1994). Intergeniculate leaflet: an anatomically and functionally 

distinct subdivision of the lateral geniculate complex. Journal of Comparative 

Neurology, 344(3), 403–430 

Moore, R. Y., & Speh, J. C. (1993). GABA is the principal neurotransmitter of the circadian 

system. Neuroscience Letters, 150(1), 112–116.  

Morris, M. E., Viswanathan, N., Kuhlman, S., Davis, F. C., & Weitz, C. J. (1998). A screen 

for genes induced in the suprachiasmatic nucleus by light. Science, 279(5356), 1544–

1547.  

Motzkus, D., Maronde, E., Grunenberg, U., Lee, C. C., Forssmann, W., & Albrecht, U. 

(2000). The human PER1 gene is transcriptionally regulated by multiple signaling 

pathways. FEBS Letters, 486(3), 315–319.  

Nagoshi, E., Saini, C., Bauer, C., Laroche, T., Naef, F., & Schibler, U. (2004). Circadian gene 

expression in individual fibroblasts: Oscillators pass time to daughter cells university of 

geneva. Cell, 119, 693–705. 

Naito, Y., Tsujino, T., Kawasaki, D., Okumura, T., Morimoto, S., Masai, M., Sakoda, T., 

Fujioka, Y., Ohyanagi, M., Iwasaki, T. (2003). Circadian gene expression of clock genes 

and plasminogen activator inhibitor-1 in heart and aorta of spontaneously hypertensive 

and Wistar-Kyoto rats. Journal of hypertension, 21(6), 1107–15. 

Nakahata, Y., Yoshida, M., Takano, A., Soma, H., Yamamoto, T., Yasuda, A., Nakatsu, T., 

Takumi, T. (2008). A direct repeat of E-box-like elements is required for cell-

autonomous circadian rhythm of clock genes. BMC molecular biology, 9, 1. 

Novakova, M., Sladek, M., & Sumova, A. (2010). Exposure of Pregnant Rats to Restricted 

Feeding Schedule Synchronizes the SCN Clocks of Their Fetuses under Constant Light 

but Not under a Light-Dark Regime. Journal of Biological Rhythms, 25(5), 350–360.  



Diplomová práce Lucia Paušlyová 

 

93 

Ohta, H., Honma, S., Abe, H., & Honma, K. (2002). Effects of nursing mothers on rPer1 and 

rPer2 circadian expressions in the neonatal rat suprachiasmatic nuclei vary with 

developmental stage. European Journal of Neuroscience, 15(12), 1953–1960.  

Ohta, H., Xu, S., Moriya, T., Iigo, M., Watanabe, T., Nakahata, N., Chisaka, H., Hanita, T., 

Matsuda, T., Ohura, T., Kimura, Y., Yaegashi, N., Tsuchiya, S., Tei, H., Okamura, K. 

(2008). Maternal feeding controls fetal biological clock. PloS one, 3(7), e2601.  

Oishi, K., Fukui, H., & Ishida, N. (2000). Rhythmic expression of BMAL1 mRNA is altered 

in Clock mutant mice: differential regulation in the suprachiasmatic nucleus and 

peripheral tissues. Biochemical and Biophysical Research Communications, 268(1), 

164–71. 

Olejníková, L. (2013). Cirkadiánní systém laboratorního potkana během ontogeneze. 

Diplomová práce. Univerzita Karlova. 

Okamoto, K., Aoki, K. & Hashimoto, Y. (1961). Development of a colony of spontaneously 

hypertensive rats. Acta Pathologica Japonica, 11, 249-&. 

Oster, H., Damerow, S., Kiessling, S., Jakubcakova, V., Abraham, D., Tian, J., Hoffmann, M. 

W.,Eichele, G. (2006). The circadian rhythm of glucocorticoids is regulated by a gating 

mechanism residing in the adrenal cortical clock. Cell Metabolism, 4(2), 163–173.  

Panda, S., Antoch, M. P., Miller, B. H., Su, A. I., Schook, A. B., Straume, M., Schultz, P. G., 

Kay, S. A, Takahashi, J. S, Hogenesch, J. B. (2002). Coordinated transcription of key 

pathways in the mouse by the circadian clock. Cell, 109(3), 307–320.  

Pando, M. P., Morse, D., Cermakian, N., Sassone-corsi, P., & Fries, L. (2002). Phenotypic 

Rescue of a Peripheral Clock Genetic Defect via SCN Hierarchical Dominance, 110, 

107–117. 

Peters, R. V, Zoeller, R. T., Hennessey, A. C., Stopa, E. G., Anderson, G., & Albers, H. E. 

(1994). The control of circadian rhythms and the levels of vasoactive intestinal peptide 

mRNA in the suprachiasmatic nucleus are altered in spontaneously hypertensive rats. 

Brain Research, 639(2), 217–227.  

Preitner, N., Damiola, F., Molina, L. L., Zakany, J., Duboule, D., Albrecht, U., & Schibler, U. 

(2002). The orphan nuclear receptor REV-ERBa controls circadian transcription within 

the positive limb of the mammalian circadian oscillator. Cell, 110(2), 251–260. 

Ramsey, K. M., Yoshino, J., Brace, C. S., Abrassart, D., Kobayashi, Y., Marcheva, B., Hong, 

H. K., Chong, J. L., Buhr, E. D., Lee, C., Takahashi, J. S, Imai, S., Bass, J. (2009). 

Circadian Clock Feedback Cycle Through NAMPT-Mediated NAD+ Biosynthesis. 

Science, 324(5927), 651–654.  

Reddy, T. E., Gertz, J., Crawford, G. E., Garabedian, M. J., & Myers, R. M. (2012). The 

hypersensitive glucocorticoid response specifically regulates period 1 and expression of 

circadian genes. Molecular and cellular biology, 32(18), 3756–67.  



Diplomová práce Lucia Paušlyová 

 

94 

Reed, H. E., Cutler, D. J., Brown, T. M., Brown, J., Coen, C. W., & Piggins, H. D. (2002). 

Effects of vasoactive intestinal polypeptide on neurones of the rat suprachiasmatic nuclei 

in vitro. Journal of Neuroendocrinology, 14(8), 639–646.  

Reick, M., Garcia, J. a, Dudley, C., & McKnight, S. L. (2001). NPAS2: An analog of clock 

operative in the mammalian forebrain. Science, 293(5529), 506–509. 

Reppert, S. M., & Schwartz, W. J. (1984). The suprachiasmatic nuclei of the fetal rat: 

characterization of a functional circadian clock using 14C-labeled deoxyglucose. Journal 

of Neuroscience, 4(7), 1677–1682.  

Reppert, S. M., & Schwartz, W. J. (1986). Maternal suprachiasmatic nuclei are necessary for 

maternal coordination of the developing circadian system. Journal of Neuroscience, 6(9), 

2724–2729. 

Reppert, S. M., & Uhl, G. R. (1987). Vasopressin messenger ribonucleic acid in supraoptic 

and suprachiasmatic nuclei: appearance and circadian regulation during development. 

Endocrinology, 120(6), 2483–2487.  

Reppert, S. M., & Weaver, D. R. (2001). Molecular analysis of mammalian circadian  

rhythms. Annual Review of Physiology, 63, 647-76.  

Ripperger, J. A., Shearman, L. P., Reppert, S. M., & Schibler, U. (2000). CLOCK, an 

essential pacemaker component, controls expression of the circadian transcription factor 

DBP. Genes & Development, 14(6), 679–689.  

Rosenwasser, A. M., & Plante, L. (1993). Circadian activity rhythms in SHR and WKY rats: 

Strain differences and effects of clonidine. Physiology Behavior, 53(1), 23–29.  

Rutter, J., Reick, M., Wu, L. C., & McKnight, S. L. (2001). Regulation of clock and NPAS2 

DNA binding by the redox state of NAD cofactors. Science, 293(5529), 510–514. 

Sagvolden, T., Johansen, E. B., Wøien, G., Walaas, S. I., Storm-Mathisen, J., Bergersen, L. 

H., Hvalby, O., Jensen, V., Aase, H., Russell, V. A., Killeen, P. R., Dasbanerjee, T., 

Middleton, F. A., Faraone, S. V. (2009). The spontaneously hypertensive rat model of 

ADHD--the importance of selecting the appropriate reference strain. 

Neuropharmacology, 57(7-8), 619–626.  

Sakamoto, K., Oishi, K., Nagase, T., Miyazaki, K., & Ishida, N. (2002). Circadian expression 

of clock genes during ontogeny in the rat heart. NeuroReport, 13(10), 1239–1242.  

Shearman, L P, Sriram, S., Weaver, D. R., Maywood, E. S., Chaves, I., Zheng, B. H., Kume 

K, Lee C. C., van der Horst, G. T., Hastings, M. H., Reppert, S. M. (2000b). Interacting 

molecular loops in the mammalian circadian clock. Science, 288(5468), 1013–1019. 

Shearman, L. P, Zylka, M. J., Weaver, D. R., Kolakowski, L. F., & Reppert, S. M. (1997). 

Two period homologs: circadian expression and photic regulation in the suprachiasmatic 

nuclei. Neuron, 19(6), 1261–1269.  



Diplomová práce Lucia Paušlyová 

 

95 

Shearman, Lauren P, Jin, X., Lee, C., Reppert, S. M., & Weaver, D. R. (2000a). Targeted 

Disruption of the mPer3 Gene: Subtle Effects on Circadian Clock Function. Molecular 

and Cellular Biology, 20(17), 6269–6275.  

Shibata, S., & Moore, R. Y. (1987). Development of neuronal activity in the rat 

suprachiasmatic nucleus. Developmental Brain Research, 34(2), 311-315. 

Schibler, U. (2007). The daily timing of gene expression and physiology in 

mammals. Dialogues in clinical neuroscience, 9(3), 257. 

Schibler, U. (2009). The 2008 Pittendrigh/Aschoff lecture: peripheral phase coordination in 

the mammalian circadian timing system. Journal of Biological Rhythms, 24(1), 3–15.  

Schibler, U., Ripperger, J., & Brown, S. A. (2003). Peripheral Circadian Oscillators in 

Mammals : Time and Food. Journal of Biological Rhythms, 18(3), 250–260.  

Siepka, S. M., Yoo, S. H., Park, J., Song, W., Kumar, V., Hu, Y., Lee, C., Takahashi, J. S. 

(2007). Circadian mutant Overtime reveals F-box protein FBXL3 regulation of 

cryptochrome and period gene expression. Cell, 129(5), 1011–1023.  

Sladek, M., Jindrakova, Z., Bendova, Z., & Sumova, A. (2007). Postnatal ontogenesis of the 

circadian clock within the rat liver. Am J Physiol Regulatory Integrative Comp Physiol, 

292(3), R1224–1229.  

Sládek, M., Polidarová, L., Nováková, M., Parkanová, D., & Sumová, A. (2012). Early 

chronotype and tissue-specific alterations of circadian clock function in spontaneously 

hypertensive rats. PloS one, 7(10), e46951.  

Sládek, M., Sumová, A., Kováčiková, Z., Bendová, Z., Laurinová, K., & Illnerová, H. (2004). 

Insight into molecular core clock mechanism of embryonic and early postnatal rat 

suprachiasmatic nucleus. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United 

States of America, 101(16), 6231–6236.  

Steven, M., & David, R. (2001). Molecular analysis of mammalian circadian rhythms. 

Stokkan, K. a, Yamazaki, S., Tei, H., Sakaki, Y., & Menaker, M. (2001). Entrainment of the 

circadian clock in the liver by feeding. Science, 291(5503), 490–493. 

Storch, K. F., Lipan, O., Leykin, I., Viswanathan, N., Davis, F. C., Wong, W. H., & Weitz, C. 

J. (2002). Extensive and divergent circadian gene expression in liver and heart. Nature, 

417(6884), 78–83.  

Strecker, G. J., Wuarin, J. P., & Dudek, F. E. (1997). GABAA-mediated local synaptic 

pathways connect neurons in the rat suprachiasmatic nucleus. Journal of 

Neurophysiology, 78(4), 2217–2220. 

Sumová, A, Bendová, Z., Sládek, M., El-Hennamy, R., Matejů, K., Polidarová, L., 

Sosniyenko, S., Illnerová, H. (2008). Circadian molecular clocks tick along ontogenesis. 

Physiological research Academia Scientiarum Bohemoslovaca, 57 Suppl 3, S139–S148 



Diplomová práce Lucia Paušlyová 

 

96 

Sumova, A., Sladek, M., Polidarova, L., Novakova, M., & Houdek, P. (2012). Circadian 

system from conception till adulthood. Progress in brain research (1st ed., Vol. 199, pp. 

83–103). Elsevier B.V.  

Sumová, Alena, Bendová, Z., Sládek, M., El-Hennamy, R., Laurinová, K., Jindráková, Z., & 

Illnerová, H. (2006). Setting the biological time in central and peripheral clocks during 

ontogenesis. FEBS Letters, 580(12), 2836–2842. 

Swislocki, A., & Tsuzuki, A. (1993). Insulin resistance and hypertension: glucose intolerance, 

hyperinsulinemia, and elevated free fatty acids in the lean spontaneously hypertensive 

rat. The American journal of the medical sciences, 306(5), 282–286.  

Takahashi, S., Yokota, S., Hara, R., Kobayashi, T., Akiyama, M., Moriya, T., & Shibata, S. 

(2001). Physical and inflammatory stressors elevate circadian clock gene mPer1 mRNA 

levels in the paraventricular nucleus of the mouse. Endocrinology, 142(11), 4910–4917. 

Toh, K. L., Jones, C. R., He, Y., Eide, E. J., Hinz, W. A., Virshup, D. M., Ptácek, L. J., Fu, Y. 

H. (2001). An hPer2 phosphorylation site mutation in familial advanced sleep phase 

syndrome. Science, 291(5506), 1040–1043.  

Torra, S. P., Tsibulsky, V., Delaunay, F., Kosykh, V., Staels, B., & Inserm, U. (2000). 

Circadian and Glucocorticoid Regulation of Rev-erbalpha Expression in Liver, 141(10), 

3799–3806. 

Tosini, G., & Menaker, M. (1996). Circadian rhythms in cultured mammalian retina. Science, 

272(5260), 419–421.  

Travnickova-Bendova, Z., Cermakian, N., Reppert, S. M., & Sassone-Corsi, P. (2002). 

Bimodal regulation of mPeriod promoters by CREB-dependent signaling and 

CLOCK/BMAL1 activity. Proceedings of the National Academy of Sciences of the 

United States of America, 99(11), 7728–33.  

Triqueneaux, G., Thenot, S., Kakizawa, T., Antoch, M. P., Safi, R., Takahashi, J. S., 

Delaunay, F., Laudet, V. (2004). The orphan receptor Rev-erbalpha gene is a target of 

the circadian clock pacemaker. Journal of molecular endocrinology, 33(3), 585–608.  

Van Der Horst, G. T., Muijtjens, M., Kobayashi, K., Takano, R., Kanno, S., Takao, M., de 

Wit, J., Verkerk, A., Eker, A. P., van Leenen, D., Buijs, R., Bootsma, D., Hoeijmakers, J. 

H., Yasui, A. (1999). Mammalian Cry1 and Cry2 are essential for maintenance of 

circadian rhythms. Nature, 398, 627–630. 

Viswanathan, N., Weaver, D. R., Reppert, S. M., & Davis, F. C. (1994). Entrainment of the 

fetal hamster circadian pacemaker by prenatal injections of the dopamine agonist SKF 

38393. Journal of Neuroscience, 14(9), 5393–5398.  

Vollmers, C., Gill, S., DiTacchio, L., Pulivarthy, S. R., Le, H. D., & Panda, S. (2009). Time 

of feeding and the intrinsic circadian clock drive rhythms in hepatic gene expression. 

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 

106(50), 21453–21458.  



Diplomová práce Lucia Paušlyová 

 

97 

Weaver, D. R., & Reppert, S. M. (1989). Periodic feeding of SCN-lesioned pregnant rats 

entrains the fetal biological clock. Brain research Developmental brain research, 46(2), 

291–296.  

Weaver, D. R., Rivkees, S. A., & Reppert, S. M. (1992). D1-dopamine receptors activate c-

fos expression in the fetal suprachiasmatic nuclei. Proceedings of the National Academy 

of Sciences of the United States of America, 89(19), 9201–9204.  

Welsh, D K, Logothetis, D. E., Meister, M., & Reppert, S. M. (1995). Individual neurons 

dissociated from rat suprachiasmatic nucleus express independently phased circadian 

firing rhythms. Neuron, 14(4), 697–706.  

Welsh, David K, Yoo, S., Liu, A. C., Takahashi, J. S., & Kay, S. A. (2004). Bioluminescence 

Imaging of Individual Fibroblasts Reveals Persistent , Independently Phased Circadian 

Rhythms of Clock Gene Expression. Current Biology, 14, 2289–2295. 

Woon, P. Y., Kaisaki, P. J., Bragança, J., Bihoreau, M.T., Levy, J. C., Farrall, M., & 

Gauguier, D. (2007). Aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator-like (BMAL1) is 

associated with susceptibility to hypertension and type 2 diabetes. Proceedings of the 

National Academy of Sciences of the United States of America, 104(36), 14412–14417. 

Yagita, K, Tamanini, F., Van Der Horst, G. T. J., & Okamura, H. (2001). Molecular 

mechanisms of the biological clock in cultured fibroblasts. Science, 292(5515), 278–281. 

Yagita, K., & Okamura, H. (2000). Forskolin induces circadian gene expression of rPer1, 

rPer2 and dbp in mammalian rat-1 fibroblasts. FEBS Lett, 465(1), 79–82. 

Yagita, Kazuhiro, Tamanini, F., Yasuda, M., Hoeijmakers, J. H. J., Van Der Horst, G. T. J., & 

Okamura, H. (2002). Nucleocytoplasmic shuttling and mCRY-dependent inhibition of 

ubiquitylation of the mPER2 clock protein. the The European Molecular Biology 

Organization Journal, 21(6), 1301–1314.  

Yamamoto, T., Nakahata, Y., Soma, H., Akashi, M., Mamine, T., & Takumi, T. (2004). 

Transcriptional oscillation of canonical clock genes in mouse peripheral tissues. BMC 

Molecular Biology, 5(1), 18.  

Yamamoto, T., Nakahata, Y., Tanaka, M., Yoshida, M., Soma, H., Shinohara, K., Yasuda, A., 

Mamine, T., Takumi, T. (2005). Acute physical stress elevates mouse period1 mRNA 

expression in mouse peripheral tissues via a glucocorticoid-responsive element. The 

Journal of biological chemistry, 280(51), 42036–43.  

Yamazaki, S, Numano, R., Abe, M., Hida, A., Takahashi, R., Ueda, M., Block, G. D., Sakaki 

Y., Menaker, M., Tei, H. (2000). Resetting central and peripheral circadian oscillators in 

transgenic rats. Science, 288(5466), 682–685. 

Yamazaki, Shin, Yoshikawa, T., Biscoe, E. W., Numano, R., Gallaspy, L. M., Soulsby, S., 

Papadimas, E., Pezuk, P., Doyle, S. E., Tei, H., Sakaki, Y., Block, G. D., Menaker, M. 

(2009). Ontogeny of circadian organization in the rat. Journal of Biological Rhythms, 

24(1), 55–63.  



Diplomová práce Lucia Paušlyová 

 

98 

Yin, L., & Lazar, M. A. (2005). The orphan nuclear receptor Rev-erbalpha recruits the N-

CoR/histone deacetylase 3 corepressor to regulate the circadian Bmal1 gene. Molecular 

endocrinology Baltimore Md, 19(6), 1452–1459.  

Yin, L., Wang, J., Klein, P. S., & Lazar, M. A. (2006). Nuclear receptor Rev-erbalpha is a 

critical lithium-sensitive component of the circadian clock. Science, 311(5763), 1002–

1005.  

Yokota, S., Yamamoto, M., Moriya, T., Akiyama, M., Fukunaga, K., Miyamoto, E., & 

Shibata, S. (2001). Involvement of calcium-calmodulin protein kinase but not mitogen-

activated protein kinase in light-induced phase delays and Per gene expression in the 

suprachiasmatic nucleus of the hamster. Journal of Neurochemistry, 77(2), 618–627. 

Yoo, S. H., Ko, C. H., Lowrey, P. L., Buhr, E. D., Song, E., Chang, S., Yoo O.J., Yamazaki 

S., Lee C., Takahashi, J. S. (2005). A noncanonical E-box enhancer drives mouse 

Period2 circadian oscillations in vivo. Proceedings of the National Academy of Sciences 

of the United States of America, 102(7), 2608–2613. 

Yoo, S., Yamazaki, S., Lowrey, P. L., Shimomura, K., Ko, C. H., Buhr, E. D., Siepka, S. M., 

Hong, H. K., Oh, W. J., Yoo, O. J., Menaker, M., Takahashi, J. S. (2004). PERIOD2 :: 

LUCIFERASE real-time reporting of circadian dynamics reveals persistent circadian 

oscillations in mouse peripheral tissues. Proc Natl Acad Sci U S A. 101(15), 5339–5346. 

Young, M. E. (2006). The circadian clock within the heart: potential influence on myocardial 

gene expression, metabolism, and function. AmJPhysiol Heart CircPhysiol, 290(1), H1–

16.  

Yu, W., Nomura, M., & Ikeda, M. (2002). Interactivating feedback loops within the 

mammalian clock: BMAL1 is negatively autoregulated and upregulated by CRY1, 

CRY2, and PER2. Biochemical and Biophysical Research Communications, 290(3), 

933–941.  

Zheng, B., Albrecht, U., Kaasik, K., Sage, M., Lu, W., Vaishnav, S., Li, Q., Sun, Z. S., 

Eichele, G., Bradley, A., Lee, C. C. (2001). Nonredundant Roles of the mPer1 and 

mPer2 Genes in the Mammalian Circadian Clock. Cell, 105, 683–694. 

Zheng, B., Larkin, D. W., Albrecht, U., Sun, Z. S., Sage, M., Eichele, G., Lee, C. C., Bradley, 

A. (1999). The mPer2 gene encodes a functional component of the mammalian circadian 

clock. Nature, 400(6740), 169–173.  

 


