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Abstrakt 
 

 Chování savců a jejich fyziologické procesy jsou závislé na denních rytmech. Ty jsou řízeny 

endogenními cirkadiánními hodinami, které reagují na cykly světla a tmy prostředí. U savců jsou 

cirkadiánní hodiny uspořádány hierarchicky a pracují téměř ve všech buňkách a tkáních. 

Suprachiasmatické jádra (SCN) v hypotalamu jsou na vrcholu této hierarchie a pracují jako hlavní 

cirkadiánní pacemaker. Tato práce představuje jednotlivé geny, které byly za posledních dvacet let 

v SCN savců objeveny. První kapitola se zaměřuje na obecný mechanismus cirkadiánních rytmů a 

strukturu SCN. V druhé kapitole jsou popsány transkripčně-translační zpětnovazebné smyčky, které 

jsou nezbytnou součástí správné funkce cirkadiánních hodin, a stručně je v této kapitole představena 

funkce jednotlivých genů. Následující kapitoly patří již chronologické charakterizaci Clock, Bmal1, 

Period a Cryptochrom genů, tak jak byly objeveny. Pokud je známá i jiná funkce hodinových genů 

než v molekulárním mechanismu cirkadiánních oscilací, je uvedena v závěrečném odstavci každé 

kapitoly. Závěrečné kapitoly se zabývají dalšími molekulami, kasein kinázami, ROR a REV-ERB 

receptory, které svojí funkcí ovlivňují expresi a degradaci jednotlivých cirkadiánních genů v SCN.  

 

Klíčová slova: suprachiasmatické jádro, cirkadiánní rytmy, Clock, Bmal1, Period, Cryptochrom, 

kasein kináza, ROR, REV-ERB    
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Abstract 
 

  The behavior of mammals and their physiological processes are dependent on the daily 

rhythms. These rhythms are controlled by an endogenous circadian clock that responds to light/dark 

cycles of environment. In mammals, the circadian clocks, are arranged hierarchically, and work in 

almost all cells and tissues. Suprachiasmatic nuclei (SCN) in the hypothalamus are at the top of the 

hierarchy and work as a major circadian pacemaker. This work presents the clock genes that have 

been discovered in the last twenty years in the SCN of mammals. The first chapter focuses on the 

general mechanism of circadian rhythms and structure of the SCN. The second chapter describes 

the transcriptional-translational feedback loops that are an essential part of the proper function of 

the circadian clock, and function of individual genes is briefly introduced in this chapter. The 

following chapters already include a chronological characterization of Clock, Bmal1, Period and 

Cryptochrome genes, as they were discovered. If the clock gene expresses different function from 

the clockwork mechanism, it is briefly introduced in the final paragraph on the chapter. The final 

chapters deal with other molecules, casein kinases, ROR and REV-ERB receptors that affect its 

function expression and degradation of circadian genes in the SCN. 

 
Keywords: suprachiasmatic nucleus, circadian rhythms, Clock, Bmal1, Period, cryptochrome, 
casein kinase, ROR, REV-ERB   
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Seznam zkratek 
 
AMK – aminokyseliny (aminoacids) 

ARNT1 – aryl uhlovodíkový receptor jaderného translokačního proteinu 1 (aryl hydrocarbon 

receptor nuclear translocator protein 1) 

ARNT2 – aryl uhlovodíkový receptor jaderného translokačního proteinu 2 (aryl hydrocarbon 

receptor nuclear translocator protein 2) 

ATM – serin/treoninová protein kináza (ataxia telangiectasia mutated) 

bHLH  – DNA vazebná doména (basic-helix-loop-helix) 

CKI δ – kasein kináza Iδ (casein kinase Iδ) 

CKI ε – kasein kináza Iε (casein kinase Iε) 

CRE – cAMP reakční element (cAMP response element) 

CREB – cAMP vazebný protein (cAMP response element-binding protein) 

CT – cirkadiánní čas (circadian time)  

Dbt – doubletime – kasein kinázám podobný gen Drosophily (doubletime gene) 

DBT - doubletime – kasein kinázám podobný protein Drosophily (doubletime protein) 

DD – prostředí ve stálé tmě (constant darkness) 

ENU – mutageneze pomocí N-etyl-N-nitrózomočoviny (N-ethyl-N-nitrosourea mutagenesis) 

FASPS – familiar advanced sleep phase syndrome 

h/h – lidský (human) 

HIF – faktor vyvolávající hypoxii (hypoxia inducible factor) 

LD – den-noc cyklus – 12 hodin světlo, 12 hodin tma (light-dark  cycle) 

m/m – myší (mouse) 

MOP3  – molybden-pterin vazebný protein 3 (molybdenum-pterin binding protein 3) 

mRNA – mediátorová ribonukleová kyselina (messenger ribonucleic acid) 

MUA  – multiunit electrode aktivity 

NLS – C-terminální jaderní lokalizační signál (nuclear localization signal) 

NPAS2 – neuronový protein s PAS doménou 2 (Neuronal PAS domain-containing protein 2) 

NR1D1 – jaderný receptor podčeledi 1, skupiny D, člen 1 (nuclear  receptor subfamily 1, group D, 

member 1) 

OVLT  – organum vasculosum lamina terminalis 

PACAP – hypofyzární peptid aktivující adenylát cyklázu ( pituitary adenylate cyclase-activating 

peptide) 

PAS – PER-ARNT-SIM doména (PER-ARNT-SIM domain) 
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Per – cirkadiánní gen period (period circadian gene) 

PER – cirkadiánní protein period (period circadian protein) 

ROR – retinoic acid-related orphan receptor 

RORE – ROR elementy (ROR specific DNA response elements) 

RT-PCR – polymerázová řetězová reakce v reálném čase (real-time polymerase chain reaction) 

SCN – suprachiasmatická jádra (suprachiasmatic nuclei) 

SIM  – jednostranný protein (single-minded protein) 

TTFL  – transkripčně – translační zpětnovazebné smyčky (transcriptional – translational feedback 

loop) 

ZT  – Zeitgeber – vnější podnět, který synchronizuje biologické rytmy s 24 hodinovým cyklem, 12 

hodin světlo, 12 hodin tma (Zeitgeber time) 
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1. Cíl práce 
 

 Cílem této práce je popsat základní vlastnosti hodinových genů a podat přehled o prvních 

experimentech, které vedly k definování hodinových genů jako nezbytných součástí molekulárního 

mechanismu generování cirkadiánních rytmů.  

 Úvodní kapitoly stručně popisují cirkadiánní systém a dávají celkový přehled o 

transkripčně-translačních zpětnovazebných smyčkách jako principu generování endogenních 

oscilací. Další kapitoly jsou již věnovány jednotlivým genům. Je zde zmíněna jejich lokalizace, 

velikost, funkce v cirkadiánních rytmech savců i jejich další role v savčím organismu. Závěr práce 

je věnovaný dalším molekulám, kinázám a receptorům, které se také nacházejí v SCN a interagují s 

hodinovými geny.  
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2. Úvod 

2.1 Cirkadiánní rytmy 
 

 Slovo „cirkadiánní“ pochází z latinského sousloví „circa dies“, které znamená „zhruba 

denní“. Vypovídá o tom, že tyto rytmy jsou generované endogenně a bez vlivu vnějšího prostředí 

nemají periodu přesně 24 hodin, ale tzv. „volně běží“ časem s periodou, která se o několik minut liší 

od přesné 24 hodinové periody. Proto, aby se jejich perioda rovnala přesně 24 hodinám, musí být 

synchronizovány s vnějším prostředím. Studiem hodinových genů se zabývali vědci již v 18. a 19. 

století. Jako první v roce 1729 francouzský astronom Jean Jacques D´Ortous de Mairan pozoroval 

zavírání a otevírání listů v nepřítomnosti světla u rostliny citlivky stydlivé (Schibler U., 2007).  

 Okamžitý účinek světla na cirkadiánní rytmy se studuje pomocí světelných pulsů, které 

mohou trvat od jedné minuty až po hodinu a aplikují se v různé fázi cirkadiánního cyklu. Endogenní 

cirkadiánní oscilace reagují fázovými posuny, které se vyjadřují fázově responzní křivkou (obrázek 

č. 1). Ta vyjadřuje závislost velikosti a směru fázového posunu na době aplikace světelného pulsu. 

(van den Pol et al., 1998).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1: Fázová responzní křivka. Světelný puls v době časné subjektivní noci vyvolává 

fázové zpoždění a během pozdní subjektivní noci vyvolává fázové předběhnutí. Převzato a 

upraveno podle Duffy et Czeisler, 2009. 
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 Na obrázku č. 2 jsou zobrazeny fázové posuny volně běžícího rytmu v lokomoční aktivitě myši po 

světelném pulsu v časné nebo pozdní subjektivní noci.  

Obrázek č. 2: Fázové posuny volného běhu v rytmu pohybové aktivity myši vyvolané aplikací 

světelného pulsu (žluté tečky) buď v časné, nebo pozdní subjektivní noci. Převzato a upraveno 

podle van den Pol et al., 1998.  

  

 Cirkadiánní systém přizpůsobuje nepřesné 24 hodinové endogenní rytmy na přesné 24 

hodinové rytmy zemské rotace. Umožňuje tak organismům předvídat opakující se jevy v blízké 

budoucnosti a připravovat se na ně (Gehring et Rosbash, 2003). Cirkadiánní rytmy tak představují 

evolučně zachovanou adaptaci všech organismů na prostředí, ve kterém žijí, a jejíž znaky mohou 

být vystopovány až do raných životních forem (Mohawk et al., 2012).  

2.2 Suprachiasmatické jádro 
 
 Hlavní cirkadiánní pacemaker savců leží v suprachiasmatických jádrech hypotalamu (SCN, 

z anglického “suprachiasmatic nuclei“). Jak již název napovídá, SCN leží přímo nad překřížením 

optických nervů. SCN obsahují celkem 20 000 neuronů a morfologicky a funkčně se dělí na část 
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ventrolaterální, tzv. jádro a dorsomediální, tzv. slupku (Moore et al., 2002; Herzog, 2007; Bernard 

et al., 2007).  

 Informace o světle přicházejí do SCN retinohypotalamickým traktem, tj. monosynaptickou 

dráhou ze sítnice, která tvoří synapse s neurony ve ventrolaterálním SCN (Damiola et al., 2000). 

Kromě opsinů lokalizovaných v tyčinkách a čípcích existuje ještě zvláštní typ opsinu, tzv. 

melanopsin v gangliových buňkách sítnice. Tyto gangliové buňky vytvářejí dráhu vedoucí 

informace o intenzitě světla právě do SCN. Pokud jsou tedy klasické fotoreceptory, tyčinky a čípky, 

nefunkční, tak díky melanopsinu v gangliových buňkách mohou jedinci stále synchronizovat své 

cirkadiánní hodiny (Provencio et al., 2000). 

 Po světelném pulsu dochází k uvolnění glutamátu a PACAP (pituitary adenylate cyclase 

activating peptide) na synapsi s neurony SCN, což vede ke vtoku iontů vápníku. Ty aktivují 

kaskádu proteinových kináz v postsynaptických neuronech SCN a následně aktivují transkripční 

faktor CREB (cAMP response element-binding protein). Protein CREB po navázání k místu CRE 

(cAMP response element) v promotorech Period 1 (Per1) a Per2 hodinových genů zvyšuje 

transkripci těchto genů (Trávníčková-Bendová et al., 2002). 

 Do začátku 80. let minulého století nebyla prokázána hlavní role SCN jako cirkadiánního 

oscilátoru. V 80. letech byla provedena série pokusů, při kterých bylo SCN křečků odstraněno 

elektrickou lézí a tím se zrušila rytmicita celého organismu (Ralph et al., 1988). Poté byly SCN 

transplantovány zpět z plodové tkáně jedinců a cirkadiánní rytmus se vrátil s fází původního dárce 

(Ralph et al., 1990). Tím se prokázalo, že SCN je zodpovědné za organizaci celého cirkadiánního 

systému a funguje jako hlavní pacemaker biologických hodin. 

 Kromě SCN existují i periferní cirkadiánní hodiny, a to například v kosterních svalech, 

játrech, střevu, slinivce břišní a v tukových tkáních. Spolupráce SCN s periferními oscilátory je 

nezbytná pro zachování fyziologických procesů organizmu. Periferní oscilátory řídí SCN pomocí 

humorálních i neurálních signálů (Mohawk et al., 2012). 

3. Transkripčně – translační zpětnovazebné smyčky  
 
 Transkripčně-translační zpětnovazebné smyčky (TTFL z anglického “transcription-

translation feedback loop) hodinových genů jsou základem mechanismu generování cirkadiánních 

oscilací. Takto generované autonomní oscilace jsou vysoce mezidruhově konzervované, a tím se 

vyvinuly napříč všemi typy organismů. 
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 Celý proces zpětných aktivací a inhibicí trvá přibližně 24 hodin a vytváří endogenní 

cirkadiánní periodu. K utváření těchto oscilací přispívá ještě řada post-translačních modifikací, jako 

jsou fosforylace a ubikvitinace proteinů hodinových genů (Ko et Takahashi, 2006). 

 Molekulární mechanismus cirkadiánních hodin savců je znázorněn na obrázku č. 3 a popsán 

v následujících kapitolách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3: Savčí transkripčně – translační zpětnovazebné smyčky. Mezi aktivátory TTFL patří v 

jádře BMAL1 a CLOCK proteiny, které spolu tvoří heterodimer a zahajují přes E-box transkripci 

Per1, Per2, Cry1, Cry2 a tzv. „hodinami kontrolovaných“  genů. Produkty těchto genů se přemisťují 

do cytoplazmy, kde spolu interagují a po fosforylaci kasein kinázami Iε/δ se přemisťují zpět do 

jádra, kde inhibují svojí transkripci. Transkripce samotného Bmal1 genu je řízena ROR a REV-ERB 

receptory přes RORE oblast. Světelný signál způsobí vtok iontů vápníku do buňky, který aktivuje 

kaskádu proteinových kináz. Ty následně aktivují CREB transkripční faktor, který se váže na CRE 

místo a zvyšuje transkripci Per1 a Per2 genů. Převzato a upraveno podle Mohawk et al., 2012. 

3.1 Primární smyčka 
 
 Mezi základní složky TTFL patří transkripční faktory CLOCK a BMAL1, negativními členy 

jsou geny Per a Kryptochrom (Cry). CLOCK a BMAL1 protein patří do bHLH (basic helix-loop-

helix) rodiny transkripčních faktorů. Společně v jádře tvoří heterodimer, který nasedá na oblast E-
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box cis-regulační zesilovací sekvence, v promotorech hodinových genů Per a Cry, a zahajuje jejich 

transkripci. Produkty Cry a Per genů, PER1/PER2 a CRY1/CRY2, dimerizují v cytoplazmě a také 

se zde akumulují. Následně se přemisťují zpět do jádra, kde se váží k CLOCK a BMAL1 přes E-

box oblast a potlačují svoji vlastní transkripci. Samotné proteiny PER a CRY jsou degradovány 

pomocí komplexu E3 ubikvitin ligázy. Během noci je komplex PER:CRY degradován a komplex 

CLOCK:BMAL1 může začít nový cyklus transkripce (Takahashi et al., 2008). Metoda 

chromatinové immunoprecipitace (ChIP) prokázala, že CRY se váže na regulační E-box i v PER 

knockout buňkách. Z toho vyplývá, že proteiny PER a CRY se nezávisle na sobě váží na E-box 

komplex BMAL1:CLOCK, ale dimer PER:CRY je nutný k inhibici BMAL1:CLOCK komplexu 

(Ye et al., 2011). 

3.2 Sekundární smyčka 
 
 Kromě primární zpětné smyčky existuje i sekundární zpětná smyčka. Tato smyčka zvyšuje 

celkovou stabilitu molekulárních hodin. Sekundární smyčka je složená z Rev-Erbα a RORα (retinoic 

acid-related orphan receptor α) genů. Exprese REV-ERBα a RORα proteinů je pozitivně regulována 

komplexem BMAL1:CLOCK. RORα potom pozitivně reguluje expresi genu Bmal1, zatímco REV-

ERBα expresi tlumí (Preitner et al., 2002).  

4. Hodinové geny 
 
 Hodinové geny vytváří molekulární mechanismus generování cirkadiánních rytmů. 

Odstraněním kteréhokoliv z níže popsaných genů dochází k desynchronizaci celého cirkadiánního 

systému, nebo alespoň k výrazné změně délky jejich endogenní periody. Hodinové geny jsou nejen 

u obratlovců, ale u bezobratlých druhů a rostlin (Takumi et al., 1998a; Schibler U., 2007). 

4.1 Bmal1 a Clock geny 
 
 Tyto geny jsou základními prvky auto-regulativní zpětné smyčky savčích cirkadiánních 

hodin.  Oba dva geny jsou velmi konzervovány mezi různými živočišnými druhy. Oba geny patří do 

rodiny proteinů s PAS doménou a DNA vazebnou doménou, bHLH. Pomocí této bHLH domény se 

Bmal1 a Clock geny váží do E-box míst promotorů Per a Cry genů. PAS doména je proteinová 

doména, kterou má široké spektrum organismů, od bakterie až po člověka. Tato doména je dlouhá 

zhruba 270 aminokyselin (AMK) a obsahuje dvě přímé repetice AMK, PAS-A a PAS-B. PAS 

doména je vysoce konzervovaná a obsahuje 5 antiparalelních β listů a několik α helixů. 
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Třípísmenná zkratka této domény zastupuje tři proteiny, ve kterých se objevuje: PER,  ARNT (aryl 

hydrocarbon receptor nuclear translocator protein) a SIM (single – minded protein) (Taylor et 

Shulin, 1999). PER a SIM proteiny PAS domény byly nejprve objeveny u D. melanogaster a ARNT 

protein u člověka. PAS doména pracuje jako senzorický a interakční prvek v proteinech signální 

transdukce, rozpoznává chemické a fyzické podněty a tak reguluje aktivitu funkčně rozdílných 

efektorových domén. Signál, který se objeví v konzervovaném jádru domény, vytváří strukturální 

změny v β listech, které šíří signál přes α helixy k N a C koncům ke kovalentně připojeným 

efektorovým dimerickým doménám, které ovlivňují katalýzu nebo vazbu DNA (Moglich et al., 

2009).  

 Stejně jako ostatní hodinové geny jsou Bmal1 a Clock geny exprimovány v SCN, sítnici i 

v jiných tkáních (Gekakis et al., 1998). 

4.1.1 Clock gen 
  

 Pomocí genetického mapování s vysokým rozlišením byl Clock gen lokalizován na pátém 

myším chromozómu. Celková velikost myšího CLOCK proteinu činí 855 AMK. Lidský Clock je 

lokalizován na čtvrtém chromozómu, obsahuje 846 AMK a je z 96 % identický se svým myším 

ortologem. V centrální nervové soustavě je Clock exprimován hlavně v sítnici a v hypotalamu. 

Kromě mozku a sítnice se Clock nachází i v dalších tkáních, s nejvyšší hladinou ve varlatech a 

kosterních svalech (King et al.,1997a; Steeves et al., 1999). 

 CLOCK se chová jako transkripční aktivátor pouze společně s proteinem BMAL1, se 

kterým tvoří heterodimer. Transkripční aktivita tohoto heterodimeru potřebuje ke své funkci 

minimálně jedno E-box místo na promotoru cílových genů, kterými jsou Per, Cry, Rev-erb, Ror a 

tzv. „hodinami kontrolované“  geny. Kromě BMAL1 proteinu, existuje i protein ARNT se stejnými 

funkčními vlastnostmi, který tvoří s CLOCK také heterodimer. (Gekakis et al., 1998).  

 Pokud se poškodí, nebo zcela umlčí Clock gen, tak se naruší celý cirkadiánní systém. V roce 

1994 byla pomocí ENU (N-ethyl-N-nitrosourea) mutageneze izolována první mutace Clock genu. 

Tato mutace způsobovala v DD podmínkách (z anglického “constant darkness“) prodloužení 

cirkadiánní periody až na 24,8 hodin (Vitaterna et al., 1994). V roce 1997 byl vytvořen knockout 

gen, Clock-/-, delecí pátého a šestého exonu. Tyto Clock-/- myši měli periodu ještě delší, cca 26,9 

hodin (King et al., 1997b). Aktivita Clock-/- myších jedinců v LD prostředí (z anglického “light-dark 

cycle“) byla zaznamenána 2 až 3 hodiny před zhasnutím světla. Světelný puls u CLOCK-/- myší 

způsobil fázové předběhnutí o 6,8 hodin, které bylo 3x delší v porovnání s divokou formou 

(DeBruyne et al., 2006). Některé pokusy ukázaly, že CLOCK protein není nezbytně nutný pro 
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rytmickou expresi hodinových genů v SCN. V SCN u CLOCK-/- myší byla hladina mRNA mPer1, 

mPer2, Rev-erbα a mBmal1 genů rytmická, jen mPer1 a Rev-erbα měly o 50 % nižší amplitudu 

rytmu než v SCN u divokého typu myši (DeBruyne et al., 2006). 

 Kromě CLOCK, BMAL1 a ARNT proteinů s bHLH-PAS doménou transkripčních faktorů 

je členem i NPAS2 protein. NPAS2 stejně jako CLOCK tvoří heterodimer s BMAL1 (Garcia et al., 

2000). Společně s CLOCK proteinem mají společnou primární sekvenci AMK (King et al., 1997a). 

Tento heterodimer je aktivní v noci, což bylo potvrzeno rytmickou expresí PER1, PER2, CRY1 a 

BMAL1 mRNA v předním mozku (Reick et al., 2001). NPAS2 pravděpodobně může zastupovat 

funkci CLOCK u Clock-/- myší, pravděpodobně i v SCN. CLOCK a NPAS2 mohou nezávisle na 

sobě tvořit heterodimer s BMAL1 v SCN a udržovat cirkadiánní rytmicitu (DeBruyne et al., 2006; 

DeBruyne et al., 2007). 

4.1.2 Bmal1 gen 

 

 Lidský BMAL1 obsahuje 583 AMK, leží na 11. chromozómu a vykazuje pouze 29% 

totožnost s jinými lidskými ARNT (Ikeda et Nomura, 1997). S potkaním BMAL1 má shodných 98 

% AMK a u kterého je počet AMK 626 (Honma et al., 1998). Potkaní nebo myší homolog nese též 

název MOP3 (Bunger et al., 2000). 

 Sekvence Bmal1 genu obsahuje bHLH a PAS doménu, které jsou homologní s ARNT a 

ARNT2. Nový protein typu ARNT, který se vyskytuje v kosterních svalech, srdci a mozku, 

ARNT1, dostal název BMAL1 (Ikeda et Nomura, 1997). 

 V promotoru Bmal1 genu je sekvence, která je vysoce konzervovaná mezi savci. Tato 

sekvence obsahuje dvě RORE (ROR specific DNA response elements) oblasti. Tyto oblasti jsou 

rozpoznávací sekvence pro ROR a REV-ERB receptorové rodiny, které svojí vazbou ovlivňují 

transkripci Bmal1 (Medvedev et al., 1996). Zvýšená exprese ROR proteinů zvyšuje transkripci 

Bmal1 až 15 krát. Na druhou stranu zvýšená exprese REV-ERB proteinů transkripci Bmal1 genu 

potlačuje (Akashi et Takumi, 2005). 

 Nejvyšší exprese Bmal1 mRNA v DD prostředí byla nalezena v SCN. Objevila se také 

v jiných částech mozku, sítnici a šišince (Honma et al., 1998). Z periferních orgánů dosahuje Bmal1 

nejvyšší exprese játrech, nejnižší naopak ve varlatech a slezině (Wolting et McGlade, 1998). 

Cirkadiánní rytmus exprese Bmal1 mRNA v SCN má maximum v čase ZT 14 – ZT 18 (Zeitgeber 

time), tj. v časné noci. Exprese Bmal1 mRNA se nemění v DD podmínkách ani po jedné hodině od 

světelného pulsu v čase CT 6 nebo CT 18 (Honma et al., 1998). Hodinový gen Bmal1 proto není 

zodpovědný za světelnou synchronizaci endogenních cirkadiánních hodin (Abe et al., 1998). 
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 Bmal1-/- jedinci jsou v DD prostředí arytmičtí a vykazují pouze slabé 5-12 hodinové 

ultradiánní cykly. V porovnání s divokou formou nemá světelný puls v DD podmínkách žádný efekt 

v podobě fázového posunu nebo potlačení aktivity na  Bmal1-/- jedince. Pohybová aktivita Bmal1-/- 

myší se značně liší od divoké formy. V LD prostředí bylo během světelné fáze aktivních pouze 4,2 

% jedinců divoké formy. Jedinců s  Bmal1-/- mutací bylo aktivních 28 % (Bunger et al., 2000). 

BMAL1 je tedy klíčovou součástí pro udržení cirkadiánních rytmů a synchronizaci s LD 

prostředím.  

 Kromě CLOCK proteinu, BMAL1 tvoří heterodimer i s HIF-1 α a HIF-2 α (hypoxia-

inducible factor). A dá se předpokládat, že BMAL1 hraje důležitou roli v signalizaci buněčné 

hypoxie v sítnici, kůře brzlíku a thalamu (Hogenesch et al., 1998). CLOCK knockout ve slinivce 

břišní vede u myší k diabetu (Marcheva et al., 2010). 

4.2 Period geny 
 
 První izolace Period genu proběhla v roce 1984 u Drosophily. U ní byla také první objevena 

negativní autoregulační zpětná vazba, která způsobuje oscilace v transkripci hodinových genů 

(Okamura et al. 2002). 

 U savců byly objeveny tři homology Per genů, Per1, Per2 a Per3. Obrázek č. 4 ukazuje 

jednotlivé velikosti myších PER proteinů.  

 

 

 

 
Obrázek č. 4: Velikosti jednotlivých myších PER proteinů. Všechny tyto sekvence obsahují 

repetice PAS A a PAS B. Převzato a upraveno podle King et Takahashi, 2000. 

4.2.1 PER1 
 
 Per1 gen u savců, s původním názvem RIGUI, byl objeven na konci 90. let 20. století během 

charakterizace lidského 17. chromozomu (Sun et al. 1997). V ten stejný rok jiná skupina vědců 

přišla na metodu IMS – PCR (intra – module scanning – polymerase chain reaction), která třídí 

krátké úseky DNA a touto metodou dokázali oddělit savčí homology Per genů Drosophily (Tei et 

al., 1997).  
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 Struktura PER1 proteinu je charakteristická bHLH motivem a PAS doménou. Motiv bHLH 

je také na N-terminálním konci tohoto proteinu. PAS doména obsahuje 260 AMK a dvě přímé 

repetice A a B, každá s 51 AMK.  

 Ze srovnání sekvencí AMK savčích homologů PER proteinu Drosophily byly objeveny 

úseky, které jsou zachovány mezi různými druhy. Pět regionů v sekvenci AMK mezi savci a 

Drosophilou v PER proteinu se liší v rozmezí 37 – 64 % (Tei et al., 1997). Celková AMK 

podobnost mezi hPer1(human Period1) a dPer (drosophila Period1) je 44 % (Sun et al. 1997). 

 Pomocí in situ hybridizace a RT-PCR (real-time polymerase chain reaction) se ukázalo, že 

mRNA Per1 je nejvíce exprimovaná v SCN a sítnici. Výsledky metody Northern blot odkryly 

expresi Per1 genu i ve varlatech, ledvinách, srdci, plicích, játrech a kosterních svalech. Rozšíření 

Per1 mRNA v organismu myši je shodné s Clock mRNA (Sun et al., 1997; Tei et al., 1997). 

 Nejvyšší exprese mPer mRNA je během světelné fáze dne, od ZT 4 do ZT 8, a nejnižší 

v době tmy, od ZT 16 do ZT 20 (Tei et al. 1997). Exprese roste až do ZT 12 (tj. doby zhasnutí) a 

klesá až do ZT 24 (tj. do doby rozsvícení) (Sun et al., 1997). V konstantní tmě je nejvyšší hladina 

mRNA tohoto genu v čase CT 4 – CT 6 a nejnižší od CT 16 – CT 20. Vysoká hodnota exprese 

mRNA je zhruba 3x vyšší než je minimum v LD a DD prostředí (Tei et al., 1997). 

  Exprese Per1 genu je citlivá na světlo. Hladina Per1 mRNA může vzrůst již za jednu 

hodinu po 15 minutovém pulsu, který začal v CT 14 nebo CT 23, a do bazální úrovně se vrací po 

třech hodinách po vystavení světlu (Zylka et al., 1998a). Zdá se proto, že Per1 může přenášet 

informace o světle na molekulární smyčku generující endogenní cirkadiánní oscilace. 

 Promotor mPer1 obsahuje tři E-box místa. Všechny tyto tři E-boxy jsou potencionální místa, 

kterými heterodimer CLOCK:BMAL1 může regulovat mPer1 svojí vazbou. Síla transkripční 

aktivity heterodimeru se stupňuje od distálního E-boxu k proximálnímu (Gekakis et al., 1998). 

 V 90. letech byla provedena série pokusů s Per1 knockout jedinci, která prokázala, že Per1 

je nezbytný pro udržení rytmicity cirkadiánních hodin. Většina Per1-/- jedinců si v DD prostředí 

udržovala rytmicitu cirkadiánních hodin po dobu 10-14 dní. Poté nastala postupná desynchronizace 

cirkadiánních rytmů. V SCN Per1-/- byla exprese PER2 a CRY1 o 50 % nižší ve srovnání s divokou 

formou myší. Protein PER1 ovlivňuje rytmicitu dalších cirkadiánních regulačních proteinů, PER2 a 

CRY1, přes vzájemné interakce (van der Horst et al., 1999; Vitaterna et al., 1999; Albrecht et al., 

2001; Bae et al., 2001).  

 PER1 protein mimo jiné interaguje i kontrolními proteiny ATM (ataxia telangiectasia 

mutated) a kontrolní kinázou 2 a společně tvoří komplex, který rozpoznává poškozenou DNA. 

(Gery et al. 2006). 
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4.2.2 PER2 
 
 V roce 1997 se vědci začali zajímat o možné přítomnosti podobných genů. Pomocí známé 

sekvence PER1 proteinu a pomocí BLAST a FASTA v Genbank databázi zjistili, že hPER1 je ze 47 

% identický a ze 70 % homologní s lidským proteinem KIAA0347. Funkce KIAA0347 byla do té 

doby neznámá, proto technikou RT – PCR z cDNA mozku myši izolovali z 81 % identický PCR 

produkt k tomuto proteinu, s  názvem mPER2 (Albrecht et al, 1997). 

 Stejně jako PER1, tak i PER2 obsahuje dvě PAS domény, PAS A a PAS B, kde každá z nich 

obsahuje 50 AMK. Při srovnání sekvence PER1 proteinu s novým myším proteinem vyšla najevo 

shoda v 47 % (Albrecht et al., 1997). 

 V LD podmínkách začíná exprese Per2 v SCN již od doby rozsvícení a roste až doby 

zhasnutí (ZT 0 – ZT 12). V době tmy (ZT 12 – ZT 24) exprese rychle klesá a zůstává v malé 

koncentraci (Takumi et al., 1998a). Na rozdíl od Per1, který v ZT 4 dovrší maxima své exprese, tak 

Per2  pokračuje až do ZT 12. V DD podmínkách se také liší vrcholy exprese obou těchto homologů 

a to až o 8 hodin (Takumi et al., 1998a). 

 Testování světelné citlivosti Per2 genu ukázalo, že po světelném pulsu v čase CT 22 

nedochází k světlem indukované exprese Per2 genu (Albrecht et al., 1997). O rok později jiná 

skupina vědců pozorovala indukci v čase CT 4 a CT 19, ale až po dvou hodinách (Zylka et al., 

1998a). To je o jednu hodinu později než nastává maximum světelné indukce Per1 genu.  

 Poblíž lidského Per2 genu (hPer2, z anglického “human Per2“), který je na 2. chromozómu, 

leží FASPS (familiar advanced sleep phase syndrome) gen. FASPS je autozomálně dominantní 

syndrom cirkadiánních rytmů. Lidé s touto poruchou mají kratší tau až o několik hodin. Jedinci se 

probouzí a jsou aktivní o 4 – 6 hodin dříve, dříve jsou také unavení. Jestliže vznikne jakákoliv 

jednoduchá mutace v kódující sekvenci FASPS proteinu, ovlivní se tím i exprese genu hPer2 a tím i 

rytmus spánku/bdění ( Toh et al., 2001). 

 Mutací v PAS doménách Per2 se poškodí cirkadiánní rytmicita tohoto genu. Odstraněním 

dvou exonových úseků v nejvíce konzervované oblasti Per2 genu, se odstranila polovina PAS B 

domény a tím se narušila celá PAS doména, která je klíčová pro tento gen a jeho cirkadiánní funkci. 

Homozygotní jedinci s touto mutací, Per2 Brdm1, jsou morfologicky stejní s divokou formou. Myši s 

Per2 Brdm1 mutací ale vykazují kratší cirkadiánní periodu, která je 22,1 hodin a má ultradiánní složku 

v rozmezí 4 až 8 hodin. Tato mutace dále zmenšuje amplitudu exprese Per1 a Per2 a ukazuje, že 

Per2 řídí i Per1 in vivo. Vliv na expresi Per3 touto mutací nebyl zaznamenán (Zheng et al., 1999). 

Mutací Per2 Brdm1 byly porušeny dvě základní vlastnosti cirkadiánních hodin; délka periody a 

přetrvání cirkadiánní rytmicity. Gen Per2 proto patří mezi zásadní savčí hodinové geny. 
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 Vystřižením pátého a části šestého exonu byla vytvořená mutace mPer2ldc. Takto upravený 

gen měl po transkripci mutantní PER2 protein, kterému chybělo 108 AMK PAS domény. Jedinci 

s touto mutací byli životaschopní a plodní, bez žádných větších abnormalit, ale všechny zkoumané 

myši s Per2ldc mutací byli arytmičtí v DD prostředí a měly sníženou amplitudu exprese genů Per1, 

Per2, Cry1 a Bmal1 v SCN. Proto můžeme říct, že Per2 se chová jako pozitivní regulátor exprese 

dalších cirkadiánních genů (Bae et al., 2001).  

 Kromě své role v cirkadiánním systému je Per2 gen zapojen do několika regulací různých 

biologických procesů a drah. Absence Per2 v genomu napomáhá nádorovému bujení. U Per2-/- myší 

byla zaznamenána zvýšena citlivost ke gama záření projevující se předčasným šedivěním srsti, 

zvýšeného výskytu nádorů a nižší apoptóze tymocytů. Po gama ozáření Per2-/- myší se u 71 % 

objevily maligní lymfomy ve více orgánech včetně plic, jater, slinivky, srdce, vaječnících, slinných 

žláz, svalech, slezině, střevech, varlatech a kostech. U divoké formy se vyvinul maligní lymfom jen 

u 5 % (Fu et al., 2002). Gen Per2 hraje důležitou roli nejen v cirkadiánních rytmech savců, ale i 

mechanismu rozpoznávání poškozené DNA. Dále se Per2 gen účastní regulace hladiny oběhového 

insulinu a metabolismu tuků (Grimaldi et al., 2010; Zhao et al., 2012). 

4.2.3 PER3 
 

 Na konci 90. let 20. století byl objeven třetí Period gen, Per3. Jeho homologie s Per1 a Per2 

je cca 37 %. PER3 protein také obsahuje PAS doménu, včetně PAS-A a PAS-B repetice, která je 

silně konzervována mezi všemi třemi Period geny (Takumi et. Al., 1998b). Mimo PAS doménu byly 

v proteinové sekvenci objeveny také kratší AMK úseky, které jsou homologní s PER1 a PER2. 

Počet úseků se stejnými sekvencemi AMK má přesto více PER1 a PER2 (Zylka et al., 1998a). 

 Distribuce Per3 mRNA v tkáních je podobná více s Per2, než s Per1(Sun et al., 1997; Tei et 

al., 1997). Kromě slinivky a skeletálních svalů je Per3 exprimován v plicích, srdci, játrech, 

ledvinách, varlatech a mozku. Nejvyšší exprese Per3 v SCN je během subjektivního dne v CT 6 a 

v CT 9. Oscilace tohoto genu je velmi podobná oscilacím Per1 a Per2. Tyto vlastnosti mohou 

naznačovat potencionální protein – protein interakci přes PAS doménu (Zylka et al., 1998a). Kromě 

SCN se exprese Per3 v mozku objevuje v oblastech organum vasculosum lamina terminalis 

(OVLT), ve ventromediálním hypotalamickém jádře, obloukovitém jádře a v telencefalitických 

strukturách. Nejvyšší exprese mPer3 mRNA u výše uvedených oblastí byla pozorována v DD 

prostředí v OVLT v CT 8 (Takumi et al., 1998b). 

 Per3 gen je na rozdíl od Per1 a Per2 necitlivý na světlo. V žádné fázi cirkadiánních oscilací 

nebyla světelně indukovaná exprese Per3 (Takumi et al., 1998b). 
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  U PER3-/- myší byla exprese Per1, Per2, Bmal1 a Cry1 nezměněná. Pouze exprese 

samotného Per3 u Per3-/- myši byla značně nižší než u divoké formy. Ve srovnání s divokou 

formou byla pozorována zkrácená volně běžící perioda v DD prostředí, kdy deficientní jedinci měli 

průměrnou fázi 23,27 hodin, a kontrolní divoká forma jedinců měla fázi 23,77 hodin ( Shearman et 

al., 2000). Další jiné fenotypové změny nebyly pozorovány. Tudíž lze konstatovat, že Per3 není 

nezbytnou součástí cirkadiánních hodin. To je možná dáno i neschopností vázat se ke kasein 

kinázám I (CKI) nebo k CRY proteinu v cytoplazmě (Lee et al., 2004). 

4.3 Kryptochrom geny 
  
 Další podstatnou součástí molekulárního mechanismu savčích cirkadiánních hodin jsou geny 

Cry1 a Cry2. Jméno kryptochrom je odvozené od slova „tajemný“ receptor modrého světla (z 

anglického “cryptic“) (Kobayashi et al., 1998). Každý z myších Cry (mCry) genů se nachází na 

jiném chromozómu. Na 2. chromozómu je gen Cry2 a na 10. Cry1 (Kobayashi et al., 1998). Lidský 

Cry1 (hCry) gen je lokalizován na 12. chromozómu (van der Spek et al. 1996). C-konec myšího 

Cry1 obsahuje 18 AMK repetic, které u hCry1 nejsou (Kobayashi et al., 1998). Oba hCry geny 

vykazují 65% shodnost na úrovni nukleotidů a 73% shodnost na úrovni AMK. Jediný rozdíl 

v sekvencích hCRY1 a hCRY2 je 80 AMK na C-konci (Hsu et al., 1996).  

 Tyto geny jsou homology k fotolyázám, světlem aktivovaným enzymům opravujících DNA. 

Fotolyázy jsou u velkého spektra organismů, od bakterií, kvasinek, hmyzu a obratlovců včetně 

obratlovců bez placenty (Yasui et al., 1994). U rostlin CRY proteiny pomáhají procesům 

podmíněným světlem, jako je např. fototropismus, růst a kvetení (Guo et al. 1998). Mutace v těchto 

genech vede k poškození regulace prodlužování hypokotylu u rostlin modrým světlem. Fotolyázová 

aktivita nebyla u exprese žádného lidského Kryptochromu zjištěna (Hsu et al., 1996).   

 Exprese proteinu CRY1 je ve většině lidských a myších tkání, ale exprese Cry2 genu 

v sítnici má větší amplitudu než Cry1 (van der Spek et al. 1996; Miyamoto et Sancar, 1998). Tato 

exprese je nejvyšší ve vnitřní jaderné vrstvě sítnice, která je důležitá pro cirkadiánní fotorecepci. 

Později se však u Cry2 v SCN vypozorovaly stejné oscilace, jako vykazuje Cry1 (Okamura et al., 

2002). Analýza Northern Blotem ukázala také vyšší expresi Cry2 v celém mozku. Při bližším 

zkoumání se ukázalo, že Cry1 se nejvíce vyskytuje v SCN na rozdíl od Cry2, kterého je v SCN 

velmi málo (Miyamoto et Sancar, 1998). To naznačuje, že oba Kryptochromy mají rozdílné funkce. 

Oba savčí CRY proteiny také obývají jiné organely. CRY1 je lokalizován v mitochondrii. Na svém 

N-koncové oblasti má funkční mitochondriální transportní signály. Druhý protein CRY2 se 

vyskytuje převážně v jádře. Ten má na svém C-konci NLS (nuclear localization signal) sekvenci. 

Díky této sekvenci je CRY2 přepravované do jádra, ale malé množství je také přepravované do 
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mitochondrií (Kobayashi et al., 1998). Přemístění CRY1 do jádra je podmíněno vazbou k PER2 a 

vytvořením heterodimeru. Ten vzniká pomocí C-terminální domény, NLD (nuclear localization 

domain), PER2 proteinu (Miyazaki et al., 2001). 

 V LD prostředí Cry1 a Cry2 nevykazují žádné oscilace v sítnici. V SCN byla maximální 

exprese Cry1 během světelné fáze, minimální během tmavé fáze dne (Miyamoto et Sancar, 1998). 

Exprese Cry genů není přímo citlivá na světelný puls během subjektivního dne nebo noci (Okamura 

et al., 2002). 

 U mutantních myší, kterým chybí gen pro Cry2 (Cry2-/-), ale mají expresi Cry1, se po 

světelném pulsu v čase ZT 18 snížila indukce Per1 v SCN až o 60% v porovnání s divokou formou. 

Podobně se i snížila hladina Cry2 v sítnici. Oba dva geny antagonisticky upravují délku periody 

cirkadiánních hodin. Oscilace cirkadiánních hodin v SCN je u Cry2-/- myší normální ale prodlužuje 

se délka vlastní periody, kde τ = 24,63 hodin (Thresher et al., 1998). Cry1 mutanti měli vnitřní 

hodiny rychlejší s τ = 22,51 hodin (van der Horst et al., 1999). V LD prostředí obě mutantní formy 

vykazovali 24 hodinovou periodicitu. Ztráta ani jednoho Cry genu nezpůsobuje prokazatelnou 

chybu v synchronizaci světlem (van der Horst et al., 1999). U dvojité mutace, kdy jedincům chybí 

jak Cry1, tak Cry2, se neobjevovali žádné změny v délce cirkadiánních rytmů v LD prostředí, ale 

v DD prostředí myši vykazovaly okamžitou a úplnou cirkadiánní arytmicitu (van der Horst et al., 

1999; Okamura et al., 2002). Pomocí MUA (multiunit electrode activity) také u dvojité Cry mutace 

bylo změřeno, že CRY proteiny nezasahují do schopnosti neuronů SCN vytvářet akční potenciály, 

ale Cry1-/-a Cry2-/- mutanti nemají rytmus ve spontánní elektrické aktivitě. Přítomnost Cry genů, a 

tedy nepoškozených cirkadiánních hodin, je nezbytná k dosažení cirkadiánních rytmů v elektrické 

aktivitě SCN (Albus et al., 2002). 

 Geny a jejich proteiny CRY1 a CRY2 mají v cirkadiánním systému savců klíčovou roli. 

Jsou potřeba k udržení cirkadiánních rytmů a také odlišně řídí expresi Per1 a Per2. Cry1-/- a Cry2-/- 

myši nevykazovali žádné oscilace mPer1 v DD prostředí. Exprese mPer2 u Cry mutantních jedinců 

také v DD prostředí byla rozdílná než v LD prostředí (Vitaterna et al., 1999). 

 Oba dva zmíněné CRY proteiny nejsou pouze v cirkadiánních hodinách, ale jsou také 

oporou metabolické homeostázy. Jejich absence v myším genomu vede také ke glukózové 

intoleranci a vyšší hladině kortikosteronu (Lamia et al., 2012). 

  CRY proteiny mají zajímavější funkci u hmyzu, např. u migrujícího motýla monarchy, 

Danaus plexippus. Monarchové používají jako magnetický kompas CRY proteiny, protože ty jsou 

citlivé na světelně-závislou magnetorecepci zemského jádra a tím motýlům pomáhají v migraci 

(Reppert et al., 2010; Gegear et al., 2010). 
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5. Kasein kinázy  
 
 Spojení kasein kináz s hodinovými geny bylo objeveno ke konci 90. let. Kinázám podobný 

protein u Drosophily, doubletime (DBT), fosforyluje PER u Drosophily (dPER). Poškození v genu 

dbt způsobuje změnu cirkadiánních rytmů a úplná absence tohoto genu vede k hyperfosforylaci 

dPER a následné arytmicitě. CKIε a CKIδ jsou savčí analogy k DBT a jsou až 97 % homologní. 

Liší se pouze v osmi AMK (Graves et al., 1993). Obě dvě kinázy se váží PER1 a fosforylují jej 

(Kloss et al., 1998). Fosforylace PER proteinů kasein kinázami patří mezi klíčové pozitivní a 

negativní regulace cirkadiánních hodin (Lowrey et al., 2000). Jelikož se PER proteiny během dne 

kumulují a bývají následně fosforylovány a degradovány, tak jakákoliv drobná změna v procesu 

fosforylace může ovlivnit chod celých cirkadiánních hodin.  

 Kromě PER proteinů kasein kinázy fosforylují i další komponenty cirkadiánních hodin, 

např. BMAL1 a CRY proteiny (Eide et al., 2002). 

5.1 Kasein kináza I δ 
 
 Jelikož centrální cirkadiánní hodiny jsou lokalizovány v SCN tak i protein CKIδ je zde 

přítomen (Camacho et al., 2001). V porovnání s CKIε je hladina CKIδ v SCN vyšší (Ishida et al., 

2001). 

 CKIδ fosforyluje oba PER1 i PER2 proteiny což vede k destabilizaci PER. Fosforylovaný 

PER2 je více stabilní než PER1. Po osmi hodinách od fosforylace je aktivních pouze 50 % PER1 a 

po 24 hodinách je to již pouhých 20 %. U PER2 je až po 16 hodinách aktivních 50 % původního 

množství proteinu (Camacho et al., 2001). 

 Delece AMK kódovaných 2. exonem v proteinu CKIδ způsobí jeho nefunkčnost. Takto 

poškozená CKIδ není schopná fosforylovat proteiny PER1 a PER2 a nenapomáhá tedy jejich 

degradaci (Etchegaray et al., 2009). 

 CKIδ je důležitým proteinem pro udržení cirkadiánní rytmicity v SCN. Jedinci s delecí CKIδ 

umírají krátce po narození. Proto se ke studiu její funkce v SCN využívá SCN in vitro a rytmy 

PER2 se pozorovali ex vivo. Jedinci s CKIδ-/- měli delší cirkadiánní periodu, 27,09 hodin, 

v porovnání s divokou formou (Etchegaray et al., 2010).  

 V játrech je funkce CKIδ v udržení hodinových oscilací významnější, v porovnání s CKIε. 

Pokud se v játrech embryonálních jedinců odstranil protein CKIδ, tak se prodloužila cirkadiánní 

perioda PER2 o dvě hodiny. U CKIε-/- se pouze zvýšila hladina proteinu CKIδ (Etchegaray et al., 

2009). 
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5.2 Kasein kináza Iε 
  

 Pomocí Northern blot analýzy byla v SCN potvrzena i přítomnost CKIε. Exprese mRNA 

této kinázy byla na stejné úrovni jak v LD, tak v DD prostředí (Ishida et al., 2001). Aktivita CKIε 

vykazuje silné cirkadiánní rytmy s podobnou expresí jako PER2 a CRY2, kdy svého maxima 

dosahují v CT 12 (Agostino et al., 2008). 

 CKIε fosforyluje proteiny PER1 a PER2, ale nikoliv PER3 protein (Lee et al., 2004). 

Fosforylací proteinů PER1 a PER2 se spouští jejich degradace. Jestliže je CKIε inhibována, tak se 

degradace PER zpomalí a ty mohou déle působit na CLOCK:BMAL1 komplex a tím se zvýší 

fázový posun po světle nebo periodu v DD prostředí (Agostino et al., 2008).  

 CKIε může interagovat i s jinými hodinovými proteiny. S proteinem CRY se tato kináza 

neváže přímo, ale potřebuje PER protein, který společnou vazbu zprostředkuje a vytvoří se 

multimerní komplex CRY1:CKIε:PER. Tato vazba je důležitá pro přemístění CKIε do jádra. In 

vitro je substrátem pro CKIε i BMAL1 protein. (Eide et al., 2002). 

  V roce 1988 vědci našli mutaci jediného genu, která dramaticky zkracuje cirkadiánní 

rytmy u křečka zlatého. Tato mutace se objevuje v autozomálním lokusu τ. Zdraví jedinci bez této 

mutace mají cirkadiánní rytmy okolo 24 hodin. U heterozygotních živočichů s touto mutací se 

cirkadiánní rytmus zkrátil na 22 hodin a u homozygotů dokonce na 20 hodin (Ralph et Menaker, 

1988). Tato tzv. tau mutace je v alele CKIε na 15. myším chromozómu. U jedinců s mutací v tau 

lokusu je CKIε aktivní, ale její kinázová aktivita je o 10 % nižší než u divoké formy (Lowrey et al., 

2000). CKIε tau zvyšuje fosforylaci proteinů PER1 a PER2 (Lowrey et al., 2000; Meng et al., 

2008). U tau mutantních jedinců exprese Per1  roste o dvě hodiny dříve a klesá o čtyři hodiny dříve 

a tím zkracuje cirkadiánní periodu u těchto jedinců. Proto CKIε má důležitou roli v udržení délky 

periody cirkadiánních hodin (Lowrey et al., 2000).  

6. ROR a REV-ERB receptory 
 

 ROR a REV-ERB proteiny patří do ROR receptorové rodiny s DNA vazebnou doménou, 

která se váže k RORE jako monomer. Tyto receptory se účastní sekundární smyčky, kdy ROR 

funguje jako aktivátor a REV-ERB jako represor transkripce Bmal1. 

6.1 ROR 
 
 Tato rodina receptorů reguluje různé fyziologické procesy a jejich funkce je spojená i 

s metabolickými drahami a energetickou homeostázou. RORα je důležitý například pro správný 
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vývoj mozečku. RORα a RORβ jsou potřebné receptory pro maturaci fotoreceptorů v sítnici. RORγ 

je nezbytný pro vývoj sekundárních lymfoidních tkání včetně lymfatických uzlin. Aktivace 

transkripce cílových genů ROR receptory se děje přes jejich vazbu k RORE oblasti (Medvedev et 

al., 1996). 

 Každý ROR gen má několik izoforem, které se liší pouze svým aminovým koncem. U RORα 

byly popsány čtyři izoformy, RORα1 – 4, zatímco u myši jsou pouze dvě, RORα1 a RORα4 

(Giguere et al., 1995). Myší RORβ gen má dvě izoformy, RORβ1 a RORβ2 a člověk jen jednu, 

RORβ1 (Andre et al., 1998). 

 RORα mRNA je exprimována v různých tkáních, včetně sítnice a SCN. Endogenní RORα 

protein je nezbytný pro aktivaci transkripce Bmal1 genu a následné cirkadiánní oscilace. K  Bmal1 

promoteru se RORα může vázat konstitutivně po celou cirkadiánní periodu. O toto místo RORα 

soutěží s proteinem REV-ERB. Hladina represivního REV-ERB během cirkadiánní noci klesá a 

RORα může tak aktivovat transkripci Bmal1 svoji vazbou (Akashi et Takumi, 2005). 

 RORα  je nezbytný pro cyklickou expresi Bmal1 mRNA v SCN a játrech, jelikož RORα-/- 

jedinci vykazují sníženou transkripci Bmal1 (Akashi et Takumi, 2005; Liu et al., 2008). U Clock-/- 

jedinců má transkripce RORα svůj vrchol exprese v SCN o osm hodin později, stejně jako Per2, a 

tato exprese je také slabší v porovnání s divokou formou (Sato et al., 2004). 

 ROR receptory pravděpodobně pracují jako prostředník, který spojuje cirkadiánní oscilaci 

s cyklickou kontrolou různých fyziologických procesů, včetně energetické homeostázy a 

metabolismu tuků (Liu et al., 2008; Sato et al., 2004). 

6.2 REV-ERBα receptor 
 

 NR1D1 (nuclear receptor subfamily 1, group D, member 1) neboli REV-ERBα je savčí 

protein kódovaný Nr1d1 genem, který patří do rodiny jaderných receptorů a transkripčních 

represorů (Lazar et al., 1990). REV-ERBα je u savců exprimován v játrech, mozku, tukové tkáni, 

kosterních svalů a podílí se na jejich vývoji a cirkadiánní regulaci (Preitner et al., 2002).  

 REV-ERBα je nezbytný pro správnou expresi Bmal1. V SCN a játrech je tento receptor 

hlavním cirkadiánním regulátorem exprese Bmal1. U Rev-erbα-/- myších jedinců byla exprese 

Bmal1 mRNA výrazně nižší v porovnání s divokou formou. Kromě Bmal1 byla u Rev-erbα-/- 

jedinců pozorována také nižší exprese i Clock a Cry1 mRNA (Preitner et al., 2002).  

 REV-ERBα ovlivňuje nejen délku periody, ale i fázové posuny v cirkadiánním systému. 

Rev-erbα-/- myši měli v DD a LL podmínkách kratší cirkadiánní periodu. Světelný puls u těchto 
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jedinců v CT 22 způsobil fázové předběhnutí o 5,4 hodin, ale pouze u jedinců, kteří byli v DD 

podmínkách déle než 7 dní (Preitner et al., 2002).  
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7. Závěr   
  

 Od doby, kdy byly poprvé zaznamenány cirkadiánní rytmy organismů, uběhlo již více než 

280 let. Avšak teprve s příchodem molekulárních technik se v posledních 30 letech začali vědci o 

cirkadiánní problematiku více zajímat a studovat ji podrobněji.  

 Cirkadiánní rytmy jsou generované endogenně, a aby jejich perioda měla přesně 24 hodin, 

tak musí být synchronizovány, hlavně pomocí střídání světla a tmy, s vnějším prostředím. V SCN 

leží hlavní cirkadiánní pacemaker savců. Kromě hlavního cirkadiánního centra, existují i periferní 

centra, které spolupracují s SCN a tím udržují fyziologické procesy organismů. Cirkadiánní systém 

kontroluje různé biologické procesy v živých organismech od bakterií až po člověka. Mezi 

nejzřetelnější funkce, které cirkadiánní rytmy regulují u zvířat, je denní cyklus bdění/spánek. Jako 

další fyziologické procesy regulovány cirkadiánními rytmy, kterými se v posledních letech vědci 

zabývají, jsou například; hormonální sekrece, metabolismus tuků, kontrola buněčného cyklu a aj. 

 V SCN jsou cirkadiánní oscilace vytvořené skupinou genů, které tvoří TTFL. U savců tvoří 

primární smyčku Clock, Bmal1, Per1, Per2, Cry1 a Cry2 geny. Heterodimer CLOCK:BMAL1 

proteinů zahajuje transkripci Per a Cry genů, jejichž produkty následně inhibují svojí vlastní 

transkripci přes interakci s E-box oblastí CLOCK:BMAL1. Sekundární smyčka je utvořena z RORα 

a Rev-erbα genů, které svojí interakcí k promotoru Bmal1 genu ovlivňují transkripci BMAL1 

proteinu.  

 Tato práce popisuje strukturu a funkci těchto genů v cirkadiánním mechanismu, který 

vyplývá zejména z experimentů se zvířaty s mutovaným nebo chybějícím genem. Odstraněním 

kteréhokoliv z těchto genů dojde k narušení rytmické exprese zbylých hodinových genů a tím ke 

ztrátě cirkadiánní rytmicity nebo alespoň k výrazné změně délky endogenní periody tau. Geny Per1 

a Per2 jsou oproti ostatním genům primární smyčky citlivé na světelný puls a jejich porušením je 

narušena synchronizace cirkadiánních hodin s prostředím. Hodinový gen ROR může zase přenášet 

informace o metabolickém stavu organismu na molekulární mechanismus cirkadiánních oscilací. 

Vzájemné interakce hodinových genů jsou základní podmínkou pro to, aby organismy mohly 

předpovídat opakující se jevy v blízké budoucnosti a být na ně připravené. 
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