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Abstrakt 

Efektivita epigenetických regulací cirkadiánního rytmu během stáří klesá a umožňuje 

tak rozvoj celé řady patologií, do nichž spadají poruchy spánku a metabolismu. Tato práce si 

klade za cíl shrnout doposud známé epigenetické mechanizmy, které se podílejí na regulaci 

cirkadiánních rytmů, představit regulační molekulárně epigenetické genové smyčky, jejichž 

funkcí je udržovat cirkadiánní periodu a synchronizovat se s prostředím tak, aby vzniklo 

optimální vnitřní prostředí organizmu schopné reagovat na změny vnějších podmínek, a v 

neposlední řadě ukázat současný pohled na důsledky stárnutí epigenetických mechanizmů, 

které mají vliv na rozvoj poruch spánku a metabolismu.   

Klíčová slova: Epigenetika, cirkadiánní rytmus, spánek, stárnutí, metabolismus, CLOCK, 

BMAL1, SIRT1 

 

Abstract 

Efficiency of epigenetic events declines with aging and gives rise to a large number of 

pathologies which include sleep and metabolic disorders. The aim of this review is to 

summarize epigenetic mechanisms known to date that are connected with the regulation of 

circadian rhythms. The free-running activity and synchronization with environment, which is 

ruled by the system of epigenetic molecular gene loops results in the optimal internal 

environment of an organism that is able to quickly respond to changes. Today's view of the 

consequences of epigenetic aging mechanisms related to sleep and metabolic diseases is 

demonstrated here. 
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Seznam zkratek 

3T3-L1 fibroblastová buněčná linie č. 1 s fenotypem podobným adipocytům (z 

anglického fibroblast cell line one, adipocyte-like phenotyp) 

AANAT    arylalkylamín N-acetyltransferáza 

AC    adenylát cykláza 

AMPK    adenozinmonofosfátem aktivovaná proteinkináza  

BMAL1    z anglického brain and muscle aryl hydrocarbon receptor nuclear 

translocator like-Arntl 

BSKO   myší kmen s vyřazeným Sirt1 

cAMP    cyklický adenozinmonofosfát 

CCG     geny ovládané denním cyklem (z anglického clock-controlled genes) 

CKI     kasein kináza I  

CLIF     z anglického cycle-like factor 

CLOCK   z anglického circadian locomotor output cycles kaput 

CREB    protein vázající se na cAMP responzivní element 

CRY    kryptochrom 

CT     cirkadiánní čas 

DD     část dne, kdy je tma (z anglického dark day) 

DNMT   DNA metyltransferáza  

E-box    enhancerová kazeta promotoru 

FBXL3    z anglického F-box and leucine-rich repeat protein 3 

GABA    kyselina gama-aminomáselná  

GSK3B    3 beta kináza glykogensyntázy  

HAT    histon acetyltransferáza 
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HDAC   histon deacetyláza 

ipRGC  vnitřně fotocitlivé gangliové buňky retiny (z anglického intrinsically 

photosensitive retinal ganglion cells) 

JARID1A  KDM1A 

KDM1A    lyzin (K)-specifická demetyláza 5a 

LD     část dne, kdy je světlo (z anglického light day) 

MTNR1, 2    melatoninový receptor 1, 2 

NAD+    nikotinamid adenin dinukleotid 

NAMPT    nikotinamid fosforibozyltransferáza 

NCOR2    korepresor jaderného receptoru 2 

NPAS2    neuronální protein s PAS doménou 2 

NR1D1    jaderný receptor podrodiny 1, skupiny D, člen 1 

PACAP    hypofyzární polypeptid aktivující adenylátcyklázu 

PAI-1     inhibitor plazminogenového aktivátoru typ 1 

PAS-DOMÉNA per, arnt, sim doména 

PER     period  

PFS     předsunutá spánková fáze 

PGC-1α  peroxizomální proliferací aktivovaný koaktivátor receptoru gama 

PKA    protein kináza A 

PPARγ   peroxizomální proliferací aktivovaný receptor gama 

REV-ERB    NR1D1 

RGC     gangliové buňky retiny 

ROR     z anglického retinoic acid-related orphan receptor 
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ROS     reaktivní formy kyslíku 

RRE      ROR responzivní element 

SAM     S-adenozylmetioninu 

SCN     suprachiasmatické jádro 

SIRT     sirtuin  

t-PA     tkáňový aktivátor plazminogenu 

VIP     vazoaktivní intestinální polypeptid 

VNTR    variabilní počet tandemových repetic 

VPAC2   VIP receptor 

ZSF    zpožděná spánková fáze 
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1 Úvod 

Epigenetika je relativně mladý vědní obor, který se vyvíjí již několik desítek let. Dnes je 

pro ni používána následující definice: Epigenetika je věda zabývající se mitoticky a meioticky 

děditelnými změnami ve funkci genu, které nemůžeme vysvětlit změnou v DNA sekvenci. 

Epigenetické mechanizmy tedy nezasahují do sekvence DNA, ale upravují projevy genů. Jako 

první epigenetická regulace byla objevena metylace DNA. Postupně byly odkrývány další 

regulace (acetylace/deacetylace, metylace/demetylace, fosforylace/defosforylace a 

ubiqitinace). Všechny se účastní změny kondenzačního stavu chromatinu, jakéhosi 

proteinového lešení pro DNA. Aby byl umožněn přístup replikačního nebo transkripčního 

aparátu k DNA, musí dojít k rozvolnění chromatinu, dekondenzaci. Během dne i noci jsou takto 

s určitou periodou vypínány a spouštěny geny, které mají za úkol ovlivňovat specifické 

signalizační dráhy. Změny ve vnějším prostředí, například světlo versus tma, zprostředkovávají 

vstupy, se kterými je potřeba se synchronizovat. Právě cyklus světlo/tma je pro organizmus 

stěžejní. Přes den se udržuje vyšší tělesná teplota, vyšší krevní tlak, metabolické pochody jsou 

nastaveny na příjem potravy. V noci během spánku klesá krevní tlak a tělesná teplota. 

V organizmu převládají procesy spojené s reparací. Správná regulace spánku a jeho kvality je 

tedy velmi důležitá. Stárnutím organizmu se však mění epigenetické zásahy do regulace exprese 

genů. Tyto změny jsou negativní a zhoršují synchronizaci signalizačních drah. Přehlížením 

klesající kvality spánku se otevírají dveře komplikovanějším metabolickým poruchám, jako 

jsou diabetes mellitus druhého typu, kardiovaskulární poruchy, obezita, vysoký krevní tlak a 

další. 
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2 Epigenetické mechanizmy cirkadiánních rytmů 

2.1 DNA metylace 

DNA metylace je jednou z nejdůležitějších modifikací nukleových kyselin u 

eukaryotních buněk. Má velký význam pro správnou funkci buňky, protože reguluje genovou 

expresi, metylovaná DNA je transkripčně neaktivní. Metylace je enzymatický proces nejčastěji 

zprostředkovaný DNA metyltransferázami. Tento enzym připojí metylovou skupinu  

z S-adenozylmetioninu (SAM) na 5. uhlík pyrimidinu na cytozinu, vzniká 5-metylcytozin. 

Samotné GC páry tvoří 40 % všech bázových párů (metylované GC páry tvoří 2-7 %), nejčastěji 

se shlukují do CpG ostrovů. Ty jsou obvykle dlouhé od 1 do 2 tisíc párů bází, a protože většinou 

nejsou metylovány, spojují se s transkripčně aktivními místy. Transkrpice je v těchto 

sekvencích podpořena rozvolněním DNA pomocí acetylace histonů (acetylace je další 

mechanizmus napomáhající aktivaci). Metylace DNA se dělí při replikaci semikonzervativně 

jako celá DNA molekula. Po nasyntetizování nového hemimetylovaného řetězce DNA chybí 

na příslušných místech cytozin s metylovou značkou. Aby tato značka nezanikla při další 

replikaci, existuje mechanizmus překopírování značky z maternálního řetězce na nový. Tento 

proces zajišťuje DNA metyltransferáza. Těchto značek je mimo jiné využito při reparaci DNA. 

Důležitost regulace genové exprese je nejlépe postřehnutelná v případech nádorových 

onemocnění. Patologii mohou vykazovat extrémy obou dějů, hypermetylace i hypometylace 

(shrnuto v Fraga and Esteller 2007). 

 

2.2 Histonové modifikace 

DNA se v buňce nevyskytuje volně. Naopak je v neustálé interakci s proteiny. Některé 

pro ni vytvářejí ochranné lešení. Tomuto uspořádání se říká chromatin. Základním seskupením 

DNA a proteinů je nukleozom. Ten sestává ze 4 typů silně bazických proteinů, histonů H2a, 

H2b, H3 a H4, které se vyskytují vždy po dvou molekulách a dohromady tvoří oktamer, kolem 

něhož je obmotáno 146 bázových párů. Pátý histon, H1, není součástí nukleozomu a umožňuje 

další, ještě těsnější, sbalení. V kondenzovaném stavu je DNA velmi těsně namotána na histony 

a brání fyzickému kontaktu s polymerázami a proteiny napomáhající aktivaci transkripce. DNA 

je k oktameru histonů vázána elektrostatickými silami. 
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2.2.1 Acetylace histonů 

Acetylace patří do skupiny mechanizmů, které posttranslačně upravují histony. Během 

acetylace se připojuje acetylová skupina z acetylkoenzymu A na lyzinový konec histonu, tím 

zeslabí elektrostatickou vazbu k negativně nabité DNA. Ta se v daném úseku rozvolní a odhalí 

sekvence promotorových oblastí, tak je umožněn přístup aktivátorů transkripce. Acetylaci 

konkuruje jev opačný, deacetylace. Oba procesy zajišťují skupiny proteinů, histon 

acetyltransferázy (HAT) a histon deacetylázy (HDAC), do nichž patří dva důležité regulátory 

cirkadiánních rytmů, CLOCK (HAT, z anglického circadian locomotor output cycles kaput) a 

SIRT (sirtuin, HDAC). Acetylované značky na lyzinech jsou důležité pro vazbu proteinů s 

konzervovaným motivem bromodomény, ale i pro vazbu dalších koaktivátorů, které následně 

zprostředkují aktivaci exprese genu (Jacobson et al. 2000). Většina histon acetyltransferáz a 

histon deacetyláz nepotřebuje další kofaktory k vykonání své funkce, ale sirtuiny potřebují 

kofaktor NAD+ (nikotinamid adenin dinukleotid). Hladina NAD+ tak reguluje funkci sirtuinů 

(Nakahata et al. 2009). 

 

2.2.2 Fosforylace histonů 

Fosforylace je proces podobný acetylaci. Jedná se taktéž o enzymatický děj, během 

kterého je na protein navázána fosfátová skupina PO4
3−, která může změnit jeho hydrofobní 

vlastnosti na hydrofilní a tím i jeho 3D strukturu. Dochází tedy ke změně konformace proteinu 

a tím i odhalení nebo naopak zakrytí vazebných míst. Fosforylace není tak konzervativní jako 

acetylace a zprostředkovávají ji, podobně jako na jiných místech v buňce, kinázy. Opak, 

defosforylaci, umožňují fosfatázy. V řízení cirkadiánních rytmů se uplatňuje zejména CKI 

(kasein kináza I) (Xu et al. 2005). Zatímco při acetylaci je cílen hlavně lyzin na histonech H3 

nebo H4, při fosforylaci jsou cílem i jiné aminokyseliny a ani výběr histonů už není tak 

specializovaný. Fosforylace je často spojena s jinými posttranslačními úpravami histonů, třeba 

s acetylací. Příkladem může být fosforylace serinu na pozici 10 histonu H3, na kterou navazuje 

acetylace histonu H3, která vede k aktivaci transkripce genu (Cheung et al. 2000). 

 

2.2.3 Metylace histonů 

Metylace je svým účinkem velmi odlišná od acetylace a fosforylace. Výsledkem může 

být aktivace i represe genové exprese. Stejně tak nelze generalizovat demetylaci. Obecně 

můžeme říci, že záleží na konkrétní aminokyselině, její poloze, a konkrétním histonu, na němž 
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je modifikovaná. Navíc se zde mění účinek také podle toho, kolikrát je daná aminokyselina 

metylována. Enzymy zprostředkovávající metylaci lyzinu na histonech se nazývají histon lyzin 

metyltransferázy a nejčastěji operují na histonech H3 a H4. Ve většině případů tyto metylace 

vedou k aktivaci genové exprese. Další často modifikovaná aminokyselina je arginin. Také ten 

je nejčastěji metylován na histonech H3 a H4, kde může docházet jak k aktivaci, tak represi 

exprese. V porovnání s metylací DNA je tedy metylace histonů více labilní. To vysvětluje 

funkci těchto modifikací. Metylace DNA je mimo jiné důležitá pro reparaci vzniklých mutací, 

proto je žádoucí, aby byla více stabilní, zatímco metylace histonů jakožto proces proměnlivý 

umožňuje regulaci transkripce. Velmi důležitou roli v generování cirkadiánních rytmů má 

histon demetyláza JARID1a (KDM1A, lyzin (K)-specifická demetyláza 5a) (DiTacchio et al. 

2011). 

 

2.2.4 Ubiqitinace  

Ubiqitinaci provádějí malé proteiny, které jsou schopny přidávat ubiquitinovou značku na 

lyzin. Příkladem může být posttranslační modifikace BMAL1 (z anglického brain and muscle 

aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator like-Arntl) (Cardone et al. 2005). V buňkách je 

ubiquitinace častý proces, který vede k proteolýze. Například protein CRY (kryptochrom) je 

tímto způsobem degradován (Busino et al. 2007). Proteolýza je spuštěna polyubiqitinací, kdežto 

monoubiqitinace vede k aktivaci proteinu.  
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3 Epigenetické regulace cirkadiánních rytmů a spánku 

Téměř všechny organizmy na naší planetě, počínaje bakteriemi a konče savci, vykazují 

cirkadiánní rytmicitu v expresi některých genů a tyto geny jsou spojené s fyziologickými 

procesy (shrnuto v Bell-Pedersen et al. 2005). Mezi asi nejdůležitější zatím známé cirkadiánní 

geny patří: CLOCK a jeho paralog NPAS2 (neuronální protein s PAS doménou 2), BMAL1, 

geny Period (PER1 a PER2), geny kryptochrom (CRY1 a CRY2), ROR (z anglického retinoic 

acid-related orphan receptor), SIRT1, REV-ERBα (NR1D1, jaderný receptor podrodiny 1, 

skupiny D, člen 1), KDM1A, HDAC1 a 3, ubiquitin ligáza (FbXL3, z anglického F-box and 

leucine-rich repeat protein 3), NCOR2 (korepresor jaderného receptoru 2), NAMPT 

(nikotinamid fosforibozyltransferáza). Tyto geny jsou zapojeny do několika regulačních 

smyček, jež mají za úkol udržet fyziologickou stabilitu organizmu. V prostředí se totiž neustále 

v určité periodě mění několik zásadních faktorů: světlo a tma (v literatuře jsou zmiňovány tzv. 

LD-light day a DD-dark day cykly), teplota a příjem potravy. Aby byly organizmy schopny 

plně využít možnosti svého okolí, musí na to být fyziologicky připraveny. Pokud jsou tyto 

regulační dráhy porušeny, může dojít k rozladění fyziologického stavu. Tyto patologie pak 

mohou být pozorovány jako psychologické poruchy, nedostatek spánku nebo naopak 

neschopnost dlouhodobé bdělosti (Akashi et al. 2002; Ebisawa et al. 2001). Ještě závažnějšími 

následky pak mohou být metabolické poruchy jako např. diabetes či obezita, které jsou 

výsledkem buďto přímé patologie v genech cirkadiánních rytmů nebo špatného životního stylu 

(noční směny, pásmová nemoc u obchodních zástupců, apod.) (Turek et al. 2005). Tyto poruchy 

se častěji projevují u starších jedinců vlivem rozrušování epigenetických regulací. 

 

3.1 Regulační geny CLOCK a BMAL1 

Geny CLOCK (NPAS2) a BMAL1 jsou asi nejdůležitější regulátory cirkadiánních rytmů. 

Po své expresi a aktivaci spouští transkripci dalších, tzv. CLOCK-controlled genů (CCG), tedy 

genů ovládaných denním cyklem (Jin et al. 1999). Dalo by se říci, že tyto tři geny 

zprostředkovávají mezigenové interakce. Hlavní regulační smyčka, ve které CLOCK a BMAL1 

působí, zahrnuje další dva důležité regulátory a to skupiny genů PER a CRY. Po transkripci 

genů CLOCK a BMAL1 jsou oba transkripty směrovány ven z jádra a translatovány 

v cytoplazmě. CLOCK po translaci acetyluje BMAL1 na lys537 a oba spolu dimerizují 

(Hirayama et al. 2007; Kondratov et al. 2003). Dimerizace je umožněna motivem helix-loop-

helix na doméně PAS (per, arnt, sim doména) proteinu CLOCK. Funkčnost obou proteinů 
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zvyšují další epigenetické úpravy, ubiqitinace a fosforylace BMAL1 (Cardone et al. 2005; 

Kondratov et al. 2003). Po dimerizaci vstupují do jádra a váží se na E-box (enhancerová kazeta 

promotoru) promotorovu oblast CCG a spouští expresi genů PER a CRY (Gekakis et al. 1998; 

Vitaterna et al. 1999). Tato aktivace probíhá během dne. Transkripty genů CRY a PER jsou 

následně také translatovány v cytoplasmě a po dosažení určité hladiny jsou posttranslačně 

fosforylovány a směrovány transportem do jádra, kde po vstupu tvoří komplex (Lee et al. 2001). 

V jádře pak inhibují svou vlastní transkripci aktivovanou regulátory CLOCK a BMAL1 

(Vitaterna et al. 1999). Poté jsou PER i CRY degradovány v proteasomu. Předpokládá se, že 

PER je fosforylován pomocí CKI a CRY pomocí AMPK (adenozinmonofosfátem aktivovaná 

proteinkináza) (Lamia et al. 2009). Mutace v CKI vede ke zkracování denní periody, protože 

nedegradovaný protein PER se hromadí a jeho nadbytek nakonec ústí v urychlování 

cirkadiánního rytmu (Lowrey et al. 2000). Degradace je řízena pomocí polyubiquitinace. 

FbXL3 takto posttranslačně modifikuje CRY (Busino et al. 2007). Jestliže by tato regulační 

smyčka takto fungovala, tak by se mohla, po dosažení kritické hladiny komplexu  CRY/PER, 

téměř zastavit aktivace exprese jich samotných. Hladina komplexu PER/CRY by v této situaci 

klesala kvůli jejich degradaci v proteasomu. Proto se zdá, že nezastupitelnou úlohu v obnovení 

exprese PER a CRY genů má protein JARID1a. Ten v této smyčce funguje jako inhibitor 

HDAC1. HDAC1 udržuje inhibici exprese PER a CRY genů. Odstavením HDAC1 pomocí 

JARID1a dojde k reaktivaci cirkadiánních rytmů (DiTacchio et al. 2011). 

 

3.2 Regulace exprese BMAL1 

Jak již bylo uvedeno, expresi genů BMAL1 a CLOCK regulují jejich vlastní produkty 

aktivace, PER a CRY proteiny v komplexu. Tato regulační smyčka je nejspíše nejdůležitější. 

Exprese genu BMAL1 je sama o sobě spojená s další regulační smyčkou, která pravděpodobně 

nemá hlavní úlohu. Zřejmě se jedná pouze o systém podporující stabilitu hlavní transkripčně 

translační smyčky. V této dráze se uplatňují dva geny: ROR a REV-ERB. Oba patří do skupiny 

CCG a jejich exprese je také aktivována vazbou CLOCK-BMAL1 do E-box oblasti promotoru 

těchto genů. Oba jsou po transkripci také translatovány v cytoplazmě a poté transportovány 

zpět do jádra. V jádře pak ROR a REV-ERB kompetují o RRE (ROR responzivní element) 

promotorovou oblast genu BMAL1 (Preitner et al. 2002). Zatímco ROR aktivuje transkripci, 

REV-ERB slouží jako inhibitor, navíc ale blokuje i transkribovaný CRY a tím negativně 

zasahuje i do první regulační dráhy (Preitner et al. 2002). Tato blokace je pak zesílena vazbou 

hemu. Díky navázanému hemu na REV-ERB je umožněna pevnější vazba s ko-represorem 
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NCoR2 (Yin et al. 2007). Následně je do tohoto místa přivedena HDAC3 a exprese je 

zablokována pomocí histonové interakce s DNA a jejího vyššího stupně sbalení (Yin and Lazar 

2005). 

 

3.3 Úloha SIRT1 v regulaci cirkadiánních rytmů 

SIRT1 je NAD+- dependentní protein deacetyláza. U stárnoucích jedinců klesá hladina 

SIRT1 v suprachiasmatickém jádru (SCN). Jeho hlavní role je pravděpodobně udržování 

exprese CCG včetně CLOCK a BMAL1. Pokusné myši BSKO (myší kmen s vyřazeným Sirt1) 

totiž vykazují stejný fenotyp jako starší jedinci (Chang and Guarente 2013). PGC-1α 

(peroxisomalní proliferací aktivovaný koaktivátor receptoru gamma ) je deacetylován 

proteinem SIRT1 a poté se oba váží na promotor BMAL1 a spouští jeho transkripci (Lin et al. 

2008). Na druhou stranu SIRT1 deacetyluje Lys 537 na BMAL1 a tím rozrušuje komplex 

CLOCK/BMAL1 (Nakahata et al. 2008). Další funkcí SIRT1 je deacetylovat PER1, který je 

následně ubiquitinován a degradován v proteasomu (Asher et al. 2008). Tím zvyšuje hladinu 

BMAL1 a CLOCK, které jsou jinak inaktivovány PER1 proteinem (Chang and Guarente 2013). 

Protože je SIRT1 NAD+-dependentní, je přímo závislý na jeho koncentraci. Aby bylo NAD+ 

dostatek pro správnou cirkadiánní funkci SIRT1, je pomocí zpětnovazebné pozitivní smyčky 

doplňován enzymem, který NAD+ syntetizuje. Tento enzym se nazývá NAMPT a jeho expresi 

regulují CLOCK a BMAL1, respektive ji aktivují (Ramsey et al. 2009). Nejvyšší hladina 

exprese RNA Nampt (u myši) je ke konci dne, kdy se stmívá (Ramsey et al. 2009).  

 

3.4 Synchronizace cirkadiánních rytmů 

Když ráno vyjde slunce, přijímáme tento signál v podobě světla skrze oko. Vnitřní vrstvy 

sítnice obsahují gangliové buňky (RGC, gangliové buňky retiny), které využívají fotopigment 

melanopsin (Provencio et al. 2000). Část těchto RGC se však chová odlišně a vytváří zvláštní 

populaci tzv. ipRGC gangliových buněk (vnitřně fotocitlivé gangliové buňky retiny, z 

anglického intrinsically photosensitive retinal ganglion cells). Pod vlivem dlouhodobého 

příjmu světelného signálu ipRGC udržují depolarizovaný stav a tak vytváří signál v podobě 

akčních potenciálů. V odpovědi na světlo se navíc liší i od tyčinek a čípků, ty jsou po příjmu 

světelného signálu hyperpolarizovány. Na rozdíl od tyčinek a čípků vedou ipRGC vzruch 

axonem rovnou do mozku (Berson et al. 2002). Kromě melanopsinu tyto buňky exprimují i 

neuromodulátor PACAP (hypofyzární polypeptid aktivující adenylátcyklázu) (Hannibal et al. 
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2002; Hannibal et al. 2000). Melanopsin je jedním z opsinů, což jsou fotoreceptory spojené  

s G-proteiny (Warren et al. 2006). Fotoizomerizací se aktivují G-proteiny, které spouští 

signalizační kaskádu vedoucí k vyvolání akčního potenciálu. Tento akční potenciál doputuje 

k ventromediální skupině neuronů v SCN (Abrahamson and Moore 2001). Do synaptické 

štěrbiny mezi konci axonů ipRGC a dendrity ventromediální populace neuronů SCN je 

pravděpodobně uvolňován během dne PACAP, který aktivuje signální kaskádu cAMP 

(cyklický adenozinmonofosfát) vedoucí k expresi CCG za pomoci CREB (protein vázající se 

na cAMP responzivní element), viz níže (Itri and Colwell 2003; Travnickova-Bendova et al. 

2002).  

SCN je anatomicky rozděleno na dorsální a ventrální populaci neuronů. Takto rozdělené 

populace neuronů jsou navzájem nezávislé a musí se synchronizovat (Abrahamson and Moore 

2001). Hlavním synchronizačním signálem v SCN je GABA (kyselina gama-aminomáselná) 

(Itri and Colwell 2003). Na presynaptických membránách ji uvolňují obě dvě skupiny SCN. 

Ventrální část neuronů navíc uvolňuje na presynaptických membránách VIP (vazoaktivní 

intestinální polypeptid). Tato populace je pravděpodobně funkčně nadřazená té dorsální, 

protože synchronizuje celé SCN a jak již bylo zmíněno, přijímá signál od ipRGC (Abrahamson 

and Moore 2001). Na postsynaptických membránách dorsálních a části ventrálních neuronů je 

VPAC2 (VIP receptor). Ten po své aktivaci spouští signalizační kaskádu přes AC 

(adenylátcykláza), cAMP a PKA (protein kináza A). PKA fosforyluje CREB a tím ho aktivuje. 

Ten následně spouští expresi PER1 (Nowak and Kuba 2002; Travnickova-Bendova et al. 2002). 

To znamená, že působení světla na organizmus dokáže téměř okamžitě resetovat hladinu CCG 

(Asher et al. 2008). SCN reguluje hypofýzu. Po příjmu signálu od SCN se aktivují β-adrenergní 

receptory a výsledkem kaskády dějů je tvorba melatoninu ze serotoninu. V této kaskádě je 

důležitým mezníkem aktivace enzymu AANAT (arylalkylamín N-acetyltransferáza). Gen 

AANAT obsahuje ve své promotorové oblasti E-box, který rozeznává a aktivuje komplex 

BMAL1/CLOCK (Chong et al. 2000). Během dne je aktivována exprese PER1 (pravděpodobně 

i jeho homologu 2). Na světlo reaguje svou vyšší expresí i CRY.  Je známo, že PER/CRY 

komplex je schopen inhibovat BMAL/CLOCK aktivaci exprese na E-box sekvenci. Tímto 

způsobem by mohla být regulována aktivita AANAT enzymu v produkci melatoninu, a proto 

by jeho hladina v noci byla vyšší.  
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3.5 Shrnutí epigenetické regulace cirkadiánních rytmů 

Hlavními geny jsou CLOCK a BMAL1. Ty tvoří komplex CLOCK/BMAL1 a aktivují 

expresi proteinů PER, CRY, REV-ERB, ROR a dalších CCG obsahujících ve své promotorové 

oblasti E-box sekvenci. PER a CRY následně v jádře tvoří komplex PER/CRY, který inhibuje 

komplex CLOCK/BMAL1. Exprimovaný REV-ERB v komplexu s proteiny NCoR a HDAC3 

inhibují expresi proteinu BMAL1. Protein ROR kompetuje s tímto komplexem o RRE sekvenci 

v promotoru BMAL1 a aktivuje jeho expresi. Aby nedocházelo pouze k potlačování aktivity 

hlavních genů CLOCK a BMAL1 a jejich produktů, existují mechanizmy podporující jejich 

reaktivaci. JARID1a blokuje HDAC1, která udržuje inhibiční stav exprese PER a CRY. Asi 

nejdůležitějším hráčem na poli regulace cirkadiánních smyček je SIRT1. Ten spolu s PGC-1α 

aktivuje expresi BMAL1 a navíc rozrušuje komplex PER/CRY, který je poté nefunkční ve své 

inhibiční funkci. Tímto sám sebe udržuje, protože jeho aktivita je přímo závislá na koncentraci 

NAD+. Tuto koncentraci udržuje enzym NAMPT. Jeho expresi zase aktivuje komplex 

CLOCK/BMAL1. Bylo zjištěno, že při deficienci exprese některého z CCG dochází k poruše a 

změně délky cirkadiánní periody.  

Do cirkadiánní periody neodmyslitelně patří i spánek, který by měl zaujímat 7-8 hodin 

z celkové periody. Ta není dlouhá přesně 24 hodin, ale zhruba 23,4 hodin. Do regulace spánku 

jsou pravděpodobně zapojeny geny pro proteiny PER a CRY. Velkou roli zde hraje i melatonin, 

který je s celkovou regulací PER a CRY úzce spojen. Na spánek a kvalitu cirkadiánní periody 

má vliv i úroveň metabolismu. S metabolismem jsou zase spojeny proteiny REV-ERB, BMAL1 

a NPAS2 (homolog CLOCK). Rozvrat v jejich pravidelných cirkadiánních oscilacích vede 

k poruchám metabolismu (Obr. 1).    
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Obrázek 1: Schematické zobrazení vzájemného propojení cirkadiánních smyček zohledňující 

význam stáří na velikost amplitudy. Nízká amplituda znázorňuje nízké maximální koncentrace, 

které nejsou dostatečné k dosažení spuštění signalizace (převzato a upraveno z Belden and 

Dunlap 2013).   
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4 Vliv stárnutí na epigenetické mechanizmy 

Všechny organizmy na naší planetě stárnou. Stárnutí organizmu lze definovat jako stav, 

kdy reparační mechanizmy nejsou schopny opravit všechny poruchy vzniklé degenerativními 

procesy. Není potřeba vše stále opravovat, mnoho proteinů a dalších biomolekul je znovu 

syntetizováno. Po určité době jsou degradovány a znovu nahrazeny. Oba tyto děje mají svá 

úskalí. V případě reparace mluvíme hlavně o DNA. Například během replikace existuje určitá 

pravděpodobnost, že dojde k chybě. Reparační enzymy ale mohou chybu opravit špatně. DNA 

může být také poškozena vlivem fyzikálních i chemických faktorů. Následné opravy taktéž 

nemusí být bezchybné. V případě obnovy proteinů a biomolekul je riziko poškození 

konkrétního produktu menší. Pokud k němu během některého z kroků exprese dojde, je tento 

produkt většinou rozeznán a degradován. K expresi je nutný přístup k DNA. Jak již bylo 

zmíněno, DNA je po většinu času v kondenzovaném stavu. Toto uspořádání pravděpodobně 

chrání DNA před vnějšími i vnitřními faktory, které by ji mohly poškodit. Při expresi se však 

musí část DNA dekondenzovat a tím je více náchylná k poškození. Právě stav kondenzace 

regulují epigenetické mechanizmy jako acetylace, metylace a procesy jim opačné a to na úrovni 

histonů i DNA.  

Mezi chemickofyzikální faktory patří produkty metabolismu, tzv. ROS (reaktivní formy 

kyslíku), které vznikají například v mitochondriích a peroxizomech. ROS dokáží způsobit 

peroxidaci lipidů, poškození proteinů, zlomy a jiná poškození  DNA. Tento stav se nazývá 

oxidativní stres. Důkazem může být oxidativní poškození na nukleotidu guaninu, který se 

vlivem oxidativního stresu mění na 8-oxoguanin (Hamilton et al. 2001). Právě toto poškození 

se s věkem hromadí v sekvenci DNA a stává se závažným již kolem 40. roku. Koncentrace  

8-oxoguaninu v promotorech genů s důležitou neurální funkcí je již tak vysoká, že dochází 

k poklesu jejich exprese (Lu et al. 2004). ROS ale pravděpodobně nejsou jediným faktorem 

způsobující stárnutí organizmu, neboť myši s mutací navozující vyšší kumulaci 8-oxoguaninu 

v DNA nevykazují prokazatelně kratší dobu života (Van Remmen et al. 2003).  

Jednou z úloh epigenetických mechanizmů je chránit DNA. To je mimo jiné umožněno 

deacetylací histonů. Významnou skupinou deacetyláz jsou sirtuiny. U savců je doposud známo 

7 homologů. V cirkadiánních rytmech je nejdůležitější homolog SIRT1. Všechny sirtuiny jsou 

NAD+-dependentní a jejich aktivitu tedy reguluje aktuální koncentrace NAD+.  Savčí SIRT1 je 

nejblíže příbuzný Sir2, který se nachází u drozofil. Bylo dokázáno, že vyšší exprese Sir2 vede 

k prodloužení doby života octomilek (Rogina and Helfand 2004), zatímco savci s vyřazeným 

homologem Sirt1 umírají velmi brzy v důsledku vývojových vad (McBurney et al. 2003). Je 
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tedy jasné, že deacetylace a sirtuiny hrají důležitou roli ve stabilitě genomu. SIRT1 je dnes 

vnímán jako základní epigenetický regulátor, který chrání organizmus před vlivy, jež vedou 

k projevům stárnutí. Jak bylo probráno v kapitole 2, deacetylace je jedním ze základních 

epigenetických mechanizmů inaktivace exprese. Poklesem aktivity enzymu NAMPT během 

stárnutí se snižuje i deacetylace genů. Ty jsou pak více přístupné transkripčním faktorům a 

celkově častěji transkribované. Čím častěji je pak daná DNA sekvence exprimována, tím 

pravděpodobněji může dojít k mutaci. Důkazem, že horší ochrana DNA vede k postupné ztrátě 

integrity genomu a nevratným poškozením v DNA, může být syndrom předčasného stárnutí. 

Mezi příčinami vzniku tohoto syndromu mohou být nefunkční lamin A, který slouží jako 

mechanická opora buněčného jádra, a nefunkční helikáza, která hraje významnou roli při 

replikaci. Výsledkem je nestálý genom s mnoha mutacemi připomínající stav po několika 

desítkách let.  

Dalším epigenetickým mechanizmem je metylace DNA. Bylo dokázáno, že během stáří 

metylace DNA spontánně klesá. To může být výsledkem dvou dějů. Zaprvé dochází 

k samovolným demetylacím a zadruhé klesá účinnost DNMT (DNA metyltransferáza) (Casillas 

et al. 2003). Možným důsledkem poklesu metylace je metylace de novo pomocí enzymu 

DNMT. Tímto způsobem lze navodit hypermetylaci sekvencí, které předtím metylované 

nebyly. Paradoxně tak výsledkem stárnutí a s tím spojených dějů může být stav hypometylace 

i hypermetylace. Oba jsou fatální v případě, že jsou zasaženy promotory onkogenů anebo tumor 

supresorových genů. Fraga a Esteller tyto poznatky shrnuli ve svém článku (Fraga and Esteller 

2007).     
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5 Dysregulace cirkadiánních rytmů 

V předchozích kapitolách byla představena molekulární podstata řízení cirkadiánních 

rytmů. Dojde-li k snížení exprese jakéhokoli epigenetického regulátoru, může nastat rozvrácení 

metabolismu. Stárnutím organizmu klesá amplituda přirozených rytmů, maximální hodnoty 

exprese a kumulace proteinů nejsou tak výrazné. Organizmus již také není schopen se přesně 

synchronizovat s okolním prostředím. Výsledkem je změna cirkadiánní periody, která má jinou 

délku než cca 24 hodin. Nedostatečná koncentrace CCG proteinů nebo její pozdější dosažení, 

přispívá k rozvolnění smyček, které ovlivňují pravidelné oscilace v aktivitě tkání periferie. Bylo 

zjištěno, že prakticky všechny hlavní geny zapojené do regulačních smyček při své deficienci 

vyvolávají změnu v cirkadiánní periodě, například nepřirozeně vyšší hladina proteinu PER 

zkracuje denní periodu (Lowrey et al. 2000). Jiné geny ji prodlužují. Každopádně jakákoli 

odchylka v cirkadiánní periodě mění kvalitu spánku. Kvalita a délka spánku prokazatelně 

souvisí s mnoha poruchami. Tyto dysregulace se dají rozdělit na patologie cirkadiánního rytmu, 

tedy ty, co přímo ovlivňují spánek jako takový (např. předsunutá spánková fáze (PFS) nebo 

zpožděná spánková fáze (ZSF)), a patologie na cirkadiánní rytmus navázané, jež ovlivňují 

kvalitu fyziologických pochodů, respektive navozují patologické stavy (např. metabolický 

syndrom, kardiovaskulární poruchy). 

 

5.1 Patologie cirkadiánních rytmů 

5.1.1 Předsunutá spánková fáze  

PFS se projevuje jako posun přirozených rytmů do brzkých ranních hodin. Lidé trpící 

tímto syndromem nevykazují zkrácenou dobu spánku nebo jeho celkově horší kvalitu. 

Přirozeně chodí spát kolem 19. hodiny a spontánně se probouzí kolem 4. hodiny ranní. Tato 

porucha je pravděpodobně způsobena interakcí PER s CKI (Fu et al. 2001; Xu et al. 2005). Je 

zajímavé, že všechny tři homology genu PER vykazují cirkadiánní oscilace jak v SCN, tak i 

v játrech. Po vystavení světlu během noci znatelně reagují v SCN jen homology PER1 a PER2 

a i tyto dva se ve svých reakcích liší. Zatímco PER1 reaguje prudce a hladina jeho RNA se 

dříve vrací do normálních hodnot, PER2 reaguje pomaleji a dosahuje stejných, ne-li vyšších 

maximálních hodnot RNA. Tyto vlastnosti z nich činí hlavní kandidáty pro poruchy vedoucí 

k PFS (Zylka et al. 1998). Zatím je známá pouze porucha v případě interakce PER2 s CKI. 

V přirozeném stavu CKI reguluje PER2 tak, že ho posttranslačně fosforyluje. Tato značka 

umožňuje následnou degradaci PER2 a je klíčová. Fosforylace nemůže proběhnout, pokud je 
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mutována sekvence na PER2 rozeznávaná CKI, nebo když dojde k mutaci v CKI. Ta pak není 

schopná fosforylovat PER2 (Fu et al. 2001; Xu et al. 2005). Pokud nedojde k interakci těchto 

dvou proteinů, může se PER2 kumulovat a zrychlovat cirkadiánní periodu. Výsledkem může 

být fenotyp podobný PFS. K této poruše spánku se občas přidají i psychologické problémy 

v podobě různých typů depresí (Dahl et al. 1996). 

 

5.1.2 Zpožděná spánková fáze  

ZSF je porucha s opačným projevem než PFS. Také se jedná o posun v přirozeném 

cirkadiánním rytmu, ale zde je preference posunuta do pozdních večerních hodin. Lidé trpící 

tímto syndromem chodí spát po 2. hodině ranní a spí až do pozdních dopoledních hodin 

(Weitzman et al. 1981). Délka a kvalita spánku se v tomto případě také znatelně nemění. 

Podobně jako u PFS se i zde vyskytuje riziko koincidence psychiatrických poruch. Tento 

syndrom je pravděpodobně způsoben genem pro PER3. Existují čtyři haplotypy PER3 lišící se 

v různém počtu repetic VNTR (variabilní počet tandemových repetic). ZSF se nejčastěji 

vyskytuje u haplotypu H4 (Ebisawa et al. 2001). Tento haplotyp obsahuje pouze 4 repetice. 

Navíc se v tomto kratším haplotypu vyskytuje substituční mutace V647G. Podobná mutace 

S662G v blízké vzdálenosti mutaci V647G má vliv na schopnost CKI fosforylovat PER2. Jedná 

se nejspíše o oblast CKI vazebné domény (Fu et al. 2001). Je možné, že tento polymorfismus 

hraje roli při fosforylaci PER3 pomocí CKI. Zajímavostí je, že haplotyp PER3, obsahující pět 

repetic, se častěji vyskytuje u pacientů s ranní preferencí (Archer et al. 2003).  

 

5.2 Patologie na cirkadiánní rytmus navázané 

5.2.1 Metabolický syndrom 

Metabolický syndrom se dnes ukazuje být relativně novým zdravotním problémem. 

Jeho příznaky lze pozorovat jak u lidí žijících v rozvinutých tak i v rozvojových zemích 

(shrnuto v Eckel et al. 2005). Jde tedy o nemoc spojenou s moderním životem, proto je rozšířená 

téměř po celém světě. Rychlé tempo životního stylu, dlouhá pracovní doba, nepravidelné 

stravovací návyky nebo večerní přejídání, nedostatek spánku a v neposlední řadě pracovní doba 

ve večerních hodinách, to vše jsou možné příčiny vzniku dysregulace cirkadiánního rytmu a 

desynchronizace cirkadiánních hodin mezi centrální nervovou soustavou a periferií. Projevem 

tohoto syndromu jsou obezita, hyperglykemie, hypertenze, zvýšená hladina triglyceridů a 
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diagnostikovaný diabetes mellitus druhého typu (Alberti et al. 2005). Podle výsledků ze 

souhrnu výzkumů ve Spojených státech existuje souvislost mezi průměrnou kratší dobou 

spánku a rostoucí incidencí obezity a diabetu během stejného časového období (shrnuto v 

Knutson et al. 2007). Z dalších výzkumů lze kratší spánek a jeho horší kvalitu spojit s větší 

pravděpodobností vypuknutí diabetu druhého typu, tedy výskytu typických příznaků (vysoká 

hladina glukózy v plazmě během klidu, hlad, polyurie, kóma a nadměrná žízeň) a obezity (Ayas 

et al. 2003; Suwazono et al. 2008). Nadměrné množství tukové tkáně u obézních jedinců má 

další dopady na zdravotní stav. Tuková tkáň produkuje a sekretuje hormony, které se souhrnně 

nazývají adipokiny. Ty mají za úkol udržovat rovnováhu v energetickém systému organizmu, 

avšak podílejí se i na regulaci imunitního systému a spánku. Nerovnováha v jejich cirkadiánní 

rytmicitě může podporovat vznik metabolického syndromu. Jako první adipokin byl objeven 

leptin (hormon navozující pocit sytosti) (Zhang et al. 1994). Právě kolísání jeho hladiny a 

hladiny adiponektinu během dne je narušeno u lidí trpících obezitou (Yildiz et al. 2004). Nízká 

hladina leptinu je také spojována s horší kvalitou spánku (Laposky et al. 2008). Dlouhodobým 

nedostatkem spánku se totiž snižuje hladina leptinu a zvyšuje hladinu ghrelinu (žaludeční 

hormon) (Taheri et al. 2004). Lidé trpící spánkovou apnoe mají větší sklony k propuknutí 

metabolického syndromu a naopak léčení této nemoci vede k vyrovnání metabolismu a zlepšení 

zdravotního stavu (Coughlin et al. 2004). Desynchronizací cirkadiánních rytmů se rozrušuje 

pravidelná oscilace leptinu a dochází k poklesu jeho hladiny. Výsledným nefyziologickým 

stavem jsou již zmíněné hyperglykémie, hyperinzulinémie a převrácený rytmus kortizolu 

(Scheer et al. 2009). Dalším faktorem, který se přirozeně uplatňuje při regulaci cirkadiánního 

rytmu, je melatonin. Syntézu melatoninu spouští melanopsinové buňky neboli gangliové buňky 

nacházející se v sítnici oka, které jsou schopny reagovat na světelný podnět a následný vzruch 

poslat přímo do SCN. Tam dochází k synchronizaci vnitřních pochodů s tímto podnětem 

z vnějšku. Zdá se, že melatonin má také své místo v regulaci hladiny glukózy. Na melatonin 

reagují dva jeho receptory MTNR1b a MTNR1a (Reppert et al. 1995). MTNR1b je nejvíce 

exprimován v SCN (Hunt et al. 2001), avšak jako další místa jeho exprese byly objeveny 

Langerhansovy ostrůvky a β-buňky pankreatu (Bouatia-Naji et al. 2009). MTNR1b je spojen 

s inhibičním G proteinem a jeho aktivací se blokuje AC (Brydon et al. 1999). Důkazem může 

být nižší produkce cAMP v β-buňkách po vyšší stimulaci melatoninem (Peschke et al. 2006). 

Melatonin tedy blokuje sekreci inzulínu, který je za normálních podmínek stimulován glukózou 

(Peschke et al. 1997). Dalším možným propojením a synchronizací CNS s periferií může být 

regulace SIRT1 skrze NAMPT. SIRT1 je navíc spojen s regulací diferenciace adipocytů, 

glukoneogeneze a sekrece inzulínu (Frescas et al. 2005; Moynihan et al. 2005; Picard et al. 
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2004). Dále SIRT1 podporuje spalování tuků během období s nižším příjmem potravy (spánek) 

díky vazbě na PPARγ (peroxizomální proliferací aktivovaný receptor) (Picard et al. 2004).  

Hlavní cirkadiánní geny CLOCK a BMAL1 mají také nezastupitelnou úlohu v protekci 

organizmu proti příznakům metabolického syndromu. Mutace v genu CLOCK vede k rozvoji 

hyperfagie, hyperlipidémie, hyperinzulinemické hyperglykémii a spánkovým poruchám (Turek 

et al. 2005). Úloha BMAL1 v tukové tkáni je nejspíš také nenahraditelná. Při jeho expresi 

v 3T3-L1 (fibroblastová buněčná linie č. 1 s fenotypem podobným adipocytům (z anglického 

fibroblast cell line one, adipocyte-like phenotyp) adipocytech dochází k indukci lipogeneze a 

naopak jeho inhibice vede k indukci adipogeneze (Shimba et al. 2005).        

 

5.2.1.1 Klíčová role jaderných receptorů REV-ERB v regulaci metabolismu 

Produkce glukózy a lipogenních enzymů v játrech vykazuje cirkadiánní rytmicitu a je 

pravděpodobně přizpůsobována k příjmu potravy. Důkazem pro rovnováhu a synchronizaci 

cirkadiánních rytmů s metabolismem může být hyperglykémie a posunutá senzitivita inzulínu, 

které vzniknou rozvratem v přirozeném rytmu. Regulační smyčka jaderných receptorů byla již 

představena. Důležité je, že komplex tří proteinů (REV-ERBα, NCoR, HDAC3) inhibuje 

transkripci genu BMAL1 v nočních hodinách. Transkripce REV-ERB je však aktivována 

komplexem BMAL/NPAS2. Takto je udržována rovnováha v expresi těchto genů. Delece genu 

pro HDAC3 způsobuje rozvrácení v lipidové homeostáze jater a těžkou steatózu, zatímco 

vyřazení genu pro REV-ERBβ nezpůsobuje výrazný rozvrat. Je však patrná vyšší hladina 

proteinu BMAL1, jehož exprese je pravděpodobně méně inhibovaná. Homolog  

REV-ERBα je nejspíš dominantní ve správné funkci, protože jeho vyřazením lze dosáhnout 

větší dysregulace v cirkadiánním rytmu. Vyřazením obou homologů REV-ERB se způsobí 

mnohem vyšší změny v expresi BMAL1 a NPAS2. Z toho lze usuzovat na to, že se oba tyto 

homology podporují ve správné funkci komplexu REV-ERB/NCoR/HDAC3. Tento systém 

funguje jako záloha, tedy v případě, že je funkce jednoho z homologů porušena, druhý je 

schopen tuto funkci zastat (Bugge et al. 2012). Dopady v podobě patologií jsou tak zmírněny. 

Zajímavé je, že všechny klíčové geny zapojené do regulačních smyček cirkadiánních rytmů 

mají tyto zálohy v podobě homologů. Pozoruhodné je také to, že oba homology negativně 

regulují gen REV-ERBα, ale žádný homolog nereguluje REV-ERBβ. Navíc méně dominantní 

REV-ERBβ je mnohem stabilnější, protože neobsahuje N-terminální GSK3β (3 beta kináza 

glykogensyntázy) sekvenci důležitou pro degradaci v proteasomu pomocí ligázy (shrnuto v 

Bugge et al. 2012).  
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5.2.2 Kardiovaskulární poruchy  

5.2.2.1 Cirkadiánní rytmus krevního tlaku 

Udržování cirkadiánních rytmů v periferiích je stejně důležité jako v CNS. Cirkadiánní 

rytmicitu vykazuje 10 % genů jater a 8 % genů srdce (Storch et al. 2002). Jedním z výsledků 

dysregulace je vysoký krevní tlak neboli hypertenze. Například v experimentu, kde deset 

dospělých podstoupilo desetidenní test s prodloužením dne na 28 hodinovou periodu, se zjistilo, 

že rozvrat rytmu vede k vyšší hladině glukózy, inzulínu a středního arteriálního tlaku, a naopak 

k nižší hladině leptinu a snížené kvalitě spánku (Scheer et al. 2009). Právě horší kvalitu spánku 

lze spojit s vyšším rizikem hypertenze (Gangwisch et al. 2006). Ta má z dlouhodobého hlediska 

nepříznivý vliv na celý kardiovaskulární systém. Zda pacienta ohrožuje riziko plynoucí 

z hypertenzních stavů lze stanovit výpočtem. Index poklesu krevního tlaku se vypočítá tímto 

způsobem: 

[
průměr krevního tlaku v bdělém stavu − průměr krevního tlaku ve spánku

průměr krevního tlaku v bdělém stavu
]  × 100 

Pacienti s vypočteným indexem se pak řadí do kategorií. První kategorie zahrnuje výsledky 

indexu kolem 10 a představuje normální stav. Další kategorie jsou srovnáním s  normálním 

stavem, tedy kdy je index vyšší nebo nižší (Takeda and Maemura 2011). Pacienti s vyšším 

indexem než 20 mají větší pravděpodobnost cévní mozkové příhody. Zvláštní je pak výsledek, 

kdy je výsledný index menší než nula (krevní tlak je v noci vyšší než v bdělosti), neboť vyšší 

krevní tlak během spánku pravděpodobnost vzniku mozkové příhody zvyšuje ještě více než 

v případě, kdy je indexem vyšší než 20 (Kario et al. 2001). Hypertenze i hypotenze mají svou 

příčinu v dysregulaci CCG. Hypotenzní stav lze navodit inhibicí BMAL1 (Curtis et al. 2007). 

PPARγ interaguje s BMAL1 a jeho vyřazením se sníží cirkadiánní oscilace krevního tlaku 

(Wang et al. 2008). Hypertenzi lze navodit vyřazením proteinu CRY z funkce, po dvoudenní 

dietě obsahující vyšší množství sodíku. CRY1 a 2 jsou spojeny s regulací hladiny aldosteronu 

a při jejich vyřazení dochází k jeho nadprodukci (Doi et al. 2010). Aldosteron je hormon, který 

se významně podílí na regulaci koncentrace sodných a draselných iontů a vody. Zároveň se 

uplatňuje v pozitivní regulaci exprese α-podjednotky sodného kanálu skrze aktivaci PER1 

(Gumz et al. 2009). Je známo, že nadměrná absorpce sodných iontů vede k hypertenzi. Možný 

problém současné léčby hypertenze je špatná doba aplikace antihypertenzních léků. Ta je dnes 

většinou indikována do ranních hodin. Podle poslední studie bylo zjištěno, že je mnohem 

efektivnější aplikovat antihypertenzitiva před spaním (Hermida et al. 2010). 
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5.2.2.2 Koronární syndrom 

Pacienti s koronárním syndromem vykazují několik příznaků, do kterých patří ischemie, 

případně stenokardie. Navíc zde existuje vyšší riziko selhání srdce a infarktu myokardu, ke 

kterým častěji dochází také v ranních až dopoledních hodinách (Moser et al. 1994; Willich et 

al. 1989). Lze tedy pozorovat jistý cirkadiánní model. Pravděpodobně zde hraje roli nepoměr 

dodávaného a potřebného kyslíku do myokardu. V ranních hodinách stoupá krevní tlak i srdeční 

tep, tedy aktivnější srdce potřebuje více kyslíku. Celkovou dodávku však snižuje vyšší cévní 

tonus koronární tepny. Důležitá může být i aktivita trombocytů, která je regulována hormonálně 

(katecholaminem) a genově (PAI-1, inhibitor plazminogenového aktivátoru typ 1). Hormonální 

regulace poukazuje na možnou synchronizaci cirkadiánních rytmů centrální a periferní nervové 

soustavy. Genová regulace aktivity trombocytů je spojena s  PAI-1. Ten inhibuje t-PA (tkáňový 

aktivátor plazminogenu). t-PA spouští fibrinolytickou dráhu, která snižuje srážlivost 

trombocytů a riziko vzniku patologie (shrnuto v Takeda and Maemura 2011). U nočních zvířat, 

hlodavců, PAI-1 vykazuje ve večerních hodinách nejvyšší koncentrace, což by v případě 

denních tvorů, tedy i člověka, mohlo být naopak (Maemura et al. 2000). Možná proto je 

fibrinolytická dráha v ranních hodinách méně aktivní. To by vysvětlovalo náchylnost 

organizmu v těchto hodinách ke stenokardii, ischemii a infarktu myokardu. Gen PAI-1 navíc 

obsahuje ve své promotorové oblasti E-boxovou sekvenci. Jeho expresi pravděpodobně spouští 

CLIF (z anglického cycle-like factor, BMAL2) a CLOCK. Je tedy pod vlivem cirkadiánních 

regulací a s tím spojenými důsledky při jejich rozvratu (Maemura et al. 2000).    
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6 Závěr  

Zdá se, že udržováním správné cirkadiánní periody, délky spánku a doby, kdy se 

stravujeme, můžeme ovlivnit kvalitu našeho zdraví a délku svého života. Avšak stárnutí zastavit 

nelze. Molekulární pochody probíhající v epigenetických regulacích ztrácejí svou účinnost. 

Metylace DNA spontánně mizí, deacetylace chromatinu nestíhá pružně reagovat na změny 

v expresi genů. Výsledkem je postupné rozlaďování regulačních smyček. To vede k poruchám 

spánku a metabolismu. Proměnných, které kolem spánku jsou, je mnoho. Důležitá je délka a 

časové rozmezí, v němž probíhá. Se spánkem úzce souvisí doba stravování. Kvůli tvorbě 

melatoninu a s ním spojeným enzymatickým stavem v organizmu, není vhodné stravovat se 

v pozdních nočních hodinách. Melatonin blokuje sekreci inzulínu a tím brání správnému 

metabolismu glukózy.  S věkem klesá celková kvalita spánku. To je způsobeno rozvratem cyklu 

melatoninu. Jak již bylo zmíněno, aktivita SIRT1 stárnutím klesá a tím se snižuje i efektivita 

degradace proteinu PER, jehož vyšší hladina negativně ovlivňuje hladinu melatoninu. Aktivita 

SIRT1 je tedy nepřímo spojená se správnou rytmicitou melatoninu. Zvýšená aktivita SIRT1 

prokazatelně vede k prodloužení doby života u modelových organizmů. Umělé podávání 

melatoninu a obnovení jeho přirozených koncentrací během spánku u starších lidí vede 

k zlepšení kvality spánku (Garfinkel et al. 1995). Ze znalostí cirkadiánních zákonitostí 

v epigenetických regulacích by tedy mohlo být do budoucna možné indikovat pacientům se 

závažnými onemocněními léčbu tak, aby přesně odpovídala periodickým pochodům jejich 

organizmu. Tato výhoda byla již potvrzena při léčbě hypertenze, kdy je doporučeno užívat 

antihypertenziva v nočních hodinách. 
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