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Entrainment of the circadian clock within the rat suprachiasmatic nukleus during 
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     Předložená práce obsahuje souhrn 4 publikací a vlastní text disertační práce, který je 

členěn na úvod a přehled literatury týkající se tématu práce celkem v rozsahu 30 stran. 

Experimentální výsledky spolu s jejich diskusí a závěry práce na 10 stranách pak tvoří druhou 

část textu.  Diskuse je do značné míry také komentářem k přiloženým, již publikovaným 

výsledkům autorky, na které autorka ve své disertační práci navazuje. 

    Tématicky je práce zaměřena na vývoj cirkadianního systému během pozdního fetálního a 

ranného postnatálního vývoje u potkana. 

     Literární přehled je pěkně a logicky zpracován a pojednává nejen o pre- a postnatálním 

funkčním vývoji suprachiasmatických jader v mozku (SCN), ale podrobně vysvětluje 

anatomické funkční struktury v CNS. Zejména podrobně a přehledně je uvedena molekulární 

a genová podstata a činnost  cirkadianního systému v SCN. Tuto část textu názorně a 

přehledně doplňuje obr.1 a tab.1, která  ukazuje vlivy genových mutací na cirkadianní rytmy 

v savčím organismu. Závěr této kapitoly popisuje vliv cirkadianního systému na řízení 

periferních, zejména hormonálních funkcí organismu. 

   Následující 2 kapitola textu vysvětluje anatomické uspořádání cirkadianního systému 

v SCN a aferetní i eferentní spoje s jednotlivými jádry v hypothalamu i spojení s periferními 

orgány. Zaznamenává také prokázané neurotransmitery v SCN s poukazem na jejich roli a 

vzájemné spolupůsobení. 

Resetting cirkadianního systému změnou světelného režimu (L:D) nebo některými 

nesvětelnými stimuly jako např. hormony a resetting periferních oscilátorů spočívající v 

centrálním ovlivněním exprese hodinových genů v tkáních periferních orgánů pak uzavírá 

tuto kapitolu literárního přehledu. 

   Závěrečná část literárního přehledu je věnována ontogenetickému vývoji cirkadianního 

systému u savců a potkana. Autorka podrobně vysvětluje příjem cirkadianních signálů 

v průběhu prenatálního(fetálního) života  a uvádí také všechny údaje týkající se nástupu 

aktivity a synchronizace tzv. oscilátorů, kterými jsou označovány určité subpopulace neuronů 

SCN se spontánní, synchronizovanou  neuronální aktivitou. Tato aktivita je spojena s rytmy 

v expresi hodinových genů i expresi Avp. 

      V závěru obsažného a vyváženého přehledu literatury jsou formulovány cíle práce. Měly 

přispět ke stanovení období nástupu rytmické činnosti cirkadianního systému v SCN a měly 

také objasnit zda změny v délce osvětlení ve fetálním a ranném postnatálním období a zda 

mateřský „ cues “ ovlivňuje (resetuje,posunuje) cirkadiánní rytmicitu mládˇat. 

      Jako markr nástupu rytmické neuronální aktivity vSCN autorka zvolila stanovení denního 

profilu aktivity jednoho z IEG genů a to cFos (stanovení c-fos mRNA). Srovnání exprese 

hodinových genů Per1, Per2, Cry 1 a Bmal1 metodou hybridizace in situ za podmínek změn 

světelného režimu ( L:D 6:18, či D:D) v období před porodem a ranném postnatálním životě. 

    Toto uspořádání experimentů umožnilo stanovit význam světla i mateřského „cues“ pro 

nástup synchronizace a rytmické činnosti SCN. 

     V předložené disertační práci se autorce podařilo splnit  vytčené cíle a získat nové a 

původní výsledky týkající se činnosti centrálního cirkadianního systému. Výsledky také 



přispěly k dalšímu zpřesnění a obohacení problematiky řešené v kolektivu Laboratoře 

humorálních regulací Fg AVČR. Pro tuto skutečnost svědčí také v disertační práci 4 souhrnné 

grafy ve kterých jsou výsledky disertační práce uvedeny a to ve vztahu k předchozím, již 

publikovaným výsledkům tohoto pracoviště, na které navazují. 

     Disertační práce Rehab E. El-Hennamy splnila podmínky požadované pro přijetí disertační 

práce a proto jí doporučuji k obhajobě. Autorka zvládla náročnou metodiku , splnila cíle práce   

a získala původní a originální výsledky. 

     Domnívám se však, že v práci měla být uvedena alespoň stručná kapitola materiál a 

metody tak jak je u disertačních  prací obvyklé. Tuto připomínku mám zejména proto, že 

autoreferát práce (Extended abstrakt to PhD.thesis) obsahuje stručný, ale dostatečný popis 

uspořádání pokusů, materiálu a použitých metodik a nebylo by pro autorku obtížné ho alespoň 

v této formě a rozsahu zařadit do disertační práce. 

     K práci mám i následující dotazy: Je opravdu prokázaná DA inervace (dráha? D1 

receptory) v SCN v prenatálním i ranném postnatálním vývojovém stadiu potkana?  

Farmaka sumárně uvedená na str.16 neovlivňují specificky cirkadiální rytmicitu , ale obecné 

působí různými mechanismy na neuronální aktivitu. Vysvětlení v textu je příliš obecné a 

nekonkrétní .  

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 7.  7. 2008.                                        Doc.RNDr. Růžena Novotná  CSc. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


