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Nobelova cena za
fyziológiu alebo medicínu 2017
Nobelovu cenu za fyziológiu alebo medicínu v roku 2017 získali Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash a Michael W. Young za
objavenie molekulárneho mechanizmu, ktorý kontroluje cirkadiánny rytmus.

Život na Zemi sa prispôsobil rotácii našej planéty. Mnoho
rokov sme vedeli, že živé organizmy, vrátane ľudí, majú vnútorné biologické hodiny, ktoré im pomáhajú predvídať a prispôsobiť sa zvyčajnému rytmu dňa. Ako však tieto hodiny
skutočne fungujú? Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash a Michael W. Young dokázali nazrieť do našich biologických hodín a objasnili ich zákonitosti. Ich objavy vysvetľujú, ako si
rastliny, živočíchy a ľudia prispôsobili svoj biologický rytmus otáčaniu Zeme.
Využitím drozofíl ako modelového organizmu ocenení
vedci izolovali gén, ktorý kontroluje normálny denný biologický rytmus. Ukázali, že tento gén kóduje proteín, ktorý sa
zhromažďuje v bunke počas noci a potom sa počas dňa odbúrava. Potom identifikovali ďalšie proteínové zložky tohto
procesu a odhalili mechanizmus, ktorý ovláda sebestačnosť
hodín vnútri bunky. V súčasnosti uznávame, že biologické
hodiny fungujú na rovnakých princípoch aj v bunkách mnohobunkových organizmov vrátane ľudí.
S veľkou presnosťou naše vnútorné hodiny prispôsobujú
našu fyziológiu výrazne odlišným fázam dňa. Regulujú kritické funkcie, ako sú správanie, hladiny hormónov, spánok,
teplotu tela a metabolizmus. Naša duševná i telesná pohoda je
náhle narušená, ak nastane dočasná nezrovnalosť medzi externým prostredím a našimi vnútornými hodinami napríklad
pri cestovaní cez viacero časových pásiem (tzv. pásmová
choroba). Dlhodobé nezrovnalosti medzi naším životným
štýlom a našimi biologickými hodinami sa zároveň spájajú aj
so zvýšeným rizikom vzniku viacerých chorôb.
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Naše vnútorné hodiny
Väčšina živých organizmov očakáva a prispôsobuje sa denným zmenám vo svojom životnom prostredí. Počas 18. storočia astronóm Jean Jacques d’Ortous de Mairan študoval správanie rastliny netýkavky a zistil, že jej listy sa otvárajú pri
svitaní a zatvárajú pri súmraku. Zaujímalo ho, čo sa stane,
keď rastlinu umiestni do úplnej tmy. Zistil, že nezávisle od
denného svetla listy pokračovali v každodennom normálnom
otváraní a zatváraní. Zdalo sa, že tieto rastliny majú svoje
vlastné biologické hodiny. Ďalší výskumníci zistili, že nielen
rastliny, ale aj zvieratá a ľudia majú svoje biologické hodiny,
ktoré im pomáhajú prispôsobiť sa zmenám počas dňa. Toto
pravidelné prispôsobovanie získalo názov cirkadiánny rytmus (z latinských slov circa a dies, ktorých spojenie môžeme
preložiť ako „približne deň“). Ako však tieto naše cirkadiánne biologické hodiny fungujú, to zostávalo záhadou.

Vnútorné biologické hodiny. Listy netýkavky sa štandardne otvárajú
pri svitaní a zatvárajú pri súmraku (horný obrázok). Jean Jacques
d’Ortous de Mairan umiestnil rastlinu do úplnej tmy a zistil,
že nezávisle od denného svetla listy pokračovali v každodennom
normálnom otváraní a zatváraní (dolný obrázok).

Identifikácia génu
V 70. rokoch 20. storočia Seymour Benzer a jeho študent Ronald Konopka riešili otázku, či je možné identifikovať gény,
ktoré ovládajú cirkadiánny rytmus drozofíl. Ukázali, že mutácie neznámeho génu narušili ich biologické hodiny. Tento
gén pomenovali period. Ako však tento gén ovplyvňuje cirkadiánny rytmus?
Laureáti Nobelovej ceny, ktorí taktiež študovali drozofily,
sa usilovali zistiť, ako tieto hodiny v skutočnosti fungujú.
V roku 1984 Jeffrey Hall a Michael Rosbash, úzko spolupra-
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cujúci na Brandeisovej univerzite v Bostone v USA, a Michael Young z Rockefellerovej univerzity v New Yorku v USA
uspeli pri izolácii génu period. Jeffrey Hall a Michael Rosbash pokračovali vo výskume ďalej a zistili, že sa PER, proteín kódovaný génom period, zhromažďuje počas noci a odbúrava sa počas dňa. Teda hodnoty proteínu PER oscilovali
v 24-hodinovom cykle v súlade s cirkadiánnym rytmom.

Samoregulačný mechanizmus hodín
Ďalším cieľom bolo porozumieť tomu, ako sa môžu cirkadiánne oscilácie vyvolať a ustáliť. Jeffrey Hall a Michael Rosbash vyslovili hypotézu, že proteín PER blokuje aktivitu
génu period. Uvažovali, že prostredníctvom inhibičného
slučkového efektu dokáže proteín PER zabrániť svojej vlastnej syntéze a tým pádom dokáže regulovať svoju hladinu
v spojitom cyklickom rytme.

Zjednodušená ilustrácia molekulárnych zložiek cirkadiánnych hodín

oscilácií? Michael Young identifikoval ďalší gén, doubletime,
ktorý kóduje DBT proteín, ktorý spomaľuje hromadenie PER
proteínu. To poskytlo lepšie vysvetlenie toho, ako sa oscilácie
dokázali prispôsobiť 24-hodinovému cyklu.
Objavy laureátov Nobelovej ceny vytvorili základné princípy biologických hodín. Počas nasledujúcich rokov boli
objavené ďalšie mechanizmy a procesy v biologických hodinách, ktoré vysvetľujú ich stabilitu a funkciu. Napríklad identifikovali ďalšie proteíny, ktoré sú potrebné na aktiváciu génu
period, ako aj mechanizmy, pomocou ktorých dokáže svetlo
tieto hodiny synchronizovať.

Dodržiavajme takt našej ľudskej fyziológie

Zjednodušená ilustrácia spätnej regulácie génu period ukazuje
postupnosť udalostí počas 24-hodinovej oscilácie. Keď je gén period
aktívny, vytvára sa jeho mRNA. Tá sa prenáša do bunkovej cytoplazmy
a slúži ako šablóna pre produkciu PER proteínu. PER proteín sa
zhromažďuje v bunkovom jadre, kde sa aktivita génu period zablokuje.
To aktivuje inhibičný mechanizmus, ktorý je zásadný pre
cirkadiánny rytmus.

Tento model vedcov provokoval, ale stále chýbalo niekoľko kúskov skladačky. Aby sa zablokovala aktivita génu period, PER proteín, ktorý sa tvoril v cytoplazme, by sa musel
dostať do bunkového jadra, v ktorom je umiestnený genetický materiál. Jeffrey Hall a Michael Rosbash ukázali, že PER
proteín sa tvorí v jadre počas noci, avšak nevedeli, ako sa tam
dostane. V roku 1994 Michael Young objavil druhý hodinový
gén, timeless, ktorých kóduje TIM proteín, ktorý bol potrebný pre normálny cirkadiánny rytmus. Vo svojej práci ukázal,
že keď TIM ohraničí PER, tieto dva proteíny sú schopné dostať sa do bunkového jadra, kde zablokujú gén period, aby
uzavreli inhibičnú slučku.
Tento regulačný mechanizmus vysvetlil, ako vznikajú oscilácie hladiny bunkových proteínov, ale ďalšie otázky stále
zostávali nezodpovedané. Čo kontroluje frekvenciu týchto

Biologické hodiny majú mnohonásobný vplyv na našu fyziológiu. V súčasnosti vieme, že všetky mnohobunkové organizmy využívajú podobný mechanizmus kontroly cirkadiánnych
rytmov. Veľká časť našich génov je ovplyvnená a regulovaná
biologickými hodinami, dobre nastavený cirkadiánny rytmus
prispôsobuje naše telo na rôzne časti dňa. Od začiatkov prvotného výskumu tejto trojice vedcov sa cirkadiánna biológia
rozvinula do širokej a dynamicky sa rozvíjajúcej oblasti výskumu, ktorý má dopad na naše zdravie a pocit duševnej pohody.

Cirkadiánne hodiny pripravujú a prispôsobujú naše telo na rozličné
fázy dňa. Naše biologické hodiny nám pomáhajú regulovať spánkové
fázy, spôsob stravovania, vylučovanie hormónov, tlak či teplotu tela.

Martin Hriňák
Zdroj: www.nobelprize.org/prizes/medicine/2017/
press-release/
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