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Střídání světla a tmy během dne a noci je základní 
přírodní abiotický faktor ovlivňující fyziologii, chování  

a reprodukci živočichů i rostlin  

cuckold-video.info 



Cirkadiánní systém  

• časový regulační systém, který řídí fyziologické 
procesy na biochemické a molekulární úrovni 



• cirkadiánní systém generuje cirkadiánní oscilace 
díky vrozenému molekulárnímu mechanismu, který 
je podobný u různých organismů, 

bakterie rostliny houby bezobratlí obratlovci 

a který zajišťuje, že cirkadiánní rytmy mohou 
krátkodobě probíhat i ve stálé tmě 



Fylogenetický původ cirkadiánního  
oscilačního mechanismu 

Approximately 2.5 billion years 
ago, photosynthetic bacteria 
acquired the capacity for 
photo-dissociation of water, 
leading to the geologically 
rapid accumulation of 
molecular oxygen during the 
Great Oxidation Event (GOE), 
when anaerobic life 
underwent a catastrophic 
decline35. Evidently, 
organisms that survived the 
transition to an aerobic 
environment were those that 
respired and/or evolved 
oxygen. As electron transport 
chains involving oxygen 
inevitably produce toxic 
superoxide anions as by-
products36, during the GOE, 
successful organisms had to 
acquire ROS removal systems 
or were relegated to 
anaerobic niches35. 
Superoxide dismutase, which 
converts superoxide to 
hydrogen peroxide, is 
ubiquitous and, like 
peroxiredoxin (the major 
cellular H2O2 ‘sink’), is 
estimated to have arisen 
around the time of the GOE37, 
the same era during which the 
most ancient known clock 
mechanism (the Kai oscillator) 
evolved. Importantly, we note 
that (1) during the GOE, 
rhythms of O2 production/ 
consumption and ROS 
generation would have been 
driven by the solar cycle, as 
they are today38–40; (2) 
metabolic/oxidation rhythms 
seem to be present in every 
organism with a circadian 
clock, all of which are aerobes, 
and these rhythms persist in 
the absence of transcriptional 
cycles; and (3) circadian 
timekeeping confers a 
selective advantage when it 
facilitates anticipation of 
environmental change 
(noxious or otherwise). 

Great Oxidation Event (GOE)  

LUCA=last 
universal 
common 
ancestror 

Edgar et al., Nature volume 485, pages 459–464 (24 May 2012) 



• Cirkadiánní systém synchronizuje všechny fyziologické  
behaviorální procesy v organismu a hodinový 
mechanismus existuje v každé jaderné buňce 

Saini C., et al., Front. Neurol., 13 May 2015 | https://doi.org/10.3389/fneur.2015.00095 



10 % - 20% všech genů je exprimováno  
jako „clock-controlled genes“ 



• Cirkadiánní perioda generovaná molekulárním 
mechanismem není dlouhá přesně 24 hodin,  
liší se o několik minut v závislosti na druhu organismu  

Rytmus „volně běží“ 
podle svého 
genetického 

nastaveni 
 

Jednotlivé dny 
záznamu 

 

Rytmus synchronizovaný 
střídáním světla a tmy 

• nepřesná („circa dian“) perioda musí být každý den 
synchronizována k 24 h solárnímu dni střídáním světla 
a tmy během dne a noci 



Smazávání rozdílů mezi intenzitou světla ve dne a noci 
je patofyziologické  

 
– synchronizace s vnějším dnem není dokonalá 



Nedostatečný kontrast mezi světlem ve dne a tmou v 
noci snižuje amplitudu cirkadiánních rytmů 
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Nízká amplituda provází: 
 
- přirozené stárnutí a s tím 

spojené změny, např. 
fragmentace spánku 

- psychiatrické poruchy – 
Parkinson, bipolární deprese, 
schizofrenie, Alzheimer… 

- metabolické poruchy – 
diabetes 2. typu… 

- nádory – nádorové buňky mají 
sníženou amplitudu rytmu 
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Melatonin – „hormon noci“ 



Funkce melatoninu 
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Melatonin jako biologický kalendář 
 

- zkracující se doba syntézy melatoninu křečka s prodlužující se fotoperiodou zjara slouží 
jako signál pro vylučování pohlavních hormonů a zahájení reprodukční aktivity  

VANECEK J Physiol Rev 1998;78:687-721 



Melatonin prodlužuje život 

(Adapted from Pierpaoli and Regelson 1994). 



Melatonin prodlužuje život 

(Adapted from Pierpaoli and Bulian 2001) 



Světlo v noci jeho hladinu velice 
rychle potlačuje 
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Pokles hladiny melatoninu ve slině u subjektů vystavených 
modrému světlu o intenzitě < 70 luxů přes zavřená víčka (n = 11) 



DOI: 10.1186/s13054-015-0842-8; 2015 

Rytmus melatoninu u zdravých lidí, kteří 
strávili noc na jednotce intenzívní péče  



Vliv 5 vteřin světla na hladinu melatoninu v epifýze 
syrského křečka. Míra poklesu závisí na době pulsu 



A. Lerchl I Neuroscience Letters 198 (1995) 65-67  

Cirkadiánní systém má paměť 



Působení světla na cirkadiánní systém 

 Pozitivní – synchronizační – během dne, časně zvečera a zrána 

• fotoperioda – adaptace k sezónním změnám v přírodě 

• udržuje pozornost a bdělost  

 

 Negativní – desynchronizační – pozdě večer a uprostřed noci 

• zvyšuje pozornost → narušuje spánek  

 

• snižuje amplitudu cirkadiánních rytmů → rozvoj tzv. civilizačních nemocí 

• snižuje hladinu melatoninu →rozvoj tzv. civilizačních nemocí 

                                                        → narušení  fotoperiodických reakcí organismů 

 

 



Spektrální citlivost 



Chellappa SL, et al. (2011) Non-Visual Effects of Light on Melatonin, Alertness and Cognitive Performance: Can Blue-Enriched Light Keep Us Alert? 
PLoS ONE 6(1): e16429.  

Hladina melatoninu ve slině během a po 2 h 
osvětlování 40 luxy fluorescenčního světla 



Schematický nákres sítnice lidského oka jejíž buňky 
tvoří dvě funkčně i morfologicky odlišné dráhy: 

Neuronální dráha  
obrazového vidění 

Melanopsin 

Neuronální dráha 
neobrazového vidění (NIF)  
– poprvé popsána v roce 1997 



LHb-laterální habenula 

MA-mediální amygdala 

SPZ-suparaventrikulární zóna 

LH-laterální hypotalamus 

VLPO-ventrolaterální preoptická oblast 

VTA-ventrální tegmentální oblast 

HC-hipokampus 

LC-locus coeruelus 

Light as a central modulator of circadian rhythms, sleep and affect. 
LeGates TA, Fernandez DC, Hattar S. Nat Rev Neurosci. 2014 
Jul;15(7):443-54. doi: 10.1038/nrn3743 

spánek 
osmolarita krve 

příjem potravy 
metabolismus 

přenos bolesti 

pupilární reflex 

emoce SCN - suprachiasmatická 

jádra = biologické hodiny  
 

Zraková dráha pro neobrazové vidění vede do mnoha 
struktur mozku zodpovědných za regulace kognitivních 
funkcí i orgánové fyziologie, nejsilnější svazek neuronů 

vede do biologických hodin 



Světelné znečištění 



- antropogenní faktor, který vytváří silný tlak na 
mořské, sladkovodní i terestrické ekosystémy  



Míra noční aktivity a hladina stresového hormonu kortikosteronu 
u zebřičky pestré (Taeniopygia guttata) po třech týdnech na 

nočním osvětlení dané chromatičnosti 

Alaasam VJ, et al., J. Exp. Zool. 2018;1–8. 



Biomasa sladkovodního perifytonu (společenství organismů) v 
prostředí pod sodíkovými (HPS) a LED lampami 

M. Grubisic et al. / Environmental Pollution 240 (2018) 630e638 



Snížená aktivita a růst různonožců (O. tuberculata) 
žijících v prosředí s trvalém slabým nočním světlem  

T. Luarte et al. / Environmental Pollution 218 (2016) 1147e1153 



Adaptace? 



Vliv světelného znečištění na složení mořského 
ekosystému: příklad druhové změny ve společenství 

různonožců  

C. Navarro-Barranco, L.E. Hughes / Marine Pollution Bulletin 94 (2015) 235–240 



Sběr prováděn ve Westhavelland Nature Parku v Německu v 
temném místě a místě trvale osvětleném 70 W HPS lampou, v 

roce 2014 vyměněnou za 51 W LED, 4000K 

The community of slugs was dominated by Arionidae (Arion sp.) with low numbers of 
Agriolimicidae (Deroceras sp.) and Boetgerillidae (Boetgerilla pallens) 

Roy H. A. van Grunsven et al., J. Exp. Zool. 2018;1–5. 



Citlivost dřevin k umělému světlu 



LD - Myši byly chovány na 
střídavém režimu světla 
(150 lx) a naprosté tmy  
 
DLAN- nebo na střídavém 
režimu světla (150 lx) a 
šera (5 lx).  
Tělesná hmotnost jim byla 
měřena po dvou týdnech. 







Světelné znečištění neovlivňuje jen cirkadiánní systém... 

Dead birds collected in one year after colliding with lit windows in Toronto 





Rozdíl v osídlenosti kostelů netopýrem ušatým 
(Plecotus auritus) mezi lety 1980 a 2016 v závislosti na 

změně osvětlenosti kostela (Švédsko) 

Rydell J. et al., R Soc Open Sci. 2017 Aug 9;4(8):161077 



Světelné znečištění: 
  
1)   snižuje míru synchronizace cirkadiánního pacemakeru s 
vnějším časem. Biorytmy pak mají nízkou amplitudu a některé z 
nich „volně běží“ podle svého endogenního nastavení. Výsledkem 
je neekonomické využití energetických zdrojů organismu, 
postupné vyčerpávání a nedokonalá noční regenerace organismu  
 
2)    snižuje hladinu melatoninu jednak snížením amplitudy (viz 1), 
ve vyšších intenzitách, či u citlivějšího organismu (nemusí být je 
noční tvorové, ale také děti) působí přímo proti syntéze 
melatoninu 
 
3) zvyšuje hladinu aktivizujících neurotransmiterů a 
neurohormonů mozku, které zvyšují bdělost a snižují ospalost a 
kvalitu spánku 
 
4)     ovlivňuje ekosystém – potravní řetězec, složení společenstev, 
migraci... 



Způsoby redukce dopadu světelného 
znečištění na přírodu 

• chránit alespoň vybrané oblasti před umělým 
světlem 

• omezit dobu osvětlení 

• redukovat únik světla mimo osvětlované místo 

• zmírnit/ regulovat intenzitu osvětlení 

• změnit spektrální složení světla 

• přestat přemýšlet o světle jako o estetickém 
prvku noční krajiny 
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