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Zarys treści: Rytmika okołodobowa charakteryzuje metabolizm wszystkich ma-
kroskładników pokarmowych – węglowodanów, lipidów i białek. Funkcjonowanie
systemu zegarowego organizmu składającego się z zegara nadrzędnego w jądrach
nadskrzyżowaniowych podwzgórza (SCN) i zegarów obwodowych jest synchroni-
zowane z dobowymi zmianami światła i ciemności przez sygnały świetlne dociera-
jące do SCN za pośrednictwem drogi siatkówkowo-podwzgórzowej. Właściwa syn-
chronizacja systemu zegarowego organizmu może zostać zakłócona przez impulsy
świetlne w ciemnej fazie doby. Skutkiem tego są m.in. zmiany w funkcjonowaniu
metabolizmu. Wykazano związek natężenia światła w nocy na różnych obszarach
z częstością występowania otyłości. Stwierdzono, że większa intensywność światła
wiąże się z większym otłuszczeniem ciała, wyższym stężeniem cholesterolu LDL
i triglicerydów oraz zmniejszonym stężeniem HDL w krążeniu, a także zmniejsze-
niem wrażliwości na insulinę, co oznacza zwiększenie ryzyka otyłości, miażdżycy
i cukrzycy typu 2. Światło w nocy przedłuża dominujące w fazie jasnej u ludzi
efekty układu współczulnego, takie jak podwyższone ciśnienie krwi, podwyższone
stężenie glukozy we krwi i wzmożona częstotliwość uderzeń serca. U myszy pod
wpływem światła w nocy obserwowano zmniejszoną ekspresję genów zegarowych
i zmiany rytmu okołodobowego w podwzgórzu i tkankach ważnych dla regulacji
metabolizmu. Podobne efekty, jak te powodowane przez światło w ciemnej fazie
doby, stwierdzano u myszy z mutacjami genów zegarowych. Światło w nocy wy-
wołuje także zmiany w dobowych rytmach hormonów zaangażowanych w regula-
cję metabolizmu. Zmiany w rytmach hormonów osi podwzgórzowo-przysadkowo-
tarczycowej i nadnerczowej mogą znosić wzrost wydzielania hormonów zapew-
niający przygotowanie metabolizmu do dziennej aktywności. Szkodliwe działanie
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światła w ciemnej fazie doby może również wynikać ze zmniejszenia działania
melatoniny – antyoksydacyjnego i przeciwzapalnego, hipotensyjnego, antyestroge-
nowego i normalizującego metabolizm lipidów.

Słowa kluczowe: rytmy biologiczne, metabolizm, melatonina, światło w nocy

1. Wstęp

Rytmika dobowa metabolizmu umożliwia optymalne powiązanie zapotrzebo-
wania organizmu na energię z jej produkcją i wykorzystaniem. Następstwo pro-
cesów ustawione przez system zegarowy organizmu powinno zapewniać ich opty-
malny przebieg, najbardziej korzystny energetycznie, dostosowany do warunków
środowiskowych wewnętrznych i zewnętrznych. Synchronizacja rytmów warunkuje
prawidłowe działanie metabolizmu. Około 10% transkryptomu u ssaków wykazuje
okołodobowe oscylacje. Wśród genów o rytmicznej ekspresji wiele uczestniczy w ko-
ordynacji metabolizmu makroskładników pokarmowych – białek, lipidów i węglo-
wodanów. Okołodobowe rytmy wykazują także osoczowe stężenia hormonów zaan-
gażowanych w regulację metabolizmu i bilansu energetycznego, a więc pobierania
pokarmu i wydatku energetycznego (Fonken i Nelson, 2014). System kontrolujący
rytmy okołodobowe w organizmie składa się z nadrzędnego zegara w obrębie jąder
nadskrzyżowaniowych podwzgórza (SCN, suprachiasmatic nuclei) oraz zegarów
w tkankach obwodowych. Endogenny rytm zegara w SCN jest modulowany przez
sygnały świetlne docierające do SCN drogą siatkówkowo-podwzgórzową. Zegar
nadrzędny koordynuje funkcjonowanie zegarów obwodowych drogami nerwowymi
i humoralnymi i tymi drogami otrzymuje też informacje zwrotne. Funkcjonowanie
zegarów obwodowych podlega także wpływowi czynników metabolicznych za po-
średnictwem receptorów jądrowych i zmian epigenetycznych (Potter i in., 2016).
Obszary podwzgórza związane z regulacją bilansu energii otrzymują sygnały bez-
pośrednią drogą z SCN. Rozprzężenie zegara centralnego i zegarów obwodowych
albo zmiany w sprzężeniu zwrotnym między zegarem i metabolizmem wywoły-
wane są m.in. przez impulsy świetlne w ciemnej fazie doby. Niepełna ciemność
podczas snu może powodować desynchronizację rytmów dobowych procesów bio-
chemicznych, fizjologicznych i behawioralnych (Froy, 2010). Celem tego opracowa-
nia jest scharakteryzowanie efektów metabolicznych „zanieczyszczenia światłem”,
czyli rozjaśnienia fazy ciemnej przez nocne oświetlenie. W zakres pracy nie wcho-
dzi natomiast problem przesunięcia u ludzi okresu aktywności na porę nocy przez
wykonywanie pracy zmianowej.

2. Molekularny mechanizm zegara biologicznego

Zarówno w SCN, jak i w zegarach obwodowych funkcjonuje mechanizm opar-
ty na pętlach transkrypcyjno-translacyjnych sprzężeń zwrotnych. Geny zegarowe
kodują czynniki transkrypcyjne CLOCK (ang. circadian locomotor output cycles
caput) i BMAL1 (ang. brain and muscle arnt-like protein 1 ), które tworzą he-
terodimer indukujący transkrypcję następnych genów zegarowych – Period 1, 2
i 3 (Per) i Cryptochrome 1 i 2 (Cry). Białka PER 1-3 i CRY 1,2 gromadzą się
w cytoplazmie podczas jasnej fazy doby i po osiągnięciu odpowiedniego stężenia
przemieszczają się do jądra, gdzie powodują represję genów czynników CLOCK
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i BMAL. Pełny cykl obejmujący transkrypcję Per i Cry oraz syntezę PER i CRY
trwa około 24 godzin. Heterodimer CLOCK:BMAL1 indukuje także ekspresję ge-
nów receptorów sierocych związanych z kwasem retinowym Rev-erb i Rora, które
hamują ekspresję genu BMAL1 (Fonken i Nelson, 2014).

Na ekspresję genów zegarowych wpływają składniki pokarmowe za pośrednic-
twem receptorów jądrowych. Ładunek energetyczny komórki sygnalizowany jest
przez aktywność kinazy aktywowanej przez AMP (AMPK) i sirtuin (SIRT), a tak-
że stosunek stężeń nukleotydów NAD/NADH. Wpływ na ekspresję genów zega-
rowych wykazano m.in. dla glukozy, aminokwasów i kwasów tłuszczowych (Froy,
2010).

3. Okołodobowa rytmika metabolizmu

Rytmika okołodobowa charakteryzuje metabolizm wszystkich makroskładni-
ków pokarmowych – węglowodanów, lipidów i białek. Mechanizm zegarowy wpływa
na ekspresję genów enzymów metabolicznych zarówno bezpośrednio, przez wpływ
heterodimeru CLOCK-BMAL1 na transkrypcję, jak i za pośrednictwem rytmicznie
działających czynników hormonalnych (Bailey i in., 2014).

3.1. Metabolizm węglowodanów

Stężenie glukozy w osoczu, zarówno u ludzi, jak i gryzoni laboratoryjnych, pod-
lega oscylacjom okołodobowym z niższymi poziomami podczas snu, niż w okresie
czuwania. Rytm aktywności nie wydaje się jednak jedynym czynnikiem wpływa-
jącym na okołodobowy rytm stężenia glukozy w osoczu. Na podporządkowanie
go endogennemu zegarowi głównemu wskazuje szczyt występujący przed rozpo-
częciem dziennej aktywności, znany jako dawn phenomenon (Bolli i in., 1984), tj.
oscylacje utrzymujące się podczas głodzenia i ich zanik po ablacji chirurgicznej
SCN (La Fleur i in., 1999). Podobnie fluktuacje zawartości glikogenu w wątro-
bie utrzymują się u gryzoni podczas głodzenia (Ishikava i Shimazu, 1976). Wa-
hania okołodobowe w poziomie glikogenu wynikają ze zmian aktywności syntazy
i fosforylazy glikogenu (Ishikawa i Shimazu, 1976). Dobowe wahania intensywno-
ści wątrobowej glukoneogenezy i glikogenolizy przebiegają równolegle. Ich szczyt
w fazie przejścia od fazy uśpienia do stanu czuwania wynika w glukoneogenezie
z maksymalnej aktywności karboksykinazy fosfoenolopiroginianowej (Kida i in.,
1980), a w metabolizmie glikogenu z maksymalnej aktywności fosforylazy gliko-
genu (Ishikawa i Shimazu, 1976). Dobowe fluktuacje wątrobowego metabolizmu
glikogenu i glukoneogenezy są regulowane przez zegar okołodobowy w wątrobie
(Lamia i in., 2008; Zhang i in., 2010). Na skutek mutacji genu Clock obserwowa-
no zmniejszenie oscylacji zawartości glikogenu w wątrobie i aktywności syntazy
glikogenu. Glukoneogeneza jest regulowana przez CRY drogą beta adrenergiczną
za pośrednictwem białka wiążącego odcinek regulowany przez cAMP (Bailey i in.,
2014).

Regulacja okołodobowa homeostazy glukozy obejmuje także wydzielanie insu-
liny i wrażliwość tkanek na nią. Stężenie insuliny w osoczu wzrasta po posiłkach
(Kalsbeek i Strubbe, 1998), zależy jednak także od centralnego zegara w SCN.
Wykazano, że obustronne usunięcie SCN powoduje obniżenie wrażliwości na in-
sulinę (Coomans i in., 2013). Dobowe zmiany w wykorzystywaniu glukozy przez
mięśnie szkieletowe i mięsień sercowy utrzymują się w warunkach ex vivo, co wska-
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zuje na działanie wewnątrztkankowych mechanizmów zegarowych. Usunięcie ge-
nów zegarowych w mięśniu sercowym i mięśniach szkieletowych powoduje zmiany
w dobowych rytmach utleniania glukozy i syntezy glikogenu (Bailey i in., 2014).

3.2. Metabolizm lipidów

Rytm dobowy metabolizmu lipidów jest zgodny z rytmami snu/czuwania i spo-
żywania pokarmu, jednak obserwuje się go także podczas głodzenia, w ciągłym
przyćmionym oświetleniu i cogodzinnym izokalorycznym przyjmowaniu pokarmu
(Dallman i in., 2012). Wchłanianie jelitowe lipidów wykazuje u gryzoni fluktuacje
dobowe z większą intensywnością w okresie wyższej aktywności (ciemna faza) (Pan
i Hussain, 2009). Ta rytmika jest pod kontrolą zegarów okołodobowych, których
występowanie stwierdzono w różnych odcinkach przewodu pokarmowego (Bailey
i in., 2014). Rytmy okołodobowe obserwuje się w stężeniach wolnych kwasów tłusz-
czowych w osoczu z wyższymi poziomami w okresach braku aktywności zarówno
u ludzi (Chua i in., 2013), jak i gryzoni (Shostak i in., 2013). W przeciwieństwie
do tego, maksymalne stężenie triglicerydów w krążeniu występuje w okresie do-
bowej aktywności – u ludzi 8 godzin po włączeniu światła (Dallmann i in., 2012),
a u szczurów w nocy (CT 18) (Pan i Hussain, 2007). Ekspresja genów kluczowych
enzymów w metabolizmie lipidów oraz głównego lipogennego czynnika transkryp-
cyjnego – białka wiążącego element sterolowy (SREBP), wykazuje również ryt-
mikę okołodobową (Matsumoto i in., 2009; Shostak i in., 2013; Adamovich i in.,
2014). REV-ERBα reguluje dobowy rytm SREBP, kluczowych enzymów w syn-
tezie kwasów tłuszczowych (syntaza kwasów tłuszczowych, karboksylaza acetylo-
CoA) i syntezie kwasów żółciowych (hydroksylaza 7α-cholesterolowa) (Le Martelot
i in., 2009). Wykazano również rytmy okołodobowe w ekspresji genów enzymów
zaangażowanych w lipolizę (lipaza hormonozależna, adipocytarna lipaza triglice-
rydów) i utlenianie kwasów tłuszczowych (palmitoilotransferaza karnitynowa, de-
hydrogenaza średniołańcuchowych acylo-CoA) (Shostak i in., 2013). Stwierdzono,
że rytmiczność ta zależy od genów zegarowych, ponieważ nie występuje u myszy
ich pozbawionych lub zawierających geny zmutowane. U tych myszy obserwuje się
stłuszczenie wątroby (Turek i in., 2005) oraz zmiany metabolizmu lipidów prowa-
dzące do otyłości i miażdżycy, objawiające się podwyższonym stężeniem VLDL
i triglicerydów w krążeniu (Raspe i in., 2002; Gooley i Chua, 2014).

Koordynacja metabolizmu lipidów przez zegar okołodobowy jest warunkiem
zachowania prawidłowych faz metabolizmu adipocytów białej tkanki tłuszczowej,
tzn. gromadzenia triglicerydów w fazie aktywnej i lipolizy z uwalnianiem kwa-
sów tłuszczowych w fazie nieaktywnej (katabolicznej). Mutacje genów zegarowych
powodują zablokowanie uwalniania kwasów tłuszczowych w fazie nieaktywnej i wy-
stąpienie otyłości (Shostak i in., 2013).

3.3. Metabolizm białka i aminokwasów

Synteza DNA i naprawa DNA są najbardziej intensywne pod koniec okresu
aktywności (Garcia i in., 2001). Maksimum syntezy białka przypada w sercu na
okres snu, natomiast w mięśniach szkieletowych w aktywnej fazie doby (Bailey
i in., 2014). Badania z wykorzystaniem mikromacierzy wykazały u myszy rytmicz-
ne zmiany w ekspresji genów białek związanych z proteolizą i autofagią pod koniec
fazy nieaktywnej oraz zależność tych rytmów od obecności genu Bmal1 (Reddy
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i in., 2006). Dobowe zmiany w stężeniu wolnych aminokwasów w krążeniu, osią-
gające maksimum w fazie aktywnej, wydają się niezależne od spożywania białka,
skoro utrzymują się zarówno w czasie głodzenia, jak i przy spożywaniu pożywie-
nia pozbawionego białka (Bailey i in., 2014). Rytmicznym zmianom intensywności
degradacji w ciągu doby podlegają białka zegara biologicznego zaangażowane w re-
gulację turnover białek CRY (Yoo i in., 2013).

4. Wpływ światła na rytmy dobowe

Światło jest głównym zewnętrznym czynnikiem wpływającym na pracę zegara
biologicznego, synchronizującym ją z cyklicznymi zmianami światła i ciemności.
W warunkach stałej ciemności lub ciągłego rozproszonego światła okres rytmów
odbiega w niewielkim stopniu od 24 godzin. Światło docierające do SCN dro-
gą siatkówkowo-podwzgórzową indukuje szybkie zmiany w aktywności neuronów.
Pod wpływem pulsów światła stwierdzano u chomików i myszy w SCN ekspresję
natychmiastowych wczesnych genów (Guido i in., 1999; Porterfield i in., 2007). Puls
światła w fazie ciemnej powoduje też w SCN szybką indukcję genu białka PER1
i może wywołać przesunięcie fazowe rytmów okołodobowych (Schwartz i in., 2011).
Najsilniej pobudza SCN u ludzi i gryzoni światło o falach krótkich, niebieskie, na-
tomiast fale długie, czerwone, nie aktywują komórek zwojowych siatkówki, które
wysyłają aksony do SCN (Hattar i in., 2003). Pobudzone przez światło neuro-
ny SCN za pośrednictwem jąder przykomorowych podwzgórza (PVN), pośrednio
bocznych komórek rdzenia kręgowego (IML) i górnego zwoju szyjnego, przekazu-
ją do szyszynki impulsy hamujące wydzielanie melatoniny. Zapadnięcie ciemności
znosi hamowanie syntezy i wydzielania melatoniny, która z kolei działa hamująco
na ekspresję genów zegarowych w SCN (Arendt, 1988).

4.1. Metaboliczne efekty światła w nocy

Około 99% populacji w USA i Europie doświadcza działania światła w nocy
(Navara i Nelson, 2007). Chroniczna, to znaczy trwająca ponad 1 tydzień ekspo-
zycja w nocy na światło o intensywności 5 lx, co jest porównywalne do zanieczysz-
czenia światłem na obszarach zurbanizowanych, jest wystarczająca do wywołania
zmian w funkcjonowaniu rytmów dobowych zarówno u gryzoni wykazujących noc-
ną lub dzienną aktywność, jak i u ludzi. Zmienia u gryzoni funkcjonowanie genów
zegarowych w SCN i w tkankach obwodowych (Fonken i in., 2013). Światło o in-
tensywności 5 lx tłumiło u myszy i chomików w SCN i wątrobie ekspresję genów
i białek PER1 i PER2, BMAL1, CRY1, CRY2 i Rev-erbα (Fonken i in., 2013;
Bedrosian i in., 2013).

Wielokrotnie stwierdzano związek między ekspozycją na światło w nocy a masą
ciała. W badaniach populacyjnych stwierdzono związek natężenia światła w nocy
na różnych obszarach z częstością występowania otyłości (Rybnikova i in., 2014).
Znaleziono także korelację między stopniem elektryfikacji różnych obszarów a czę-
stością występowania otyłości (Wyse i in., 2011). Badania przeprowadzone wśród
Amiszów, którzy nie są poddani działaniu oświetlenia elektrycznego ani takich źró-
deł światła jak telewizja i komputery, wykazały, że występowanie u nich otyłości
jest znacznie mniejsze, niż w ogólnej populacji w USA (Tremblay i in., 2008). Po-
równując wskaźniki metaboliczne u starszych osób śpiących przy natężeniu światła
poniżej i powyżej 3 lx, stwierdzono, że większe natężenie światła wiąże się ze zwięk-
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szeniem BMI, obwodu pasa, stężenia cholesterolu LDL i triglicerydów, a zmniejsze-
niem stężenia HDL w krążeniu, czyli wzrostem ryzyka otyłości i dyslipidemii. Nie
stwierdzono jednak między obydwoma grupami różnic we wskaźnikach metaboli-
zmu glukozy, które mogłyby wskazywać na ryzyko rozwoju cukrzycy typu II, ani
też w dobowym wydalaniu 6-sulfatoksymelatoniny, stanowiącym miarę wydziela-
nia melatoniny w ciągu doby (Obayashi i in., 2014). U myszy rozproszone światło
w ciemnej fazie doby powodowało znaczniejszy przyrost masy ciała powiązany ze
zmniejszeniem wydatku energetycznego, zwiększeniem utleniania węglowodanów
i zredukowania utleniania tłuszczu. Jednocześnie nie obserwowano różnic w spo-
życiu pokarmu w porównaniu z myszami hodowanymi w warunkach fazy ciemnej
niezakłóconej światłem (Borniger i in., 2014). Można zatem przypuszczać, że nie
ilość spożywanego pokarmu, ale zmiany w regulacji rytmiki dobowej spowodowane
światłem działającym w fazie ciemnej stanowiły przyczynę zwiększenia odkłada-
nia tłuszczu. W innych badaniach skutkiem ekspozycji myszy w nocy na światło
rozproszone 5 lx było zwiększenie przyrostu masy ciała, czemu towarzyszyły zmia-
ny rytmów okołodobowych w podwzgórzu i tkankach ważnych dla regulacji me-
tabolicznych. Obniżeniu uległa amplituda rytmów PER1 i PER2 w podwzgórzu
i ekspresja wszystkich, oprócz jednego, genów zegarowych w wątrobie. Ponadto
stłumiona została ekspresja Rev-erbα w wątrobie i tkance tłuszczowej (Fonken
i in., 2013a).

Światło w nocy wpływa na wydzielanie insuliny i jej działanie w tkankach obwo-
dowych. W hodowli wysepek Langerhansa szczurów stwierdzono, że światło w nocy
zaburza rytmikę transkrypcji genów zegarowych i synchronizację między wysepka-
mi, a także zmniejsza stymulowane przez glukozę wydzielanie insuliny (Qian i in.,
2013). Wpływ światła w nocy na wrażliwość tkanek na insulinę u szczurów zależy
od czasu ekspozycji, intensywności i długości fali. W świetle białym o intensyw-
ności 50 lx i 150 lx stwierdzano większą odpowiedź glikemiczną, niż w 5 lx i 20 lx,
ale przy wszystkich intensywnościach powyżej 5 lx następowało zmniejszenie ak-
tywności lokomotorycznej. Po analizie działania fal światła o różnych długościach
okazało się, że tylko zielone światło zmniejszało wrażliwość na insulinę, natomiast
czerwone i niebieskie nie wywoływały takiego efektu (Opperhuizen i in., 2017).
Efekty podobne do wywieranych przez światło w ciemnej fazie doby stwierdzano
u myszy z mutacją genów zegarowych, u których obserwowano zmniejszone wy-
dzielanie insuliny i zaburzoną tolerancję glukozy (Turek i in., 2005; Marcheva i in.,
2010).

Światło w nocy przedłuża dominujące w fazie jasnej u ludzi efekty charaktery-
styczne dla układu współczulnego, jak podwyższone ciśnienie krwi, podwyższone
stężenie glukozy i wzmożona częstotliwość uderzeń serca w czasie, w którym po-
winien działać układ przywspółczulny. Powoduje to „autonomiczne pomieszanie”
(ang. autonomic confusion) (Korkmaz i in., 2009). Działanie układu przywspół-
czulnego opiera się na autonomii narządów, ponieważ zwoje przywspółczulne znaj-
dują się w ich ścianach. Układ współczulny natomiast ma działanie systemowe,
ponieważ jego zwoje położone w oddaleniu od narządów unerwianych wpływa-
ją na funkcjonowanie różnych narządów jednocześnie, w tym na układ krążenia,
w którym reguluje mięśnie gładkie ścian naczyń (Korkmaz i in., 2009).

Do zmian metabolicznych spowodowanych światłem w nocy przyczyniają się
zmiany w rytmach hormonów. Zmiany w rytmach hormonów osi podwzgórzowo-
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przysadkowo-tarczycowej czy nadnerczowej mogą znosić wzrost ich wydzielania
zapewniający przygotowanie metabolizmu do dziennej aktywności. Stężenie korty-
zolu u gatunków o dziennej aktywności osiąga maksimum wcześnie rano, w ciągu
35 min. od przebudzenia (Hacklebridge i in., 2005). Maksymalne stężenie hormonu
tyreotropowego (TSH) pojawia się między 2:00 a 4:00 rano (Russel i in., 2008).
Stężenie melatoniny u ludzi wykazuje maksimum między północą i 4:00 rano,
a poddanie działaniu światła w tym czasie hamuje jej wydzielanie przez całą noc
(Touitou i in., 2017). Rytm ekspresji genu i stężenia leptyny w krążeniu maksimum
u ludzi osiąga w nocy (Froy, 2010).

Metaboliczne efekty światła w nocy są porównywalne do skutków mutacji lub
delecji genów zegarowych. Mutacje genu Clock powodują obok zaburzeń rytmiki
okołodobowej zwiększenie masy ciała i osoczowych stężeń glukozy, cholesterolu,
triglicerydów i leptyny. Delecja genu Bmal1 zmienia rytm spożywania pokarmu,
wywołuje wzrost stężenia wolnych kwasów tłuszczowych w krążeniu, zwiększa od-
kładanie tłuszczu i powoduje tworzenie ektopowych złogów tłuszczu w mięśniach
i wątrobie, a także zaburza wydzielanie i działanie insuliny. Mutacje Cry prowadzą
do zwiększenia u myszy podatności na adipogenne działanie diety. Usunięcie Cry1
zwiększa odkładanie tłuszczu i wywołuje zmiany w metabolizmie glukozy. Mutacje
Per1 /2 /3 także zwiększają odkładanie tłuszczu (Fonken i Nelson, 2014).

4.2. Melatonina

Szkodliwość efektów światła w ciemnej fazie doby może wynikać też z ograni-
czenia metabolicznych funkcji melatoniny, które zostały już bardzo dobrze udoku-
mentowane. Dyskusyjne jednak pozostaje, czy przyćmione światło o natężeniu wy-
stępującym w nocy w domach mieszkalnych zmienia rytm i/lub powoduje zmniej-
szenie wydzielania melatoniny u ludzi. W warunkach działania przyćmionego świa-
tła u ludzi stwierdzano znikome zmiany w stężeniu melatoniny w osoczu (Zeitzer
i in., 2000) i w ilości wydalanego metabolitu melatoniny – 6-sulfatoksymelatoniny
w moczu (Davis i in., 2001; Levallois i in., 2001; Obayashi i in., 2013 ). Uważa
się, że w przypadku hamowania wydzielania melatoniny przez światło wrażliwość
gryzoni laboratoryjnych jest większa, niż ludzi (Fonken i Nelson, 2014).

Melatonina odgrywa znaczącą rolę w regulacji funkcjonowania komórek tkan-
ki tłuszczowej, zarówno białej, jak i brunatnej. W badaniach in vitro melatonina
indukowała w preadipocytach ekspresję genów Clock, Bmal1 i Per1 obok genu
syntazy kwasów tłuszczowych, zwiększała uwalnianie leptyny i intensywność lipo-
genezy, a hamowała aktywność lipolityczną (Alonso-Vale i in., 2008). Podawana
starszym szczurom natomiast wzmagała także ekspresję i wydzielanie leptyny, ale
przyczyniało się to do zwiększania lipolizy i zmniejszenia masy tkanki tłuszczowej
(Rasmussen i in., 1999). Melatonina nadaje także dobowy rytm stężeniu leptyny
w osoczu (Chakir i in., 2015). W brunatnej tkance tłuszczowej stymuluje prolife-
rację i tempo metabolizmu adipocytów (Tan i in., 2011).

Usunięcie szyszynki powoduje zmniejszenie wydzielania insuliny i nietolerancję
glukozy. Nocny wyrzut melatoniny przez stymulację wydzielania glukagonu u ludzi
wzmaga produkcję glukozy podczas nocnej przerwy w przyjmowaniu posiłków, co
jest szczególnie ważne dla funkcjonowania mózgu (Chakir i in., 2015).

Za związane z właściwościami antyoksydacyjnymi i przeciwzapalnymi melato-
niny można uznać wzmożenie pod wpływem światła w nocy procesów zapalnych –
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zwiększenie ekspresji TNFalfa w białej tkance tłuszczowej i stężenia cytokin pro-
zapalnych w osoczu (Fonken i in., 2013a; 2013b). Ze względu na antyestrogenowe
działanie melatoniny, skutkiem zmniejszenia jej wydzielania przez światło w nocy
jest wzrost działania estrogenów, co może przyczyniać się do zagrożenia rozwojem
nowotworów zależnych od estrogenów (Russart i Nelson, 2018).

Wyraźny wydaje się związek melatoniny z regulacją ciśnienia krwi. Jej recep-
tory występują w ścianach naczyń krwionośnych oraz w częściach mózgu odpo-
wiedzialnych za regulację ciśnienia krwi. Usunięcie szyszynki powoduje u szczurów
wzrost ciśnienia krwi. U szczurów stanowiących model nadciśnienia samoistnego
(SHR) stwierdzono obniżony poziom melatoniny w nocy. Podawanie melatoniny
szczurom SHR powodowało zarówno obniżenie ciśnienia krwi, jak i redukcję w ner-
kach procesów zapalnych i stresu oksydacyjnego (Korkmaz i in., 2009), a także
zmniejszenie częstości uderzeń serca i zmianę w proporcji receptorów beta1/beta2
w sercu (Girouard i in., 2004). Zmniejszony poziom melatoniny obserwowano rów-
nież u osób z nadciśnieniem, u których nie dochodziło w nocy do obniżenia ciśnie-
nia, a podanie 3 mg melatoniny 1 godz. przed snem normalizowało dobowy rytm
ciśnienia (Korkmaz i in., 2009).

Istnieją dowody wskazujące, że zmniejszanie się z wiekiem wydzielania melato-
niny przyczynia się do przyrostu masy tkanki tłuszczowej u starszych osobników.
Podawanie melatoniny redukuje u starszych szczurów tłuszczową tkankę brzuszną
i obniża stężenie leptyny w osoczu. Przeciwdziała także efektom wywołanym przez
dietę wysokotłuszczową – przyrostowi masy tkanki tłuszczowej i insulinooporności.
Przywraca właściwą dla młodszych zwierząt temperaturę ciała, aktywność fizycz-
ną i osoczowe stężenie kortykosteronu (Rasmussen i in., 1999). U ludzi wydziela-
nie melatoniny również maleje z wiekiem, a także jest niższe w wielu schorzeniach
z wiekiem związanych, w tym w chorobach układu krążenia – w nadciśnieniu i cho-
robie wieńcowej. Do obniżenia stężenia melatoniny przyczynia się także stosowanie
w celach terapeutycznych w tych schorzeniach inhibitorów receptorów beta adre-
nergicznych, które hamują syntezę melatoniny w szyszynce. Wykazano proporcjo-
nalną do dawki zależność między blokowaniem receptorów beta adrenergicznych
i zmniejszeniem stężenia melatoniny w nocy w osoczu u ludzi (Nathan i in., 1997).

Niższy poziom melatoniny obserwuje się także u osób z dyslipidemią. Wykaza-
no, że melatonina hamuje powstawanie cholesterolu i gromadzenie LDL w mono-
cytach, obniża stężenie cholesterolu całkowitego, VLDL i LDL, w osoczu, a pod-
nosi stężenie HDL. Wywiera także na LDL działanie antyoksydacyjne. Stwierdzo-
no, że szczególnie silny antyoksydacyjny efekt wywierają metabolity melatoniny
(Dominguez-Rodriguez i in., 2010).

Wyniki badań Obayashi i in. (2013) sugerują, że efekty metaboliczne światła
w nocy zmieniają się wraz z jego intensywnością, a zaburzenia w metabolizmie
lipidów pojawiają się przy mniejszej intensywności światła, niż zmiany w home-
ostazie glukozy. Mogłoby to oznaczać szczególnie duże zagrożenie dyslipidemią
i miażdżycą z powodu działania światła w nocy, pojawiające się przy jego mniej-
szej intensywności.

5. Podsumowanie

Światło w nocy o intensywności odpowiadającej „zanieczyszczeniu światłem”
wynikającemu z nocnego oświetlenia otoczenia człowieka wpływa na metabolizm.
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Powoduje zmiany usposabiające do powstawania otyłości, insulinooporności i dys-
lipidemii. Dominujący w jego działaniu na metabolizm jest wpływ na ekspresję
genów zegarowych. Zbyt mało zbadana wydaje się zależność u ludzi różnych efek-
tów metabolicznych światła w nocy od jego natężenia.
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ENG Light at night affects metabolism

Abstract: Metabolism of all macronutrients – carbohydrates, lipids and proteins un-
dergoes circadian rhythmicity. Circadian rhythms also show plasma concentrations of
hormones involved in the regulation of metabolism. The system controlling circadian
rhythms in the body consists of a master clock within the suprachiasmatic nuclei of the
hypothalamus (SCN) and clocks in peripheral tissues. The endogenous rhythm in the
SCN is modulated by light signals reaching the SCN via retinohypothalamic tract. The
master clock coordinates the functioning of peripheral clocks by nerve and humoral ways
and receives feedback information. The decoupling of the central clock and peripheral
clocks, or changes in the feedback between clock and metabolism, are caused among
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others by light pulses in the dark phase of the day. Incomplete darkness during sleep
may cause desynchronization of the diurnal rhythms of biochemical, physiological and
behavioral processes. The relationship of light intensity at night in different areas with
the incidence of obesity has been demonstrated. Higher light intensity has been found
to be associated with increased fatness, LDL cholesterol and triglycerides levels and de-
creased HDL concentrations in the circulation, as well as decrease in insulin sensitivity
i.e. an increase in the risk of obesity, atherosclerosis and diabetes type 2. Light at night
extends the sympathetic drive dominating in the light phase in humans, such as elevated
blood pressure, elevated blood glucose levels and increased heart rate. The diminished
expression of clock genes and changes in circadian rhythms in the hypothalamus and
tissues important for metabolic regulations were observed in mice under the influence
of light at night. Similar effects to those caused by light in the dark phase of the day
were found in mice with a clock gene mutations. Nighttime light evokes also changes in
diurnal rhythms of hormones engaged in metabolic regulations. Alterations in the rhy-
thms of the hypothalamo-pituitary-thyroid or adrenal axis hormones can eliminate the
dawn time increase in their secretion, ensuring the preparation of metabolism for daily
activity. The detrimental effects of light in the dark phase of the day may also result from
the reduction of melatonin functions, its antioxidant and anti-inflammatory, hypotensive,
anti-estrogenic and lipid metabolism normalizing effects.

Key words: biological rhythms, metabolism, melatonin, light at night
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