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Μοριακοί μηχανισμοί κιρκάδιων
ρυθμών: μελέτη σε πειραματόζωα
και οι πρώτες ενδείξεις στον άνθρωπο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο βηματοδότης είναι μία αυτοσυντηρούμενη λειτουργική οντότη
τα, εντοπιζόμενη στους υπερχιασματικούς πυρήνες του εγκεφά
λου, που επιτρέπει στους οργανισμούς να αντιμετωπίζουν ή να
ανταποκρίνονται σε χρονικά συγκεκριμένες λειτουργίες. Αυτός ο
βηματοδότης, ο οποίος είναι επίσης γνωστός ως «κιρκάδιο ρολόι»,
θα πρέπει να είναι συντονισμένος με τον περιβαλλοντικό χρόνο, έτσι
ώστε να επιτυγχάνεται φυσιολογική ομοιόσταση. Τα clock genes
(γονίδια ρύθμισης κιρκάδιου ρυθμού) κωδικοποιούν πρωτεΐνες, οι
οποίες εισέρχονται στον πυρήνα και καταστέλλουν τη μεταγραφή
ομοειδών γονιδίων τους, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο συντονισμός με
τον περιβαλλοντικό χρόνο. Η ανασκόπηση υπογραμμίζει τις δομι
κές και λειτουργικές παραμέτρους αυτών των clock genes, καθώς
και τους μοριακούς μηχανισμούς μέσω των οποίων υποστηρίζουν
την οργάνωση του συστήματος του κιρκάδιου ρυθμού. (Δελτ Α΄
Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών 2006, 53(2):125-133)
Λέξεις ευρετηριασμού: βηματοδότης, κιρκάδιο ρολόι, γονίδια ρύθ
μισης κιρκάδιου ρυθμού, μοριακοί μηχανισμοί, κιρκάδιοι ρυθμοί.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο όρος «κιρκάδιος» προέρχεται από τις λατινικές λέξεις «circa»,
που σημαίνει «περίπου» και «dies» που σημαίνει «ημέρα». Οι κιρ
κάδιοι ρυθμοί είναι αυτοσυντηρούμενοι, περίπου 24ωροι ρυθμοί
(24.2)1, οι οποίοι υπάρχουν στους περισσότερους ζωντανούς
οργανισμούς, από τους μονοκύτταρους οργανισμούς έως τα θη
λαστικά, και επιτρέπουν στον οργανισμό να αντεπεξέρχεται στον
κύκλο φωτός - σκοταδιού. Ορίζονται βάσει τριών φαινομενολογι
κών κριτηρίων2,3. Το πρώτο κριτήριο είναι ότι οι κιρκάδιοι ρυθμοί
επιμένουν σε σταθερές συνθήκες, με ενδογενή κιρκαδιανή περίοδο
περίπου 24 ωρών. Το δεύτερο κριτήριο είναι ότι αυτοί οι ρυθμοί
είναι ανεξάρτητοι της θερμοκρασίας, έτσι ώστε να εξελίσσονται
σχεδόν πάντοτε με τον ίδιο ρυθμό (ίδια περιοδικότητα), ανεξάρτη
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τα της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος. Τέλος, το
τρίτο κριτήριο είναι ότι αυτοί οι ενδογενείς ρυθμοί,
περίπου 24 ωρών, μπορούν να συγχρονιστούν σε
ακριβώς 24 ώρες, επηρεασμένοι από περιβαλλοντι
κούς παράγοντες, όπως κύκλοι φωτός / σκοταδιού,
κοινωνικές αλληλεπιδράσεις κ.ά.
Το κιρκάδιο σύστημα των θηλαστικών απαρ
τίζεται από τρεις κύριες συνιστώσες, οι οποίες
οδηγούν στην παραγωγή και το συντονισμό του
3
βηματοδότη : α) έναν ενδογενή κιρκάδιο βηματοδό
τη, β) μία οδό εισροής δεδομένων (input pathway),
για την ανίχνευση και τη σηματοδότηση περιβαλλο
ντικών χρονικών υποδείξεων (παραμέτρων) για το
συντονισμό του βηματοδότη και γ) οδούς «εκροής»
πληροφοριών (output pathway), για την έκφραση
έκδηλων ρυθμών περιοδικότητας στη βιοχημεία,
φυσιολογία και συμπεριφορά του οργανισμού.
Ο υπερχιασματικός πυρήνας (SCN) είναι ένα
αμφοτερόπλευρο συμμετρικό όργανο, το οποίο
εντοπίζεται άνωθεν του οπτικού χιάσματος του
προσθίου υποθαλάμου και επί τα εκτός της τρίτης
5,6
κοιλίας . Αφορά σε ένα ζεύγος μικροκυτταρικών
νευρικών σωματίων, το οποίο απαρτίζεται από
μικρά κυτταρικά σωμάτια, που είναι χωρισμένα σε
δύο μέρη, ανάλογα με τις νευροδραστικές ουσίες και
τις οπτικές προσεκβολές. Ο πρώτος επιστήμονας
που διαπίστωσε την ύπαρξη της οδού εισαγωγής
δεδομένων φωτός και ως επακόλουθο το ρόλο
6
του SCN, ήταν ο Robert Moore , τη δεκαετία του
1970. Χρησιμοποιώντας ραδιενεργά σημασμένα
αμινοξέα κατάφερε να ταυτοποιήσει την ύπαρξη
της αμφιβληστροειδο-υποθαλαμικής οδού (RHT),
η οποία προσεκβάλει στο SCN. Αν και ο SCN περι
γράφηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1920
από τον Gurdjian, η σημασία του, όσον αφορά σε
7,8
σχέση με τους κιρκάδιους ρυθμούς , εδραιώθηκε
στη δεκαετία του 1970, μετά από τη διαπίστωση
μίας σειράς διαταραχών του SCN.
Η ικανότητα των οργανισμών να αντεπεξέρχονται
ή να ανταποκρίνονται σε χρονικά-ειδικές συμπεριφο
ρές, εξαρτάται από το συγχρονισμό του ενδογενούς
«ρολογιού» τους με τον περιβαλλοντικό χρόνο. Η εν
σωμάτωση ή συγχρονισμός είναι η διαδικασία μέσω
της οποίας ένας περιβαλλοντικός ρυθμός, όπως ο
κύκλος σκοταδιού - φωτός, μπορεί να ρυθμίσει την
ενδογενή περιοδικότητα ενός αυτοσυντηρούμενου
κιρκάδιου ρολογιού, με τέτοιο τρόπο, ώστε και οι
δύο ρυθμοί να επαναλαμβάνονται με την ίδια σχέση
φάσης. Όπως επισημάνθηκε από τον Wright και
τους συνεργάτες του, «η ενδογενής κιρκάδια περιο

δικότητα ορίζεται ως η ακριβής περίοδος, η οποία
απορρέει από τον ίδιο τον κιρκάδιο βηματοδότη σε
δεδομένη χρονική στιγμή και η οποία είναι διακριτή
από τις παρατηρούμενες κιρκάδιες περιοδικότητες,
που επηρεάζονται από εξωγενή κιρκάδια ερεθίσμα
τα, τα οποία επιδρούν στο βηματοδότη κατά τη
9
χρονική διάρκεια παρατήρησης» . Αυτοί οι παρά
γοντες συγχρονισμού ορίζονται και ως zeitgebers
(όρος που προέρχεται από τις γερμανικές λέξεις
«zeit»-χρόνος και «geber»-δότης), συντονιστές και
χρονικές υποδείξεις (time cues).
Αρκετά χρόνια παλαιότερα, εθεωρείτο ότι οι
κοινωνικές επαφές αντιπροσώπευαν τις επικρα
τούσες περιβαλλοντικές χρονικές υποδείξεις για το
συγχρονισμό των ανθρώπινων κιρκάδιων ρολογιών.
Έκτοτε, έχει αποδειχθεί ότι ο κιρκάδιος βηματοδό
της των θηλαστικών είναι περισσότερο ευαίσθητος
στο φως, συγκριτικά με οποιαδήποτε άλλη χρονική
10
10-15
έχουν δείξει ότι το
υπόδειξη . Αρκετές μελέτες
φως είναι ο κύριος περιβαλλοντικός συντονιστής
του κιρκάδιου βηματοδότη στους ανθρώπους.
Οι πληροφορίες σχετικά με το φως καθίστανται
αντιληπτές μέσω ειδικών φωτοευαίσθητων κυττά
ρων του αμφιβληστροειδούς, τα οποία έχουν άμεσες
16-18
προσεκβολές στον SCN , στη θέση εντόπισης
του κιρκάδιου βηματοδότη των θηλαστικών, μέσω
της μονοσυναπτικής RHT. Μελέτες που διεξήχθη
σαν χρησιμοποιώντας διαγονιδιακά ποντίκια, των
οποίων τα ραβδία και τα κωνία είχαν καταστρα
φεί πλήρως, έδειξαν ότι τα ποντίκια διαθέτουν
επιπρόσθετους οφθαλμικούς φωτοϋποδοχείς, οι
οποίοι τους επιτρέπουν να ελέγχουν την κιρκάδια
19
ρυθμικότητα . Αυτό υποδηλώνει ότι άλλοι φωτο
ϋποδοχείς στον αμφιβληστροειδή είναι κυρίως
υπεύθυνοι για το συντονισμό των κιρκάδιων ρυθ
μών, οι οποίοι όμως δρουν συμπληρωματικά με το
17
σύστημα ραβδίων/κωνίων. Πρόσφατα στοιχεία
υποδηλώνουν ότι οι φωτοϋποδοχείς συντονισμού
είναι αμφιβληστροειδικά γαγγλιακά κύτταρα (RGCs)
που προσεκβάλλουν στον SCN. Η μελανοψίνη είναι
μία πρωτεΐνη δίκην-οψίνης και εικάζεται ότι αντι
προσωπεύει την οπτική χρωστική των RGCs, που
18
κατευθύνουν το κιρκαδιανό ρολόι .
ΚιρκAδιοι ρυθμοI σε μοριακO επIπεδο
Κατά τη διάρκεια της περασμένης δεκαετίας,
αρκετές μελέτες διερεύνησαν τους κιρκάδιους ρυθ
μούς σε μοριακό επίπεδο. Οι πρώτες ενδείξεις
ότι οι κιρκάδιοι ρυθμοί ελέγχονται μέσω γονιδίων
παρουσιάστηκαν από τους Ronald Konopka και
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Seymour Bezner, οι οποίοι μετά από μία σειρά
γενετικών ελέγχων οδηγήθηκαν στην ανακάλυψη
του period (per) locus στη φρουτόμυγα Drosophila
melanogaster. Αναλύοντας per μεταλλαγμένες μύγες
και ακολούθως επιπρόσθετα clock genes τα οποία
ταυτοποιήθηκαν, παρατήρησαν ότι η μετάλλαξη
αυτών των γονιδίων μπορεί είτε να επιταχύνει, είτε
να επιβραδύνει τη διάρκεια της περιοδικότητας της
κιρκάδιας ρυθμικότητας, ή ακόμη και να εξαλείψει
πλήρως την ικανότητα της μύγας να επιδεικνύει
20-22
ρυθμικότητα .
Σήμερα πιστεύεται, ότι τα clock genes είναι η
«μηχανή» του κιρκάδιου μηχανισμού και η ρύθμι
ση των κιρκάδιων ρυθμών σε μοριακό επίπεδο
μεσολαβείται μέσω αντιγραφής και μετάφρασης
αυτορυθμιζόμενων αγκυλών. Αυτές οι αγκύλες πα
λίνδρομης ρύθμισης (feedback loops) απαρτίζονται
από θετικές και αρνητικές συνιστώσες, ώστε να
επιτυγχάνεται μια περιοδική μεταβολή (ταλάντω
ση). Ο ρόλος των θετικών συνιστωσών είναι να
ενεργοποιείται η μεταγραφή των clock genes και οι
προκύπτουσες μεταφρασμένες clock-πρωτεΐνες να
δρουν ως αρνητικές συνιστώσες που αναστέλλουν
τη δράση των θετικών συνιστωσών.
Μέχρι σήμερα, έχουν αναγνωριστεί δώδεκα πυρη
νικά κιρκάδια clock genes, τα οποία είναι: Clock, Per
1, Per 2, Per 3, Cry 1, Cry 2, Bmal/Mop3, Bmal2/Mop9,
Npas2/Mop4, Tim, CKIε και Rev-Erba. Τα πρωτεϊνικά
προϊόντα αυτών των γονιδίων σχηματίζουν τον
πρωτογενή κιρκάδιο, περιοδικά μεταβαλλόμενο,
μοριακό μηχανισμό. Όλα τα γονίδια των θηλαστι
κών, τα προϊόντα τους και οι ιδιότητές τους πα
ρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα 1.
ΠυρηνικA clock genes
Period genes (Per1, Per2, Per3). Και τα τρία αυ
τά γονίδια είναι μέλη της πρωτεϊνικής οικογένειας
PAS: πρόκειται για τομείς αλληλεπίδρασης πρω
τεϊνών με πρωτεΐνες οι οποίες μεσολαβούν για το
σχηματισμό ετεροδιμερών. Το Π αντιπροσωπεύει
το Περ, το Α αντιπροσωπεύει τον ανθρώπινο aryl
hydrocarbon receptor nuclear translocator και το Σ
23
αντιπροσωπεύει την single minded πρωτεΐνη . Τα
μεταφρασμένα πρωτεϊνικά προϊόντα τους δρουν
ως αρνητικές συνιστώσες που ρυθμίζουν τη μετα
γραφή των ίδιων τους των γονιδίων. Οι φορείς μη
δενικών μεταλλάξεων (null mutants) του Per1 locus
εμφανίζουν κιρκάδιο φαινότυπο περίπου 1 ώρα
βραχύτερο και απώλεια της ρυθμικότητας μετά α
22,24
πό τουλάχιστον δύο εβδομάδες . Οι ομοζυγώτες
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της μετάλλαξης Per2 εμφανίζουν έναν ουσιαστικό
κιρκάδιο φαινότυπο με περίοδο εγρήγορσης (free22,24
running period) βραχύτερη κατά 1,5 ώρες . Οι
φορείς της μετάλλαξης Per3 έχουν ελαφρά μικρότε
ρη περιοδικότητα, όμως η απουσία της πρωτεΐνης
PER3 δεν συνδυάστηκε με σημαντικές διαφορές
όσον αφορά στη κιρκάδια συμπεριφορά και ως εκ
τούτου, δεν θεωρείται σημαντική συνιστώσα του
25
μηχανισμού του κιρκάδιου ρολογιού .
Cryptochrome genes (Cry1, Cry2). Τα γονίδια Cry1,
Cry2 είναι μέλη της οικογένειας των φλαβοπρωτε
ϊνών, που κωδικοποιούν συνιστώσες με αρνητική
δράση στην κιρκάδια μοριακή ρυθμιστική συσκευή.
Μετά την αλληλεπίδραση με τις πρωτεΐνες PER,
τις μετατοπίζουν από το κυτταρόπλασμα στον
πυρήνα, όπου αναστέλλουν τη δράση των θετικών
συνιστωσών (ΟΜΙΜ). Οι φορείς μηδενικών μεταλλά
ξεων για το Cry1 επιδεικνύουν περίοδο εγρήγορσης
βραχύτερη περίπου κατά μία ώρα, ενώ οι φορείς
μηδενικών μεταλλάξεων για το Cry2 επιδεικνύουν
περίοδο μεγαλύτερη περίπου κατά μία ώρα. Τα
γονίδια Cry1 και Cry2 χαρακτηρίζονται, κατά συνέ
26
πεια, ως δύο αντίθετης δράσης ταλαντωτές .
Clock gene. Το γονίδιο Clock κωδικοποιεί μία
πρωτεΐνη η οποία είναι μέλος της οικογένειας των
μεταγραφικών παραγόντων βασικής έλικας-αγκύ
λης-έλικας (bHLH)-PAS. Ο τομέας bHLH διευκολύνει
τη DNA-σύνδεση, τον πρωτεϊνικό διμερισμό και
24
τομείς ενεργοποίησης , δρώντας έτσι ως θετική
συνιστώσα, η οποία κατευθύνει τη μεταγραφή
clock genes27. Και οι ομοζυγώτες και οι ετεροζυ
22
γώτες φορείς Clock μεταλλάξεων παρουσίασαν
δραματική αύξηση της κιρκάδιας περιοδικότητας
κατά περίπου 4 ώρες, ακολουθούμενη μετά από
μία βραδεία κιρκάδια ρυθμικότητα και τελικά από
πλήρη απώλεια της ρυθμικότητας σε ομοζυγώτες
της μετάλλαξης.
Bmal1/Mop3 gene. Αυτό το γονίδιο είναι μέλος
της οικογένειας των (bHLH)-PAS μεταγραφικών πα
ραγόντων, επιδεικνύοντας τα ίδια χαρακτηριστικά
με το Clock gene που αναφέρθηκαν παραπάνω και
δρώντας ως το ετεροδιμερές ζεύγος του. Οι φορείς
21
μεταλλάξεων Bmal1/Mop3 εμφανίζουν άμεση και
πλήρη απώλεια της κιρκάδιας ρυθμικότητας.
Bmal2/Mop9 gene. Πρόκειται για μία Bmal1/Mop3
παραλλαγή, για την οποία δεν υπάρχουν διαθέσιμοι
24
φορείς μετάλλαξης .
Npas2/Mop4 gene. Επίσης μέλος της οικογένειας
των (bHLH)-PAS μεταγραφικών παραγόντων που
αλληλεπιδρά με το Bmal1/Mop3, ενεργοποιώντας

Φαινότυπος μετάλλαξης

Βράχυνση κιρκάδιας περιόδου
κατά ˜1,5 ώρα, οι ομοζυγώτες της
μετάλλαξης Per1-Per2 είναι άρρυθμοι
Βράχυνση κιρκάδιας περιόδου
κατά ˜0,5 ώρα

Per2
1/2q37,3	Ρυθμίζει την έκφραση των clock genes PAS-τομέας
Αρνητική
CT8 στο SCN,
(PER2)		
σε μεταμεταγραφικό επίπεδο, 		
συνιστώσα	
CT14 στον
		
CLOCK-BMAL1 αναστολέας			αμφιβληστροειδή

Per3
4/1
(PER3)		
		

Βράχυνση κιρκάδιας περιόδου
κατά ˜1 ώρα, οι ομοζυγώτες της
μετάλλαξης Cry1-Cry2 είναι άρρυθμοι

Επιμήκυνση κιρκάδιας περιόδου
κατά ˜1 ώρα, οι ομοζυγώτες της
μετάλλαξης Cry1-Cry2 είναι άρρυθμοι

Άμεση απώλεια κιρκάδιας
ρυθμικότητας

Cry1
10C/12q23	Αναστέλλει την CLOCK-BMAL1
Φλαβοπρωτεΐνη	 Αρνητική
CT4 στο SCN,
(CRY1)	-q24,1
δραστηριότητα, τα Cry1/Cry2 είναι 		
συνιστώσα	
CT14 στον
		
αντίθετης δράσης ταλαντωτές,			αμφιβληστροειδή
		αλληλεπιδρά με τα PERs

Cry2
2E/11	Αναστέλλει την CLOCK-BMAL1
Φλαβοπρωτεΐνη	 Αρνητική
CT12 στο SCN,
(CRY2)		
δραστηριότητα, τα Cry1/Cry2 είναι		
συνιστώσα	
CT9 στον
		
αντίθετης δράσης ταλαντωτές,			αμφιβληστροειδή
		αλληλεπιδρά με τα PERs

Bmal1/Mop3
7F2-	
Μεταγραφικός παράγοντας, σχηματίζει bHLH-PAS
Θετική
CT4 στο SCN,
(ARNTL)
F3/11P15
το σύμπλοκο CLOCK-BMAL1 το οποίο		
συνιστώσα	
CT10 στον
		ενεργοποιεί την μεταγραφή του Per1			αμφιβληστροειδή

Κανένας σημαντικός ρόλος στο
PAS-τομέας
Αρνητική
CT6 στο SCN,
κιρκάδιορολόι, αλληλεπίδραση		
συνιστώσα	
CT10-14 στον
PER/CRY			αμφιβληστροειδή

Βράχυνση κιρκάδιας περιόδου
κατά ˜1 ώρα, οι ομοζυγώτες της
μετάλλαξης Per1-Per2 είναι άρρυθμοι

Μεταγραφικός παράγοντας,
bHLH-PAS
Θετική	Ιδιοσυστασιακό	Επιμήκυνση κιρκάδιας περιόδου
DNA σύνδεση, πρωτεϊνικός διμερισμός,		
συνιστώσα		
κατά ˜4 ώρες, βράχυνση κιρκάδιας
το σύμπλοκο CLOCK-BMAL1				
ρυθμικότητας, ανθρώπινες
ενεργοποιεί τη μεταγραφή του Per1				
διαταραχές

Έκφραση
(Peak CT)

Per1
11/17p12
Αλληλεπιδρά με τα PERs και τα CRYs,
PAS-τομέας
Αρνητική
CT4 στο SCN,
(PER1)		
ρυθμίζει το PER2 σε μεταμεταγραφικό		
συνιστώσα	
CT10 στον
		επίπεδο, CLOCK-BMAL1 αναστολέας			αμφιβληστροειδή

Clock
5/4q12
(CLOCK)		
		
		

Γονίδιο	
Γονιδιακός
Ιδιότητες
Ταξινόμηση	
Ρόλος clock
(ανθρώπινο) τόπος (ποντίκι/			
γονίδιου
	άνθρωπος)			
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Έκφραση
(Peak CT)

Φωσφορυλίωση των γονιδίων Per,
Cry και Bmal1

CKIε
15/22q-q13
(CSNK1E)		

Rev-Erba
11/17q11,2
Κύριος ρυθμιστής της κυκλικής BMAL1 Ορφανός
Αρνητική
CT4 στο SCN,
(NR1D1)		
μεταγραφής, συνδέει τα θετικά και
πυρηνικός
συνιστώσα	
CT4 στον
		αρνητικά σκέλη της αγκύλης 	υποδοχέας		αμφιβληστροειδή
		
παλίνδρομης ρύθμισης

Αρνητική	Ιδιοσυστασιακό
συνιστώσα	

Συσχέτιση με τα PERs, Per-Per αλληλε-	 PER-	
Συνιστώσα	Ιδιοσυστασιακό
πιδράσεις έχουν αντικαταστήσει	αλληλεπίδραση	 διευκόλυνσης		
Per-Tim αλληλεπιδράσεις οι οποίες 				
παρατηρούνταιστην Δροσόφυλλα	
		

Timeless
10/12q12-q13
(TIMELESS)		
		
		
Κινάση	
καζείνης

Μεταγραφικός παράγοντας, αλληλε-	
bHLH-PAS
Θετική
Όχι
πιδρά με το BMAL1 και ενεργοποιεί		
συνιστώσα	
προσδιορισμένο	
την μεταγραφή των γονιδίων Per1,				
Per2 και Cry1, CLOCK paralog				

Npas2/Mop4 1/2q13
(NPAS2)		
		
		

Bmal1/Mop3
7F2-	
Μεταγραφικός παράγοντας, σχηματίζει bHLH-PAS
Θετική
CT4 στο SCN,
(ARNTL)
F3/11P15
το σύμπλοκο CLOCK-BMAL1 το οποίο		
συνιστώσα	
CT10 στον
		ενεργοποιεί τη μεταγραφή του Per1			αμφιβληστροειδή
			
Bmal2/Mop9
6/12
Μεταγραφικός παράγοντας,
bHLH-PAS
Θετική
Όχι
(ARNTL2)		αλληλεπιδρά με το CLOCK, 		
συνιστώσα	
προσδιορισμένο	
		
Bmal1 paralog

Γονίδιο	
Γονιδιακός
Ιδιότητες
Ταξινόμηση	
Ρόλος clock
(ανθρώπινο) τόπος (ποντίκι/			
γονίδιου
	άνθρωπος)			
					

Βράχυνση κιρκάδιας
περιόδου κατά ˜0,4 ώρες

Η μετάλλαξη Tau βραχύνει την κιρκάδια
περίοδο κατά ˜0,4 ώρες

Πρώιμη εμβρυϊκή θνησιμότητα
σε ομόζυγους φορείς
της μετάλλαξης

Βράχυνση κιρκάδιας περιόδου
κατά ˜0,2 ώρες, τροποποιημένη
προσαρμοστικότητα
συμπεριφοράς και ύπνου

Δεν υπάρχουν διαθέσιμοι
φορείς της μετάλλαξης

Άμεση απώλεια κιρκάδιας
ρυθμικότητας

Φαινότυπος μετάλλαξης
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τη μεταγραφή των clock genes Per1, Per2 και Cry1.
Οι φορείς μεταλλάξεων του Npas2/Mop4 έχουν λίγο
βραχύτερη περίοδο εγρήγορσης, περίπου κατά 0,2
ώρες, και επιδεικνύουν τροποποιημένο ύπνο και
24
προσαρμοστικότητα συμπεριφοράς .
Timeless gene (Tim)
Το Tim έχει περιγραφεί ως συνιστώσα διευκό
λυνσης, η οποία μπορεί να αλληλεπιδρά με τα γο
νίδια Per. Αν και έχει αποδειχθεί ότι στη Drosophila
το Tim αλληλεπιδρά με το Per και συμμετέχει σε
μία ενδοκυττάρια αγκύλη παλίνδρομης ρύθμισης
μεταγραφής/μετάφρασης, η οποία είναι ο κεντρι
κός μηχανισμός του ρολογιού, στα θηλαστικά, η
αλληλεπίδραση Per-Tim έχει αντικατασταθεί από
24
22
αλληλεπίδραση Per-Per . Οι ομόζυγες μεταλλάξεις
του Tim οδήγησαν σε πρώιμη εμβρυϊκή θνησιμότη
τα, ενώ οι ετεροζυγώτες αυτών των μεταλλάξεων
δεν εμφανίζουν σημαντικές διαφορές με τα ζώα
αγρίου τύπου.
Casein kinase I, epsilon (CKIε)
Η CKIε είναι ένα μέλος των σερίνη/θρεονίνη κινα

σών και είναι το μόνο ένζυμο που έχει αναγνωριστεί
έως σήμερα ανάμεσα στα πυρηνικά clock genes.
Ο πιο σημαντικός ρόλος της CKIε είναι η φωσφο
ρυλίωση των πρωτεϊνών Per. Επιπρόσθετα, έχει
αποδειχθεί ότι προάγει τη φωσφορυλίωση σε όλα
28
τα πυρηνικά clock genes , καταλήγοντας τελικά
στην αποδόμησή τους, πιθανότατα μέσω της ο
δού ubiquitin-proteasome. Οι φορείς μεταλλάξεων
Tau εμφάνισαν μία C-T transition στο γονίδιο το
οποίο κωδικοποιεί για την CKIε, οι ομοζυγώτες και
ετεροζυγώτες φορείς της μετάλλαξης εμφάνισαν
βράχυνση της κιρκάδιας περιόδου κατά περίπου
22
2 και 4 ώρες αντίστοιχα .
Rev-Erb-alpha gene (Rev-Erba)
Το Rev-Erba κωδικοποιεί έναν ορφανό πυρηνικό
υποδοχέα και ο ρόλος του είναι να συνδέσει το θετι
κό με το αρνητικό σκέλος της αγκύλης παλίνδρομης
ρύθμισης. Επιπρόσθετα, είναι ο κύριος ρυθμιστής
της κυκλικής Bmal1 μεταγραφής. Αν και Rev-Erba
knockout ζώα εμφανίζουν μικρή βράχυνση της
29
κιρκάδιας περιόδου , το γονίδιο αυτό δεν είναι
απαραίτητο για την παραγωγή ρυθμού.

ΣΧΗΜΑ 1

Β:BMal1, C:Clock, P1:Per1, P2:Per2, P3:Per3, C1:Cry1, C2:Cry2, R:Rev-Erba, ccgs:clock ελεγχόμενα
γονίδια, PORE: σχετιζόμενα με ρετινοϊκό οξύ συστατικά ανταπόκρισης ορφανού υποδοχέα.
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Ο μηχανισμός περιοδικότητας των θηλαστι
κών.
Η δημιουργία του 24ώρου περιοδικού μηχανισμού
των θηλαστικών εξαρτάται από ένα στενά ελεγχό
μενο συντονισμό και έκφραση συγκεκριμένων clock
γονιδίων. Οι πρωτεΐνες των γονιδίων αυτών συμ
μετέχουν στον 24ωρο κύκλο, μέσω του αρνητικού
σκέλους της αγκύλης παλίνδρομης ρύθμισης, όπου
αναστέλλουν τους εκκινητές τους.
Τα βήματα του κιρκάδιου κύκλου παρίστανται
στο σχήμα 1 και έχουν ως εξής:
B: Bmal1, C: Clock, P1: Per1, P2: Per2, P3: Per3,
C1: Cry1, C2: Cry2, R: Rev-Erba, ccgs: clock ελεγχό
μενα γονίδια, PORE: σχετιζόμενα με ρετινοϊκό οξύ
συστατικά ανταπόκρισης ορφανού υποδοχέα.
1. Ο κύκλος ξεκινά το πρωί όπου το σύμπλοκο
BMAL1/CLOCK μετατοπίζεται στον πυρήνα και
ενεργοποιεί τη μεταγραφή των γονιδίων Per και
Cry, μέσω σύνδεσης με μία ειδική ακολουθία βάσε
30,31
ων DNA, το E-box (CACGTG) .
2. Τα επίπεδα των Per και Cry αγγελιοφόρων
RNAs κορυφώνονται στη μέση-έως-όψιμη κιρκάδια
ημέρα και απελευθερώνονται στο κυτταρόπλασμα.
Στη συνέχεια, ριβοσωμάτια συνδέονται με τα αγ
γελιοφόρα RNAs, όπου μεταφράζουν το γενετικό
27
τους υλικό σε πρωτεΐνες .
3. Αργότερα, η CKΙε, μία ενζυμική κινάση, προάγει
τη σταδιακή φωσφορυλίωση της PER πρωτεΐνης,
η οποία στη συνέχεια θα σχηματίσει ένα σταθερό
32
ετεροδιμερές σύμπλοκο με το CRY . Η φωσφορυλίω
ση και η πρωτεόλυση των clock-πρωτεϊνών μπορεί
να καθορίσει την κυτταρική τους εντόπιση και στα
θερότητα, και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη
33
δημιουργία του 24ωρου μοριακού μηχανισμού .
4. Το βράδυ, περίπου 4 ώρες αργότερα, το σύ
24
μπλοκο PER/CRY θα μετακινηθεί στον πυρήνα .
5. Μετά τη μετακίνηση στον πυρήνα, το σύμπλοκο
PER/CRY ρυθμίζει αρνητικά τη μεταγραφική δραστη
ριότητα του συμπλέγματος BMAL1/CLOCK, ελαττώ
νοντας έτσι τα επίπεδα Per και Cry mRNA.
6. Η αναστολή οδηγεί σε σταδιακή απώλεια των
Per και Cry mRNA και των PER και CRY πρωτεϊνών,
που θα εξαφανιστούν πλήρως εντός των επόμενων
12 ωρών, ελευθερώνοντας έτσι την αναστολή στους
μεταγραφικούς ενεργοποιητές BMAL1 και CLOCK,
34
με αποτέλεσμα να ξαναρχίσει ο κύκλος .
7. Επιπρόσθετα, το BMAL1/CLOCK διμερές σύ
μπλοκο ενεργοποιεί ταυτοχρόνως τη μεταγραφή
του γονιδίου ορφανού πυρηνικού υποδοχέα Rev29
Erbα . Η REV-ERBA πρωτεΐνη συνδέει «σχετιζόμενα
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με το ρετινοϊκό οξύ - συστατικά ανταπόκρισης του
ορφανού υποδοχέα» (ROREs-retinoic acid-related
orphan receptor response elements) με τους υπο
κινητές τους και αναστέλλει τη μεταγραφή από
το γονίδιο Bmal1 και πιθανότατα από τα γονίδια
34,35
Clock και Cry1 .
8. Τέλος, το BMAL1/CLOCK σύμπλεγμα ενεργοποιεί
ορισμένα γονίδια τα οποία δεν αποτελούν μέρος των
clock genes, αλλά φέρουν E-boxes και επομένως εξαρτώ
νται από το σύμπλεγμα. Αυτά είναι τα επονομαζόμενα
clock-ελεγχόμενα γονίδια, τα οποία κωδικοποιούν για
πρωτεΐνες με περίοδο πολύ κοντά στις 24 ώρες και
είναι συχνά σημαντικά για τη μεσολάβηση τοπικών
32
διαδικασιών εντός ειδικών ιστών .
ΚλινικΕς διαταραχΕς
Τα τελευταία χρόνια, αρκετές μελέτες, κατά
πλειοψηφία σε πειραματόζωα, έχουν δείξει ότι με
ταλλάξεις στα clock genes μπορούν να οδηγήσουν
σε διαταραχή ή απώλεια του κιρκάδιου ρυθμού
και στην εμφάνιση σπανίων συνδρόμων πρώιμης
ή καθυστερημένης έναρξης ύπνου (advanced and
delayed sleep phase syndromes, ASPS and DSPS). Ε
36
πιπρόσθετα, μια μελέτη που διεξάχθηκε το 2005,
έδειξε ότι ποντίκια μεταλλαγμένα στο γονίδιο clock
γίνονται παχύσαρκα ως αποτέλεσμα της υπερφαγί
ας και στη συνέχεια, αυτό οδηγεί σε μεταβολικό σύν
δρομο που χαρακτηρίζεται από υπερλεπτιναιμία,
υπερλιπιδαιμία, ηπατική στεάτωση, υπεργλυκαιμία
και αντίσταση στην ινσουλίνη. Μέχρι σήμερα, μόνο
δύο μεταλλάξεις έχουν προσδιοριστεί στους ανθρώ
πους. Η πρώτη είναι ένας πολυμορφισμός μήκους
στο κιρκάδιο γονίδιο Per3, η οποία συσχετίστηκε
37
με το σύνδρομο DSPS . Η δεύτερη μετάλλαξη που
αναγνωρίστηκε, είναι στο κιρκάδιο γονίδιο Per2, η
38
οποία συσχετίστηκε με το σύνδρομο ASPS . Και
τα δύο σύνδρομα έχουν προσδιοριστεί σε πολύ
μικρό αριθμό ανθρώπων. Ωστόσο, πιστεύουμε
ότι υπάρχουν μη διαγνωσμένοι ασθενείς με διατα
ραχές του κιρκάδιου ρυθμού, οι οποίοι πρέπει να
χαρακτηριστούν και να μελετηθούν.
Molecular mechanisms of circadian rhythms:
studies on animals and the first findings in man
M. Tsaoussoglou, D. Beri, A. Vgontzas, G. Chrousos
(Ann Clin Paediatr 2006, 53(2):125-133)
A pacemaker is a self-sustaining functional entity,
located in the suprachiasmatic nuclei of the brain,
which allows organisms to anticipate or respond to
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time-specific functions. This pacemaker, also known
as the “circadian clock”, is synchronized (entrained) to
environmental time to achieve physiologic homeostasis.
Clock genes encode proteins that enter the nucleus and
suppress transcription of their cognate genes to attain
entrainment. This review underlines the structural and
functional aspects of these clock genes as well as the
molecular mechanisms, through which they produce
circadian organization.
Key words: pacemaker, circadian rhythms, circadian
clock, clock genes, molecular mechanisms, circadian
organization.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Συντομογραφίες συμβόλων ανθρώπινων γονι
δίων
- CLOCK: Circadian Locomotor Output Cycles
Kaput
- PER1, PER2, PER3: Period
- CRY1, CRY2: Cryptochrome
- ARNTL (Bmal1/Mop3): Aryl hydrocarbon Receptor
Nuclear Translocator-Like
- ARNTL2 (Bmal2/Mop9): Aryl hydrocarbon Receptor
Nuclear Translocator-Like 2
- NPAS2/MOP4: Neuronal Pas Domain Protein 2
- TIMELESS: Timeless
- CSNK1E: Casein Kinase 1, Epsilon
- NR1D1: Nuclear Receptor subfamily 1, group D,
member 1
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