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Biologické hodiny u cicavcov

V roku 1969 C. P. Richter v rozsiahlych pokusoch u 
cicavcov ukázal, že lézie hypotalamu blokujú 
cirkadiánne rytmy tak ako epifyzektómia eliminuje 
cirkadiánne rytmy u vtákov. Oblasť, ktorej odstránenie 
malo takéto účinky bola vo ventrálnom mediálnom 
hypotalame.

Robert Moore potom použil rádioaktívne značené 
aminokyseliny na vyznačenie štruktúr, ktoré vedú z očí. 
Vizualizoval pomocou nich retino-hypotalamický trakt, 
ktorý vedie do párových jadier v hypotalame. Túto 
párovú štruktúru nazval suprachiazmatické jadrá. 

Biologické hodiny u cicavcov 

Ďalšie pokusy (aj iných skupín) prevedené v roku 
1972 ukázali, že lézie SCN u potkana blokujú 
cirkadiánny rytmus produkcie kortizolu, príjmu 
vody a aktivity. Tieto pokusy ukázali, že tak 
endokrinné ako aj behaviorálne rytmy sú 
generované tou istou mozgovou štruktúrou. 
Ďalšie práce ukázali podobné výsledky pre iné 
fyziologické parametre.  

U cicavcov je teda možné konštatovať, že SCN je 
miestom, odkiaľ sú riadené biologické rytmy. 
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Suprachiazmatické jadrá hypotalamu - SCN
sídlo biologických hodín u cicavcov

Hara et al., Genes to Cells, 2001
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Prehľad názvov hodinových génov

circadian locomoter output cycles kaput

neuronal PAS domain protein 2

brain and muscle ARNT like 1

period 1

cryptochrome 2

retinoid-related orphan receptor α

clock

npas
2
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cry2

rorα

Prehľad názvov hodinových génov

clock

npas
2

bmal1

per1

cry2

rorα

circadian locomoter output cycles kaput

neuronal PAS domain protein 2  mop4   bHLHe9  pasd4

brain and muscle ARNT like 1  mop3  arntl  tic   bHLHe5   
pasd3

period 1  rigui

cryptochrome 2  phll2

retinoid-related orphan receptor α nr1f1  rzrα ror1   ror2
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Hodinové gény vytvárajú spätnoväzobnú translačnú slučku, kde proteínové 
produkty hodinových génov negatívnou spätnou väzbou regulujú svoju vlastnú 
génovú expresiu.

Do hlavnej spätnoväzobnej slučky sú zapojené gény per1, per2, per3, tim, cry1, 
cry2, bmal1, clock, ck1ε. 

BMAL1 („brain and muscle ARNT-like protein 1“) a CLOCK („clock protein“)
sú pozitívne transkripčné faktory patriace do skupiny bHLH-PAS („basic helix loop
helix – PAR-ARNT-SIM doména“) proteínov. Spoločne vytvárajú heterodiméry, 
ktoré sa viažu na E-box (CACGTG) v promótorovej oblasti per génov. Výsledkom 
je zvýšená génová expresia a tvorba per mRNA, ktorá je následne v cytoplazme 
matricou pre syntézu PER proteínov. Doteraz boli u cicavcov popísané tri
homológy per génov: per1, per2, per3. Kým per1 a per2 sú kľúčové, úloha per3 v 
SCN je nejasná.

PER monoméry sú v cytoplazme nestabilné. Rýchlo sú fosforylované enzýmom 
kazeín kinázou 1ε (CK1ε), čo následne vedie k ich rapídnej degradácii.
Fosforylácia zabraňuje akumulácii proteínov v cytoplazme do doby, kým 
koncentrácia syntetizovaných proteínov nepresiahne fosforylačnú kapacitu 
CK1ε. Na PER proteíny pôsobí stabilizujúco väzba s CRY proteínmi. CRY 
proteíny (kryptochrómy),podľa fotoreceptorov schopných absorbovať modré 
svetelné spektrum, sú produktmi hodinových génov cry. CRY uľahčujú 
translokáciu PER proteínov do jadra.

PER proteíny tvoria spolu s ďalšími proteínovými produktmi negatívny komplex, 
ktorého zložkami môžu byť PER1, PER2, PER3, TIM, CRY1, CRY2. Komplex 
proteínových produktov hodinových génov inhibuje transkripčné faktory BMAL1 
a CLOCK a zastavuje tak svoju vlastnú expresiu.
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V jadre sa PER proteíny postupne uvoľňujú z veľkého negatívneho komplexu a
pomocou exportného systému CRM1/Exportin vstupujú do cytoplazmy, kde sú
následne degradované. Pokles PER proteínov v jadre vedie k destabilizácii CRY. 
Pokles koncentrácie CRY proteínov spôsobí rozpad veľkého negatívneho komplexu 
v jadre a následne opätovné spustenie transkripcie per génov

Expresia hodinových génov v SCN
je rytmická, pričom expresia bmal1 je v antifáze s expresiu per génov. Expresia 
bmal1 stúpa počas noci, expresia per1 stúpa v prvej polovici dňa, per2 prevažne v 
druhej polovici dňa a a per3 uprostred dňa. Expresia clock génu v SCN nie je 
rytmická. Expresia cry1 je rytmická s vrcholom v druhej polovici dňa.
Expresia cry2 je v SCN arytmická.
Timless (tim) a ck1ε nie sú v SCN exprimované rytmicky.

Do druhej spätnoväzobnej slučky sú zapojené hodinami kontrolované gény DBP
a E4BP4. DBP („albumin D-binding protein“) patrí do skupiny PAR proteínov
bohatých prevažne na prolín a kyslé aminokyseliny. Okrem DBP sa medzi PAR
proteíny zaraďuje TEF (tyreotropný embryonálny faktor) a HLF (hepatálny
leukocytárny faktor). Expresia dbp je stimulovaná transkripčnými faktormi
BMAL1/CLOCK a tlmená je CRY a PER. DBP je faktor schopný viazať sa na
promótorovu oblasť per1 génu, v blízkosti E-boxu a zvyšovať BMAL1/CLOCK
indukovanú transkripciu počas dňa. Expresia dbp je rytmická s vrcholom v SCN v 
prvej polovici dňa.

E4BP4 („adenovirus E4 promoter ATF side – binding protein“) je faktor,
ktorého expresia je v porovnaní s DBP v antifáze. E4BP4 prispieva k inhibícii 
génovej expresie per1 génov počas noci väzbou na DBP-viažúcu doménu
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Pozitívnu časť transkripčno-translačnej slučky dopĺňajú transkripčné faktory
Rev-erbα („reverse strand c-ERBAα“), ROR („retinoid acid-related orphan 
receptor“) a Dec („differentially expressed in chondrocytes“). 
Rev-erbα a ROR patria do skupiny jadrových orfánových receptorov 
odvodených od kyseliny retinovej. Viažu sa na promótorovu oblasť bmal1 génu 
označovanú ako „ROR response element“ (RORE).

Kým Rev-erbα tlmí transkripciu bmal1 génu, ROR jeho expresiu stimuluje.

Expresia Rev-erbα je stimulovaná väzbou transkripčných faktorov 
BMAL1/CLOCK na E-box a jeho expresia je v antifáze v porovnaní s expresiou 
bmal1. 
ROR α a β sú v SCN exprimované rytmicky s vrcholom počas svetlej
fázy dňa, ROR γ je v SCN exprimovaný arytmicky. 

Dec1 a Dec2 sú transkripčné faktory viažúce sa na E-box, kde potláčajú
transkripciu per génov. Expresia Dec1 v SCN vrcholí na začiatku a Dec2 
uprostred svetlej fázy dňa.

Proteínové produkty hodinových génov vplývajú nielen na svoju vlastnú
expresiu, ale aj na expresiu iných génov. Aktivácia génovej expresie 
sprostredkovaná hodinami môže prebiehať dvomi spôsobmi. 

Prvým je priama aktivácia transkripčnými faktormi BMAL1 a CLOCK. 
Niektoré gény napr. gén pre vazopresín, obsahujú E-box,
na ktorý sa priamo viaže komplex BMAL1/CLOCK a stimuluje tak ich 
transkripciu. Naopak ich expresia je potlačená prostredníctvom PER, 
CRY a TIM proteínov.

Druhým spôsobom je nepriama aktivácia prostredníctvom hodinami
regulovaných transkripčných faktorov DBP a E4BP4. DBP sa priamo 
viaže na promótor cholesterol 7α-hydroxylázy, cytochrómu P450, 
albumínov a angiotenzinogénu a aktivuje ich transkripciu.
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Hodinové gény cicavcov

podľa Takahashi , 2008

Úloha hodinových génov 
v regulácii biologických 
rytmov

per gény

Bae et al., Neuron, 2001
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Knock-out hodinových génov

Liu a kol., 2006; Lee a kol., 2006; Albrecht a kol., 2007

per • náchylné na rakovinu
• zvýšená bunková proliferácia
• počas stresu znížená svalová sila
• strata  potravnej anticipačnej 
aktivity
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cry

cry

High bone mass [41,78]
Increase in osteoblast number [41]
Normal osteoblast number, but decreased
osteoclast activity [78]

Dudek a Meng, 2014
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Knock-out hodinových génov

Bunger a kol., 2000

bmal1

bmal1

Knock-out hodinových génov

Lamia a kol., 2008; Grechez-Cassiau a kol., 2008; Shimba a kol., 2005; 
Kondratov a kol., 2006; Ratajczak a kol., 2009  

bmal1 • hypoglykémia
• skrátená dĺžka života
• predčasné starnutie
• narušená steroidogenéza
• znížená plodnosť
• poruchy adipogenézy
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Knock-out hodinových génov

clock npas2

DeBruyne a kol., 2007

clock

Knock-out hodinových génov

Turek a kol., 2005; Oishi a kol., 2005; Matsua a kol., 2003; Doi a kol., 2010 

• obezita
• metabolický syndróm
• hyperfágia
• hyperinzulinémia
• hyperlipidémia
• hepatická steatóza
• dysregulácia ghrelínu, orexínov, CART
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Knock-out hodinových génov

• myši s mutáciou v 2 génoch: clock & npas2

DeBruyne a kol., 2007

Funkčné homológy hodinových génov

• rovnaká funkcia

• schopné navzájom sa zastúpiť
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Funkčné homológy hodinových génov

• rovnaká funkcia

• schopné navzájom sa zastúpiť

Zastupiteľnosť môže byť tkanivovo špecifická
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Panda et al., Cell, 2002

Analýza rytmickej expresie génov 
pomocou mikročipov

http://www.youtube.com/watch?v=1_wDrqgS8w8&feature=related
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Genomics of circadian rhythms in health and disease
Filipa Rijo-Ferreira and Joseph S. Takahashi
Genome Medicine (2019) 11:82
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