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Κιρκαδιανός ρυθμός στον άνθρωπο καί βιολογικές λειτουργίες



The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2017
www.nobelprizemedicine.org/the-nobel-prize-in-physiology-or-medicine-2017

The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided 
to award the 2017 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly 
to. Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash and Michael W. Young “for 
their discoveries of molecular mechanisms controlling the 
circadian rhythm”

http://www.nobelprizemedicine.org/the-nobel-prize-in-physiology-or-medicine-2017/


Litinsky M et al Sleep Med Clin 2009;4:143-63

24ωρη διακύμανση βαρύτητας νόσου (3 επιδημιολογικές 
μελέτες) με κιρκαδιανή διακύμανση

Rhinitis

Paganelli R et al Clin Mol Allergy 2018;16:1

04 πμ

*
*Αιχμή IL-5: 07 πμ στο άσθμα

Αιχμή κορτιζόλης: 8 – 11 πμ
στη ρινίτιδα



Πώς ο κιρκαδιανός ρυθμός επηρεάζει την αλλεργική νόσο;

Το κιρκαδιανό ρολόϊ, που παράγει βιολογικούς 
ρυθμούς με περιοδικότητα 24ωρου (κιρκαδιανούς), 
είναι ισχυρός ρυθμιστής των αλλεργικών 
αντιδράσεων.

Η διαταραχή της λειτουργίας του
όχι μόνο επηρεάζει  την χρονική διακύμανση των 
αλλεργικών συμπτωμάτων αλλά αυξάνει καί την 
βαρύτητά τους καί την δυνατότητα 
ευαισθητοποίησης  του ατόμου στην αλλεργική νόσο.



Fig 4 
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Σύγχρονη κοινωνία – Κοινωνία με διαταραγμένο κιρκαδιανό ρυθμό

Nakao A J Allergy Clin Immunol2018;142:1021-31

http://www.elsevier.com/termsandconditions


• Βασικές απόψεις:
κιρκαδιανός ρυθμός
κιρκαδιανό ρολόϊ (α) κιρκαδιανό σύστημα
πώς λειτουργούν

• Κιρκαδιανή φύση της αλλεργικής νόσου

• Διαταραχή του κιρκαδιανού ρυθμού καί αλλεργική νόσος

• Δυνατότητα θεραπευτικής παρέμβασης στην αλλεργική  
νόσο με τροποποίηση της λειτουργίας του κιρκαδιανού 
ρυθμού



Βασικές απόψεις - Ορισμοί

Τί είναι ο κιρκαδιανός ρυθμός:
Βιολογικός ρυθμός με περιοδικότητα 24 ωρών ανα 
κύκλο που διέπει  την συμπεριφορά καί λειτουργία 
ουσιαστικά όλων των ζώντων οργανισμών

κιρκαδιανός: από το λατινικό circa (περί) καί dies (ημέρα): περί
την ημέρα  

Τί είναι το κιρκαδιανό ρολόϊ (α) (oscillator)
Ενδογενές κιρκαδιανό σύστημα:

Ενδογενής ωρολογιακός μηχανισμός που παράγει καί κατευθύνει τον  
κιρκαδιανό ρυθμό ανάλογα με την περιστροφή της γής καί καθιστά τον
οργανισμό ικανό γιά προσαρμογή στις ημερήσιες αλλαγές του 
περιβάλλοντος

Παράγει ισχυρό 24ωρο ρυθμό καί ανά πάσα στιγμή μπορεί να 
ευθυγραμμίζεται καί να ανασυγχρονίζει (reset) τον κιρκαδιανό ρυθμό του 
οργανισμού στον εξωτερικό ρυθμό του περιβάλλοντός του (entrainment)

Scheiermann C et al Nature Rev Immonology 2018;18:423-434



Τί καί Ποιά είναι τα κιρκαδιανά ερεθίσματα;

Ρυθμικό, φυσικό φαινόμενο που συγχρονίζει το ενδογενές 
κιρκαδιανό ρολόϊ με τον ημερήσιο καί εποχικό κύκλο της 
γής (Zeitgeber).

• Φως – ιδιαίτερα το μπλέ φως με μήκος κύματος 490-550
nm (βραχύτερο) καί συχνότητα 610-670 THz (ισχυρότερη)
•Μη φωτικά ερεθίσματα:

Χρόνος  λήψης τροφής
Θερμοκρασία
Φυσική άσκηση
Stress

Scheiermann C et al Nature Rev Immonology 2018;18:423-434



Ενδογενές  κιρκαδιανό σύστημα

Nakao A et al Allergy 2015;70(5):467-73
Υποχιασματικός πυρήνας

Μοριακό ρολόϊ

Κεντρικό ρολόί
Περιφερικά ρολόϊα

BMAL1: Brain and Muscle Arnt- Like 1
CLOCK: Circadian locomotor Outpour 
Cycles Kapour
PER: PERIOD
CRY: CRYPTOCHROME

Αλλεργικό 
ρολόϊ

Συγχρονισμός  περιφερικών, κεντρικού ρολογιού καί περιβάλλοντος



Fig 1 

Journal of Allergy and Clinical Immunology 2018 142, 1021-1031DOI: (10.1016/j.jaci.2018.08.007) 

Μοριακό κιρκαδιανό ρολόϊ

Nakao A J Allergy Clin Immunol2018;142:1021-31

CK1δ,ε: Καζεϊνική κινάση 1δ,ε

Πυρήνας

Κυτταρόπλασμα

Συνεχής 24ωρη αυτορυθμιζόμενη αγκύλη 
ανατροφοδότησης μεταγραφών καί 
μεταφράσεων, που καθοδηγείται από τα 
κιρκαδιανά γονίδια 



Fig 2 

Journal of Allergy and Clinical Immunology 2018 142, 1021-1031DOI: (10.1016/j.jaci.2018.08.007) 

Ενδογενές  κιρκαδιανό σύστημα

Nakao A J Allergy Clin Immunol2018;142:1021-31

Χρόνος γεύματος
Ασκηση
Θερμοκρασία
Μεταβολικοί παράγοντες
Φλεγμονώδεις παράγοντες



Συμπέρασμα

Ο κιρκαδιανός ρυθμός παράγεται από το ενδογενές κιρκαδιανό 
ρολόϊ (α), είναι αυτόνομος, αυτορυθμιζόμενος καί διαρκεί 
περίπου 24 ώρες.

Θεωρείται ότι η δυνατότητά μας να παράγομε κιρκαδιανούς 
ρυθμούς μας έχει επιτρέψει καί μας επιτρέπει να 
προετοιμαζόμαστε γιά περιβαλλοντικές αλλαγές εξωτερικές καί 
εσωτερικές, γιά την βέλτιστη επιβίωσή μας τηλεολογικά καί 
καθημερινά.



Κιρκαδιανή φύση αλλεργικής νόσου

Ασθμα

Gervais P et al J Allergy Clin Immunology 1977;59:207-213

• 24ωρη διακύμανση της ειδικής βρογχικής 
υπεραπαντητικότητας

• Κιρκαδιανή διακύμανση εξάρσεων καί 
βαρύτητας την νύκτα ή νωρίς το πρωί.*

• Αιφνίδιος θάνατος πιο συχνός αυτές τις ώρες.

*Litinski M et al Sleep Med Clin 2009;4:143-63

N=7729 ασθενείς με άσθμα
Νυκτερινή αφύπνιση

74%                                    1/εβδομάδα
64%                                    3/εβδομάδα
40%                                    κάθε νύκτα



- Πνευμονική λειτουργία – κιρκαδιανή διακύμανση στα 
φυσιολογικά άτομα, πολύ εξεσημασμένη στο νυκτερινό άσθμα 
(>15%       FEV1 καί PEFR την νύκτα)*

Panzer SE et al JACI,2003;111:308-312

*16:00 η αιχμή της πνευμονικής λειτουργίας
04:00 μέγιστος περιορισμός αερορροής

Litinski M et al Sleep Med Clin 2009;4:143 – 63

Κιρκαδιανή  διακύμανση της FEV1 (% προβλεπομένης) 
στο  ήπιο άσθμα

P= 0.009 P= 0.024



- Κιρκαδιανή διακύμανση  στη φλεγμονή αεροφόρων στο άσθμα

Panzer SE et al JACI,2003;111:308-312

Ηωσινόφιλα πτυέλων p= 0.024 EDN πτυέλων p= 0.032 

IL-5 ορού p= 0.032 Συσχέτιση μεταξύ % αντιστροφής 
απόφραξης καί ηωσινοφίλων  πτυέλων

16:00 07:00



Αλλεργική  Ρινίτιδα

Hakan A et al Am J Otolaryngology 2013;34(5):416-419

Reinberg A et al J Allergy Clin Immunol 1988;81:51-62

Aoyagi M et al Int Arch Allergy Immunol 1999;120 9Suppl 1):95-99

Κιρκαδιανοί ρυθμοί στην αλλεργική ρινίτιδα

Κιρκαδιανή διακύμανση της ρινικής 
υπεραντιδραστκότητας σε παιδιά με αλλεργική ρινίτιδα 
καί συσχέτιση με ενεργό αλλεργική φλεγμονή.

Διαταραχή των κιρκαδιανών ρυθμών της σιελικής 
μελατονίνης καί κορτιζόλης στην αλλεργική 
ρινίτιδα



Fishbein AB et al JACI 2015;136(5):1170-1177

Ατοπική δερματίτιδα – Νυκτερινό έκζεμα

Κιρκαδιανή διαταραχή



Χρόνια Κνίδωση - Αγγειοοίδημα

Baumann A et al Immunology 2013;140:465-474

Κιρκαδιανή διακύμανση των κλινικών συμπτωμάτων 
καί στο 24ωρο επίπεδο της ισταμίνης.
Το stress απορρυθμίζει τον κιρκαδιανό ρυθμό της 
ισταμίνης

Nakamura Y et al Sci Rep 2017;7:39934

Ισταμίνη Λευκοτριένια



Ποιός ο υποκείμενος (μοριακός ) μηχανισμός της 
κιρκαδιανής φύσης της αλλεργικής νόσου;

Ando N et al Allergy 2015;70:319-22

IgE/μαστοκύτταρο (σιτευτικό),βασεόφιλο – κεντρικός 
ρόλος στην IgE αλλεργική νόσο με κιρκαδιανή κλινική 
συμπεριφορά

Στην εποχική αλλεργική ρινίτιδα η διέγερση του 
βασεόφιλου με το ειδικό αλλεργιογόνο παρουσιάζει 
ημερήσια διακύμανση με κιρκαδιανή έκφραση των 
δεικτών διέγερσης (CD203c) καί των κιρκαδιανών 
πρωτεινών Per1,2,3

Μεταλλαγμένο ρολόϊ
per (-)

Αγριος τύπος 

Κιρκαδιανή διακύμανση των πρωτεινών του 
ρολογιού του βασεόφιλου μετα ειδική διέγερση 
στον επίμυα. 

IL-4 Ισταμίνη



Πώς συνδέεται η IgE μεσολαβούμενη αλλεργική νόσος 
με το κιρκαδιανό ρολόϊ;

Pia C et al Front Immunol, 06 July 
2018/https://doi.org/10.3389/fimmu.2018.01526



Nakao A et al Allergy 2015;70(5):467-73

Το κιρκαδιανό ρολόϊ είναι ισχυρός ρυθμιστής  της αλλεργικής αντίδρασης 
μέσω της πρωτείνης CLOCK που ελέγχει καί τον υποδοχέα της IgE (FcεR1β)



Διαταραχές του κιρκαδιανού κύκλου καί επιπτώσεις
στην αλλεργική νόσο

Υπεύθυνοι παράγοντες

• Γενετική διαταραχή των ωρολογιακών 
γονιδίων
• Μηχανική βλάβη του κεντρικού ρολογιού
• Διαταραγμένη ορμονική η αυτόνομος νευρική 

δραστηριότητα
• Ασύγχρονη άφιξη των κιρκαδιανών
ερεθισμάτων  
• Βλάβη των περιφερικών ρολογιών

Nakao A J Allergy Clin Immunol2018;142:1021-31

Αλλεργικό ρολόϊ



Σημαντικότεροι περιβαλλοντικοί παράγοντες διαταραχής 
του κιρκαδιανού ρυθμού στον σύγχρονο άνθρωπο
Ασύγχρονη άφιξη των κιρκαδιανών ερεθισμάτων

Ehlers A et al Mucosal Immunol 
2018;11(1):97-111

Διαταραγμένες συνθήκες φωτός/σκότους, 
τύπου jet lag ευνούν την έξαρση ασθματικού 
τύπου φλεγμονής από ιώσεις 

BMAL1 συνδέει το κιρκαδιανό ρολόϊ με 
την ιογενή φλεγμονή των αεραγωγών καί 
τους φαινοτύπους άσθματος



Yang G et al J Allergy Clin Immunol 
2016;138:1446-9

Εναλλασσόμενη βάρδια (ΕΒ)

Ν=688 νοσηλεύτριες με ΕΒ

12,9% (28/688)

Ν=688 νοσηλεύτριες με 
σταθερή βάρδια

3,9% (12/688)

% Ανάπτυξη* τροφικής 
αλλεργίας στη διάρκεια 6 ετών

* Το70% στα 3-4 έτη

Ευαισθητοποίηση στα τροφικά αλλεργιογόνα καί στους 
επίμυες κάτω από συνθήκες τύπου  ‘εναλλασσόμενης 
βάρδιας εργασίας’

Εκθεση σε χρονικά τροποποιημένα 
κιρκαδιανά ερεθίσματα αυξάνει την 
πιθανότητα ανάπτυξης της 
αλλεργικής νόσου



Ατακτα γεύματα

Askari VR et al Allergol Immunopathol (Madr) 

2016;44:359-67

Αξιολόγηση σειράς γενικών 
παραμέτρων  κλινικών καί 
εργαστηριακών σε ασθματικά καί 
υγειή άτομα γιά τις επιπτώσεις της 
περιόδου του ‘Ramadan fasting’

Ορμόνες καί αυτόνομο νευρικό σύστημα

-Χρόνιο stress         κορτιζόλης        
απορρύθμιση του κύκλου 
ενεργοποίησης του μαστοκυττάρου
-Απορρύθμιση έκφρασης  του PER2 στα  
μαστοκύτταρα
-Απορρύθμιση του κιρκαδιανού 
ρυθμού παραγωγής ισταμίνης 
πλάσματος 

Χορήγηση κορτικοστεροειδων με μεγάλο χρόνο 
ημίσειας ζωής σε ασθενείς με αλλεργικά νοσήματα       
διαταραχή του κιρκαδιανού ρυθμού καί απορρύθμιση 
της αλλεργικής νόσου (Hayasaka N et al Endocrinology 

2007;148:3316-26)

Τραυματικοί παράγοντες των 
ιστών περφερικά ρολόγια

Nakao A J Allergy Clin Immunol2018;142:1021-31

Sundar IK et al Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol
2015;309:1056-75

Καπνισμα
Ιοί
Βακτρίδια
Φλεγμονή, κ.α



Διαταραχές ύπνου στα 
αλλεργικά νοσήματα καί 
κιρκαδιανός ρυθμός

Νυκτερινά
αλλεργικά συμπτώματα          διαταραχή ύπνου                             αλλεργικά περιφερικά

κεντρικό ρολόϊ                                                     αλλεργικά συμπτώματα

διαταραχή του κιρκαδιανού ρυθμού            

Nakao A J Allergy Clin Immunol2018;142:1021-31



Υπάρχει δυνατότητα θεραπευτικής παρέμβασης 
στην αλλεργική νόσο με τροποποίηση της 
λειτουργίας του κιρκαδιανού συστήματος;

Χρονοθεραπεία: Χορήγηση φαρμάκου σε συντονισμό με τον 
κιρκαδιανό κύκλο των συμπτωμάτων 

Φάρμακα που στοχεύουν το 
κιρκαδιανό ρολόι του 
μαστοκυττάρου:

• Αναστολείς της καζεϊνικής
κινάσης

• Γλυκοκορτικοστεροειδή 
(    Per2 mRNA καί    τα επίπεδα

πρωτείνης PER2 στα 
μαστοκύτταρα)

Φάρμακα με δυνατότητα αλλαγής τού κιρκαδιανού 
ρυθμού: Αντιισταμινικά, αντιασθματικά (β-
αδρανεργικά, αναστολείς φωσφοδιεστεράσης)
Μελατονίνη



Nakamura Y et al J Allergy Clin 
Immunol 2016;137:1226-35

O αναστολέας της καζεϊνικής κινάσης PF670462 αυξάνει την κιρκαδιανή  
πρωτείνη PER2 καί μειώνει την αλλεργική φλεγμονή (PCA)



Nakamura Y et al J Allergy Clin 
Immunol 2016;137:1226-35

Η δεξαμεθαζόνη, όπως ο αναστολέας της καζεϊνικής κινάσης 
PF670462, αυξάνει την κιρκαδιανή  πρωτείνη PER2 καί 
μειώνει την αλλεργική φλεγμονή (PCA)



Nakamura Y et al J Allergy Clin Immunol 
2016;137:1226-35

Ο αναστολέας της καζεϊνικής κινάσης PF670462 καταστέλλει τα 
IgE-μεσολαβούμενα αλλεργικά συμπτώματα σε πειραματόζωο 
μοντέλο αλλεργικής ρινίτιδας

πταρμοίΚνησμός

P<.05



Συμπεράσματα

Οι αλλεργικές αντιδράσεις παρουσιάζουν εξεσημασμένες 
24ωρες αλλαγές στα συμπτώματα, εργαστηριακές 
παραμέτρους καί θεραπευτική τους ανταπόκριση.

Μελέτες κυρίως σε πειραματόζωα αλλά καί στον άνθρωπο 
δείχνουν ότι οι αλλεργικές αντιδράσεις κατευθύνονται καί 
ελέγχονται από ένα ενδογενές ωρολογιακό σύστημα, το
κιρκαδιανό ρολόϊ του μαστοκυττάρου υπό τον έλεγχο του 
κεντρικού ρολογιού.

Διαταραχή της λειτουργίας του κιρκαδιανού ρολογιού όχι μόνο 
επηρεάζει την κιρκαδιανή ρυθμικότητα σε ασθενείς με 
αλλεργικά νοσήματα αλλά μπορεί επίσης να ενισχύσει την 
βαρύτητα τους  ή καί να προδιαθέσει τον οργανισμό στην 
ανάπτυξη αλλεργικής αντίδρασης.

Απαραίτητο είναι να γνωρίζουμε μέχρι ποιού βαθμού οι 
διαταραχές του κιρκαδιανού συστήματος επηρεάζουν τα 
αλλεργικά νοσήματα στον άνθρωπο έτσι ώστε να αναζητηθούν 
δυνατότητες γιά θεραπευτικές καί προληπτικές παρεμβάσεις 
στη νόσο μέσω του χειρισμού του συστήματος αυτού



Σας Ευχαριστώ!





Entrainment: Η έναρξη συγχρονισμού της λειτουργίας 
του κιρκαδιανού ρολογιού με ορισμένα 24ωρα 
περιοδικά, περιβαλλοντικά ερεθίσματα (Zeitgeber –
timegiver – χρονορυθμιστής, χρονοδιακόπτης;)

Zeitgeber(s): ρυθμικό, φυσικό φαινόμενο που
συγχρονίζει το ενδογενές κιρκαδιανό ρολόϊ με τον 
ημερήσιο καί εποχικό κύκλο της γής – κιρκαδιανό 
ερέθισμα

Ποιά είναι τα κιρκαδιανά ερεθίσματα;

• Φως – ιδιαίτερα το μπλέ φως με μήκος κύματος 490-450
nm (βραχύτερο) καί συχνότητα 610-670 THz (ισχυρότερη)
• Μη φωτικά ερεθίσματα:

Χρόνος  λήψης τροφής
Θερμοκρασία
Φυσική άσκηση
Stress

Scheiermann C et al Nature Rev Immonology 2018;18:423-434


