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Hva er circadiane rytmer?

Gjennom evolusjonen har levevesen utviklet mekanismer
som tilpasser dem til jordens natt/dag veksling.

soloppgangsolnedgang solnedgang

EarthDesk



Den fysiologiske klokken
Begrepene fysiologisk klokke og circadian
rytme ble inført av Erwin Bünning.

Bünning var botaniker og viste allerede i
1930 årene at bladbevegelsene i planter 
var genetisk betinget.

I 1958 skrev han boken “Den Fysiologiske
Klokken” som ble oversatt til mange språk
og som er et milepæl innen kronobiologisk
forskning.

Bünning viste at circadiane rytmer styrer
døgnperiodiske fenomener (f. eks. søvn, 
bladbevegelser, åpning/lukking av blomster), 
men også årsperiodiske egenskaper (f. eks.
blomsterdannelse, vinterdvale, reproduksjon,
trekkoppførsel).



CARL von LINNÉ
(1707-1778)Linné’s blomsterur

”Tiger Jaw” (Faucaria tigrinis, South 
Africa, open flowers ≈ 5 pm, closes ≈ 8 pm)



Begrepet circadian

Hva betyr circadian?

circadian kommer fra latin circa (omtrent) 

og dies (dag). 

Navnet indikerer at periodelengden av

circadiane rytmer er ca. 24 timer.



Hvor finner vi circadiane rytmer?

I nesten alle eukaryotiske og noen få

prokariotiske organismer (blågrønnalger).



Egenskaper av circadiane rytmer

• circadiane rytmer finnes i den enkelte celle. Siden de genereres i
celler kalles dem også for endogene rytmer.

• circadiane rytmene kan fase-skiftes ved hjelp av forandringer i lys,
temperatur, gjennom inntak av mat, alkohol, medisiner, etc.

• circadiane rytmer kan følge/tilpasse seg eksterne rytmer, f. eks. lys
av/på (engelsk: entrainment).

• circadiane rytmer har en homeostatisk regulering av perioden.
For eks er perioden kompensert mot ulik temperatur, pH, eller
næringstilførsel (“temperaturkompensasjon”).



Analogi: Bruk av temperaturkompensasjon
i høypresisjons-pendelur

Et temperatur-kompensert pendel
fra 1875. Lengde ≈ 35 cm.

Uhrenmuseum, Vienna, Østerrike



Fotoperiodisitet

Fotoperiodisitet beskriver hvordan organismer reagerer på
daglengde og tilpasser seg årstider. Både planter og dyr viser
fotoperiodisitet.

Dyr: forandring av farge i pels/fjær, vinterdvale, trekkoppførsel
om våren/høsten. 

Planter: trær mister blader om høsten, blomsterdannelse om 
våren/ sommer, noen planter visner om høsten men kommer opp
igjen om våren.

Eksempler



With 400 miles left to fly, 
these monarchs were 
resting at roost in Saltillo, 
Coahuila on October 18th

Photoperiodicity: Butterfly Migration



Historikk - 400 BC:
Androsthenes (fra Thasus) beskriver that planter ”sover”

day nightTamarindus indica





Den franske astronomen De Mairan finner in 1729 at
bladbevegelsene i Mimosa planter fortsetter i mørke





Flashing and glow circadian 
rhythms in Gonyaulax polyedra

(von der Heyde et al. (1992) JBR 115-123)

With increasing temperature 
flashing and glow rhythms 
change their amplitudes in 
opposite directions.

Gonyaulax polyedra



Neurospora crassa’s circadiane rytme

Jason C. Thoen and Van Gooch:
”Time Lapse Video Showing an Internal 

Circadian Clock in Mold (Neurospora) Growth”



Neurospora crassa’s circadiane rytme



Measuring human circadian rhythms

Humans live in isolated areas,
with no contact/clues about
the external environment.

Their activity rhythms and
other rhythms are monitored.



Free-running activity rhythms in humans is
generally larger than 24 h (≈25-26h)



Perioden etter 1953
Utvikling av modellorganismer

1973: Jerry F. Feldman beskriver
klokkemutanter i N. crassa.

1971: Ron Konopka finner
klokkemutanter i Drosophila

2-4 mm



Gardner & Feldman 1981 Konopka et al. 1989

Neuropora Drosophila

Temperaturkompensasjon i circadiane klokkemutanter for
genene frequency (Neurospora) og period (Drosophila)

Ruoff et al. (1996)



Molekylære Mechanismer:
Transcriptional-Translational Negative

Feedback loops

Dunlap (1996)



Michael Roshbash forklarer den negative 
feedback organisering i Drosophila



©J. S. Takahashi, Howard Hughes Medical Institute

Organisering av den menneskelige
circadiane “pacemaker”



Advanced Sleep-Phase Syndrome



Webb & Herzog, American Scientist Nov/Dec 2017

Vekselvirkning mellom de ulike
circadiane oscillatorer i kroppen



Innflytelse av den circadiane klokken på
menneskelig fysiologi

Nobelförsamlingen Karolinska Instituttet (2017)



Webb & Herzog, American Scientist Nov/Dec 2017





Circadian variasjon av
antall hjerteinfarkt

Circadian variasjon
av blodtrykk

Circadian variasjon av blodtrykk/hjerteinfarkt



Oxalis bladbevegelser
(Prof. Anders Jonsson, NTH)



Goodwin’s Negative Feedback Oscillator from 1963 is able 
to explain temperature compensation

in Neurospora og Drosophila

Ruoff et al. (1996)



Seasonal adaptation of organism (photoperiodicity):
Major global bird migration routes to the Arctic

Major global bird migration routes to the Arctic. No other 
place on Earth receives so many migratory species. 



Opptak av bladbevegelse av en bønneplante
(Roger P. Hangarter, Indiana University).

Leaf movements under free-running conditions

Phaseolus coccineus. Opptak av bladbevegelse i en
bønneplante ( fra E. BÜNNING and M. TAZAWA, 1957).



M. Young, Scientific American
March 1, 2000
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