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Faktory, ktoré dokážu nasynchronizovať endogénne aj 
exogénne rytmy sú:
- svetelný cyklus
- rytmus teploty
- sociálne interakcie 
(prítomnosť predátorov, možnosť reprodukcie)

- rytmus v príjme potravy

Faktor synchronizujúci endogénny rytmus sa nazýva 
Zeitgeber.

Proces synchronizácie endogénneho rytmu 
sa nazýva „entrainment“.
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• Biologický rytmus: sekvencia v správaní alebo 
fyziologickom procese, ktorá sa pravidelne opakuje

• Hlavné charakteristiky: M, A, t, φ
• (M) mezor: priemerná (ak sú odbery pravidelné) alebo stredná 

hodnota rytmu; stredná hodnota medzi najvyšším a najnižším 
bodom nafitovanej krivky; 

• (t) perióda voľne bežiaceho rytmu: dĺžka trvania jedného 
kompletného cyklu (čas, za ktorý sa dosiahne počiatočná 
hodnota cyklu, čas medzi dvoma maximami)

• (φ) akrofáza:  čas kedy dosahuje rytmus maximum vo vzťahu 
ku zadefinovanému časovému bodu, hodnota vyjadrená v 
stupňoch alebo hodinách

• (A) amplitúda: polovica rozdielu medzi minimálnou a 
maximálnou hodnotou rytmu; rozdiel medzi maximálnou a 
hodnotou a mezorom; v niektorých prípadoch sa tým rozumie 
rozdiel medzi minimálnou a maximálnou hodnotou rytmu
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Závislosť tau na vonkajších a vnútorných faktoroch
Svetlo:
- u väčšiny druhov je tau voľne bežiacich rytmov závislá od intenzity konštantného 
osvetlenia
- u mnohých denných druhov sa tau skracuje so stúpajúcou intenzitou svetla
- u mnohých nočných druhov sa tau predlžuje so stúpajúcou intenzitou svetla

- takto to bolo dokázané u rýb, obojživelníkov a vtákov
- cicavce sa správajú inak – nočné druhy vykazujú dlhšiu tau so stúpajúcou 
intenzitou svetla
- u bezstavovcov nie je 
zatiaľ možné vysloviť 
žiadny záver

Voľne bežiace rytmy

Závislosť tau na vonkajších a vnútorných 
faktoroch
Svetlo:

- pri vyšších intenzitách svetla možno niekedy 
po čase zaznamenať arytmicitu pohybovej 
aktivity

- tau meraná v konštantnej tme býva v rozsahu 
22-26 hodín, u cicavcov zvykne bývať dlhšia 
ako 24 hodín u denných druhov a kratšia ako 
24 hodín nočných druhov

- tau je druhovo špecifická rovnako ako vplyv 
svetla na ňu
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Závislosť tau na vonkajších a vnútorných faktoroch

Teplota:
biologické hodiny sú teplotne kompenzované

-Q 10 teplotný koeficient je mierou rýchlosti zmeny biologických alebo chemických 
systému v dôsledku zvýšenia teploty o 10° C. 
- Q10 – pre biologické systémy okolo 1,5-2,5; pre hodiny cca 1

Experimentálne podmienky:
ak je v konštante osvetlenej klietke domček, kde sa zviera môže ukryť v tme, tau je 

odlišná, lebo zviera si produkuje LD cyklus
- podobný jav je pozorovateľný aj vtedy, keď si zviera môže svetlo samé zapínať a 
vypínať – takýto režim má zvyčajne za následok predĺženie tau
- prítomnosť kolesa zvyšuje dĺžku tau
- zvieratá chované v skupine majú tau kratšie ako keď sú chované jednotlivo

Interné faktory:
- hormóny: - u myší kastrácia spôsobuje predĺženie tau a suplementácia 
testosterónom skrátenie

- estradiol spôsobuje u samíc škrečka skrátenie tau
- melatonín spôsobuje skrátenie tau u niektorých druhov vtákov

- rozdiely medzi pohlaviami v dĺžke tau nie sú jednoznačne dokázané
- s vekom sa tau skracuje

Formy Zeitgebera
Zeitgeber môže pôsobiť kontinuálne, alebo bodovo (skeletová fotoperióda)
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Krivka fázových odpovedí model

Podobné črty PRC

- počas subjektívneho dňa je schopnosť cirkadiánneho systému odpovedať na 
svetelné pulzy malá

- počas subjektívnej noci, je schopnosť cirkadiánneho systému odpovedať na 
svetelné pulzy omnoho väčšia

- fázový posun smerom dozadu (phase delay) je pozorovaný na konci 
subjektívneho dňa a začiatku subjektívnej noci

- fázový posun smerom dopredu (phase advance) je pozorovaný na konci 
subjektívnej noci a začiatku subjektívneho dňa
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nová fáza voči starej fáze, sklon krivky

ATLAS kriviek fázových 
odpovedí
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Chlamydomonas reinhardti

• Algea (sinice a riasy)

• Oddelenie: Chlorophyta 
(Zelené riasy)

• 2. trieda Chlorophyceae 
(Vlastné zelené riasy)

• rad Volvocales (bičíkaté 
zelené riasy)

• podrad Chlamydomonadinae
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• Algea (sinice a riasy)

• Oddelenie: 
Euglenophyta 
(Euglény, 
Červenoočká)

Euglena gracilis
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• Algea (sinice a riasy)

• Oddelenie: Dinophyta (Panciernatky)

Gonyaulax polyedra
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Neurospora crassa

• Kingdom: Fungi
Phylum: Ascomycota
Class: Ascomycetes
Order: Sordariales
Family: Sordariaceae
Genus: Neurospora
Species: crassa
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Phaseolus multiflorus

• Kingdom: Plantae
Division: Magnoliophyta
Class: Magnoliopsida
Order: Fabales
Family: Fabaceae
Subfamily: Faboideae
Tribe: Phaseoleae
Genus: Phaseolus
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Gallus domesticus

• Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Class: Aves
Order: Galliformes
Family: Phasianidae
Genus: Gallus
Species: G. gallus
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Passer dometicus

• Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Class: Aves
Order: Passeriformes
Family: Passeridae
Genus: Passer
Species: P. domesticus
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Mus musculus

• Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Class: Mammalia
Order: Rodentia
Family: Muridae
Subfamily: Murinae
Genus: Mus
Species: M. musculus
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