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BIORYTMY

FAKTY:

U človeka, pravidelné striedanie svetla a tmy ovplyvňuje nielen biologický 

režim človeka, ale zasahuje i do celej sociálnej organizácie jeho správania.

Procesy prebiehajúce v ľudskom organizme, ktoré sú závislé na 

periodickom striedaní sa faktorov vonkajšieho prostredia, potencionálne

ovplyvňujú i nevidiace osoby, osoby pracujúce v smenovej prevádzke, 

nočné typy ľudí, ktorých zvyky sa odchyľujú od obvyklého režimu väčšiny 

jedincov.

Biologické rytmy sú dokázané na každej úrovni života, od jednoduchých 

bunkových organizmov až po primáty.



BIORYTMY

Zmeny prostredia

Nepredpokladané zmeny Predpokladané zmeny

- zmena počasia

- zmena v atmosférických podmienkach

Organizmus potrebuje systémy, 

ktoré priamo reagujú na tieto 

zmeny prostredia.

Vyplývajú zo špecifických pohybov planét:

- cyklus deň – noc (rotácia Zeme okolo 

svojej osi)

- cykly Mesiaca (obeh Mesiaca okolo Zeme)

- ročné cykly (obeh Zeme okolo Slnka)

Organizmus potrebuje špecifické mechanizmy, ktoré generujú endogénne biologické 

oscilácie, teda periodicity zodpovedajúce priamo určitým periodicitám prostredia a 

priamo nezávisia na rytmicitách prostredia, len využívajú periodickú informáciu z 

prostredia na synchronizáciu biologickej oscilácie s cyklom prostredia.

Prežívanie organizmu vo vysoko periodickom „deň – noc“ prostredí teda 

závisí na približnom časovaní jeho reakcií a teda sa musia ovplyvňovať 

reakcie každého systému na rozdielne časy dňa. 



BIORYTMY

Starý koncept (Claude Bernard) – fyziologické premenné sú upravované len 

v úzkom fyziologickom rozsahu počas celého dňa, ktoré je nevyhnutné pre 

zdravie a všetky orgány a tkanivá tela vykonávajú funkcie na udržanie 

týchto konštantných podmienok.

Praktická medicína je založená na koncepte „homeostázy“



BIORYTMY

Teda, tradičný koncept homeostázy nezahrňuje žiadnu časovú závislosť: 

- vo výsledkoch diagnostických testov

- vo výskyte alebo v zhoršení prejavov choroby

- vo farmakokinetických vlastnostiach liekov

- v citlivosti organizmu na lieky

- vo farmakodynamických, buď terapeutických alebo nepriaznivých, efektov 

liekov



BIORYTMY

Nový koncept – fyziologické premenné oscilujú a sú upravované len v 

úzkom fyziologickom rozsahu počas celého dňa, ktoré je nevyhnutné pre 

zdravie a všetky orgány a tkanivá tela vykonávajú funkcie na udržanie 

týchto konštantných podmienok.



Biologické rytmy sú sekvencie príhod, ktoré sa opakujú v čase rovnakým 

spôsobom a s rovnakým intervalom - teda sú predpovedateľné v čase.

BIORYTMY

DEFINÍCIA:

Biorytmy sú výsledkom adaptácie organizmov na zmeny prostredia, ktoré  

je vysoko variabilné a vykazuje kolísania v mnohých faktoroch.

Chronobiológia je disciplína študujúca a objektívne kvantifikujúca fenomén 

a mechanizmy biologickej časovej štruktúry, zahrňujúc rytmické prejavy 

života. Termín je odvodený od: chronos (čas), bios (život) a logos (veda).

VEDNÁ DISCIPLÍNA



BIORYTMY – rozdelenie biologických rytmov

Exogénne rytmy Endogénne rytmy

Sú to oscilácie pasívneho systému, 

ktorý závisí na periodickom podnete z 

vonkajšieho prostredia a organizmus sa 

synchronizuje s týmito rytmickými 

zmenami.

Sú to nezávisle oscilujúce systémy, 

ktoré sú schopné udržať si periódu aj za 

konštantných neperiodických 

podmienok.



Reprezentatívne fyziologické a endokrinné circadiánne cykly u ľudí, 

ktorí boli v konštantných podmienkach

Hastings M et al. J Endocrinol 2007;195:187-198

Osoby boli držané v šere, zbavené od  

časových podnetov, ležali a bolo im 

podávaná často, pravidelne, ale 

limitovane voda a jedlo. 

Sivá oblasť znázorňuje, kedy subjekty 

mali normálne spať, ale v neustále 

konštantných podmienkach bežne 

ostali hore.

Ľavý panel zobrazuje cirkadiánnu 

variabilitu v štyroch dôležitých 

fyziologických funkciách, zatiaľ čo na 

pravej strane sú štyri endokrinné osi 

podliehajúce cirkadiánnej kontrole.

V prípade rastového hormónu, pri 

absencii spánku (čierna čiara) hladiny 

nie sú rytmické, ale ak sa spánku 

povolí, objavuje sa jasný cirkadiánny 

cyklus (červená čiara).



BIORYTMY – rozdelenie biologických rytmov

Endogénne rytmy môžu byť: 

Cirkadiánne rytmy – oscilujú s periódou okolo 24 ± 4 hodiny. 

Termín cirkadian má dva významy: - prvý popisuje dennú (diurnálnu) a nočnú 

(nocturálnu) časť dňa

- druhý popisuje cyklus s trvaním okolo 24 hodín

Ultradiánne rytmy – oscilujú s periódou viac ako 24 hodiny. 

Infradiánne rytmy – oscilujú s periódou menej ako 24 hodiny. 

Cirkaseptánne rytmy – oscilujú s periódou okolo 7 (± 3) dní. 

Cirkannuálne rytmy – oscilujú s periódou okolo 1 roka (± 2 mesiace). 



BIORYTMY – cirkadiánne charakteristiky

MEZOR - je hodnota medzi najvyššou a najnižšou hodnotou (kosinorovej) funkcie, 

ktorá najlepšie prekrýva údaje.

PERIÓDA - je popis koľko je potrebného času pre opakujúce sa zmeny.

AMPLITÚDA - je miera rozsahu rytmickej zmeny. Je to jedna polovica rozdielu medzi 

maximálnou a minimálnou hodnotou v trvaní jedného cyklu.

AKROFÁZA - je časový bod reprezentujúci vrchol daného rytmu.

FÁZA - je bezprostredný stav oscilácie v perióde.

Medzi základné charakteristiky popisujúce cirkadiánny rytmus patria:



BIORYTMY – cirkadiánne charakteristiky

t - čas

mezor

akrofáza

amplitúda

perióda

xfáza

t1 t2 t3 t4 t5 t6 t1



BIORYTMY – regulácia biorytmov

P

BA

C D E

MODEL I. - monooscilačný systém – pacemaker 

(P) reaguje na synchronizujúci podnet z 

vonkajšieho prostredia a vyvoláva oscilácie 

citlivých fyzikálnych a chemických mediátorov. 

Oscilujúce systémy sú pasívne systémy (A, B, C, 

D, E) a sú regulované len jedným pacemakerom.

bunkové jednotky pasívne 

reagujúce na oscilácie 

pacemakera

oscilácie chemických mediátorov

externý 

vstup



BIORYTMY – regulácia biorytmov

P

A B

C D E

externý 

vstup

MODEL II. - multioscilačný systém – tento model 

má hierarchické usporiadanie. Jeden oscilátor je 

ako pacemaker (P) s sieťou nezávislých 

oscilačných systémov (A, B, C, D, E).

symboly prezentujú aktívne 

jednotky, ktoré sú schopné 

spontánnej produkcie oscilácie 

so svojou vlastnou nezávislou 

periódou

oscilácie chemických mediátorov



BIORYTMY – regulácia biorytmov

A B

C D E

externé 

vstupy
MODEL III. - multioscilačný systém – tento 

model nemá hierarchickú organizáciu ale ani 

pacemaker. V tomto modeli odlišné oscilátory 

(A, B) sú spúšťané rôznymi odlišnými 

externými vstupmi.

symboly prezentujú aktívne 

jednotky, ktoré sú schopné 

spontánnej produkcie oscilácie 

so svojou vlastnou nezávislou 

periódou

oscilácie chemických mediátorov

spätnoväzbové spojenia



Funkčná organizácia cirkadiánneho systému u cicavcov 

Vstupy: Periodické podnety z prostredia môžu resetovať fázu centrálneho pacemakera

ako aj periódu a fázu cirkadiánnych rytmov nakoľko sú zhodné s časovaním externých 

podnetov.

M Garaulet et al. The chronobiology, etiology and pathophysiology of obesity. Int J Obesity, 2013



Funkčná organizácia cirkadiánneho systému u cicavcov 

Centrálne pacemakery: Za hlavný pacemaker cirkadiánneho systému považujú 

suprachiazmatické jadrá, ktoré určujú cirkadiánnu rytmicitu v iných oblastiach mozgu 

a periférnych tkanivách prostredníctvom nervových a humorálnych signálov. 

M Garaulet et al. The chronobiology, etiology and pathophysiology of obesity. Int J Obesity, 2013



Funkčná organizácia cirkadiánneho systému u cicavcov 

M Garaulet et al. The chronobiology, etiology and pathophysiology of obesity. Int J Obesity, 2013

Periférne oscilátory: Väčšina periférnych tkanív a orgánov obsahuje cirkadiánne

oscilátory. Zvyčajne sú kontrolované suprachiazmatickými jadrami, avšak za určitých 

okolností (obmedzený prísun potravy, jet-lag syndróm, smenová práca), sa môžu 

desynchronizovať od suprachiazmatických jadier.



Funkčná organizácia cirkadiánneho systému u cicavcov 

M Garaulet et al. The chronobiology, etiology and pathophysiology of obesity. Int J Obesity, 2013

Výstupy: Centrálne pacemakery a periférne oscilátory sú zodpovedné za dennú 

rytmicitu, ktorá je pozorovaná u väčšiny fyziologických funkcií a v chovaní. Niektoré  z 

týchto otvorených rytmov (fyzická práca, telesná teplota, cyklus spánok bdenie a čas 

príjmu potravy), poskytujú spätnú väzbu, ktorá môže modifikovať  funkciu 

suprachiazmatických jadier a periférnych oscilátorov.



BIORYTMY – chronobiologická terminológia



BIORYTMY – chronobiologická terminológia

PACEMAKER - je to funkčná jednotka, schopná samo udržujúcich sa oscilácií 

a ktorá  synchronizuje iné rytmy. Inými slovami, je to vnútorný 

mechanizmus, ktorý udáva periódu a fázu endogénneho rytmu. 

Sú to oscilátory (biologické hodiny), ktoré generujú biologické 

rytmy v neprítomnosti externého periodického vstupu (t.j. na 

úrovni génov v jednotlivých bunkách).

Dominantný pacemaker mnohých cirkadiánnych rytmov u cicavcov sú 

hypotalamické suprachiasmatické jadrá.



Cirkadiánny pacemaker  u cicavcov sa nachádza v 

suprachiazmatických jadrách hypotalamu a je 

organizovaný do dvoch hlavných subdivízii, jadra a 

puzdra. Oblasť jadra prijíma informáciu o dennom 

cykle svetla a tmy prostredníctvom retinohypotala-

mického traktu. 

Výstupnými signálmi sú nervové ako aj hormonálne 

signály zo SCN do iných oblastí mozgu a periférie.

Výstupné cesty zo SCN sú zodpovedné za vlastné 

časovanie rozličných fyziologických funkcií, 

zahrňujúc uvoľňovanie hormónov, cyklus spánok 

bdenie, príjem potravy a termoreguláciu.  

Výstup zo SCN do subparaventrikulárnej zóny 

(sPVz) je vo vzťahu k mediálnej preoptickej oblasti 

(MPO) a riadi cirkadiánne rytmy telesnej teploty. 

Oddelená projekcia prostredníctvom 

dorzomediálneho jadra (DMH) kontroluje dennú 

sekréciu hormónov cez paraventrikulárne jadro 

(PVN) a cykly spánok-bdenie cez laterálne jadro 

(LH) a ventrolaterálne preoptické jadro (VLPO).

Schématické znázornenie 

suprachiazmatických jadier a jeho vstupné 

a výstupné cesty



BIORYTMY – regulácia biorytmov

HUMORÁLNA ZLOŽKA BIORYTMOV

Výkonným prvkom biologických rytmov je systém humorálneho riadenia. 

Je hlavným zdrojom väčšiny periodických zmien vnútorného prostredia a 

metabolickej aktivity. Cyklické zmeny v aktivite hormónov môžu byť 

dôsledkom:

zmien v tvorbe hormónov

zmien vo výdaji hormónov

zmien v degradácii hormónov

zmien v hladinách plazmatických prenášačov hormónov

zmien v citlivosti receptorov na dané hormóny 



BIORYTMY – melatonín



BIORYTMY – melatonín

Informácia o perióde 

svetlo - tma

nervy z retiny

Suprachiasmatické jadrá

(v hypothalame)

Epifýza (pôsobí ako foto-

endokrinný transducer)

MELATONIN (reguluje cirkadiánne 

časovanie mnohých fyziologických 

funkcií)



BIORYTMY – melatonín

MELATONÍN

- výdaj sa začína pri večernom súmraku, dosahuje vrchol okolo polnoci

(skotoperióda) a ráno klesá (fotoperióda).

Biologické účinky sú sprostredkované hlavne aktiváciou melatoninových

receptorov. Účinky:

- vplyv na rytmickú činnosť buniek

- imunomodulačné účinky

- pôsobí na vývoj reprodukčných orgánov

- ovplyvňuje plodnosť

- pravdepodobne zasahuje do procesov učenia a pamäti

- má silné antioxidačné účinky

Zretelný cirkadiánny rytmus v sekrécii melatonínu sa objavuje približne vo 

veku dvoch mesiacov. Najvyššie hladiny melatonínu sú u detí vo veku 3 až 5 

rokov. Výrazný pokles hladiny melatonínu nastáva v starobe. 



Svetlo dopadne na sietnicu oka, 

čo spôsobuje uvoľňovanie 

glutamátu ako neurotransmiteru 

do suprachiazmatických jadier 

(SCN). Prostrednictvom 

noradrenalínu sa aktivuje epifýza, 

ktorá už tvorí samotný melatonín 

(v tomto prípade veľmi málo 

melatonínu) a ten pôsobí opäť v 

SCN na melatonínové receptory 

tak, že se spätně blokuje tvorba 

melatonínu. 

Pokiaľ svetlo nedopadá na 

sietnicu (je tma a máme 

zatvorené oči - čiže spíme), tento 

proces sa neuskutočňuje a 

tvorba melatonínu se neutlmí, 

takže pôsobí v melatonínových 

receptoroch opačne. 

BIORYTMY - tvorba melatonínu pod vplyvom svetla 

http://www.marie.cz/biorytmicke-cykly/


BIORYTMY – regulácia biorytmov

HUMORÁLNA ZLOŽKA BIORYTMOV

Najvýraznejšia cirkadiánna rytmicita endokrinných funkcií je:

- v sekrécii kortizolu

- v sekrécii rastového hormónu - sekrécia závisí na spánkových cykloch.

Zvyšuje sa po zaspatí a v období hlbokého spánku. Rovnako sa zvyšuje 

aj pri zdriemnutí.

- v sekrécii prolaktínu - rytmus je podobný rytmu v sekrécii rastového

hormónu.

- v sekrécii aldosterónu - je súbežný s rytmom ACTH. Je ovplyvňovaný

mechanizmami riadenia rovnováhy príjmu a strát sodíka a draslíka.

- v sekrécii testosterónu - maximum je v dobe raňajšieho prebúdzania sa a

minimum je neskorých odpoludňajších hodinách. 



Cirkadiánny rytmus kortizolu u 33 osôb meraného po 20-tich minútach. Maximálne 

hladiny kortizolu sú okolo 08:30 a najhlbší pokles je v čase okolo polnoci. Vrcholy 

kortizolu na poludnie a okolo 18:00 predstavujú jedlom vyvolanú stimuláciu kortizolu. 



Nervové cesty cirkadiánnej kontroly uvoľňovania glukokortikoidov. 

Dickmeis T J Endocrinol 2009;200:3-22

Šípky: čierne šípky : neurónové projekcie 

zamerané na hypotalamo-adrenálnu os. 

Modré šípky: nervové projekcie cez autonómny 

nervový systém. 

Fialové šípky: projekcia z DMH do ‘autonómneho 

PVN’ odlišného od SCN – adrenálna cesta. 

Rovnako aj subPVZ vysiela signály do tejto 

oblasti. 

Čiarkované šípky: humorálny transport 

prostredníctvom cievneho systému. 

Hodiny symbolizujú autonómne pacemakery. 

Oblasti nervového systému: 

SCN - suprachiasmatické jadro; 

subPVZ - subparaventrikulárna zóna; 

DMH - dorsomediálny hypothalamus; 

PVN - paraventrikulárne jadro; 

mpPVN - medioparvocelulárna divízia PVN; 

I - interneurón PVN; 

C - kortikotropínová bunka hypofýzy; 

IML - intermediolaterálny stĺpec spinálnej miechy. 

Hormóny a neurotransmitery:

AVP - arginín vasopresín; 

CRH - kortikotropin-releasing hormón; 

ACTH - adrenokortikotropný hormón. 



Počas preovulačnej folikulárnej fázy sú hladiny estrogénov vysoké. Počas postovulačnej 

luteálnej fázy, je pozorované zvýšenie hladiny cirkulujúceho progesterónu, spolu so zvýšenou 

dennou telesnou teplotou. 

Variácie gonadotropných a 

pohlavných steroidných hormónov a 

následné zmeny v dennej telesnej 

teplote v priebehu celého 

menštruačného cyklu



Neutrofily

Cirkadiánne kolísanie hladín niektorých 

parametrov u človeka

Sekrécia žalúdočnej kyseliny

Peptid , ktorý je vo vzťahu 

s génom kalcitonínu

Kyselina fosfátová

Kyselina močová

Triglyceridy

Cholesterol

Inzulín

Celkové sérové proteíny

Hemoglobín

Katecholamíny

Angiotenzin

Testosterón

Kortizol

ACTH, FSH, LH

Eozinofily

Melatonín

Prolaktín

Lymfocyty

Rastový hormón

Atriálny natriuretický peptid
TSH

Satwara Rohan S. et al . Int.J. PharmTech 

Res.2012,4(2)



BIORYTMY – chronobiologická terminológia

SYNCHRONIZÁCIA - je to stav systému, keď dva alebo viacej premenných vykazuje 

rovnakú periodicitu s rovnakou frekvenciou, akrofázou a 

rovnakým fázovým vzťahom. Ide taktiež o prispôsobenie sa 

endogénnych rytmov externým periodickým vplyvom. Tento 

vplyv je sprostredkovaný synchronizátorom (zeitgeberom) – čo 

je periodicita prostredia určujúca časové umiestnenie 

biologického rytmu vo vhodnom časovom rozsahu.

• sociálne kontakty

• cyklus svetlo – tma

• znalosť času dňa

• cyklus spánok – bdenie

• čas jedenia

• elektromagnetické pole, gravitačné pole, kozmické žiarenie

Synchronizátorom môže byť:



BIORYTMY – chronobiologická terminológia

(VNÚTORNÁ) DESYNCHRONIZÁCIA - je to stav, kedy dva alebo viacej predtým 

synchronizovaných premenných 

(endogénnych rytmov) začínajú vykazovať 

rozdielne časové vzťahy.

(VONKAJŠIA) DESYNCHRONIZÁCIA - je to desynchronizácia biologického 

(endogénneho) rytmu z cyklom prostredia.

FÁZOVÉ POSUNY - ak sa perióda alebo časovanie dominantného synchronizátora 

zmení, endogénne cirkadiánne rytmy, ale synchronizované s 

prostredím, posunú svojho synchronizáciu a vykážu fázový posun 

alebo opozdenie. Rytmy sa adaptujú na túto novú podmienku v 

čase – znovunastúpenie.

FÁZOVÉ OPOZDENIE, FÁZOVÝ 

POSTUP

- ide o neskorší, resp. skorší výskyt akrofázy.



Príčiny a dôsledky cirkadiánnej disrupcie

Cirkadiánna disrupcia je výsledkom posunu fázy v cirkadiánnej oscilácii (plná čiara) 

a aktivity, ktorá je kontrolovaná fyziologickým procesom (bodkovaná čiara).



Príčiny a dôsledky cirkadiánnej disrupcie

Táto cirkadiánna patológia môže byť vyvolaná faktormi, ktoré sú vo vzťahu 

k vstupom: malý kontrast medzi deň a noc synchronizujúcimi signálmi 

(nepretržité svetlo, časté občerstvenia, slabá fyzická práca ...) Zeitgeberov s odlišnými 

periódami, alebo neobyčajným fázovaním (napríklad svetlo počas noci, nočné jedenie, 

nočná fyzická aktivita ...) alebo posunmi Zeitgeberov (napríklad letný čas, prechod cez 

viaceré časové zóny, smenová práca ...). 



Príčiny a dôsledky cirkadiánnej disrupcie

Táto cirkadiánna patológia môže byť vyvolaná faktormi, ktoré sú vo vzťahu k 

oscilátorom: nespárenie medzi odlišnými oscilátormi v suprachiazmatických 

jadrách spôsobené vekom, nespárenie medzi centrálnymi a periférnymi oscilátormi 

alebo funkčné zmeny v hodinových génoch.



Príčiny a dôsledky cirkadiánnej disrupcie

Táto cirkadiánna patológia môže byť vyvolaná faktormi, ktoré sú vo vzťahu k 

výstupom: potlačenie sekrécie melatonínu v noci a strata kortizolovej rytmicity sú 

taktiež faktory chronodisrupcie. Mnohé patologické stavy môžu byť podporené 

alebo zhoršené chronodisrupciou.



BIORYTMY – chronobiologická terminológia

NASTÚPENIE RYTMU - je spojenie dvoch rytmov rovnakej frekvencie do jedného z 

nich, kde jeden určuje fázu druhého rytmu. Je to spojenie 

endogénnych rytmov s oscilátorom prostredia rovnakej 

frekvencie a určenie fázy biologických rytmov vnútorným 

pacemakerom.

SAMOURDŽUJÚCA SA 

OSCILÁCIA

- je systém, ktorý používa konštantný zdroj energie a je 

schopný oscilovať bez dodania energie zvonku.

EPIZODICKÁ VARIÁCIA - je výrazne nepravidelná (nerytmická) variácia 

biologickej premennej, napr. epizodická sekrécia 

určitých hormónov.

VOĽNO BEŽIACE RYTMY 

(FREE RUNNING) 
- sú to endogénne rytmy s ich vlastnou periódou, ktorá 

pretrváva aj za podmienok, keď periodicita vonkajšieho 

prostredia je modifikovaná alebo obmedzená.



BIORYTMY – klinické aplikácie - diagnóza

Častý cyklický priebeh rôznych 

ochorení 

Porušená harmónia medzi 

biologickými rytmami navzájom 

alebo s rytmom vonkajšieho 

prostredia

Časová štruktúra živých organizmov

Náchylnosť k ochoreniu resp. priamy 

pocit samotného ochorenia

Biorytmy vnútorného prostredia sú 

synchronizované navzájom a s 

periodicitou vonkajšieho prostredia

Desynchronizácia (interná resp. 

externá)

Synchronizácia

Pocit pohody a zdravia



BIORYTMY – klinické aplikácie - diagnóza

KEDY ROBIŤ LABORATÓRNE VYŠETRENIA RESP. DIAGNOSTICKÉ TESTY?

OTÁZKA:

PRÍKLAD:

Plazmatický kortizol vykazuje cirkadiánny rytmus s najvyššími koncentráciami v plazme 

ráno, oproti skoro nulovým koncentráciam krátko pred spánkom.

Ak bude hodnota „normálu“ o 

08.00 hodine, tak o 20.00 hodine 

by prezentovala Cushingov 

syndróm

Ak bude hodnota „normálu“ o 

20.00 hodine, tak o 08.00 hodine 

by prezentovala Addisonovu 

chorobu

ZÁVER Z CIRKADIÁNNEHO POHĽADU: nadobličková hyperaktivita by mala byť 

diagnostikovaná len vtedy, ak bola zistená vysoká koncentrácia plazmatického 

kortizolu večer a nadobličková insuficiencia, ak nízke úrovne boli zistené ráno.



BIORYTMY – klinické aplikácie - diagnóza

VYTVORENIE „OSOBNÉHO CHRONOBIOLOGICKÉHO PROFILU“ ZA ÚČELOM 

ZLEPŠENIA PRESNOSTI AKÉHOKOĽVEK DIAGNOSTICKÉHO TESTU

ODPORÚČANIE:

PROBLÉMY PRI KTORÝCH SA NEDÁ PREDPOKLADAŤ, ŽE VNÚTORNÝ 

CIRKADIÁNNY ČAS SA ROVNÁ REÁLNEMU ČASU:

- pri prechodoch cez viaceré časové zóny (jetlag syndróm)

- u ľudí pracujúcich na smeny

- u študentov v čase skúšok

- samotná hospitalizácia – pri relatívne konštantných úroviach šumu, svetla a pri 

nepretržitej práci personálu

dôjde k poruche cirkadiánnej orientácie aj keď je 

normálna fázová orientácia na začiatku



Epileptické záchvaty

Chronická bolesť

Dermatóza

Osteoarthirtis

Hemorrhagická a perforovaná 

vredová kríza

Kosáčikovitá anemická kríza Angina, akútny infarkt 

myokardu, náhla srdcová smrť 

hemoglobín/trombocytárna 

mŕtvica

Migrenózna bolesť hlavy 

Alergická rhinitída      

Reumatická arthritis

Epileptické záchvaty

Raňajší nárast krvného tkaku

Ataky astmy

Prinzmetalová angína

Apnoe

Kongestívne zlyhanie srdca

Exacerbácia peptidického vredu

Cirkadiánny výskyt niektorých ochorení u 

človeka



BIORYTMY – chronomedicína

CHRONOPATOLÓGIA - vzhľadom na prejavy ochorení je evidentné, že objavenie 

sa a vážnosť symptómov niektorých ochorení kolíše v 

cirkadiánnej závislosti. Chronopatológia  

(chronosymptomatológia) sa zaoberá s týmito časovo 

závislými prejavmi a ich zakladajúcimi mechanizmami.

PRÍKLADY:

- výskyt atakov dyspnoe u astmatických pacientov bol častejší a vážnejší medzi 

02.00 a 07.00 hodinou

- výskyt infarktu myokardu je o 40 - 80% vyšší o 09.00 hodine ako v iných časoch 

dňa

- cerebrálny infarkt u žien bol 3x vyšší o 03.00 ako o 15.00 hodine



BIORYTMY – chronomedicína

CHRONOFARMAKOLÓGIA - študuje efekty liekov, ako kolíšu s biologickým 

časovaním a s endogénnymi rytmami. Študuje 

interakcie medzi biologickými rytmami a liekmi a jej 

konečným cieľom je chronoterapia.

Existujú 3 typy interakcií medzi biologickými rytmami a liekmi:

1. biologické rytmy ovplyvňujú efekt lieku 

2. medikamentózna liečba môže meniť vlastnosti biologických rytmov

3. farmakokinetické vlastnosti liekov sa môžu líšiť v závislosti na čase podania

Chronofarmakológia v biomedicínskom a farmaceutickom výskume, skúma:

1. variácie efektov lieku ako funkcie času podania

2. mechanizmy týchto časových variácií v účinnosti a toxitite lieku

3. aplikácie biologických rytmov v terapeutike

Chronofarmakológia môže zahrňovať kvalitatívne a kvantitatívne modifikácie účinnosti 

lieku podľa hodiny, dňa alebo mesiaca podania. Časovo závislú účinnosť lieku 

môžeme vysvetlovať buď časovými variáciami v móde pôsobenia lieku 

(chronofarmakokinetika alebo chronestézia) alebo variáciami v jeho farmakokinetikách 

(chronokinetika). 



BIORYTMY – chronomedicína

CHRONOFARMAKOKINETIKA - zaoberá sa s časovo závislými zmenami absorbcie 

lieku, distribúcie a eliminácie. Vo všeobecnosti, 

tieto farmakokinetické rozdiely odrážajú rytmy v 

intestinálnej absorbcii, v distribúcii, v metabolizme

pečene a v renálnej exkrécii. V niektorých 

prípadoch, rozdiely zistené v rozdielnych časoch 

dňa môžu byť spojené nie len s biologickou 

rytmicitou, ale taktiež aj s inými faktormi ako je 

postoj a zvyky jedenia.

Časové variácie v absorbcii lieku – proces absorbcie lieku môže byť menený 

mnohými faktormi, ako napríklad vyprázdňovanie žalúdka, GIT motilita, sekrécia 

žalúdočnej štavy, intestinálny prietok krvi, fyzikálno-chemické vlastnosti lieku a 

podobne.

Časové variácie v distribúcii lieku – proces distribúcie lieku zahŕňa prechod lieku 

cez biologické membrány (permeabilta), jeho transport plazmatickými proteínmi, 

jeho väzbu na receptor alebo spustenie reakcie. Napríklad, cirkadiánne variácia 

plazmatických proteínov môže produkovať signifikantné variácie v transporte a 

väzbovosti lieku. 



BIORYTMY – chronomedicína

Časové variácie v metabolizme lieku – metabolizmus lieku primárne prebieha v 

pečeni, kde za degrádaciu lieku sú zodpovedné biotransformačné reakcie. 

Cirkadiánne variácie v aktivite rôznych enzymatických systémov boli identifikované 

a potvrdzuje sa, že enzymatická kapacita sa mení vzhľadom na čas podania.

Časové variácie v exkrécii lieku – väčšina liekov je vylučovaná z tela hlavne 

obličkami. Exkrécia liekov a ich metabolitov do moču zahŕňa tri procesy ako je 

glomerulárna filtrácia, tubulárna sekrécia a tubulárna reabsorbcia. Existujú štúdie, 

ktoré poukazujú, že spomenuté renálne funkcie u ľudí taktiež kolíšu v cirkadiánnej 

závislosti.

CHRONOFARMAKODYNAMIKA - skúma časové variácie v spôsobe pôsobenia lieku. 

Všeobecne študuje časové variácie v počte a afinite 

väzbových miest. Môže sa teda očakávať, že 

cirkadiánne rytmy v počte receptorov a afinite môžu 

byť príčinou rozdielov v terapeutickom efekte. Z 

tohto aspektu, lekári by mohli brať na vedomie aj 

chronofarmakodynamické prístupy pri plánovaní 

liečebného protokolu najmä vtedy ak existuje 

cirkadiánny rytmus v citlivosti k lieku.



BIORYTMY – chronomedicína

CHRONESTÉZIA - používa sa na definovanie rytmických zmien v citlivosti a 

náchylnosti cieľového systému k fixnej koncentrácii lieku. Cieľom 

môže byť tkanivo alebo cieľ môže byť na subcelulárnej úrovni. 

Chronestézia lieku môže byť spôsobená zmenami v počte 

receptorov, v ich meniacej sa citlivosti alebo v ich signálnych 

dráhach.

CHRONERGIA - je to chronofarmakologická verzia farmakodynamiky. Ako 

kombinovaný výsledok chronofarmakokinetiky a chronestézie lieku, 

existujú celkové zmeny v efektivite v rôznych časoch dňa.

CHRONOTERAPIA - používa chronobiologicko-chronofarmakologický prístup ku 

klinickej liečbe tak, že posilňuje efektívnosť alebo toleranciu k 

terapii určovaním najvhodnejšieho biologického času 

podávania liečby. 



PRÍKLADY Z KLINICKEJ 

PRAXE



Cirkadiánny rytmus je rytmus, ktorý poukazuje na akýkoľvek 

biologický proces, ktorý vykazuje 24 hodinovú periodicitu.

Prakticky všetky (elektrofyziologické, elektromechanické) 

parametre kardiovaskulárneho systému sú charakterizované 

predpokladanými zmenami počas 24 hodinovej periódy a zväčša 

sú synchronizované s cyklom pokoj - aktivita.

Existujú štúdie, ktoré poukazujú, že prerušenie cirkadiánnych 

rytmov je významným rizikovým faktorom pre mnohé 

kardiovaskulárne ochorenia a že intervencia kardiovaskulárnych 

ochorení môže byť časovo závislá. Narušenie cirkadiánnych 

rytmov buď v samotnom mozgu (centrálne hodiny) alebo v 

periférnych tkanivách (periférne hodiny) vedú ku 

kardiovaskulárnym ochoreniam. 

PRÍKLADY Z KLINICKEJ PRAXE – kardiovaskulárny 

systém



BIORYTMY – akrofázová mapa kardiovaskulárnych funkcií u človeka 

(Smolenský, 1976; Lemmer, 1985)

Srdcová frekvencia (tepy/min.)

Systolický tlak (mmHg)

Diastolický tlak (mmHg)

QRS (ms)

QT (ms)

Voltáž R vlny (mV)

Voltáž T vlny (mV)

ST segmentové zmeny

QS2I (ms)

LVETI (ms)

PEPI (ms)

P – P interval donora (ms)

P – P interval recipienta (ms)

Katecholamíny (g)

Srdcová morbidita (frekvencia výskytu)

Srdcová mortalita (frekvencia výskytu)

7.00 22.00



TLAK KRVI 

akrofáza systolického a diastolického tlaku krvi je okolo 12:00 – 14:00

EXTERNÝCH 

CYKLOV

ENDOGÉNNYMI 

FAKTORMI

primárne závisí 

od

Cyklická fyzická aktivita 

zahrňujúc cyklus spánok-

bdenie 

Cirkadiánna variácia v aktivitách 

autonómneho nervového systému

Cirkadiánna variácia v tónuse 

arteriálnych ciev

Cirkadiánna variácia humorálnych 

faktorov ako  je osa renín-angiotenzín, 

katecholamíny a kortizol

je ovplyvňovaný



Spojenie medzi dennou variáciou tlaku krvi a predispozíciou k ochoreniu bolo zistené 

nielen u normotenzívnych, ale aj hypertenzívnych osôb.

Na základe pomeru denného a nočného tlaku krvi boli subjekty rozdelené na: 

Nondippers

pomer < 10%

Dippers

pomer 10%-20%

Extrémní dippers

pomer >20%

Inverzní dippers

pomer < 0%

Spojenie so sekundárnou hypertenziou a endoteliálnou dysfunkciou ako aj vysoké

riziko pre kardiovaskulárne príhody zahrňujúc infarkt myokardu a zlyhanie srdca a 

iné.

PRÍKLADY Z KLINICKEJ PRAXE – kardiovaskulárny 

systém



- správne stanovenie diagnózy hypertenzie – nemôže sa vychádzať z jedinej, práve 

nameranej hodnoty tlaku krvi. Je potrebné urobiť merania počas celého dňa a 

urobiť výslednú krivku priebehu zmien tlaku krvi. Je potom pravdepodobné, že 

pacientovo zdravie závisí od hodnoty odvodenej z celodennej krivky a to od hodnoty 

v akrofáze. Takto zistený rytmus môže byť nielen najdôležitejším údajom o zdraví 

pacienta, ale aj najdôležitejším údajom pre účinnosť liečby.

PRÍKLADY Z KLINICKEJ PRAXE – kardiovaskulárny 

systém



Cirkadiánne rytmy mierne hypertenzívnych pacientov od troch autorov 

(Davies a spol., 1984; Minors a Waterhouse, 1986; Meyer-Sabellek a spol., 1988)

PRÍKLADY Z KLINICKEJ PRAXE – kardiovaskulárny systém



- cirkadiánny rytmus tlaku krvi u hypertenzívnych pacientov prebieha s vyššími 

hodnotami, ale paralelne s cirkadiánnym rytmom tlaku krvi u normotenzívnzch 

osôb

- cirkadiánny rytmus tlaku krvi u pacientov s primárnou hypertenziou je rovnaký 

ako u normotenzívnych osôb, ale  u pacientov so sekundárnou hypertenziou je 

nočný pokles zredukovaný a vykazuje vyrovnanejšiu krivku

- cirkadiánny rytmus tlaku krvi je zachovaný aj po aplikácii antihypertenzívnych 

liekov. Hlavné kroky v mechanizme regulácie tlaku krvi sú závislé na cirkadiánnom 

rytme, z čoho vyplýva, že antihypertenzívne lieky môžu vykazovať cirkadiánnu 

časovú závislosť v ich farmakokinetikách a efektoch. Napríklad podanie izradipinu 

večer, ale nie ráno, signifikantne redukovalo a normalizovalo nočný tlak krvi u 

hypertenzívnych pacientov s chronickým zlyhaním obličiek

- cirkadiánny rytmus tlaku krvi je ovplyvňovaný psychickou aj fyzickou aktivitou aj 

u hypertenzívnych pacientov. Mení sa úroveň, rytmus sa však neruší

PRÍKLADY Z KLINICKEJ PRAXE – kardiovaskulárny systém



- cirkadiánny rytmus tlaku krvi pravdepodobne nezávisí len od regulačných 

zásahov autonómneho nervového systému. U pacientov so suspektným

alebo s dokázaným zlyhaním autonómnej regulácie kardiovaskulárneho 

systému  tento rytmus pretrváva

- cirkadiánny rytmus tlaku krvi pretrváva aj pri fixovanej frekvencii srdca, 

napríklad po implantácii pacemakera u pacientoch s kompletným 

atrioventrikulárnym blokom. Tlak krvi dosiahol najnižšie hodnoty o 01:00 

hodine a postupne sa zvyšoval až do prebudenia sa o 07:00 hodine. 

Frekvencia srdca v tomto období klesala

predpokladá sa, že existujú oddelené kontrolné mechanizmy pre frekvenciu 

srdca a pre tlak krvi 

PRÍKLADY Z KLINICKEJ PRAXE – kardiovaskulárny systém



Cirkadiánny rytmus  priemerného tlaku krvi a srdcovej frekvencie u 9 pacientov s 

pacemakerom a 9 vekovo rovnakých, ako kontrola (Davies a spol., 1984)

PRÍKLADY Z KLINICKEJ PRAXE – kardiovaskulárny systém



Vývojová fyziológia:

- cirkadiánny rytmus tlaku krvi je detekovateľný už v prvých dňoch po 

narodení s dĺžkou periódy 19 – 25 hodín a s akrofázou v dopoludňajších 

hodinách. To potvrdzuje hzpotézu o vrodenosti cirkadiánneho rytmu tlaku 

krvi, ktorý v rannom postnatálnom období nie je zatiaľ dostatočne 

synchronizovaný s exogénnymi vplyvmi

- cirkadiánny rytmus tlaku krvi bol dokázaný aj u nedonosených 

novorodencov ale s nižšou amplitúdou a s väčším rozptylom skupinových 

dát 

- cirkadiánny rytmus tlaku krvi bol zistený u štvordňových novorodencov, 

ale len u chlapcov

- cirkadiánny rytmus tlaku krvi pretrváva aj u starých ľudí (od 60 rokov a 

viac), no s nižšou amplitúdou

PRÍKLADY Z KLINICKEJ PRAXE – kardiovaskulárny systém



FREKVENCIA SRDCA 

akrofáza frekvencie srdca je okolo 13:00 hodiny

- cirkadiánny rytmus frekvencie srdca sa začína vyvíjať už v prvých mesiacoch života 

a to len u dojčiat s perorálnym príjmom potravy

- cirkadiánny rytmus frekvencie srdca je aj u starých ľudí s maximom okolo 

popoludnia a s nesignifikantnou redukciou amplitúdy rytmu

- cirkadiánny rytmus frekvencie srdca sa zachoval aj po aplikácii β-blokátorov

PRÍKLADY Z KLINICKEJ PRAXE – kardiovaskulárny systém



Cirkadiánne rytmy frekvencie akcie srdca od troch autorov (Davies a spol., 1984; Rosi

a spol., 1986; Wenting a spol., 1986)

PRÍKLADY Z KLINICKEJ PRAXE – kardiovaskulárny systém



ELEKTROFYZIOLOGICKÉ PARAMETRE SRDCA 

- cirkadiánny rytmus QT intervalu je značný u inervovaného srdca a je 

preukázateľný aj u pacientov s pacemakerom s akrofázou počas noci

- cirkadiánny rytmus QTc intervalu nie je detegovaný, nakoľko len závisí od 

frekvencie srdca a nie je ovplyvňovaný inými faktormi

- cirkadiánny rytmus v trvaní P vlny, PQ intervalu a QRS komplexu existuje a 

akrofáza je približne počas spánku , kedy majú spomenuté parametre najdlhšie 

trvanie

- cirkadiánny rytmus v ST segmentových posunoch má akrofázu o 03:00 hodine, no u 

pacientov so stabilnou agina pectoris okolo 16:00 hodine

- cirkadiánny rytmus amplitúd vlny R a T je približne rovnaký s rytmom frekvencie 

srdca, ale po využití dynamickej elektrokardiografie bol zistený posun akrofázy 

približne o 12 hodín oproti akrofáze frekvencie srdca

PRÍKLADY Z KLINICKEJ PRAXE – kardiovaskulárny systém



Následné zmeny vo frekvencii sínusového uzlu (R-R interval) a v trvaní QT intervalu u 

ľudí (Cinca a spol., 1986)

PRÍKLADY Z KLINICKEJ PRAXE – kardiovaskulárny systém



ELEKTROFYZIOLOGICKÉ PARAMETRE SRDCA 

Akrofáza rytmu vo voltáži R a T vĺn 

Akrofáza rytmu v ST segmentových 

posunoch 

Akrofáza rytmu v trvaní QT intervalu

Akrofáza rytmus v trvaní P-P intervalu

Akrofáza rytmu v trvaní R-R intervalu

vyskytujú sa počas noci

Akrofáza rytmu frekvencie srdca vyskytuje sa popoludní 

teda o 12 hodín skôr ako

Vyslovil sa predpoklad o možnej endogénnej nezávislej existencii týchto 

rytmov  od rytmu frekvencie srdca. 

PRÍKLADY Z KLINICKEJ PRAXE – kardiovaskulárny systém



ELEKTROMECHANICKÉ PARAMETRE SRDCA 

- cirkadiánny rytmus časového indexu ľavej komorovej ejekcie (LVETI)

- cirkadiánny rytmus celkového elektromechanického indexu (QS2I)

- cirkadiánny rytmus preejekčného periodického indexu (PEPI)

U pacientov s nediagnostikovaným kardiovaskulárnym ochorením

Akrófazy všetkých indexov vykázali cirkadiánnu variáciu s maximálnymi 

zmenami medzi 04:00 – 18:00 hodinou oproti cirkadiánnej variácii sekrécie 

katecholamínov, kde maximálne zmeny v sekrécii boli medzi 12:00 – 13:00 a 

2:00 – 04:00 hodinou.

PRÍKLADY Z KLINICKEJ PRAXE – kardiovaskulárny systém



TRANSPLANTÁCIA SRDCA 

- cirkadiánny rytmus v trvaní P-P intervalu u donora bol nezávislý na cirkadiánnom 

rytme recipienta. Podporuje to hypotézu o vrodených cirkadiánnych a iných 

rytmicitách buniek srdcového svalu.

- cirkadiánny rytmus frekvencie srdca u kontrolných osôb s miernou hypertenziou je 

zhodný s cikadiánnym rytmom frekvencie srdca u pacientov s transplantovaným 

srdcom

PRÍKLADY Z KLINICKEJ PRAXE – kardiovaskulárny systém



Cirkadiánny priebeh tlaku krvi a srdcovej frekvencie u 10 pacientov s 

transplantovaným srdcom (     - ) a u 9 pacientov s miernou hypertenziou (     - )
(Wenting a spol., 1986)

PRÍKLADY Z KLINICKEJ PRAXE – kardiovaskulárny systém



KLINICKÁ MEDICÍNA:

Cirkadiánne rytmy boli dokázané aj v oblasti klinickej medicíny a poukazujú na vznik 

a vývoj kardiovaskulárnych ochorení a symptómov v závislosti na cirkadiánnych

rytmoch. Napríklad:

- Komorové predčasné sťahy

- Komorové ektopické sťahy

- Komorová tachykardia

- Supraventrikulárna tachykardia

- Komorové parasystoly

- Predsieňové predčasné sťahy

- Kompletný AV blok

- Stabilná a variantná angina pectoris

- Ataky prechodnej ischémie myokardu

PRÍKLADY Z KLINICKEJ PRAXE – kardiovaskulárny systém



Cirkadiánna variabilita dĺžky ektopického cyklu (ECL) u pacientov s 

parasystolickým neustále akcelerovaným idioventrikulárnym rytmom (Castellanos a 

spol., 1988)

PRÍKLADY Z KLINICKEJ PRAXE – kardiovaskulárny systém



KLINICKÁ MEDICÍNA:

Cirkadiánne rytmy boli dokázané aj v: 

- Častosti začiatku infarktu myokardu

- Výskytu infarktu myokardu 

- Náhla srdcová smrť

Ich cirkadiánny priebeh má dvojvrcholový charakter s primárnym vrcholom medzi 

06:00 až 14:00 hodinou a sekundárnym vrcholom v perióde medzi 19:00 až 21:00 

hodinou.  

PRÍKLADY Z KLINICKEJ PRAXE – kardiovaskulárny systém



ZÁVER:

Záverom môžeme povedať, že všetky štúdie, ktoré sa zaoberajú cirkadiánnymi 

rytmami kardiovaskulárneho systému, budujú základ pre aplikáciu naších vedomostí o 

cirkadiánnej biológii do vývoja nových terapií kardiovaskulárnych ochorení.

PRÍKLADY Z KLINICKEJ PRAXE – kardiovaskulárny systém



BIORYTMY – klinické aplikácie 

PRÍKLAD:

U ľudí, epizódy spánku a bdenia sa vyskytujú v pravidelných časoch v rámci 24 

hodinového cyklu. Regulácia a udržiavanie normálneho rytmu spánok bdenie je 

dosahované prostredníctvom cirkadiánneho časovacieho systému.

PROBLÉM:

Ak je jeden z komponentov alebo interakcia medzi nimi porušená, vzorec spánok –

bdenie sa stáva u niektorých jednotlivcoch chronicky zhoršený - skupina primárnych 

ochorení nazývaných „Poruchy cirkadiánneho rytmu spánku“. Toto „rozpárenie“ medzi 

časovaním individuálneho rytmu spánok – bdenie a 24 hodinovým sociálnym a fyzickým 

prostredím môže viesť k niektorým dôsledkom:

- spánkové epizódy sa vyskytujú v nevhodných časoch

- pacienti sa často nevedia prispôsobiť nastavenému režimu prostredia, tak ako 

pravideľné úradné hodiny, školský rozvrh a podobne



BIORYTMY – klinické aplikácie 

PRÍKLAD:

Endokrinné tkanivá a žľazy u človeka formujú spolu s nervovým a imunitným systémom 

uzavretú funkčnú jednotku pôsobiacu a regulujúcu funkcie všetkých buniek a orgánov v 

ich raste, vývoji a v ich odpovediach na podnety z prostredia. Súčasne je neuroendo-

krinná regulácia vo svojom pôvode rytmická.

PROBLÉM:

Poruchy rytmov v tomto systéme môžu ale nemusia byť bezprostredne manifestované 

klinicky, ale ak sú asymptomatické v danom čase, môžu byť príčinou rozsiahlej 

patológie. 

Interakcie hormónov – rytmus niektorého hormónu môže meniť produkciu a sekréciu 

iného hormónu, pre ktorý to nie je priamy primárny regulátor. 

Efektívnosť hormonálnej liečby – môže kolísať s rozdielnymi časmi podávania. Podanie 

kortikosteroidu pre liečbu nočnej poškodenej respiračnej funkcie u bronchiálnej astmy

ukázalo, že je optimálne o 15:00 hodine, zatiaľ čo podanie o 08:00 a 20:00 hodine malo 

malý efekt.

KLINICKÉ APLIKÁCIE:



BIORYTMY – klinické aplikácie 

PRÍKLAD:

Počet cirkulujúcich krviniek a ich funkcie, ako fagocytóza, reakcie na mitogény alebo 

aktivita killer buniek, formácia krvných buniek v kostnej dreni a ich reakcie na toxické 

agenty vykazujú cirkadiánne rytmy.

Poruchy rytmov charakterizujú chorobné stavy, ktoré sú vo vzťahu k hematológii a 

imunitnému systému – infekcia HIV. Štúdie ukazujú postupy v časovanej chemoterapii 

podľa cirkadiánneho štádia maximálnej rezistencie kostnej drene k terapeutickému 

agentu.

Súčasný výskyt hyperkoaguality a nízkej fibrinolytickej aktivity vytvára rizikový stav pre 

intravaskulárnu trombózu počas raňajších hodín, čo klinicky vedie k raňajšiemu nárastu 

v kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych príhod a smrtí.

Trombolytická terapia tkanivovým aktivátorom plazmínu, trombokinázou alebo 

urokinázou vykazuje cirkadiánne rozdiely v efektivite. Pacienti s akútnou koronárnou 

trombózou, ktorí boli liečení medzi poludním a polnocou vykázali vyššiu rýchlosť 

reperfúzie trombotizovaných ciev ako pacienti, ktorí boli liečení medzi polnocou a 

poludním.

KLINICKÉ APLIKÁCIE:



Výkonnost člověka v oblastech fyzické, emocionální a inteligenční se 

periodicky mění během jeho života. To vše je řízeno biorytmy, které jsou 

vlastně vnitřní biologické hodiny člověka. Biorytmy se „rozběhnou" v 

momentě narození člověka. V té chvíli se vše nachází na nule a prvotně 

narůstají do kladných hodnot.

Fyzický biorytmus člověka je nejkratší a je zodpovědný za koordinaci, sílu, 

výdrž, sebedůvěru, energii, odvahu a agresivitu. ( 23 dní)

Emocionální biorytmus určuje kreativitu, nálady, optimismus, štěstí, 

duševní pohodu a deprese či emocionální citlivost. ( 28 dní)

Intelektuální biorytmus ovlivňuje paměť, vnímání, logické myšlení a úsudek 

, schopnost dělat rozhodnutí. ( 33 dní)

Intuitivní biorytmus ovlivňující naši intuici ( 38 dní)

Estetický biorytmus ovlivňuje naši estetickou stránku, vnímání barev ( 43 

dní)

Spirituální ( duchovní ) biorytmus ( 53 dní) 

Ve dnech, ve kterých sinusová čára prochází nulovou čáru, je třeba dávat 

větší pozor. Den, ve kterém procházejí nulovou čáru dvě, nebo dokonce tři 

sinusové čáry, jsou obzvláště nebezpečné. Říkáme jim kritické dny.

http://www.marie.cz/biorytmicke-cykly/

