
Čo sú a načo sú nám biologické hodiny 
Prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc. 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 
 

Tézy prednášky: 
1. Rytmické zmeny prostredia a biologické rytmy 

 Cirkadiánne rytmy 
 Sezónne zmeny a fotoperiodizmus 

2. Cirkadiánny oscilátor = biologické hodiny 
 Molekulová podstata cirkadiánnych oscilácií 
 Centrálny oscilátor v mozgu 
 Periférne oscilátory v každej bunke 

Komunikácia medzi oscilátormi 
3. Evolučný význam biologických hodín 

Anticipácia 
Redundancia a stabilita 

4. Dôsledky narušenia 24 h. rytmov v prostredí 
 Kardiovaskulárny systém 
 Nádorové ochorenia 

 
Striedanie svetla a tmy v 24 h rytme je odvodené od otáčania Zeme okolo svojej osi. 

Je pre Zem typické od jej vzniku a v týchto rytmických podmienkach sa vyvíjal život od 
samého začiatku. Dôležitosť tohto fenoménu je ilustrovaná aj v knihe Genezis, keď už v tretej 
vete 1. knihy sa píše ...  TTuu  ppoovveeddaall  BBoohh  „„BBuuďď  ssvveettlloo!!““  aa  bboolloo  ssvveettlloo..  BBoohh  vviiddeell,,  žžee  ssvveettlloo  jjee  
ddoobbrréé  aa  ooddddeelliill  ssvveettlloo  oodd  ttmmyy..  AA  BBoohh  nnaazzvvaall  ssvveettlloo  ddňňoomm  aa  ttmmuu  nnaazzvvaall  nnooccoouu..    ((GGeenneezziiss,,  
11::33--55)).. 
 
1. Rytmické zmeny prostredia a biologické rytmy 
 Vzhľadom na univerzálnosť striedania sa fáz svetla a tmy počas 24 h nie je asi ani 
prekvapujúce, že organizmy sa na ňu prispôsobili evolúciou biologických rytmov. Podľa 
dĺžky periódy rytmov rozoznávame rytmy:  
  Ultradiánne – perióda od msek do niekoľkých hodín 
  Cirkadiánne - perióda 20 – 28 h. 
  Infradiánne – perióda viac ako 28 h. 
 

V prednáške sa sústredím na cirkadiánne rytmy, ktoré sú endogénne podmienené 
a trvajú približne (circa) 24 hodín (dien = deň). To znamená, že nie sú len pasívnou 
odpoveďou organizmu na rytmické zmeny v prostredí, ale sú generované priamo 
v organizme. 
 Otázka endogénnosti, t.j. vnútorného generovania, rytmov v organizme sa zdá byť 
dnes už samozrejmosťou, ale vášnivé diskusie a argumenty pre a proti trvali dve storočia 
a ukončili sa až v polovici 20. storočia. Prispeli k tomu pokusy v izolácii s rastlinami, 
živočíchmi, ale aj dobrovoľníkmi, ktorí boli kontinuálne pozorovaní v konštantných 
podmienkach prostredia. Najznámejšie sú asi experimenty, ktoré uskutočnil jeden zo 
zakladateľov modernej chronobiológie prof. Jürgen Aschoff v bunkri na Ústave Maxa 
Plancka pre fyziológiu správania v Andechs, Nemecko (obr.1). Skupiny učiteľov a študentov 
Mníchovskej univerzity tu strávili niekoľko týždňové periódy, počas ktorých sa im s typickou 
nemeckou pedantnosťou zaznamenávali viaceré fyziologické premenné (najmä bazálna 
teplota, cykly spánku a bdenia, množstvo a chemické zloženia moču a pod.).  
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Obr. 1. Interiér „bunkra“ v Andechs, Nemecko, v ktorom dobrovoľníci strávili v izolácii 
niekoľkotýždňové periódy, počas ktorých sa zaznamenávali rytmické zmeny ich správania 
a vybraných fyziologických parametrov. 
 
 

Výsledky týchto, ale aj ďalších experimentov, jednoznačne dokázali, že u ľudí (ale aj 
živočíchov a rastlín), ktorí žijú v konštantných podmienkach cirkadiánne rytmy nevymiznú, 
ale pretrvávajú s konštantnou periódou, ktorá sa líši od 24 h. U denných živočíchov, vrátane 
človeka, je endogénna perióda spravidla dlhšia ako 24 h. V konštantných podmienkach tieto 
rytmy v správaní, biochémii a fyziológii „voľne bežia“ a dôsledkom toho sa odlišujú od 
rytmických podmienok v prírode, determinovaných otáčaním Zeme okolo svojej osi.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2. Interná desynchronizácia fyziologických rytmov (rytmus spánku a bdenia vs. rytmus 
bazálnej teploty) dobrovoľníkov žijúcich izolovaných od podmienok vonkajšieho prostredia 
(Wever, 1979). 
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Okrem cirkadiánnych rytmov sú v prírode veľmi zreteľné a dôležité aj sezónne zmeny, 
ktoré sú determinované otáčaním Zeme okolo Slnka. Aj tieto sú z časti regulované meraním 
času cirkadiánnymi biologickými hodinami a determinujú fotoperiodické regulácie 
reprodukčnej aktivity, ale aj sezónnu hyperfágiu, hybernáciu a migrácie. Môžeme teda 
konštatovať, že biologické hodiny (cirkadiánny oscilátor) riadia aj fotoperiodizmus, čiže 
špecifickú reakciu organizmov na zmeny fotoperiódy. Mechanizmy regulácie sa vysvetľujú 
buď externým alebo interným koincidenčným modelom, ktoré boli pôvodne popísané u rastlín 
ďalším klasikom chronobiológie - E. Bünningom. 
 
 
 
2. Cirkadiánny oscilátor = biologické hodiny 

Cirkadiánne rytmy sú regulované cirkadiánnym systémom, ktorého dôležitou súčasťou 
je aj cirkadiánny oscilátor, čiže biologické hodiny.  
 
Cirkadiánny systém sa skladá: 

1. zo vstupnej dráhy 
2. z oscilátora (pacemakeru) 
3. výstupnej dráhy 

 
Vstupná dráha začína v očiach a niekoľko desiatok rokov sa diskutovalo, či tyčinky alebo 
čapíky sú receptorom, ktorý sníma zmenu fázy svetla a tmy. V roku 2002 niekoľko vedeckých 
skupín súčasne demonštrovalo existenciu nového fotopigmentu typického pre cirkadiánny 
systém, ktorý sa nazýva melanopsín. Nie je lokalizovaný ani v tyčinkách, ani v čapíkoch, ale 
v gangliových bunkách sietnice. Odtiaľ je signál vedený ako súčasť optického nervu (asi 4%) 
do hypotalamu, presnejšie do jeho suprachiazmatických jadier (SCN) špecializovanou 
nervovou dráhou – retinohypotalamickým traktom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Obr.3 Suprachiazmatické jadrá hypotalamu, párové štruktúry lokalizované nad prekrížením 
optického nervu, ktoré sú nadradeným cirkadiánnym oscilátorom.  

 
 
Suprachiazmatické jadrá hypotalamu sú miestom, kde je lokalizovaný dominantný 

cirkadiánny oscilátor a sú teda miestom lokalizácie biologických hodín u človeka a ďalších 
cicavcov. Centrálny cirkadiánny oscilátor teda predstavuje biologické hodiny a štrukturálne je 
reprezentovaný skupinou neurónov (cca. 10 000) lokalizovaných v jadre SCN, ktoré je párové 
a umiestnené nad prekrížením optického nervu po stranách tretej mozgovej komory (obr. 3).  
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Téma molekulárnych mechanizmov, ktoré determinujú vznik cirkadiánnych rytmov je 

v posledných 20 rokoch veľmi horúca, čo sa odrazilo v desiatkach publikácií 
v najprestížnejších časopisoch (Nature, Science, Cell, Neurón...).  
 
2.1 Molekulová podstata cirkadiánnych oscilácií 
 V súčasnosti sa pokladá za dokázané, že podstatou generovania cirkadiánnych rytmov  
je transkripčno-translačná regulačná slučka tzv. hodinových génov. To znamená, že expresia 
týchto génov vedie k tvorbe proteínových produktov, ktoré sú transportované do jadra, kde 
inhibujú svoju vlastnú transkripciu. Špecifikým rysom tejto regulácie je, že trvá približne 24 
hodín a tento čas je individuálne presne determinovaný.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Obr. 4. Evolúcia hodinových génov a model transkripčno-translačnej regulačnej slučky 
hodinových génov predstavujúcich molekulový základ generovania cirkadiánnych rytmov 
(Okamura et al., 2002). 
 
 

Napriek tomu, že cirkadiánne rytmy sú prítomné u všetkých organizmov, od 
prokaryontov, cez rastliny a živočíchy, až po človeka, hodinové gény u týchto skupín nie sú 
homológne (obr. 4).  
 U evolučne najnižších organizmov (Protista) poznáme iba jeden hodinový gén kaiC, 
podobne ako u rastlín (frg = frequency). Princíp ich fungovania je však podobný ako u 
cicavcov a je založený na fosforylácii ďalších génov. V tejto súvislosti treba podotknúť, že 
nie každý gén, ktorý je exprimovaný cirkadiánnym spôsobom je hodinovým. Existuje viacero 
definícií hodinových génov, ale základnou podmienkou je, aby jeho prítomnosť v organizme 
bola nevyhnutná pre zachovanie cirkadiánnej rytmickosti organizmu v konštantných 
podmienkach prostredia.  

Najzložitejší molekulový mechanizmus generovania cirkadiánnych rytmov existuje 
u živočíchov, ktoré disponujú celou sadou hodinových génov. Aj v rámci živočíchov existuje 
však určitá variabilita a evolučný trend k zvyšovaniu počtu hodinových génov. Kým 
u modelového živočícha – muchy drozofily, boli popísané dva hodinové gény (period – per 
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a timeless – tim) u cicavcov poznáme až 3 period gény (per1, per2, per3), 2 gény kódujúce 
kryptochróm (cry1, cry2) a niekoľko kináz, ktoré fosforylujú per a tim gény (najznámejšia je 
kazeinkináza 1epsilón-ck1ε).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 5. Model transkripčno-translačnej regulačnej slučky hodinových génov generujúci 
cirkadiánne rytmy na molekulovej úrovni (podľa Okamura et al., 2002). 
 
Periférne oscilátory sú prítomné v každej bunke 

Asi najväčším prekvapením v chronobiologickom výskume po naklonovaní hodinových 
génov bolo zistenie, že tieto gény nie sú unikátne iba pre centrálny oscilátor lokalizovaný  
v mozgu (SCN), ale sú prítomné prakticky vo všetkých bunkách, dokonca aj vo fibroblastoch 
kultivovaných stovky generácií za „in vitro“ podmienok.  

 Tento objav zmenil aj našu predstavu o cirkadiánnej organizácii živočíchov. V 
súčasnosti sa predpokladá, že centrálne hodiny priamo neriadia, ale iba koordinujú činnosť 
periférnych oscilátorov, ktoré sú zapojené do regulácie procesov v bunkách. Konkrétne dráhy 
a mechanizmy, prostredníctvom ktorých hodinové gény regulujú procesy v bunkách, nie sú 
zatiaľ známe, ale očakáva sa ich zapojenie najmä do regulácie bunkového cyklu.  

 
 

Komunikácia medzi oscilátormi 
Ďalšou otvorenou otázkou je spôsob komunikácie medzi oscilátormi. Vo všeobecnosti 

sa dá očakávať komunikácia medzi centrálnymi a periférnymi oscilátormi minimálne na 
nasledujúcich troch úrovniach 

 a) Expresia génov 
b) Fyziológia 

- endokrinný systém 
- nervový systém 

  c) Správanie 
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Zrejme najsilnejšou väzbou medzi centrálnym a periférnym oscilátorom je regulácia na 
úrovni expresie génov, ktoré majú vo svojom promoteri E box (enhancer). Na túto sekvenciu 
sa môže viazať dvojica transkripčných faktorov BMAL1 a CLOCK (v nervových tkanivách 
NPAS2) a indukovať rytmickú expresiu nielen hodinových, ale aj celej rady ďalších génov. 
V súčasnosti sú známe desiatky génov s E boxom vo svojom promóteri, pričom medzi 
najznámejšie patrí gén kódujúci enzým N-acetyltransferáza (kľúčový enzým pre biosyntézu 
melatonínu) a hormón vazopresín, ktoré vykazujú výraznú cirkadiánnu rytmickosť.  
 Slabšou väzbou (coupling) medzi centrálnym a periférnym oscilátorom je regulácia 
expresie génov pomocou transkripčných faktorov priamo regulovaných biologickými 
hodinami. Sú to predovšetkým tzv. PAR proteíny (proline and acid aminoacid reach proteins) 
akými sú DPB (D-box binding protein), HLF (hepatálny leukemický faktor) a TEF 
(tyreotropný embryonálny faktor), ale aj ďalšie (napr. E4DPB). V tejto súvislosti nie je 
celkom jasná situácia s transkripčnými faktormi ako REV-ERBα alebo ROR, ktoré niektorí 
autori zaraďujú medzi hodinové gény a niektorí medzi gény, ktoré sú hodinami iba 
regulované (ccg).  

Ďalšou cestou komunikácie medzi centrálnym oscilátorom a periférnymi oscilátormi 
sú rytmické zmeny biologicky účinných látok, najmä hormónov. V tejto súvislosti sa najviac 
uvažuje o melatoníne, glukokortikoidoch a cytokínoch. 

Jedným z komunikačných výstupov, ktorému venuje veľa pozornosti vedecká 
komunita, a je aj v centre našej pozornosti, je hormón melatonín. Tento lipofilný hormón je 
prítomný rytmickým spôsobom skoro vo všetkých dosiaľ analyzovaných tkanivách 
a predstavuje tak určitý endogénny synchronizátor (Zeitgeber), ktorý informuje jednotlivé 
tkanivá o fáze dňa. Bez ohľadu na denný alebo nočný spôsob života sú jeho hladiny u 
živočíchov vždy vysoké počas noci a nízke počas dňa. Predstavuje teda „ručičky hodín“, ktoré 
na periférii celému organizmu ukazujú, aký je práve čas. Navyše, melatonínové receptory boli 
identifikované v SCN hypotalamu, čo naznačuje, a experimentálne údaje to potvrdzujú, že 
rytmické zmeny cirkulujúceho melatonínu predstavujú spätnoväzobný signál, ktorý môže 
nastavovať, respektíve opravovať čas centrálnych hodín.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 6.  Model molekuly melatonínu, ktorý predsatvuje interný „Zeitgeber“ pre 
synchronizáciu cirkadiánnych rytmov 
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 Okrem endokrinného systému môže výraznú integračnú úlohu medzi centrálnym  a 
periférmi oscilátormi zohrávať aj nervový systém. Predpokladá sa významná úloha 
autonómneho nervového systému a najmä jeho sympatikovej vetvy. Tento názor podporujú 
priame nervové spojenia SCN s jednotlivými orgánmi (srdce, pečeň, obličky).  

Významnú úlohu však môžu hrať aj rôzne metabolity a ďalšie nepoznané faktory. 
Klasickým modelom, ako je možné odlišne nasynchronizovať periférne oscilátory v pečeni od 
centrálnych oscilátorov v SCN, je obmedzené kŕmenie nočných živočíchov (potkan, myš) 
počas krátkej doby v priebehu dennej fázy, kedy sú kontrolné zvieratá neaktívne a odpočívajú. 
Tento experimentálny model predikuje významnosť aj behaviorálnych rytmov pre 
synchronizáciu cirkadiánnej organizácie. Zatiaľ nie je jasná relatívna dôležitosť jednotlivých 
spôsobov synchronizácie pre celý organizmus a nie sú známe ani všetky faktory, ktoré môžu 
systém synchronizovať. Je však zrejmé, že systém musí byť optimálne zosynchronizovaný, 
aby jedinec dosahoval optimálnu výkonnosť a cítil sa v pohode. 

Cirkadiánna regulácia je veľmi prominentnou vlastnosťou existencie živej hmoty a 
svedčí o tom aj fakt, že až 10 – 20% génov je regulovaných cirkadiánne. Pritom je zaujímavé, 
že v každom orgáne sú rytmicky exprimované iné gény, ktoré môžu mať navyše svoje 
maximá (amplitúdu) v iných fázach dňa.  

 
 
3. Evolučný význam biologických hodín 

Na základe ubiquitárneho rozšírenia cirkadiánnych oscilácií u všetkých organizmov 
(mikroorganizmov, rastlín a živočíchov) a ich existencie od expresie génov až po správanie 
populácií v pôvodných podmienkach prostredia vyvstáva otázka, aké sily uprednostňujú 
v evolúcii cirkadiánne oscilácie.  
 
3.1 Anticipácia  

V súčasnosti je všeobecne akceptované, že najväčšou evolučnou výhodou existencie 
biologických hodín je schopnosť anticipovať (predvídať) zmeny, ktoré nastanú. Je to jasná 
analógia s normálnymi hodinami, keď pri pohľade na ne vieme, čo s veľkou 
pravdepodobnosťou nastane (koniec prednášky, večera, TV ...). 
 Schopnosť predvídať umožňuje pripraviť sa na zmeny v predstihu a pripravený 
jedinec sa dokáže s pravidelnými zmenami oveľa lepšie vysporiadať ako nepripravený. 
Zvyčajne študentom hovorím príklad o neposlušnej svojhlavej lastovičke, ktorá sa rozhodne 
neodletieť do Afriky počas krásnych teplých dní, ktoré sa v septembri často vyskytujú. Skorý 
nástup mrazov ju prekvapí, okamžite sa stratí lietajúci hmyz, ktorý jej je jedinou potravou,  
a ona uhynie. To je jasný príklad toho, že evolúcia ultimatívne rozhoduje o prežití 
a schopnosť predvídať umožňuje vyhnúť sa kritickým zmenám prostredia. 
 
3.2 Redundancia a stabilita systému 
 Táto silná evolučná preferencia je pravdepodobne dôvodom, prečo sa v prírode 
nevyskytujú mutácie hodinových génov (hoci v laboratórnych podmienkach sa ľahko 
indukujú) a to, že základná transkripčno-translačná slučka hodinových génov je počas 
evolúcie znásobená a poisťovaná. Odráža to asi aj duplikácia génov počas evolúcie, ktorá 
chráni proti náhodným mutáciám.  
 Keď si porovnáme cirkadiannu slučku hmyzu (drozofila) a myši uvidíme, že namiesto 
jednoduchého dimeru PER/TIM u drozofily, u cicavcov existujú 3 per gény a 2 cry gény. 
Navyše táto základná slučka je ešte posiľňovaná ďalšími transkripčno-translačnými slučkami 
tvorenými tzv. PAR proteínmi (Proline and Acid aminoacid Reach proteins) a ďalšími 
transkripčnými faktormi (REV-ERBα, E4BP4...) 
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Obr. 7. Evolučný trend k nadbytočnosti jednotlivých génov pri generovaní cirkadiánnych 
rytmov na molekulovej úrovni pri porovnaní drozofily a myši (podľa Looby a Loudon, 2005). 
 
 

Ďalšou charakteristikou cirkadiánnych rytmov, ktorej zatiaľ nerozumieme, je ich 
vysoká stabilita a minimálna plasticita. Plasticita nervového systému je mimoriadne aktuálna 
téma. Súvisia s ňou epigenetické adaptácie, ktoré vyplývajú z jednorázového vystavenia 
hormonálnym alebo environmentálnym zásahom počas kritických období vývinu jedinca. 
Tieto zásahy sú schopné permanentne zmeniť fyziologický a behaviorálny fenotyp jedinca. 
Snáď najznámejšou je Barkerová teória fetálneho pôvodu ochorení v dospelom veku (FOAD - 
Foetal Origin of Adult Diseases) alebo inklinácia k homosexualite po expozícii zvýšeným 
hladinám testosterónu v určitých obdobiach embryonálneho vývinu.  
 V literatúre zatiaľ nie sú žiadne údaje o plasticite v cirkadiánnom systéme. Naše 
výsledky demonštrovali, že expozícia jednému kompletnému 24 h cyklu svetla a tmy 
indukovala normálne rytmické zmeny hladín hormónu melatonínu u mláďat kurčiat, bez 
ohľadu na to, či boli celý embryonálny vývin vystavené konštantnej tme, svetlu alebo režimu 
LD. Aj to zistenie demonštruje výraznú stabilitu cirkadiánnych rytmov, hoci molekulárne 
mechanizmy tohto fenoménu sú kompletne neznáme. Z celej prezentácie vyplýva bazálna 
významnosť biologických a cirkadiánnych rytmov pre existenciu živej hmoty v čase.  
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Obr. 8. Hladiny melatonínu u kurčiat počas perinatálneho obdobia po inkubácii vajec 
v odlišných svetelných podmienkach prostredia. Vajcia boli inkubované v konštantnej tme 
(DD) (A,C) alebo v cykle svetlo-tma (LD 12:12) (B,D). Počas 1. dňa po vyliahnutí boli 
kurčatá vystavené LD12:12 a následne chované v konštantnej tme  48 h. (podľa Zeman et al., 
1998).  
 

 
Z celej prezentácie vyplýva bazálny význam biologických a cirkadiánnych rytmov pre 

existenciu živej hmoty v čase. Fázy dňa a noci sú pre dané územie a danú časť roka prakticky 
nemenné a slúžia ako najspoľahlivejší faktor sezónnych zmien prostredia. 

 
Slúžia alebo už iba slúžili? 
 
 
4. Dôsledky narušenia 24 h rytmov v prostredí 

 
K ich narušeniu dochádza až v ostatných 50. rokoch a súvisia s objavom svetelných 

zdrojov s vysokou intenzitou.  
Narušenia prirodzeného svetelného rytmu v prostredí sú determinované najmä 4 faktormi. 

1. Svetelná kontaminácia prostredia 
2. Práca na smeny 
3. Prelety cez časové pásma 
4. „Moderný štýl života“ 

 
Predpokladá sa, že narušenia prirodzených rytmov v prostredí môžu byť jedným 

z príčin nárastu civilizačných ochorení. Zatiaľ čo ekotoxikologickým faktorom prostredia sa 
v ostatných 20 – 30 rokoch venuje veľká pozornosť, štúdiu svetelnej kontaminácie sa venuje 
oveľa viac priestoru. A že skutočne existuje, nie je asi treba nikoho dlho presviedčať. Každý 
máme osobné skúsenosti z agresívnej svetelnej reklamy na budovách alebo s pouličným 
osvetlením, ktoré neosvetľuje iba komunikácie, ale svieti do okien spální a pod. Svetelnú 
kontamináciu prostredia ilustrujú aj snímky na obr. 9 
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Obr. 9. Ilustrácia svetelnej kontaminácie v priemyselne rozvinutých častiach sveta 
  
 

Epidemiologické výskumy z posledných rokov poukazujú na významnosť narušených 
cyklov v prostredí pri zvyšovaní rizika vzniku kardiovaskulárnych ochorení a rakoviny 
u pracovníkov pracujúcich na smeny. Výrazné je toto riziko najmä pri vzniku mamárneho 
karcinómu, kde predstavuje asi 2- násobný vzostup u zdravotných sestier, ktoré pracovali na 
smeny viac ako 30 rokov a absolvovali minimálne 3 – 4 posunuté smeny za mesiac (obr. 10).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 10. Zvýšené riziko vzniku rakoviny u ľudí pracujúcich na smeny (SScchheerrnnhhaammmmeerr  eett  aall..,,  
22000055)).. 

 
Molekulové mechanizmy, ktorými cirkadiánne rytmy prispievajú k zvýšeniu rizika 

civilizačných ochorení nie sú známe. Štúdie s myšami, ktoré mali vyradený per2 gén ukázali, 
že okrem problémov so synchronizáciou mali tieto zvieratá zvýšenú frekvenciu spontánnych 
nádorových ochorení a zvýšenú citlivosť ku gama žiareniu (Fu et al., 2002). Predpokladá sa, 
že absentujúci per2 gén môže prispievať ku zvýšenej genomickej instabilite viacerými 
cestami. Je to jednak prostredníctvom zníženej aktivity tumor supresorického génu p53,  ktorý 
zvyšuje apoptózu poškodených buniek, ako aj zvýšenou expresiou protoonkogénu c-myc, 
ktorý má vo svojom promoteri E-box a môže byť teda aktivovaný dvojicou transkripčných 
faktorov BMAL1/CLOCK, ktoré sú súčasťou transkripčno-translačnej slučky (obr. 5).  
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Obr. 11. MMyyššii  ss  vvyyrraaddeennýýmm  ggéénnoomm  ppeerr22  vvyykkaazzuujjúú  ppoorruucchhyy  vv  cciirrkkaaddiiáánnnnyycchh  rryyttmmoocchh  
ppoohhyybboovveejj  aakkttiivviittyy,,  aallee  aajj  zzvvýýššeennúú  sseennzziittiivviittuu  kkuu  ggaammaa  žžiiaarreenniiuu..  ((FFuu  eett  aall..,,  22000022)) 

 
Naše výsledky získané s pacientami s kolorektálnym karcinómom sú v súlade 

s uvedenými údajmi získanými na animálnom modeli. Zistili sme zníženú expresiu per2 génu 
v nádorovom tkanive v porovnaní s  génom S17, ktorý odráža mitotickú aktivitu tkaniva. 
Zároveň bola nižšia expresia per2 génu u dediferencovaných nádorov v porovnaní s nádormi 
vykazujúcimi nižší mitotický index (obr.12) (Zeman et al., poslané do tlače).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 12.  ZZáávviisslloossťť  mmeeddzzii  eexxpprreessiioouu  PPeerr  22  aa  ssttaaggggiinnggoomm  nnááddoorruu  uu  ppaacciieennttoovv  ss  kkoolloorreekkttáállnnyymm  
kkaarrcciinnóómmoomm..  ((HHeerriicchhoovváá  eett  aall..,,  zzaassllaannéé  ddoo  ttllaaččee)) 
 
Záver 

Dúfam, že prezentované údaje a závery Vás presvedčili o význame biologických 
a najmä cirkadiánnych rytmov pre organizovanú existenciu živej hmoty v konkrétnych 
podmienkach prostredia. Zároveň majú za úlohu poukázať na potenciálne nebezpečenstvo 
narušení pravidelných rytmov v prostredí pre “welfare“, výkonnosť a zdravotný stav človeka. 
Tým, že narušené cykly v prostredí spoluúčinkujú s ostatnými negatívnymi faktormi 
prostredia sú menej nápadné, ale nie menej nebezpečné z hľadiska vzniku civilizačných 
ochorení. Preto im je treba venovať väčšiu pozornosť v každodennom živote, ale aj vo 
výskume. 
 
Naša experimentálna práca bola podporená viacerými grantami VEGA a APVV 20-022704 a ďakujem 
všetkým kolegom z Prif UK, LF UK a SAV za spoluprácu na tejto zaujímavej téme     
Kompletné citácie sú k dispozícii u autora. 
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