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ÖSSZEFOGLALÁS
A kronobiológiai zavarok szinte minden pszichiátriai betegség oki vagy következményes, patoplasztikus tényezõjeként szerepelnek, de különösen az affektív- és alvászavarok tekintetében
jelentenek súlyos problémát. Jelen összefoglaló
a kronobiológiai kutatások legújabb klinikai vonatkozásait mutatja be a depresszió neurobiológiája és farmakoterápiája szempontjából. A humán mûködéseket, életünket meghatározó különbözõ hosszúságú, cirkadián, ultradián, szezonális stb. biológiai ritmusok szabályozásáért szubcelluláris, celluláris, neurohumorális és neuroimmunológiai biológiai órák és óra rendszerek
összehangolt hierarchikus mûködése szükséges,
melyeket a molekuláris szabályozás szintjén az
óra gének, neurohumorális szinten pedig a suprachiasmatikus mag (SCM) által termelt melatonin
hangol össze, de a biológiai szabályzók mellett a
szociális interakciók reguláló hatása is meghatározó jellegû. Az SCM pacemaker központjai a
szerotoninerg raphe magokból is kapnak efferenseket és szerepük bizonyított a stresszválasz és a
neuroimmunológiai mûködések regulálásában.
Az affektív zavarok különbözõ formáiban a kronobiológiai deszinkronizáció mértéke és iránya
teljesen eltérõ lehet és ennek megfelelõen eltérõ
kronoterápiás intervenciókat igényelhetnek. A
deszinkronizáció legkönnyeben észrevehetõ jele
az alvászavar, ez azonban csak a jéghegy csúcsa,
amely mögött számos más élettani paraméter kóros megváltozása áll. A melatonin szérum szintjeinek változása sajátos, életkorra, nemre és bizonyos neuropszichiátriai betegségekre jellemzõ
profilt mutat. A melatonin receptorok szintetikus
és természetes agonistái mint kronobiotikumok
használatosak. A MT1, MT2 agonista és 5HT2c
antagonista agomelatin elsõsorban antidepreszszív hatással rendelkezik és fõ támadáspontja a
depresszióban felborult cirkadián ritmus helyreállítása. A nem farmakológiai intervenciók közül
az alvásmegvonás, fényterápia és a szociális rit-

musterápiák különbözõ formái és kombinációi
nyújthatnak kezelési alternatívát.
KULCSSZAVAK: depresszió, kronobiológia, cirkadián ritmus, óra gének, kronobiotikumok, antidepresszívumok, melatonin, agomelatin
DEPRESSION AS CHRONOBIOLOGICAL
ILLNESS
Chronobiological problems are always present
as aetiological or pathoplastic conditions almost
in all psychiatric disorders and considered as the
greatest contributors to the mood and sleep disorders associated problems. The present review
summarise the recent advances in the chronobiology research from the point of the clinician
with particular emphasis on the psychobiology
and pharmacotherapy of the depression. Human
behaviour builds up from different length of circadian, ultradian and seasonal rhytms, strictly
controlled by a hierarchical organisation of subcellullar, cellular, neuro-humoral and neuro-immunological clock systems. These internal clock
systems are orchestrated at molecular level by
certain clock genes and on the other hand – at
neuro-humoral level – by the effect of the sleep
hormone, melatonine, produced by the neurons
of the suprachiasmatic nucleus (SCN). Beside
the biological factors, social interactions are also
considered as important regulators of the biological clock systems. The pacemaker centers of the
SCN receive efferents from the serotoninergic
raphe nuclei in order to regulate stress responses
and neuroimmunological functions. The direction and the level of the chronobiological desynchronisation could be totally divergent in the
case of the different affective disorders. Different chronobiological interventions are required
therefore in the case of the advanced and delayed
sleep disorders. Sleeping disorders are considered as the most recognised signs of the chronobiological desynchronisation in depression, but
these symptoms are only the tip of the iceberg,
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since other chronobiological symptoms could be
present due to the hidden physiological abnormalities. The serum melatonine profile is considered to be characteristic to age, gender and certain neuropsychiatric disorders. The natural and
synthetic agonist of the melatonine receptors
could be used as chronobiotics. The recenlty
marketed agomelatine with a highly selective receptor binding profile (MT1 and MT2 agonism
and 5HT2C antagonism) targets the desynch-

Ha a biológiai órák betegségeiben gondolkodunk, akkor szinte mindenkinek az alvás ébrenléttel kapcsolatos zavarok jutnak az eszébe. Alvászavar bármilyen betegség kísérõjeként megjelenhet
és a pszichiátriai betegségek esetében különösen
gyakori társuló tünet, de az adott pszichiátriai
szindróma részét is képezheti. A pszichiátriai zavarok közül az affektív betegségek esetében a betegek 80-90%-a alvásproblémákkal küszködik
(Ford és Cooper-Patrick, 2001). Az alvászavarok
rontják a depressziós betegek életminõségét, és rizikót jelenthetnek a relapszusok tekintetében is
(Motivala és mtsai, 2006; Buysse és mtsai, 1997).
A depressziós betegek alvásmintázatát a korai
REM fázis, a lerövidült REM szakaszok, korai felébredések jellemzik. Ezek a jelek biológiai órarendszerük áthangolódására utalnak. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a depressziós betegeink biológiai órája „siet” (Wirz-Justice, 2006).
Annak ellenére, hogy az affektív betegségek és a
cirkadián zavarok közötti kapcsolat szinte evidencia szintû, még a szakemberek sem tudják megválaszolni, hogy kapcsolatuk ok-okozati jellegû-e,
azaz hogy például egy elhúzódó alvászavar depressziót válthat-e ki, vagy a depresszió következtében másodlagosan jelentkeznek alvásproblémái
affektív betegeinknek. A biológiai órák mûködését még a pszichiáter szakorvosok többsége is inkább csak az alvásszabályozás szempontjából
tartja fontosnak, pedig az affektív betegségek számos más biológiai ritmuszavarra utaló tünetet hordoznak. Ide sorolhatjuk a hangulat diurnális ingadozását, a napszaki aktivitási ritmus változásait,
az energiahiányt, de a kognitív funkciók és az alvás-ébrenléti szakaszok éberségi szintje, a motoros mûködések tempója és mennyisége is mindmind diurnális ingadozást mutathat az affektív betegségek esetében. Sõt, azt is tudjuk, hogy az öngyilkossági kísérletek is jellemzõ napszaki eloszlást mutatnak, hiszen a legtöbbet a hajnali órákban
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ronised circadian rhytm in affective disorders
and it has mainly antidepressive effect. Among
the non-pharmacological chronobiological interventions, the different forms of the sleep deprivation, light and social rhytm therapies could offer alternative treatment options for the clinician.
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követnek el. Az affektív zavarok tehát nem csak
az alvászavarra korlátozódó cirkadián diszfunkciók, hanem a ritmusos életfunkciók számos más
komponense is érintett pathomechanizmusukban.
A pszichiáternek a tünetek feltérképezése, az affektív betegségek diagnózisának megállapítása és
a korszerû kronobiológiai terápiák megtervezése
során ezeket a szempontokat is figyelembe kell
venni. Jelen összefoglaló célja az affektív betegségekhez társuló kronobiológiai deszinkronizációs zavarok genetikai, biokémiai, neurobiológiai
hátterének áttekintése és a jelenleg rendelkezésre
álló kronoterápiás intervenciók bemutatása, különös tekintettel a hangulatzavarokhoz társuló alvászavar farmakoterápiás megközelítésére.
KRONOBIOLÓGIAI ALAPFOGALMAK
A kronobiológia a biológia egyik leggyorsabban
fejlõdõ területe, amely számos tudományág (genetika, molekuláris biológia, endokrinológia, immunológia, neurobiológia, etológia) eredményeit
integrálja. Az affektív betegségek kronobiológiai
hátterének megértéséhez fontos áttekinteni néhány ide vonatkozó alapfogalmat.
A földünkön élõ összes élõlény, pro- és eukarióták, elkerülhetetlenül ki vannak téve a bolygónk
pályájából adódó diurnális, szezonális és más ritmusosan ismétlõdõ környezeti hatásoknak. A ritmushossz alapján 24 óránál hosszabb, azaz ultradián, 24 órás, vagyis cirkadián és 24 óránál rövidebb, tehát infradián ritmusokat különböztethetünk meg. A diurnális és szezonális fotoperiódusok az összes lét- és fajfenntartó viselkedés szabályozásában részt vesznek minden élõlény esetében. A biológiai órák rendszerei mûködnek sejtjeinkben, szerveinkben, szervrendszereinkben és
egész testünkben. Ezek az órák folyamatos interakcióban állnak egymással és összehangolt mûködésük szükséges minden élõlény szabályozott mû-
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ködéséhez. A különbözõ biológiai órák hierarchikus szabályozással is irányítják egymást és beállításukban endogén – azaz genetikus, hormonális és
neuronális – valamint exogén, szociális és fizikai
környezeti hatások által is szabályozottak. A szakirodalom a biológiai órákat idõ generátoroknak,
„Zeitgeber”-eknek nevezi és fényvezérelt, valamint nem fényvezérelt „Zeitgeber”-eket különböztet meg. Ez utóbbi csoportba tartoznak a szociális hatások is (humán vonatkozásban éjszakai
mûszak, túlórák, sötét, fényhiányos életterek). A
kronobiológiai betegségek, tehát különbözõ endogén és exogén hatásokra, illetve ezek interakcióira
vezethetõk vissza.
KRONOPSZICHIÁTRIA
A biológiai órák gyors, vagy lassú mûködése, azaz
a kronobiológiai zavarok pszichés problémákhoz
is vezethetnek. Ezt igazolta Sterpenich és mtsai
(2007) kísérlete, amelyben alvásmegvonási helyzeteknek tettek ki, majd felidézési feladatokat végeztettek egészséges önkéntesekkel. Agyuk funkcionális MRI vizsgálata azt igazolta, hogy az átmeneti alváshiányban szenvedõ személyek nagyobb mértékû amygdala aktivációt mutattak,
mint a normál alvásmintázatúak. Ennek megfelelõen, az alvásdeprivált személyek emlék felidézése negatív élménycentrikusnak bizonyult. Hasonló kísérletes paradigmában mások az amygdala
aktivációhoz csökkent frusztrációs toleranciát és
irritabilis magatartást is kimutattak.
A kronobiológiai hatások markáns pszichiátriai
vonatkozásait tekintve másik példaként említhetjük Berk és mtsai (2008) vizsgálatát, melyben a
nálunk is ismert és alkalmazott szezonális óra átállítás kapcsolatát vizsgálták a szuicid kísérletek
gyakoriságával. Eredményeik szerint a mindössze
egy óra eltolódást igénylõ szezonális óra átállítást
követõen Ausztráliában a férfiak között szignifikáns mértékben megnõtt a szuicid tentamenek
gyakorisága.
A kronobiológiai zavarok és az affektív betegségek közötti további összefüggésekre utal az alvásmennyiség és az étkezési szokások közös változása, melynek összefüggéseit Capuccio és mtsai
(2008) elemezték meta-analízisükben. Eredményeik szerint a hét óránál kevesebbet alvók aránya
a felnõttek között megduplázódott 1960 óta, és ezzel párhuzamosan az étkezési zavarok és az elhízás aránya is folyamatosan nõtt mind a gyermekek, mind a felnõttek esetében. Mint ismeretes, az
alvászavarok és az elhízás gyakori komorbid prob-
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léma affektív betegségekben és a Capuccio vizsgálat eredményei is ezt az összefüggést erõsítik
meg. Mivel a cirkadián ritmus és az étvágy szabályozása is közös neuro-humorális regulációs központokkal rendelkezik (hypothalamikus mesencephalis agyi központok), ezért feltételezhetõ, hogy
az alvásmintázat és a cirkadián ritmus szociális
hatásokra történõ eltolódása orexigén hatású lehet.
A CIRKADIÁN PACEMAKEREK ÉS
IDEGRENDSZERI SZERVEZÕDÉSÜK
A foto-perióduson alapuló diurnális ritmus központi idegrendszeri szervezõdésében a retinális
ganglionok fotoreceptív sejtjeinek van elsõdleges
szerepe. Ezeket a sejteket csak néhány éve fedezték fel és a neurohumorális agyi cirkadián pacemaker rendszer egyik afferens pályáját képezik a
retino-thalamikus pályák révén. Ezek az afferens
rostok a suprachiasmatikus magba jutva szabályozzák az itt található neuronok mûködését. Jelenlegi ismereteink szerint a suprachiasmatikus
mag neuronjai intranucleálisan hétnél több úgynevezett óra gént tartalmaznak, amelyek közvetlenül
a cirkadián ritmus genetikus szabályozásáért felelõsek. A suprachiasmatikus cirkadián pacemaker
központba a rostralis raphe magvak szerotoninerg
neuronjai is adnak projekciókat, és így neurohumorális összeköttetést biztosítanak a szerotoninerg pályák és a pacemaker központok között.
Ez a neuroanatómiai kapcsolat az affektív betegségek cirkadián eltérései, valamint a kronoterápiák és a krono-farmakoterápiák hatásmechanizmusának megértése szempontjából is rendkívül
fontos.
Tovább haladva a neurohumorális jellegû retinális fotoreceptív ganglionális sejtek afferens pályáján, ezek a suprachiasmatikus magon áthaladva a paraventrikuláris magban kapcsolódnak át. A
paraventrikuláris mag pacemaker funkciója révén
a hypothalamo-hypophyseo-adrenalis (HPA) tengely szabályozásában is részt vesz a corticotroph
releasing hormon (CRH) felszabadításának szabályozása révén. Ennek megfelelõen, a cirkadián
pacemakerek és a cortisol mediált stresszválasz
fontos neuroanatómiai szubsztrátuma a paraventriculáris mag. A paraventriculáris magban átkapcsolódó cirkadián pacemaker funkciójú pályák a
corpus pineale melatonin termelõ sejtjein végzõdnek, ezért a corpus pineale mûködését többek között a diurnalis és szezonális fotoperiódusok is
szabályozzák. Továbbá a corpus pineale összeköt-
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tetésben van a vegatatív idegrendszeri központokkal is, ezért metabolikus és reproduktív mûködések szabályozásában is részt vesz.
A kronobiológiai rendszerekben Zeitgeberek,
„idõgenerátorok” mûködnek. A Zeitgeberek között szociális, valamint fény- és nem fényvezérelt
generátorok különböztethetõk meg. A fényvezérelt generátorok a csillagászati diurnális ritmus
természetes változásait követik. A nem fényvezérelt generátorok is kapcsolatban lehetnek fényvezérelt hatásokkal, hiszen például az étkezések, a
napszaki fizikális terhelések váltakozásai közvetlenül, de indirekt módon is fényvezérelt hatások
szerint mûködnek.
A szociális Zeitgeberek nagy jelentõségûek
mind a fõemlõsök, mind az ember esetében, hiszen a ritmusos jellegû humán szociális viselkedések, pl. a munkaritmus, a reggeli munkakezdés, éjszakai mûszakok, a pihenõidõk étkezésekkel, frissítõkkel járó szociális ritmusai, a szórakozási, az
alvási ritmusok, ezek szinkronizálása (pl. házastársak, családtagok esetén) a szinte észrevétlen biológiai tényezõk mellett mind-mind alapvetõ
meghatározói kronobiológiai életrendünknek.
A MELATONIN
Az alvás szabályozásáért felelõs legfontosabb
központi idegrendszeri hormon a melatonin, melyet a corpus pineale termel és felszabadítását, termelését a fény serkenti, gátolja. A corpus pineale-t
beidegzõ postganglionalis vegetatív rostok noradrenerg regulációja révén szabadul fel. A melatonin felszabadítása szükséges, de nem elégséges
feltétele az alvás kiváltásának és fenntartásának.
A melatonin diurnalis szintjének változásai nyomon követhetõek mind a vérben, mind a liquorban. Az „alváshormon” hipnotikus hatású metabolitok prekurzora is, melyek kialakításában az
5-HT N-acetyltransferaz (NAT) enzim vesz részt
(Korf és Gall, 2006). A NAT által hasított aktív
metabolitok önmagukban is hipnotikus hatással
rendelkeznek és a melatoninhoz hasonlóan kimutathatóak a vérbõl és a liquorból. A melatonin receptorok a KIR számos helyén megtalálhatóak,
így például a hypothalamus dorsomediális magcsoportjában (itt elsõsorban a gonadális aktivitást
és a gonadotroph hormonok szekrécióját szabályozza), a nucleus arcuatus dorsalis hisztaminerg
neuronjaiban pedig az energiaháztartás, testsúly
szabályozásáért felelõs folyamatokat regulálnak
(Lincoln, 2002). Az insomniák bizonyos formáiban a NAT enzim hiánya mutatható ki. A melato72

nin anyagcseréjének, aktív metabolitjai keletkezésének farmakológiai szabályozása a NAT enzim
mûködésének befolyásolása révén ígéretes új kronobioterápiás irányvonal lehet az alvászavarok
vonatkozásában. A szérum melatonin és metabolitjainak szintjei sajátos cirkadián profilt mutatnak
és ezért ezek nyomonkövetése az alváskutatás fontos eszköze. A melatonin szérumszintjének meghatározása például fontos lehet bizonyos alvászavarok diagnózisa és a terápia hatékonyságának
megítélésének szempontjából is. A humán cirkadián melatonin görbe sajátossága, hogy szérum
szintjének emelkedése az alvás megkezdése elõtt
átlagosan két órával kezdõdik. Az emelkedés
köszöbértékének a kettõ pg/ml szérum értéket tekintik az alváskutatók. A melatonin szekrécióját,
szérumszintjeit elsõsorban a diurnális fényhatások szabályozzák. A kora reggeli fény a szekréciós
görbe „siettetését” (a biológiai óra elõretolódását)
okozza, a késõ esti fényhatásokra pedig a biológiai óra és a melatonin szérumszint változások fáziskéséssel reagálnak.
Nemcsak a fény ideje, hanem mennyisége is képes modulálni a szérum melatonin profilt. Ebbõl a
szempontból a legnagyobb hatású és erõsségû természetes fény a napfény, melynek erõssége 10 és
100 ezer lux között változhat. Összehasonlításul a
szobai átlagos megvilágítás fényereje 200-500 lux
erõsségnek felel meg. A szérum és liquor melatonin profilra szexuális dimorfizmus is jellemzõ.
Normál esetben a férfiak szérum melatonin szintjei magasabbak mint a nõké, és cirkadián melatonin profiljuk is kicsit korábban indul mint a
nõké. A melatonin termelése életkor függõ változásokat is mutat. A kor elõrehaladtával szérum
szintjének mennyisége csökken és neurobiológiai
szempontból feltehetõleg ez a változás is magyarázhatja az igen gyakori idõskori alvászavarok kialakulását. A nemi különbségek azonban még
idõs személyek esetében is megmaradnak a szérum melatonin szintek esetében.
A melatonin szekréció zavarait az affektív betegségek szinte összes formájában kimutatták,
azaz jelen vannak a szezonális affektív zavarokban, bipoláris affektív betegségben és az unipoláris depresszió különbözõ formáiban is (Srinivasan
és mtsai, 2006).
KRONOGENETIKA
A biológiai ritmus szabályozásával kapcsolatos
genetikai vizsgálatok tudománya, a kronogenetika
az utóbbi években számos új felfedezéssel járult
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hozzá az alvászavarok neurobiológiai hátterének
megértéséhez. Ma már tíznél több cirkadián oszcillátor gént ismerünk, amelyek további gének
mûködését szabályozzák (McClung 2007), hiszen
termékeik transzkripciós faktorként mûködnek
(Manev és Uz, 2006), auto- és heterodimereket
képezve szabályozzák a különbözõ sejtorganellumok, többek között a sejtmag mûködését (Grimaldi és mtsai, 2009). Hatásukat a hisztonok acetilációja és metilációja révén fejtik ki, de nem csak
oszcillátor géneket regulálnak (Asher és Schibler,
2006). Mûködésük során többszörös aktivátor és
represszor hatásuk is lehet a többi gén vonatkozásában és így „karmester” génként egész géncsaládok mûködését szabályozhatják. Ezért közvetlen
vagy közvetett módon az emberi genom 99%-át
cirkadián gén vezérelt régióként tekintik.
Az óra gének többek között a „pacsirta és bagoly” kronofenotípusok meghatározói is. A bazális ganglionok közül a striátumban a dopamin, a
GABA és a glutamát cirkadián ritmusos felszabadítását mutatták ki, és ezek a hatások mind a
cirkadián gének aktivációs hatásának tulajdoníthatók. Többek között olyan másodlagos jelvivõ
molekulákat aktiválnak, mint pl. a glikogén szintetáz kináz, vagy a kazein kináz. Ezek a kináz molekulák receptoriális és szignál transzdukciós fehérjék foszforizációjáért felelõsek (Manev és Uz,
2006). Az óra gének mûködését a pszichoaktív
szerek és a pszichofarmakonok is befolyásolják.
Az abuzív szerek közül a kokainnak, amfetaminnak mutattak ki ilyen hatását (Falcon és McClung,
2009). Az antidepresszívumok közül például az
SSRI típusú fluoxetin regulál óra géneket.
Genomikus szinten a cirkadián oszcillátor gének többsége hiszton acetiláz hatású (Doi és mtsai
2006), ezért mûködésük aktivátor és represszor
génkaszkádokat indíthat be. Mutációik, polimorfizmusaik pedig az alvászavarokkal és a cirkadián
ritmuszavarok különbözõ formáival hozhatók
kapcsolatba. A cirkadián gének közül a legismertebb az óra gén, melynek mutációja csökkent
REM fázist okoz egérben. Humán vonatkozásban
3111T/T mutációja pacsirta endofenotipussal jár
együtt a japán populációban (Lamont és mtsai,
2007). Az óra gén 3111C/C polimorfizmusának
kapcsolatait a bipoláris affektív zavar, a szkizofrénia, a hiperaktivitás, az alvászavarok és a metabolikus zavarok vonatkozásában is vizsgálták
(Asher és Schibler, 2006). A másik cirkadián oszcillátor gén a kriptokróm gén. Ennek transzkriptuma egy fotopigment, amelynek szintézisét a me-
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latonin kapcsolja be (Hirayama és mtsai, 2003). A
melatonin regulált génekhez tartoznak a periód
(PER) gének is. Ezek ortológ szekvenciák, amelyeknek három altípusát különítik el és transzkripciójukat a melatonin kapcsolja ki. A kronogénekhez tartozik az úgynevezett shaker gén is
(Asher és Schibler, 2006). Ennek mutációja csökkent alvásigényt okoz muslicák esetében, amely e
rovarok életidejének 15-20%-os rövidülésével is
társul.
Az MPA S2 óra gén polimorfizmusa a szezonális hangulatzavarral hozható kapcsolatba (Johansson és mtsai, 2003). Ez az eltérés is azt jelzi, hogy
a suprachiasmatikus mag funkció zavarai oki szerepet játszanak a depresszió kialakításában. A kronogének neuropszichiátriai jelentõségét az adja,
hogy fontos célpontok lehetnek a szkizofrénia, az
addikciók és az affektív betegségek farmako-génterápiájában (Hamet és Tremblay, 2006; Albrecht,
2006).
KRONOENDOKRINOLÓGIA
Az élõlények biológiai órái hierarchikus rendszerben egymás munkáját is összehangolva mûködnek. Ennek megfelelõen, a genetikus hatások mellett a neurohumorális, endokrinológiai szabályozás is érvényesül. A cirkadián hormonváltozások
fõ regulátora a paraventriculáris nucleus. A hormonok között a nõi nemi hormonok, a CRH a GH,
TRH és az AVP termelése és felszabadítása is
diurnalis ritmicitást mutat (Kriegsfeld és Silver,
2006).
Fordított irányban, az alvás idõzítése önmagában is reguláló hatású a cortisol szintek napi ingadozásaira, de még ennél is nagyobb mértékben befolyásolja a növekedési hormon és a prolaktin
diurnalis ritmicitását. A pajzsmirigy hormonok
közül a TSH is cirkadián ingadozást mutat a vérben magas esti értékekkel (Van Cauter és Copinschi, 2000).
A pszichiátriai zavarok közül a krono-endokrinológiai eltérések nyomon követhetõk az affektív
betegségek, az alvászavarok és a szkizofrénia vonatkozásában is és gerontopszichiátriai jelentõségük is van. A HPA tengely kóros aktivációjának
patoplasztikus szerepet tulajdonítanak a depreszszió kialakulásában. Az egyes depressziós betegeknél megfigyelt emelkedett szérum cortisol
szintek és a cortisol szekréció diurnális ingadozásának deszinkronizációja közvetlen hatással van a
betegek alvásmintázatára. Mint ismeretes, a cortisol gátolja a növekedési hormon termelését és
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szekrécióját, a GH termelésváltozása pedig módosítja a depressziós betegek cirkadián ritmusait,
többek között alvászavart is okozhat (Dodig-Curkovic és mtsai, 2009). Depressziós betegeknél egy
másik neuropeptid metabolizmusának ritmuszavara is kimutatható, hiszen az AVP expresszáló
neuronok emelkedett számát (kompenzáló mechanizmus?), csökkent AVP mRNS mennyiséget,
és az AVP mRNS-ének csökkent cirkadián fluktuációját mutatták ki (Zhou és mtsai, 2001).
KRONOIMMUNOLÓGIA
Cirkadián ritmicitás mutatható ki az immunrendszer mûködésében is. A limfociták oszcilláló ritmusban termelik a citokineket és ezt is az óra gének szabályozzák. Az interakció azonban kétirányú, hiszen a cirkadián ritmus szabályozásáért felelõs suprachiasmatikus magban kimutathatóak a
citokin rendszer receptorai is, azaz immunrendszerünk szabályozza biológiai óránk mûködését
is. Ezeket az összefüggéseket vizsgálja a krononeuroimmunológia. A citokinek összetett hatásaik
révén részt vesznek a hangulatzavarban szenvedõ
beteg magatartásának kialakításában is (étvágyzavar, alvászavar, hangulatzavar). A betegségek során kialakuló alvászavar hátterében az aktivált immunrendszer által felszabadított citokinek hatását
feltételezik (Shinohara és mtsai, 2008), melyek a
suprachiasmatikus mag citokin receptorain keresztül fejtik ki biológiai ritmusokat, és így alvást
is moduláló hatásukat, hiszen a gyulladásos folyamatok a suprachiasmatikus mag tüzelési frekvenciáját módosítják. A krono-neuroimmunológiai
kapcsolatokat bizonyítja az a megfigyelés is, hogy
kísérletes körülmények között az immunrendszert
aktiváló lipopoliszacharidák óragéneket (PER1)
aktiválnak. A tumor nekrózis faktor alfáról (TNFa)
pedig bebizonyították, hogy represszálja a PER típusú óragéneket, ennek megfelelõen modulálja a
melatonin termelését, és következményes alvászavarokat okoz (csökkenti a REM fázisok hoszszát) (Coogan és Wyse, 2008). Mint ismeretes a
depresszióban a daganatos megbetegedések elõfordulása is emelkedett. Ennek hátterében kronobiológiai hatások is feltételezhetõek, hiszen a
stressz indukálta kronobiológiai deszinkronizáció
növeli a malignus betegségek rizikóját (Sephton
és Spiegel, 2003) továbbá hatással van a kifejlõdött tumorok növekedésére és a szervezet védekezõ reakcióira (Miller és mtsai, 2008).
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KRONOBIOLÓGIAI ZAVAROK,
BETEGSÉGEK
A kronobiológiai betegségek a biológiai óra rendszerek deszinkronizációs zavarain alapulnak. A
kronobiológiai rendszerek interakciója, szabályozása genetikai, sejt, immun, neurohormonális és
szociális szinteken, komplex módon nyilvánul
meg, szerepük ezért közvetlen vagy közvetett módon szinte minden szomatikus, neurológiai és
pszichiátriai betegségben kimutatható. A pszichiátriai zavarok közül szorosabb értelemben vett
kronobiológiai betegségnek tekintjük a depressziót, a bipoláris affektív zavart, a különbözõ eredetû
demenciákhoz társuló bizonyos viselkedési és
pszichés tüneteket, az életstílusból adódó ritmusváltozásokat (váltott mûszak, jet-lag). A „primer”
alvászavarok többsége is kronobiológiai eredetû
és jelenlegi ismereteink szerint 40%-ban genetikailag determinált.
Ide tartoznak bizonyos anyagcserezavarok,
mint például a metabolikus X-szindróma, a diabetes mellitus és az obesitas is. A teljes vakság veleszületett és szerzett formája szintén kronobiológiai deszinkronizációt okozhat. Cirkadián óránk
sebessége alapján elõrehozott és késleltetett alvásszindrómákat különböztetünk meg. Az elõrehozott alvásszindrómák modellje a jet lag, amennyiben keletre utazunk, ide tartozik az éjszakai mûszakokban történõ munka miatt felborult alvásritmus és a genetikusan meghatározott elõrehozott
alvásszindrómák. A késleltetett alvásszindrómák
közé a nyugati irányba történõ utazáshoz társuló
jet lag, a szezonális affektív zavar és a genetikus
formák tartoznak. Mind az elõrehozott, mind a
késleltetett alvásszindrómák esetében genetikus
tényezõk is szerepet játszanak az alvászavar kialakításában. Az elõrehozott alvászavar szindróma
esetében a PER2 gén, a késleltetett alvászavar
szindróma esetében a PER3 gén, az elalvási és terminális insomniák esetében pedig a Clock gén polimorfizmusának szerepét feltételezik (Hamet és
Tremblay, 2006).
A genetikus alvászavarok ritka formái a prion
protein génjének mutációira vezethetõk vissza és
autoszómális domináns öröklésmenetûek. Ide tartozik a familiáris lethalis insomnia, amely egy autonóm idegrendszeri zavarokkal és alvásképtelenséggel járó megbetegedés. A krónikus insomniák
bizonyos formáinál a GABA receptorok A3 béta
alegységének mutációit mutatták ki. A narkolepszia esetében pedig a HLA DOB110602 gén öröklése szerepel rizikótényezõként. Az alvajárás ki-
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alakításában a HLA DOB10501 genotípus jelentõségét feltételezik.
A CIRKADIÁN RITMUS ZAVAR ÉS A
DEPRESSZIÓ
Az epidemiológiai adatok szerint (Monteleone és
Maj, 2008) az alvászavarok négyszeresére növelik a depresszió rizikóját és 90%-os gyakorisággal
fordulnak elõ panaszként a hangulatzavarban
szenvedõ betegeknél. Az alvászavarok és a depresszió ok-okozati kapcsolata máig vitatott és el
nem döntött kérdés, hiszen az alvászavar lehet a
depresszió egyik kiváltó tényezõje, másrészt az
alvásproblémák a hangulatzavarok tüneteként részei a depresszív szindrómának (Turek, 2007).
Kronobiológiai szempontból a depressziót endogén és exogén okokra visszavezethetõ cirkadián deszinkronizációs szindrómának tekintjük.
Az affektív zavarok jelenleg ismert patofiziológiai eltérései közül sok ritmusos jellegû, illetve biológiai óra funkciókhoz kapcsolható. Például a
depressziós betegek tekintélyes hányadánál a hangulatzavar napszaki ingadozást mutat, illetve a
társuló élettani tényezõk: alvás-ébrenlét ciklus, étvágy, vegetatív tünetek ritmusa mind-mind eltér a
normál mûködésektõl. Az alvásproblémák idõzítése szempontja szerint vizsgálva azt mondhatjuk,
hogy a depressziós betegek többségében elõrehozott alvásszindróma fordul elõ. Ennek megfelelõen korai ébredés, REM latencia csökkenés, késleltetett, vagy csökkent melatonin felszabadulás és a
normálnál korábban emelkedõ növekedési hormon, prolactin, ATCH, cortisol szintek mutathatók ki a betegek vérében és az esti TSH szintek is
csökkentek (Mendlewicz és mtsai, 1985).
A depresszióban elõforduló alvásritmus cirkadián dezorganizációját számos vizsgálat igazolta.
A depressziós alvásmintát az alvásfázis amplitúdó
és idõzítés zavarai jellemzik. Elhúzódó elalvás, átmeneti ébredések, lerövidült REM latencia, korai
ébredés és szubjektíven is nem pihentetõnek megélt alvásminõség jelenthet a betegek számára gondot. Az unipoláris és a bipoláris depressziós betegek alvásmintázata polisomnográfiás vizsgálatokkal nem különíthetõ el egymástól. A pszichotikus
mélységû affektív zavaroknál több REM fázishoz
tartozó eltérés mutatható ki, mint a nem pszichotikus mélységû affektív zavarokban.
Az alvás fiziológiája során a testhõmérséklet is
ritmusos változásokat mutat. Normál esetben éjszakai testhõmérséklet csökkenés figyelhetõ meg.
A depressziós betegeknél a testhõmérséklet cirka-
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dián ritmusa is áthangolódhat, a testhõ cirkadián
ingadozásainak fáziskésését igazolták a polisomnográfiás vizsgálatok. Csökkent nappali hõmérséklet, és éjszakai emelkedés fordulhat elõ, valamint a testhõmérséklet éjszakai ingadozása is eltéréseket mutat. Fáziskésés, csökkent amplitúdó, de
fokozott testhõmérséklet is elõfordulhat (Daimon
és mtsai, 1992). Ezek a változások a pajzsmirigy
hormonok termoregulációs hatásaira vezethetõk
vissza. A pajmirigy diszfunkcionális mûködése
pedig szintén gyakori jelenség az affektív zavarokban.
Az affektív betegségek és a cirkadián zavarok
kapcsolata vonatkozásában az sem tisztázott,
hogy az alvászavar (mint a cirkadián ritmus felborulásának látható jele) a depresszió állapot vagy
betegség markerének tekinthetõ. Az alvászavar
nem csak az affektív betegségek sajátossága. Társuló tünetként jelen van szinte az összes pszichiátriai betegségben, pszichózisokban, szorongásos
zavarokban, szenvedélybetegségekben és demencia szindrómákban, de az alvászavarok sajátos minõségi és mennyiségi eltéréseket mutatnak a különbözõ kórformák esetén. A depresszió kezelésével kapcsolatos adatok sem válaszolják meg egyértelmûen ezt a kérdést, hiszen az affektív tünetek
javulásával az alvászavarok javulhatnak vagy akár
meg is szûnhetnek, de számos esetben tapasztaljuk, hogy az alvásproblémák az affektív tünetek
javulása ellenére perzisztálnak.
A máig is használatos legjobb kronobiológiai
szemléletû alvászavar-depresszió modellt Borbély és mtsai dolgozták ki 1982-ben (Borbély és
Wirz-Justice, 1982). Reciprok interakciós rendszerükben egy alvási (S) és egy cirkadián (C) fázist különítenek el és feltételezik, hogy az ébrenléti szakaszok minõsége hat az alvási szakaszokra,
meghatározza például az alacsony hullámú alvásszakaszok mennyiségét és minõségét. A reciprok
interakcióknak megfelelõen az alvási szakaszok
diszfunkciója ugyanakkor visszahat a cirkadián
fázisok minõségére, hiszen az S fázisok diszfunkciója csökkent alvásnyomást okoz. Fázison belüli
interakciókat is feltételez modelljük: az S fázisok
diszfunkciói pl. az elsõ REM-szakasz rövid, alacsony hullámú alvásritmusa rövid REM latencia
szakaszokat okozhat és az alacsony hullámú alvásritmus minõségének romlását eredményezheti.
A már korábban említett, az alvás szabályozásában részt vevõ gének mutációinak hatását nem
sikerült kimutatni major depresszióban. Az óra
gén T3111C polimorfizmusát vizsgálták, de nem
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találtak allél specifikus kapcsolatot (Desan és
mtsai, 2000). Szezonális affektív zavarban azonban a PERIOD2, BMAL1 és a NPAS2 gének polimorfizmusait találták rizikótényezõnek (Partonen
és mtsai, 2007; Johansson és mtsai, 2003). Bipoláris affektív zavarban pedig BMAL1 és a PER3 gének polimorfizmusát találták összefüggésben a fenotípussal. Az említett kronogénekben közös,
hogy expressziójuk regulációjában a glikogén
szintetáz 3 enzim (GSK3) is részt vesz (Nievergelt
és mtsai, 2006). Ez azért is érdekes, hiszen a
GSK3 enzim mûködési zavarait feltételezik a bipoláris affektív zavarok pathomechanizmusában,
továbbá a terápiájukban használatos farmakonok,
fázisprofilaktikumok (lítium, valproátsav), antidepresszívumok, sõt még az elektrokonvulzív terápia is mind-mind hatnak ennek az enzimnek a
funkcióira.
A depresszióban elõforduló alvásritmus eltolódás, alvászavar gyakori kísérõje a fokozott étvágy
és a következményes obesitas (Dallman és mtsai,
2003). A depresszióra jellemzõ metabolikus eltérések a hypothalamikus alvás és energiaközpontok diszfunkciójára vezethetõk vissza és ennek
megfelelõen szintén a deszinkronizáció jeleit mutatják. A depresszió és az affektív zavarok patomechanizmusa szempontjából fontos összefüggés, hogy a ritmus szabályozó gének hatását mutatták ki bizonyos metabolikus zavarok, például
diabetes mellitus, obesitas, metabolikus X szindróma kialakításában. Egyes szerzõk szerint a depresszió kronobiológiai jellegét és komorbid állapotainak genetikus meghatározottságát támasztja
alá, hogy ezek az anyagcsere betegségek a depressziós betegek között gyakoriak (Pirraglia és
Gupta, 2007).
Az affektív betegségekre jellemzõ kronobiológiai dezorganizációk hátterében az acetilkolin
és a biogén aminok közül a szerotonin és noradrenalin agyi szintjeinek arányeltolódását feltételezik. A szerotonin központi idegrendszeri szintjei
alvás alatt csökkennek, és arra is vannak bizonyítékok, hogy a fokozott szerotonerg és a noradrenerg aktivitás gátolja a REM fázisok kialakulását.
Az alvás szempontjából az acetilkolin hatása a
biogén aminokkal ellentétes. Depresszióban kolinerg hiperszenzitivitás mutatható ki, és a fokozott
kolinerg mûködés rövidült REM latenciát, csökkent alacsony hullámú alvásritmust és fokozott
REM idõtartamokat eredményezhet.
A depresszió stressz hipotézise szerint az emelkedett szérum CRH és cortisol szintek hozzájárul-
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nak a depresszió pathomechanizmusához és tüneteihez (Swaab és mtsai, 2005), és kapcsolatba hozhatók a betegségre jellemzõ kronobiológiai eltérésekkel is. A betegségre jellemzõ emelkedett szérum cortisol szintek gátolják a suprachiasmatikus
mag mûködését. (Liu és mtsai, 2008). Állatkísérletek bizonyították, hogy az AVP termelõ suprachiasmatikus neuronok gátolják a paraventrikuláris nucleus CRH termelõ idegsejtjeit (Kalsbeek
és mtsai, 1992). Az AVP termelõ neuronok CRH
és cortisol termelésre kifejtett hatása negatív feedback jellegû és feltételezhetõen hozzájárul a depressziós betegeknél is kimutatható HPA tengely
diszfunkcióhoz. Depressziós betegek suprachiasmatikus magjának post mortem vizsgálata csökkent (AVP) transzkripciót és termelést, valamint
az AVP cirkadián szintjeinek eltéréseit mutatta ki
megtartott AVP termelõ neuronok szám mellett
(Zhou és mtsai, 2001). Mivel a fényterápia aktiválja a suprachiasmatikus nucleus mûködését és
így fokozza az AVP szintézisét és felszabadítását.
Az AVP gátló hatása pedig kedvezõ lehet a HPA
tengely depresszióban elõforduló kóros aktivációjára.
Az affektív zavarok társuló tünete nem csak az
insomnia, hanem a hipersomnia is lehet. Hipersomnia fordulhat elõ szezonális affektív zavarban,
atípusos depresszióban és a bipoláris affektív zavar egyes formáinál is. Az affektív zavarokhoz
társuló hipersomniára jellemzõ, hogy az alváshossz nem változik, napközben azonban fokozott
aluszékonyságot tapasztal a beteg. A somnogrammon csökkent alacsony hullámú alvásmennyiség,
a REM latencia rövidülése (a normál 90 percrõl
akár 20 percre), és a REM alvás mennyiségének
növekedése fordul elõ, melyet a non-REM fázisok
alatt nagyobb lassú hullámú alvásaktivitás kísér és
a non-REM periódusok hossza is megnõhet.
Az affektív betegségek gyakorisága az életkorral nõ, ezért a depresszió geronto-kronobiológiai
vonatkozásaival is fontos gondolni. Az idõseknél
gyakori szenzoros deficitek és deprivációk következtében kialakult csökkent fénybevitel rövid felszínes alvást, fokozott REM latenciát és csökkent
REM alvásmennyiséget eredményezhet, amely
hangulatzavart és delirózus állapotokat provokálhat (Hofman és Swaab, 2006). A cirkadián ritmus
demenciához társuló zavarai leggyakrabban Alzheimer és Lewy testes demenciákban fordulnak
elõ (Bliwise, 1993). Az idõskori neurodegeneratív
betegségekhez társuló, minden szövetben elõforduló oxidatív DNS károsodás pedig a celluláris
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cirkadián ritmust és szabályozását boríthatja fel
(Oklejewicz és mtsai, 2008).
Az életkorral is járó, továbbá a neurodegeneratív betegségekben még fokozottabban érvényesülõ központi idegrendszeri sejtpusztulás a suprachiasmatikus magot sem kíméli. Az idõs személyek melatonin szekréciós profilját a csökkent termelés jellemzi, amely a cirkadián tevékenységek
zavarait okozhatja. A diszfunkcionális cirkadián
ritmus középsúlyos és súlyos demencia szindrómákban napnyugta szindrómát eredményezhet,
amely éjszakai dezorganizált viselkedésben, agitációban, motoros nyugtalanságban, zavart, delirózus tudatzavarban nyilvánul meg és a kórházi
felvételek, intézeti elhelyezések fõ indoka.
KRONOTERÁPIÁS INTERVENCIÓK
A jelenlegi kronoterápiás intervenciók fõ célja az
endogén és exogén okokra visszavezethetõ deszinkronizációs szindrómák kezelése, a cirkadián
ritmus helyreállítása a beteg gyógyulása érdekében. Indikációi közé az antidepresszívumokkal
kapcsolatos intolerancia, rekurrens vagy krónikus
jellegû depresszió, ante- és post partum depressziók, szezonális affektív zavar és premenstruális
szindróma tartozik. A Cochran adatbázis értékelése szerint a kronoterápiás intervenciók hatása
mérsékelt (Tuunainen és mtsai, 2004).
A kronobiológiai terápiák formáit az 1. táblázat
mutatja be. Az alvásmegvonás, mint az affektív
betegségek egyik lehetséges kronobioterápiája relatíve elhanyagolt mind hazai, mind nemzetközi
viszonylatban. Több formában alkalmazhatjuk.
Lehet teljes, részleges, szelektív (REM fázisra re-

dukálódó), az alvásritmus elõrehozatalával ötvözött és ezek kombinációi. Hatékonyságát szinte
minden depresszió típusban igazolták. Különösen
a kora reggeli alvásfázis megvonása bizonyul hatékonynak még a részleges alvásmegvonások esetében is. Alkalmazásával kapcsolatosan gondolnunk kell egyik potenciális pszichiátriai mellékhatására, azaz arra, hogy mániás epizódokat provokálhat.
A kronoterápiás intervenciók másik csoportját
a fényterápiák képezik, melyek a megcélzott alvás-szindróma sajátosságaitól függõen reggeli,
vagy délutáni csoportba sorolhatóak és kombináltan is alkalmazhatóak más alvásintervenciós terápiákkal vagy kronobiotikumokkal. A kora hajnali
terápiás fény fázis elõretolódást, a kora esti fény
pedig fáziskésést eredményezhet az alvásmintázatban.
A fényterápia hatásmechanizmusával kapcsolatosan tudjuk, hogy a fény a központi idegrendszeri szerotoninerg rendszer olyan nagy mértékû
aktiválója, hogy akár a triptofán depléció affektív
hatását is képes kivédeni. A szerotonin anyagcseréje szezonális ingadozást mutat. Metabolizmusa
nyáron nagyobb mértékû mint télen és már rövid
fényhatás is aktiválja a raphe magokból kiinduló
pályák mûködését. Erõs „fényvezéreltségünk” terápiás vonzatait érdemes tehát kihasználni az affektív betegségek kezelése során.
A fényterápiák ellentétét a sötétség terápia jelenti. Erre a terápiás alternatívára rapid ciklusú bipoláris zavar, súlyos mániás epizód és terápia rezisztens mánia kezelése során gondolhatunk.
A szociális ritmusterápiák is a kronoterápiás
beavatkozások közé tartoznak. Alkalmazásuk so1. táblázat (Benedetti és mtsai, 2007 alapján)

Beavatkozás
Alvásmegvonás
Az alvásciklus elõrehozatala
Alvásdepriváció az alvásfázis késleltetése után
Ismételt alvásmegvonás
Fényterápia(SAD)
Fényterápia (depresszió, nem SAD)
Kombinált fényterápia és pszichofarmakonok
Kombinált alvásmegvonás és
pszichofarmakonok
Kombinált kronoterápiák és pszichofarmakonok
(alvásmegvonás, fényterápia, fázisletolás)
Sötétség és nyugalom terápia (bipoláris mánia,
rapid ciklus)

Hatás latencia

Hatás/alkalmazás hossza

órák
2 nap
órák
órák
napok
3 nap
3 nap
órák

az alvásritmus helyreállásáig
tolerancia 2 hét után
megszakításig (1 hét)
megszakításig (1 hét)
hetek, hónapok
megszakításig
hónapokig
hónapokig

órák

hónapok

órák

megszakításig
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rán az interperszonális szociális ritmusok módosításával váltunk ki esetleges kedvezõ hatást a ritmikus szociális szignálok átrendezése, finom áthangolása révén. A szociális ritmus személy-specifikus feltérképezése, eltéréseinek felismerése, diurnális és szezonális programtervek beteggel együtt
történõ kidolgozása képezi az interperszonális
pszichoterápia és esetleges kronobiotikumok alkalmazása mellett a szociális ritmusterápia lényegét (Frank és mtsai, 2005).
KRONOBIOTIKUMOK
A kronobiotikumok a biológiai ritmusok farmakológiai módosítószerei, azaz olyan pszichofarmakonok, amelyek a kóros irányba eltolódott biológiai ritmust visszahangolják szervezetünkben.
A GABA rendszerre ható, klasszikus és új, nem
benzodiazepin típusú hipnotikumok kronobiológiai indikációinak bemutatása, megbeszélése nem
tartozik jelen összefoglaló céljai közé. Alkalmazásukat illetõen utalunk a közelmúlt ide vonatkozó hazai és nemzetközi irodalom összefoglalóira
(Bódizs, 2006; Rudolph és Mohler, 2006).
A pszichofarmakonok közül az antidepresszívumok is rendelkeznek kronobiológiai hatásokkal. Fontos szempont, hogy az egyes farmakológiai alcsoportjaik, de még az egyes közös alcsoportokba tartozó készítmények sem egyformán hatnak
a depressziós betegek alvásmintázatára (Estivil és
mtsai, 2003). Az alvásközpontokban elhelyezkedõ kettes típusú szerotonin (5HT2A) receptorok
stimulációja éjszakai ébredéseket, az alacsony hullámú alvás deszinkronizációját és mioklónusokat
okozhat. Az összehasonlító vizsgálatok szerint az
elsõsorban a noradrenalin újrafelvételére ható
(SNRI típusú) antidepresszívumok inszomnia rátája magasabb, mint a placeboé és hasonló hatás
figyelhetõ meg a döntõen dopaminerg neurotranszmisszióra ható bupropion esetében is, hiszen alkalmazásával kapcsolatosan gyakrabban fordul
elõ inszomnia, mint a placebo esetében. A mirtazapin histamin receptor antagonista hatása kedvezõ lehet a depresszióhoz társuló alvászavarok esetében, hiszen a teljes alvásidõt javítja. Mellékhatásként azonban napközbeni szedációt is okozhat.
Ugyanez mondható el a trazodon alkalmazásával
kapcsolatosan is. A szedatív, hipnotikus hatású
antidepresszívumok indikációjánál figyelembe
kell vennünk, hogy az affektív zavarokhoz társuló
hiperszomnia esetén ne alkalmazzuk ezeket a molekulákat.
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Az antidepresszívumok többsége rövidíti az alvás REM fázisát és nyújtja a REM szakaszok
latencia idejét. Ismerünk azonban olyan típusú
antidepreszívumokat is: Pl. moklobemid, nefazodon és buproprion, amelyek nyújtják a REM alvásszakaszok hosszát. Az egyes antidepresszívumok alvásminõségre kifejtett hatása sem egyforma. Szedatív hatásuknál fogva javíthatják az alváshatékonyságot, de akár ronthatják is.
Az antidepresszívumok kronobiológiai hatásmechanizmusáról keveset tudunk. A fluoxetin
esetében a fényterápiához hasonló kedvezõ hatásokat tapasztaltak a Clock gének kifejezõdésében.
Arra is vannak adatok, hogy mind a TCA, mind az
SSRI típusú antidepresszívumok javítják az alvászavarokra jellemzõ cirkadián hormonális eltéréseket. A fázisprofilaktikumok közül a líthium is rendelkezik kronobiológiai hatással. Szedésével kapcsolatosan igazolták, hogy a cirkadián ritmust
megnyújthatja, továbbá fázislassulást okozhat és
hat a korábban a kronobiológiai alapoknál már
említett GSK-3 enzim mûködésére, melynek fontos ritmus reguláló hatásokat tulajdonítanak (Yin
és mtsai, 2006).
Az affektív betegségek kronobiológiai tüneteinek kezelésében új minõséget jelentenek a melatonin receptor agonista hatású pszichofarmakonok. Az agomelatin a melatonin mindkét receptorához agonistaként kötõdik, az 5HT2C receptorokon pedig antagonista hatású (Audinot és mtsai,
2003; Millan és mtsai, 2003). Mindhárom receptor nagy sûrûségben található a suprachiasmatikus
magban. Receptor kötési profiljának megfelelõen
elsõdlegesen antidepresszív hatású, innovatív jellege részben abból áll, hogy reszinkronizálja a
cirkadián ritmust. További sajátossága, hogy az
extracelluláris szerotonin szint megváltoztatása
nélkül fokozza a noradrenalin és a dopamin transzmisszióját is (Racagni, 2007). Antidepreszszív hatását több tanulmány is igazolta (Loo és mtsai,
2003; Dolbreg és mtsai, 1998). Antidepresszív hatékonysága az imipraminnal és a fluoxetinnel öszszemérhetõ (Papp és mstai, 2003). Javítja a már
korábban említett depressziós alvásmintát, normalizálja a lassú hullámú alvás szerkezetét, REM-latencia eltéréseket és REM-fázisok rövidülését
(Quera Salva és mtsai, 2007). Érdekes módon az
alvás idõpontjára, a teljes alvásmennyiségre és az
alvás hatékonyságára egészséges idõs embereknél azonban nincs hatással.
Nem csak az alvászavarra, hanem a hangulatzavarokhoz társuló többi deszinkronizációs eltérésre
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is kedvezõ hatású (Kennedy és Emsley, 2006), hiszen képes reszinkronizálni a cirkadián ritmust és
javítani a depressziós betegek nappali vigilanciáját. Az affektív zavarokhoz társuló cirkadián hormonális eltérésekre is kedvezõ hatással bír. Idõskori alkalmazása során egészséges személyeknél
elõretolta, a fiatalkori állapothoz hasonlóvá alakította a cortisol, a TSH és a testhõmérséklet görbék
korral járó éjszakai eltolódását (Leproult és mtsai,
2005). Az összehasonlító vizsgálatok szerint a
venlafaxinnál jobban javította az alvásciklust, az
alvásminõséget és a napközbeni éberséget (Lemoine és mtsai, 2007). Az agomelatin mellékhatás
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