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Pôvodná práca

Chronoterapia afektívnych porúch

Lívia Vavrušová

Súhrn

Život v priemyselnej spoločnosti mení cirkadiánne rytmy, ktoré sa vytvárali dlhé tisícročia pred tým, než sa
začalo používať umelé osvetlenie. Už nežijeme podľa prirodzeného cyklu ročných období. Môžeme si vybrať,
kedy budeme zo dňa na deň spať, kedy a ako dlho budeme hore podľa požiadaviek práce, zábavy a podobne.
Súčasný životný štýl degraduje pravidelnosť a synchróniu cirkadiánnych rytmov, ktoré sú pre zdravie a po-
hodu dôležité. K vedľajším produktom umelej dĺžky dňa patria poruchy spánku, depresia a iné ochorenia.
Z hľadiska cirkadiánnych rytmov posilňovanie každodenného pravidelného správania treba jasne chápať ako
upevňovanie sily „zeitgebera“ (časovača). Okrem pravidelného spánku alebo stravovania sú zeitgeberom
(hlavne pre periférne hodiny) aj iné pracovné a oddychové aktivity. Pri týchto poruchách sa veľmi dobre
uplatňuje psychoterapeutická intervencia, interpersonálna terapia, terapia cestou úpravy sociálnych rytmov,
ktorá je špecificky zameraná na stabilizáciu každodenných aktivít. Psychoterapeutické postupy rozširujú
možnosti liečby popri biologických metódach a majú sa pravidelne uplatňovať u pacientov s afektívnymi
poruchami. Z biologických metód, ktoré sa uplatňujú v liečbe afektívnych porúch sú známe napríklad: liečba
svetlom, spánková deprivácia (parciálna alebo úplná). Niekedy ich nazývame chronoterapeutiká.

Kľúčové slová: afektívne poruchy, cirkadiánne rytmy, sociálne zeitgebery, psychoterapia, biologická liečba,
agomelatín.

Summary

Circadian rhythms developed for long centuries, however with discovery of bulb light the circadian rhythms
have changed according to demand of people. The change of circadian rhythms may have serious consequences
like – development od affective disorders. Social zeitgebers play important role and can be managed with
psychotherapy. Biological treatments options are also available: sleep deprivation, light therapy. Nowdays
also pharmacological treatment with agomelatine targets circadian rhythms.

Key words: affective disorders, circadian rhythms, social zeigebers, psychotherapy, biological treatment,
agomelatin.

Významný posun vpred v oblasti liečby depresie na-
stal v posledných desaťročiach v oblasti kognitívno-
behaviorálnej liečby, používania inhibítorov spätného vychy-
távania sérotonínu (SSRI), duálnych inhibítorov spätného
vychytávania katecholamínov, liekov s priaznivejším profi-
lom nežiaducich účinkov. Stále sme však nedosiahli cieľ:
účinnú liečbu pre každého pacienta a minimalizáciu rezi-
duálnych príznakov. Ani jedna z modalít doterajšej liečby
neprelomila bariéru rýchleho nástupu účinku. Lekári zaží-
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vajú krušné chvíle, pokiaľ sa prejaví účinok lieku hlavne
u pacientov s ťažkou depresiou alebo u pacientov so suicidál-
nymi myšlienkami alebo tendenciami. Navyše máme prob-
lém s tým, že nám zostáva určité percento pacientov, ktorí
neodpovedajú na doteraz dostupnú liečbu. Niekedy je to celá
odysea skúšania rôznych antidepresív, kombinácií a psycho-
terapie – až kým sa napokon natrafí na správnu terapiu.
U niektorých pacientov dôjde k zlepšeniu depresívnej symp-
tomatiky, ale zostanú reziduálne príznaky, ktoré potom zvy-
šujú riziko rekurencie ochorenia (Lader, 2007). Preto je po-
trebné si všímať aj ďalšie aspekty, ktoré nám môžu pomôcť
v zlepšovaní psychického stavu u pacientov s afektívnymi
poruchami.
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Život v priemyselnej spoločnosti mení cirkadiánne rytmy,
ktoré sa vytvárali dlhé tisícročia pred tým, ako sa začalo
používať umelé osvetlenie. Už nežijeme podľa prirodzeného
cyklu ročných období. Môžeme si vybrať, kedy budeme zo
dňa na deň spať, kedy a ako dlho budeme hore podľa po-
žiadaviek práce, zábavy a podobne. Súčasný životný štýl
degraduje pravidelnosť a synchróniu cirkadiánnych rytmov,
ktoré sú pre zdravie a pohodu dôležité. K vedľajším produk-
tom umelej dĺžky dňa patria poruchy spánku, depresia a iné
ochorenia (Wirz-Justice a kol., 2009).
Fyzikálny

”
zeitgeber“ (časovač) – svetlo a hormonálny

”
zeitgeber“ – melatonín ako endogénne agens, udržiavajú
rytmickú stabilitu a synchróniu vnútorného prostredia s von-
kajším svetom. Popri známych ”zeitgeberoch” si psychiatri
dávnejšie všimli a začali v praxi používať terapeutický
účinok starostlivo štruktúrovaných každodenných aktivít.
Z hľadiska cirkadiánnych rytmov, posilňovanie každoden-
ného pravidelného správania treba jasne chápať ako upevňo-
vanie sily

”
zeitgebera“ . Okrem pravidelného spánku alebo

stravovania sú
”
zeitgeberom“ (hlavne pre periférne hodiny)

aj iné pracovné a oddychové aktivity, napríklad pravidelné
športovanie, pozeranie televízie, vychádzky a podobne. Pra-
videlné sociálne kontakty doma a v práci, pravidelne roz-
delená pracovná aktivita a oddychové aktivity tiež prispie-
vajú k rytmickej stabilite a amplitúde. V klinickej praxi je
potrebné s pacientom načasovať pravidelnosť aktivít. Stabi-
lita v každodenných rutinných aktivitách upevňuje sociálne
rytmy. Pravidelnosť sociálnych rytmov je definovaná počtom
aktivít, ktoré trvajú približne 45 minút a vykonávajú sa pra-
videlne tri a viackrát za týždeň (v rozpätí 0–17 aktivít).
Priemerná frekvencia aktivít sa zvyčajne vypočítava z tých
aktivít, ktoré sa vykonávajú skutočne pravidelne (3–7-krát)
(Grandin a kol., 2006).
Pred viac ako 20 rokmi Ehlers so spolupracovníkmi (1988)

vytvorili hypotézu „sociálneho zeitgebera“. Opísali, ako ži-
votné udalosti narušujú bežné rutinné aktivity jedinca a tým
môžu spustiť kaskádu dejov, ktoré vedú u vulnerabilných je-
dincov k nástupu depresie alebo mánie. Preukázali, že po-
rucha sociálnych rytmov sa dočasne spája s nástupom epi-
zód porúch nálady. Pri týchto poruchách sa veľmi dobre
uplatňuje psychoteraputická intervencia, interpersonálna te-
rapia, terapia cestou úpravy sociálnych rytmov špecificky
zameraná na stabilizáciu každodenných aktivít. Psychote-
rapeutické postupy rozširujú možnosti liečby popri biologic-
kých metódach a majú sa pravidelne uplatňovať u pacientov
s afektívnymi poruchami (Wirz-Justice a kol., 2009).
Z biologických metód, ktoré sa uplatňujú v liečbe afektív-

nych porúch, sú známe napríklad liečba svetlom, spánková
deprivácia (parciálna alebo úplná). Niekedy ich nazývame
chronoterapeutiká. Ide o riadenú expozíciu stimulom pro-
stredia, ktoré pôsobia na biologické rytmy s tým účelom, aby
sa dosiahol terapeutický efekt pri zvládaní psychických ocho-
rení, predovšetkým však afektívnych porúch. Obidve metódy
podčiarkujú význam dobrej synchronizácie rytmov pre upev-
nenie duševného zdravia.
Treba poznamenať, že hormón melatonín môže po per-

orálnom podávaní (podobne ako svetlo) synchronizovať cir-

kadiánne rytmy a navodzovať spánok. Je dokázané, že u osôb
s ťažkými poruchami zraku upravuje cyklus spánok – bdenie.
Melatonín však neovplyvňuje náladu (Schachinger a kol.,
2008).

Najväčší význam svetla alebo melatonínu, prípadne ich
kombinácie, spočíva v tom, že pôsobia ako

”
zeitgebery“,

t.j. že majú schopnosť synchronizovať alebo fázovo po-
súvať rytmy. Rytmická stabilita sa javí kľúčová pre sta-
bilnú a eutýmnu náladu. Vnútorná synchronizácia znamená
správne načasovanie základných biologických rytmov – na-
príklad – kortizolu, teploty, spánku. Vonkajšia synchronizá-
cia znamená správne načasovanie týchto rytmov vzhľadom
k cyklu deň – noc. V dôsledku toho môže vzniknúť aj vnú-
torná desynchronizácia, keď cyklus spánok – bdenie už nie
je správne sfázovaný s inými základnými telesnými biologic-
kými rytmami a nastane externá desynchronizácia. Príkla-
dom externej desynchronizácie je situácia, keď sa presunieme
z jednej časovej zóny do druhej (napr. letecky), takže vnú-
torné rytmy sa musia zadaptovať na nový cyklus deň – noc,
alebo v dôsledku pracovných zmien pri zachovanom cykle
deň – noc sa organizmus musí prispôsobiť novým nevyhnut-
ným povinnostiam – zase inak. Predpokladá sa, že depre-
sia je odrazom určitej vnútornej desynchronizácie. Svedčia
o tom mnohé zistenia porovnávacích sledovaní medzi dep-
resívnymi a nedepresívnymi osobami. U väčšiny depresív-
nych pacientov pozorujeme diurnálne kolísanie nálady s ran-
nými pesimami. Pacienti trpiaci na veľkú depresívnu poru-
chu majú nepravidelné biologické rytmy – napríklad cyklus
spánok – bdenie, telesnú teplotu, sekréciu melatonínu a kor-
tizolu. Zmeny nálady korelujú so zmenami telesnej teploty,
u depresívnych pacientov je však táto krivka veľmi oploštená
a nevýrazná (Gorwood, 2007). Preto sa mnohé vedecké práce
zamerali na sledovanie práve tohto zaujímavého a typického
fenoménu (Murray, 2007).

Okrem psychoterapeutických a biologických metód
ovplyvnenia biologických rytmov sa nám dostala mož-
nosť ovplyvnenia depresie novou farmakologickou modali-
tou. Agomelatín, antidepresívum s celkom novým mechaniz-
mom účinku – agonista melatonínergických receptorov a an-
tagonista aktivity 5-HT2C receptorov – v klinických štúdiách
preukázal signifikanú účinnosť pri liečbe veľkej depresívnej
poruchy (Rouillon, 2006). Táto molekula bola skúšaná cie-
lene ako antidepresívum s ohľadom na jej priamy vplyv na
cirkadiánne rytmy.
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