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Výber z literatúry

Rytmus blues

O práci Leibenluft, E.L.: The rhythm of the Blues

(Am. J. Psychiatry, 165, 2008, č. 12, s. 1501-1506)

referuje Bc. Lenka Očenášová

”
Najpádnejším dôvodom štúdia dysfunkcie spánku a bde-

nia a cirkadiánnych rytmov pri poruchách nálady je, že môže
priniesť nové terapeutické prístupy.“

Už desaťročia vedci zvažujú hypotézu, že dysfunkcia cir-
kadiánnych rytmov a cyklu spánku a bdenia nie sú len symp-
tómami porúch nálad, ale majú zásadnú rolu aj v ich pato-
fyziológii. Túto líniu výskumov sledujú tri štúdie. Po prvé,
Frank a kol. podali správu, že pacienti s bipolárnou po-
ruchou, ktorým bola poskytnutá akútna liečba interperso-
nálnou a sociálno-rytmickou terapiou, preukázali rýchlejšie
zlepšenie pracovných funkcií, ako tí, ktorým bolo poskytnuté
intenzívne klinické vedenie. Po druhé, v dvojročnej štúdii
351 dospelých osôb, vo veku 60 a viac rokov vykonanej Cho
a kol. sa zistilo, že poruchy spánku predpovedajú nástup
depresie, pričom bol kontrolovaný možný vplyv iných dep-
resívnych symptómov. Nakoniec, Parry a kol. oznámili, že
hladiny cirkadiánneho markera melatonínu sú signifikantne
vyššie u depresívnych tehotných žien ako u eutýmnych te-
hotných žien, ale nižšie u depresívnych žien po pôrode než
u eutýmnych žien po pôrode.

Základný výskum relevantný pre reguláciu cirkadiánneho
rytmu postupuje pozoruhodnou rýchlosťou. Je možné na-
mietať, že spomedzi fyziologických systémov regulujúcich
komplexné správanie, je cirkadiánny časomierový systém pr-
vým, ktorého molekulová genetická podstata bola do znač-
nej miery objasnená. Prvotriedne štúdie identifikovali pro-
teínové produkty takých génov cicavcov ako sú Clock, mPer,
Cry, vyjadrené v suprachiazmatických jadrách hypotalamu,
spolupracujúce pri udržiavaní rytmu s cirkadiánnou perió-
dou 24 hodín. Zapojenie týchto kolísaní spolu so synchro-
nizujúcimi efektami svetla, kontroluje vylučovanie melato-
nínu, ktorý sa objavuje hlavne počas tmavej fázy cirkadián-
neho cyklu. Genetické mechanizmy a neuronálny systém re-
gulujúci cyklus spánku a bdenia sú komplexné (zahrňujú
mozgový kmeň, hypotalamus, talamus a mozgovú kôru),
ale spánkový výskum robí dôležité pokroky, vrátane iden-
tifikácie roly, ktorú spánok zohráva v pamäťovom posilňo-

vaní a vrátane regulačného vplyvu cirkadiánnych génov na
spánok. Čo sa týka možnej etiologickej úlohy cirkadiánnej
dysfunkcie a dysfunkcie spánku a bdenia u porúch nálad,
je vhodné si uvedomiť, že tieto dva systémy sú, i napriek
úzkemu prepojeniu, oddeliteľné. Konkrétne, cyklus spánku
a bdenia nie je regulovaný len oscilačnými hodinovými me-
chanizmami, ale i homeostatickými mechanizmami, takže
čas od poslednej spánkovej fázy je dôležitým determinantom
náchylnosti ísť spať. Súčasný výskum základných mechaniz-
mov sprostredkujúcich cirkadiánne rytmy a cyklus spánku
a bdenia súvisí so zvýšeným záujmom o bunkové rytmy vo
všeobecnosti, pričom dáta poukazujú na to, že fyziologic-
kým mechanizmom, ktorý podporujúce formovanie neurál-
nych sietí je synchronizácia oscilácií na špecifických frekven-
ciách. Relevantnosť tohto mechanizmu pri psychiatrických
ochoreniach sa študuje využívaním magnetoencefalografie.

Vedci pri zvažovaní možnosti, že cirkadiánny rytmus a cy-
klus spánku a bdenia a ich vzájomná interakcia môžu zo-
hrávať úlohu v patofyziológii porúch nálad, čelia dôležitej
výzve rozlíšiť príčinu a následok. Poruchy spánku sú symp-
tómom rovnako pri mánii ako pri depresii, čo ale samo osebe
nedemonštruje zásadnú úlohu pre tieto dysfunkcie, kľúčom
pre to sú experimentálne návrhy. Množstvo autorov doku-
mentuje, že spánková deprivácia, využitá v kontexte kon-
trolovanej štúdie, môže mať antidepresívny efekt a u dis-
ponovaných pacientov precipitovať mániu, čo presvedčivo
demonštruje, že narušenie spánku a bdenia môže mať zá-
sadnú úlohu pri poruchách nálad. V prípade cirkadiánnych
rytmov sú údaje menej rozsiahle, zatiaľ intervenčné údaje
pri depresii ponúkajú pomoc vo forme úpravy priemerného
časového rozvrhu cyklu spánku a bdenia a endogénnych cir-
kadiánnych rytmov, zároveň i možnú účinnosť agomelatínu,
melatonínergického agonistu a sérotonínového 5-HT2C an-
tagonistu. Nedávne údaje podporujú možné spojenie medzi
génovými polymorfizmami Clock a symptómami a priebe-
hom bipolárnej depresie.

Frank a kol. a Cho a kol. sa pustili priamo do problema-
tiky ”príčina verzus následok”. Práca Frank a kol. o liečbe
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bipolárnej poruchy je nadstavbou ich predchádzajúcej prie-
kopníckej práce s využívaním interpersonálnej a sociálnej
rytmickej terapie, ktorá je intervenciou navrhnutou smerom
k interpersonálnym dysfunkciám a nestálym sociálnym ryt-
mom. Takáto práca má dôležité klinické dosahy a je záro-
veň patofyziologicky informatívna. V minulosti oznámené
úspešné klinické testovanie interpersonálnej a sociálnej ryt-
mickej terapie v randomizovanej, kontrolovanej štúdii, je
v podstate experiment demonštrujúci, že stabilizovaním so-
ciálnych rytmov, v kombinácii s interpersonálnou psycho-
terapiou sa môže predĺžiť čas do recidívy afektívnej epi-
zódy u pacientov s bipolárnou poruchou. Frank a kol. po-
dali správu o post hoc analýze tejto štúdie skúmajúcej do-
pad interpersonálnej a sociálnej rytmickej terapie v kom-
binácii s medikáciou na pracovné funkcie. Pracovnému vý-
konu, ktorý je u väčšiny pacientov s bipolárnou poruchou
závažne narušený, sa venuje vo výskumoch málo pozornosti.
Porovnaním pacientov náhodne vybraných do interpersonál-
nej a sociálnej rytmickej terapie a tých, ktorí sú liečení po-
rovnávacou liečbou, autori nenašli žiadny rozdiel v pracov-
nej funkcii na konci akútnej fázy (približne v 35 týždňoch)
alebo po 2 rokoch. Avšak tí, ktorým je poskytovaná inter-
personálna a sociálna rytmická terapia, prežívajú rapídnejšie
zlepšenie svojich pracovných funkcií ako porovnávacia sku-
pina. Interpersonálna a sociálna rytmická terapia predsta-
vuje komplexnú intervenciu a budúca práca môže pomôcť
identifikovať jej aktívne zložky, napríklad zlepšenie inter-
personálnych vzťahov, stabilizáciu sociálnych rytmov ako je
stravovanie, atď., alebo stabilizáciu spánku.

Cho a kol. sa taktiež pustili do otázky ”príčina verzus
následok” v spojení medzi cirkadiánnou dysfunkciou a po-
ruchami nálad. Cho a kol. využili longitudinálne klinické
údaje. V porovnaní s randomizovanou kontrolovanou štú-
diou majú longitudinálne klinické projekty tú nevýhodu,
že nie sú schopné rozhodujúco odhaliť kauzalitu, ale výho-
dou sú väčšie a reprezentatívnejšie vzorky sledované v dlh-
šom časovom období. Cho s kol. testovali, či spánková po-
rucha predpovedá recidívu depresie vo vzorke subjektov,
ktorí mali 60 alebo viac rokov, žijúcich v komunite star-
ších ľudí. Subjekty boli stratifikované na základe predchá-
dzajúcej anamnézy depresie. Význam štúdie súvisí so zame-
raním sa na starších, nehospitalizovaných dospelých. Štúdia
zahŕňa 4 vyšetrenia počas 2 rokov, ide o subjekty s pred-
chádzajúcou anamnézou depresie, ktoré mali na začiatku
minimálne symptómy. Klinická dôležitosť štúdie je jasná:
46% zo 145 subjektov s anamnézou depresie uviedlo po-
ruchy spánku a 37% užívanie liekov na spanie v priebehu
posledného mesiaca. Dokonca spomedzi 206 subjektov bez
anamnézy depresie boli korešpondujúce čísla vysoké (18%
a 19% podľa poradia). Spomedzi tých s anamnézou depre-
sie, poruchy spánku predpovedali recidívu novej depresívnej
epizódy, i keď sa brali do úvahy aj iné depresívne symptómy
a antidepresívna medikácia. Podľa autorov je štúdia silným
dôvodom pre klinické testovanie, či agresívna liečba porúch
spánku môže byť prevenciou recidívy depresie u starších do-
spelých. Liečba hypnotikami môže mať výrazné nepriaznivé
účinky na starších ľudí a podľa Cho a kol. ani hypnotická

ani antidepresívna medikácia nezlepšila riziko recidívy dep-
resie. Preto by sa mali zvážiť nefarmakologické intervencie
pre liečbu insomnie.
Nakoniec, keď presunieme fokus od cyklu spánku a bde-

nia k cirkadiánnej regulácii, Parry s kol. porovnali hladiny
melatonínu u tehotných žien so ženami po pôrode s a bez
depresie. Táto štúdia si vyžiadala hrdinské úsilie: tehotné
ženy a ženy po pôrode ostali v málo osvetlenej izbe počas
20 hodín, s odoberaním krvi každých 30 minút. V porov-
naní s kontrolnou skupinou boli hladiny melatonínu znížené
u tehotných žien ráno a zvýšené u žien po pôrode počas
dňa. Tieto objavy dopĺňajú predchádzajúci výskum a naz-
načujú znížené hladiny melatonínu u žien s premenštruačnou
dysforickou poruchou a zvýšené hladiny u tých, ktoré mali
menopauzálnu depresiu. Existencia niekoľkých vzájomne sa
ovplyvňujúcich regulačných cyklov, vrátane tých, ktoré kon-
trolujú steroidovú gonadálnu sekréciu, melatonínovú sekré-
ciu a cyklus spánku a bdenia, spôsobuje, že rozlíšenie príčiny
od následku je extrémnou výzvou. Napríklad rozsah, podľa
ktorého sú medziskupinové rozdiely v sekrécii melatonínu
spojené s medziskupinovými rozdielmi v časovaní spánku
alebo jeho trvaní, je dôležitou otázkou pre budúce skúmanie.
V každom prípade, výsledky tejto štúdie sú provokatívnymi
vodidlami, že porucha cirkadiánneho rytmu môže mať rolu
v patofyziológii depresie, obzvlášť keď sa symptómy obja-
vujú v kontexte ženských reprodukčných zmien.
Najpresvedčivejším dôvodom prečo študovať cyklus

spánku a bdenia a cirkadiánnu dysfunkciu u porúch nálad
je, že takéto štúdie môžu umožniť navrhnúť nové terape-
utické prístupy, farmakologické i nefarmakologické. Tento
fakt priamo demonštruje Frank s kol. a Cho s kol. Práca
Parryho a kol. navrhuje možné budúce ciele pre intervenčnú
prácu. Náhle napredovanie nastáva v pochopení základných
mechanizmov sprevádzajúcich cirkadiánny systém a cyklus
spánku a bdenia a neuronálne oscilácie. Z tohto dôvodu a pre
terapeutický potenciál v tejto oblasti, otázky zaoberajúce sa
možným dopadom, že dysfunkcia týchto rytmov môže zohrá-
vať úlohu v patofyziológii depresie, poskytujú jednu z naj-
lepších možností v psychiatrii dneška pre translačný, bench-
to-bedside výskum.

Autorka cituje v práci 16 literárnych prameňov.

(Poznámka autorky slovenského excerptu: Najdôležitejšie
komponentny sociálnej rytmickej terapie navrhnuté Hellen
Frankovou sú zakomponované do „Kognitívne-psychoedu-
kačnej liečby bipolárnych porúch. Terapeutický mauál“, od
autorov Schaub, Bernhard a Gauck, Vydavatelstvo F, Tren-
čín, 2005. Problematike biorytmov pri depresiách sa u nás
už dávnejšie venovali napr. Hašto, Breier v článku „Nie-
ktoré chronobiologické aspekty endogénnych depresií“, in
Čs.psychiatrie, 82, 1986, č.6., 387-395s. )

Do redakcie došlo 20.9.2009.


