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Vìtina dìjù v ivých organizmech neprobíhá konstantnì. Jestlie k jakékoli události v biologickém systému dochází pøiblinì v pravidelných intervalech, hovoøíme
o biologickém rytmu èi biorytmu. Chronobiologie studuje biologické rytmy a tedy strukturu biologického èasu.
V souvislosti s biologickým èasem se nìkdy mluví o ivých hodinách, o biologickém kyvadle apod.; døíve se
toti za výluèný zdroj periodicity biologických dìjù povaovaly zevní vlivy (rotace Zemì), kdeto dnes se klade
dùraz na vnitøní zdroj rytmicity, oscilátor (pacemaker). Od pùvodních pøedstav, e vechny biologické rytmy vznikají interakcemi dílèích chemických reakcí
v organizmu, dospìli jsme k poznání, e centrální nervová soustava ivoèichù obsahuje jeden nebo více oscilátorù, zdrojù rytmicity, podobnì jako je tomu v myokardu. Tyto biologické hodiny jsou vrozené a jejich frekvence je napø. u Drosophila melanogaster geneticky
pøenosná na X-chromozomu. Kadý ivý organizmus je
za pøirozených okolností vystaven vnìjím podmínkám,
které jeho biorytmy v cyklickém rázu mìní. Tìmto exogenním rytmùm se øíká synchronizátory (nìm. Zeitgeber); patøí mezi nì støídání svìtla a tmy, geomagnetické
pole, teplotní cykly, sociální podnìty aj. Kdyby biorytmy
byly dány pouze exogennì, musely by vymizet po vylouèení synchronizátoru: napø. spánkový rytmus by vymizel pøi trvalém osvìtlení. Naopak, chirurgickými èi jinými zásahy do oscilátorù bychom mìnili bior ytmy
v pøípadì, e by byly endogenní. Ovem tak, jako chování je výsledkem støetávání spoutìcích podnìtù a motivací, jsou biorytmy výsledkem interakce synchronizátorù a endogenních oscilací. Nìkteré rytmy jsou více
endogenní, jako dýchání a pulz, jiné spíe exogenní, zejména v sociální oblasti u èlovìka. Biologický rytmus je
urèen následujícími charakteristikami (obr. 3.28).
1. Perioda (t) a Perioda je èasový interval, v jakém
urèitá událost opakovanì nastává; je to napø. vzdálenost
mezi vrcholy tìlesné teploty èi mezi nástupy spánku. Nej-
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èastìjí rytmy v pøírodì jsou rytmy cirkadiánní (circa =
kolem, dies = den), s periodou t @ 24 h. Právì cirkadiánní
rytmy byly dlouho pøièítány výhradnì na vrub dennímu
støídání svìtla a tmy. Cirkadiánní rytmy vak mohou bìet
i v neperiodickém prostøedí, napø. za stálé tmy. Pak ovem
t ¹ 24 h a je závislá na ivoèiném druhu, na jednotlivci
a na ostatních podmínkách prostøedí. Napø. u èlovìka je
t zhruba 25 h, u krysy 23,8 h apod. Rytmy s periodou t <
20 h oznaèujeme jako ultradiánní. Rytmy s periodou t >
28 h jsou infradiánní. Rychlejí rytmy se mohou skládat
v pomalejí nebo být na nì superponovány. Mezi cirkadiánní rytmy patøí výkyvy v hladinách kortizolu, tyreotropinu (TSH), kortikotropinu (ACTH), melatoninu (MT)
a jiných hormonù, dále prùbìh bazální teploty, lokomoèní aktivity (hlavnì u zvíøat), spánku a bdìní aj. Ultradiánní rytmicitu vykazují sekreèní epizody nìkterých hormonù, pøíjem potravy, EKG, EEG. K infradiánním rytmùm
øadíme menstruaèní cyklus (menzuální èi lunární rytmus), cykly roèní (cirkumanuální) a sezonní (tab. 3.21).
2. Fáze (F) a Okamitý stav oscilace v periodì. Mùe
být vyjádøena jako cirkadiánní èas (cè); cè je èasová stupnice pokrývající celou periodu. Jedna hodina cè je kratí
ne astronomická hodina, jestlie t < 24 h a vice versa.
3. Akrofáze (j) a Èasový interval, do kterého spadá
vrchol regresní sinusovky proloené namìøenými hodnotami té které periodické funkce; èasto se zamìòuje
s maximem namìøených hodnot.
Tab. 3.21 Frekvenèní spektrum biologických rytmù. Uvedeny jsou
pouze dominující frekvence, aèkoli øada biologických dìjù je zastoupena souèasnì v nìkolika spektrálních oblastech, napø. EKG
vykazuje jak sekundovou, tak i cirkadiánní-spánkovou rytmicitu.
Pøesnìjí zpracování dat by v tomto ohledu mohla umonit spektrální výkonností analýza.
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Obr. 3.28 Charakteristiky biorytmu. t perioda, bývá èasto = 24 h,
Dy fázový posun Zeitgeberu (napø. dne a noci), F fáze v momentì
události oznaèené na obrázku shora svislou ipkou, j akrofáze,
A = amplituda, M = mezor, t´perioda t opodìná o y.
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Pøevzato z Höschl C. Chronobiologie v lékaøství. Bratisl lek Listy 1989; 90: 300398.
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Fázový posun synchronizátoru (Dy), napø. pøelet alespoò 5 èasových pásem letadlem nebo práce na smìny,
vede k posunu akrofáze (Dj), který je ve stejném smìru
a posléze i stejné velikosti jako posun Dy. Èas nutný
k pøeladìní do Dj @ Dy závisí na typu rytmu, na smìru
posunu (j se pøizpùsobuje rychleji po fázovém opodìní, napø. po letu z Evropy do Ameriky, ne po fázovém
pøedbìhnutí, napø. po letu opaèným smìrem) a na individuální charakteristice. Pøedstih akrofáze se nìkdy oznaèuje jako protofázie, zpodìní jako epifázie. Inverze je
posun akrofáze o 150180°, tedy o 1012 h; z matematického hlediska to vak není správný pojem, protoe inverze x je x1, a to je nìco jiného ne posun. Nadir je minimum (opak akrofáze).
4. Amplituda (A) a Rùzné rytmy lze vyjádøit jako
kolísání hodnot, napø. teploty nebo koncentrace apod.
Polovina rozdílu mezi maximální a minimální hodnotou bìhem cyklu se oznaèuje jako amplituda. Zvýení
amplitudy nìkteøí oznaèují jako hyperkimii, sníení jako
hypokimii.
5. Mezor (M) a Budeme-li hodnoty periodické funkce mìøit v pravidelných intervalech, je mezor jejich aritmetickým prùmìrem. Mùe být zvýen (hypermezor)
nebo sníen (hypomezor).
6. Frekvence (f) a Je pøevrácenou hodnotou periody:
1
f= 
t
Napø. spánek u dospìlých lidí se objevuje nejèastìji
s frekvencí f = 1/24 h1.
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Obr. 3.30 Znázornìní fázického posunu o úhel y. V pøípadì stejné frekvence obou rytmù je posun stejný v kadém okamiku (zde
v èasech t1, t2)

Na obrázku 3.29 je znázornìno, jak rotující vektor generuje sinusoidní køivku. Obrázek slouí k pochopení
terminologie, která u periodických funkcí oznaèuje èasto úhly místo èasových jednotek: t = 360o. Obrázek 3.30
obdobnì znázoròuje fázový posun o úhel y.
Jestlie cirkadiánní systém s periodou t je synchronizován Zeitgeberem s periodou T = 24 h, platí e ts = T.
Jestlie t > 24 h, musí se oscilátor kadý den pøedcházet
o t  T; jestlie t < 24 h, musí se oscilátor zpoïovat.
Synchronizující impulz, napø. svìtelný, nemusí mít dlouhé trvání. Jeho úèinek vak závisí na fázi F, ve které pùsobí: svítíme-li veèer, pùsobíme u mnoha cyklù zpodìní, svítíme-li ráno, pùsobíme pøedbìhnutí. Závislost
velikosti a smìru fázového posunu na fázi, ve které je
synchronizující podnìt poskytnut, vyjadøuje tzv. PRC
køivka (phase-response curve) (obr. 3.31). PRC má vìtinou podobný tvar u rùzných organizmù: svìtlo pùsobící
bìhem dne vyvolá malý nebo ádný posun, svìtlo aplikované veèer zpùsobí zpodìní cyklu a svìtlo aplikované
èasnì ráno vyvolá pøedbìhnutí. Tak je tomu napø. u krys,
kdy zkoumáme rytmus melatoninu nebo N-acetyltransferázy, NAT (Illnerová, 1986). Z obrázku 3.31 vyplývá, v jakém èasovém úseku (ji) musí pøijít synchronizující impulz, aby srovnal fázový úhel mezi t a T, tj.
aby Dj = t  T. Vidíme, e pro kadou periodu t je vdy
v celém cyklu jen jeden takový okamik. Je ovem otázka,
zda v pøírodì, kde je fotoperioda øeknìme dvanáctihodinová, pùsobí kontinuálnì nebo diskrétnì, anebo obojím zpùsobem. Kadopádnì ranní svìtlo (r) srovnává pù-
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Obr. 3.29 Jednoduché znázornìní sinusovky odvozené z rotujícího vektoru. Posunutí na èasové ose mùe být vyjádøeno jako
úhel (zde a).

Obr. 3.31 PRC (phase-response curve) znázoròující úèinek jednohodinového svìtelného pulzu, aplikovaného v rùzných èasech,
na rytmus lokomoèní aktivity køeèka. Konvenènì se nástup noèní
aktivity umísuje do 12 h cirkadiánního èasu (cè). Data pøevzata
z Davise, Darrowa a Menakera, obrázek upraven podle Illnerové
(1986).
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Obr. 3.32 Schéma spøaení oka, primárního oscilátoru a epifýzy
NSC = nc. suprachiasmaticus, GCS = ggl. cervicale superior, NA = noradrenalin, NAT = N-acetyltransferáza, NAS = N-acetylserotonin,
5-HT = serotonin, cAMP = cyklický adenosinmonofosfát, HIOMT = hydroxyindol-O-metyltransferáza, MT = melatonin, PIP2 = fosfatidylinositoldifosfát; rozkládá se na dalí posly, diacylgycerol a inositoltrifosfát, které se podílejí na pøenosu signálu k výkonným bunìèným
strukturám. Role tohoto systému v øízení epifýzy není dostateènì objasnìna.

sobení veèerního pulzu (v) a naopak, take celkovì lze
synchronizaci formulovat jako Djr + Djv = t  T. Co se
intenzity svìtla týèe, jsou poadavky na synchronizaci
nìkolikanásobnì vyí ne poadavky na pouhou fotorecepci. Nejvnímavìjí jsou ivoèichové na svìtlo o vlnové
délce okolo 509 nm (absorpèní maximum rodopsinu).
Funkci oscilátorù pøejímají ve fylogenezi rùzné struktury, vìtinou související s vidìním: u vábù je oscilátor
øídící lokomoèní rytmus umístìn v optických lalocích.
U nìkterých mìkkýù je pacemaker pøímo v oku.
U jetìrky èi vrabce je primárním oscilátorem cirkadiánního systému epifýza. U èlovìka a celé øady dalích savcù
je to nucleus suprachiasmaticus (NSC). Multioscilátorový model pøedpokládá kromì primárního oscilátoru, který je schopen autonomních oscilací, existenci sekundárních oscilátorù (u savcù jsou to area hypothalami
lat., a. retrochiasmatica a nc. ventromedialis), schopných
jak sebeudrujících, tak tlumených oscilací; tyto suboscilátory jsou øízeny primárním oscilátorem a samy pak
øídí chod pasivního systému schopného pouze buzených
oscilací. Pacemakery samy o sobì se navíc mohou skládat
ze dvou i více oscilátorù. U savcù se nyní pøedpokládá
existence veèerního a ranního oscilátoru. Svìdèí pro
ni fakt, e postup synchronizace po zevním impulzu je
rychlejí veèer a pomalejí ráno. Celý oscilátorový systém je spøaený do stabilních fázových konfigurací
zajiujících vnitøní synchronizaci. Pøi rozpøaení
mùe dojít k desynchronizacím, jak je tomu patrnì
u nìkterých afektivních poruch. Oscilace zajiují
denní sekvence metabolických i behaviorálních dìjù,
pùsobí jako biologické hodiny, a tak umoòují anticipaci a formování napø. reprodukèní strategie a koneènì
fázový úhel mezi t a T umoòuje ivoèichùm subjektivnì vnímat èas a kalendáø.
Hlavním pacemarkerem u savcù, vèetnì èlovìka, je
tedy NSC, nebo jeho znièení vede k vymizení celé øady
endokrinních, fyziologických a behaviorálních rytmù (ni-

koli vech!). Pøeruení aferentace NSC nenaruuje cirkadiánní rytmy, kdeto pøeruení eferentace ano, podobnì jako lokální aplikace imipraminu èi inhibitorù monoaminooxidázy (IMAO) do tohoto jádra. Transplantace
tìpu fetálního NSC do spodiny 3. komory vedla u potkanù s lézí NSC do 8 týdnù k úpravì diurnálního rytmu
pøíjmu tekutin. NSC také zprostøedkuje spojení zraku
s epifýzou, které vede od retiny dráhou retinohypotalamickou pøes NSC laterálním hypotalamem a dál mediálním svazkem a tegmentem do interomediálních hrudních jader a odtud pøes ganglion cervicale superior do
epifýzy (obr. 3.32). Svìtlem stimulované neurony NSC
inhibují èinnost neuronù v ggl. cervicale sup., je inervují epifýzu. Nástup svìtla tedy inhibuje výdej noradrenalinu z epifyzárních zakonèení, co synchronizuje rytmy N-acetylserotoninu (NAS) a melatoninu, jak rovnì
ukazuje schematicky obrázek 3.32. (Epifýza vykazuje
v mnoha ohledech antigonadotropní aktivitu a podílí se
patrnì na chronologii reprodukèního cyklu.)
Psychofarmakologii epifýzy pøehlednì shrnují Checkley a Park (1987). Syntézu melatoninu øídí N-acetyltransferáza (NAT) (obr. 3.32); rytmus její aktivity pøetrvává
i v úplné tmì a závisí na integritì NSC. Noradrenergní
denervace epifýzy má za následek zástavu sekrece melatoninu. V klinice se s takovou situací setkáme u syndromu Shy-Drager (vzácná porucha muù ve støedním vìku
klasifikovaná jako dysfunkce vegetativního nervstva.
V popøedí je ortostatická hypotenze, selhávání sympatiku, ztráta pocení, tremor horních konèetin. V likvoru
té pokles koncentrace látky P), pøi supranukleární obrnì, pøi hypotalamických nádorech a pøi diabetické autonomní neuropatii. Epifýza je ovem navíc také inervována peptidergními vlákny s látkou P a VIP (vazoaktivním
intestinálním peptidem). Noradrenergní zakonèení na
epifýze nevytváøejí typická synaptická spojení
s pinealocyty, nýbr konèí volnì v parenchymu nebo
v perikapilárním prostoru. Noradrenalin se k recepto-

Seznam autorù

[5-HT]

retina
tr. retinohypothalamicus

127

Seznam autorù

128

Biologické obory v psychiatrii

rùm dostává difuzí. Noradrenergní zakonèení plní také
dùleitou úlohu pøi vyklízení noradrenalinu z média: pøi
blokádì zpìtného pøíjmu noradrenalinu (NA) do zakonèení nebo pøi noradrenergní denervaci epifýzy jsou nìkteré stresory úèinnìjími stimulátory tvorby melatoninu. Noradrenergní vlákna obsahují monoaminooxidázu
MAO-A, kdeto v pinealocytech je MAO-B. Selektivní inhibitor MAO-A, klorgylin, zvyuje NAT a melatonin
v epifýze, kdeto MAO-B inhibitor pargylin nikoliv. Klonidin (a2-agonista) sniuje noèní výdej melatoninu. Hlavním mediátorem neuroregulace epifýzy je tedy noradrenalin. Syntéza melatoninu je øízena pøedevím b1-receptory. Receptory a1 pùsobí s b1 synergisticky. Míra tohoto synergizmu vykazuje mezidruhovou variabilitu:
u èlovìka je a1-stimulace pro syntézu melatoninu ménì
podstatná ne napø. u ovcí. Pøenos signálu z b1-receptorù k výkonným bunìèným strukturám (NAT) je zprostøedkován cyklickým adenozinmonofosfátem (cAMP).
Pøenos signálu cestou a1-receptorù je vázán na fosfatidylinositolový systém. VIP také stimuluje produkci cAMP
(a tudí NAT), hlavnì u zvíøat drených stále na svìtle.
Jak VIP, tak b-agonisté pùsobí downregulaci svých receptorù na pinealocytech. Pinealotropní vlákna s látkou
P pocházejí z nc. habenulae. Látka P patrnì také stimuluje adenylátcyklázu. Epifýza má rovnì receptory benzodiazepinové, a to centrálního typu. U èlovìka by jejich
(a té GABA) agonisté mohli nejspí potlaèovat sekreci
melatoninu. Prostaglandin PGE2 a nìkteré dalí prostaglandiny zvyují tvorbu melatoninu; tento úèinek je ruen indometacinem a kyselinou acetylsalicylovou. Pøi
aktivaci a1-receptorù se zvýí obrat fosfatidylinositolu
a tudí i tvorba kyseliny arachidonové, která je prekurzorem PGE2. PGE2 zvyuje u krys akumulaci cAMP v epifýze. Ve vysokých koncentracích PGE2 inhibuje výdej noradrenalinu z epifýzy a zajiuje tak dlouhou zpìtnou
vazbu. Výdej melatoninu je zvyován i podáním opiátù.
Pinealocyty mají poèetné intracelulární receptory pro
steroidy, jako jsou estradiol, testosteron, dihydrotestosteron a progesteron. Jejich úloha není dosud objasnìna.
Estrogen zvyuje pøemìnu N-acetylserotoninu na melatonin ve tkáòové kultuøe.
Testosteron zvyuje obrat noradrenalinu v epifýze
a tím patrnì sniuje poèet pineálních b-receptorù; podobnì pùsobí u ovcí glukokortikoidy. U potkanù ovem
kortikoidy usnadòují syntézu melatoninu pùsobením
na S-adenosylmethionin, který je kofaktorem hydroxyindol-O-metyltransferázy (HIOMT). Celkovì vliv kortizolu na výdej melatoninu in vivo je rozporný. Melatonin vak inhibuje kortikoliberin (CRH). Vzhledem
k významným interakcím je tøeba pøi klinických studiích melatoninového rytmu vdy kontrolovat denní dobu
(svìtlo posouvá fázi), roèní období (v zimì je kratí fotoperioda), intenzitu svìtla, vìk (melatonin s vìkem
klesá), podávání tricyklických antidepresiv (akutnì
zvyují a chronicky opìt sniují melatonin), IMAO
(zvyují), léky s vlivem na sympatikus, benzodiazepiny, antikonvulziva, inhibitory syntézy prostaglandinù (acylpyrin) aj.
Jedním z rytmù, který u primátù není postien vyøazením NSC, je kromì anticipace jídla také rytmus rektální teploty. Lidé s vìtí amplitudou (hyperkimií) teplotního rytmu a s jeho vìtí odolností proti fázovému
posunutí (tj. s delím èasem potøebným k dosaení Dj @
Dy) jsou odolnìjí vùèi nepøíznivému pùsobení práce
na smìny. U osob s vysokou vulnerabilitou vùèi smìno-

vání se naly naopak malé amplitudy (hypokimie) a velké
fázové posuny. Klinicky se vulnerabilita vùèi smìnování
projevuje pøi fázových posunech únavou, spavostí, slabostí, poruchami spánku, podrádìností, poruchami
soustøedìní i pamìti, dyspeptickými obtíemi i vøedy.
Podobný syndrom pozorujeme i u tzv. jet-lagu, tedy fázového posunu po pøeletu nìkolika èasových pásem letadlem. Vymizení pøíznakù jet-lagu trvá zhruba tolik dní,
o kolik hodin se posunul èas. Cesta na západ se pøitom
snáí o nìco lépe ne cesta na východ. Resynchronizace
biorytmù po trvalé zmìnì externích podmínek (Zeitgeberu) trvá asi 3 týdny.
Na obrázku 3.33 uvádíme pro pøehled chronologickou mapu rùzných rytmù u èlovìka. Mapa pochází
z chronobiologické laboratoøe v Minnesotì a je citována
v nìkolika publikacích (Luce, 1970; Stroebel, 1980). Porovnáme-li vak rùzné literární zdroje (Luce, 1970; Curtis, 1972; Latìnkov a Gubin, 1987), shledáme, e údaje
o akrofázích tìch kterých rytmù (napø. hormonálních)
se diametrálnì lií. Tak akrofázi 17-OH kortikosteroidù
v séru udávají minnesottí autoøi mezi 89 h, Latìnkov
a Gubin (1987) kolem poledne, Curtis (1972) kolem probuzení. Tyto rozpory jsou dány: 1. malým poètem zkoumaných osob (viz obr. 3.33), 2. rùznou úrovní laboratorní techniky, 3. velkými interindividuálními rozdíly
v chronobiologických parametrech, 4. pohlavními rozdíly, 5. rùznou geografickou a sezonní lokalizací pøísluných studií. V práci Latìnkova a Gubina (1987) nejsou
navíc dostateènì odlieny hodnoty v séru a v moèi a nejsou udávány poèty zkoumaných osob. Øada rytmù je
natolik zatíena umem, e je témìø není mono zachytit bez pouití výpoèetní techniky a obdobných postupù
jako pøi analýze evokovaných potenciálù na EEG.
Z tìchto dùvodù nelze v souèasných uèebnicích pøedloit platnou normativní chronobiologickou mapu, která
by mohla v psychiatrickém výzkumu slouit jako referenèní.
Chronobiologie se v psychiatrii dostává do popøedí
zejména pøi studiu periodických onemocnìní; patøí mezi nì maniodepresivní onemocnìní, schizoafektivní onemocnìní, Gjessingova periodická katatonie a nìkteré
podtypy schizofrenií. Novìji se v této souvislosti uvauje i o panických stavech a poruchách afektivity vázaných
na menstruaèní cyklus. Chronobiologie:
1. poskytuje teoretické modely pro vznik periodických
jevù,
2. hledá známky desynchronizace (dezorganizace) biorytmù u pøísluných poruch a uvádí je do souvislostí
s etiopatogeneticými hypotézami,
3. sleduje zásah léèebných prostøedkù do rytmicity rùzných dìjù ve vztahu k jejich mechanizmu úèinku,
4. snaí se zmapovat rytmy vnímavosti organizmu vùèi
rùzným zásahùm.
Nyní struènì k jednotlivým bodùm:
Ad 1 a Mùeme si pøedstavit, e dva rytmy y1 a y2 (dva
oscilátory) øídí promìnnou x, která je dána jejich souètem x = y1 + y2 (obr. 3.34). x se pøitom za fyziologických
podmínek pohybuje v mezích, které lze z hlediska vzniku patologických jevù povaovat za prahové. Pøi rozdílných frekvencích rytmù y1 a y2 mùe rytmus x periodicky pøekraèovat daný práh (viz obr. 3.34c). Èím mení je
rozdíl mezi frekvencemi, tím delí je interval výskytu
nadprahového jevu. Terapeutický zásah by v takovém
pøípadì spoèíval ve vyladìní obou rytmù na stejnou frekvenci a nastavení jejich posunu Dj » 0o.
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EEG a (7,512 Hz)
EEG b (1330 Hz)
epidermis mitózy
moè objem
(rychlost vyluèování)
K+
Na+
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Pøibliné odhady na základì rùzných literárních údajù.
Pøibliný odhad podle údajù Carpentera a Bunneye citovaných u nás ve Volan a Höschl (1977). V závorce je poèet stanovení, nikoli
osob. V pøípadì EEG jde o zmìny frekvence v rámci pásem (napø. a je v akrofázi rychlejí ne v nadiru), nikoliv o spektrální výkon.
Akrofáze je oznaèena teèkou s úseèkami vymezujícími 95% interval spolehlivosti.

Obr. 3.33 Cirkadiánní rytmy u èlovìka. Upraveno podle Luce (1970) a doplnìno.

Seznam autorù

místo
mozek

129

Seznam autorù

130

x

Biologické obory v psychiatrii

a

p
x
y1
y2
t

x

b

p
x
y1
y2
t

x

c

p
x
y1
y2

T1T2 / T1  T2

t

Obr. 3.34 Hypotetický vznik periodických patologických stavù.
Pøedstavme si, e nìjaký rytmus x je dán superpozicí dvou biochemických procesù y1, respektive y2, které probíhají v èase harmonicky (podle sinusovky) s periodami T1, respektive T2, take x = y1 + y2.
K patologickému jevu dojde, kdy x > P, kde P je prahová hodnota.
Mají-li oba tyto procesy (sloky jevu x) stejnou amplitudu (Ay1 = Ay2)
i periodu (T1 = T2), avak opaènou fázi (a), je x = konstantní. Není-li fáze opaèná, ale obecnì jiná (pøièem stále platí, e T1 = T2), má
x harmonický prùbìh s tou periodou a s amplitudou v mezích
0 < Ax < 2Ay (b). Stane-li se, e se periody obou sloek mírnì lií,
dochází k perodickému zesilování a zeslabování jevu x s periodou
T1 T2/ (T1  T2) (c). Událost x > P se v takovém pøípadì v pravidelných intervalech opakuje. Délka tìchto intervalù závisí na rozladìní (T1  T2) obou sloek. Nejsou-li periody sloek konstantní,
jsou intervaly patologických jevù rovnì nepravidelné. Tak mùeme modelovat prùbìhy, jaké známe z kliniky afektivních poruch.

Ad 2 a Z historického hlediska stojí za zmínku, e
podobný model jako v ad 1 slouil k podpoøe katecholaminové hypotézy maniodepresivního onemocnìní:
rozpøaení noradrenalinu a jeho prekurzoru dopaminu prostøednictvím dopamin b-hydroxylázy, u které byl
prokázán cirkadiánní rytmus, mìlo být pøíèinou nadbytku (u mánie) èi nedostatku (u deprese) noradrenalinu. Desynchronizace biorytmù obecnì by mohly být
zpùsobeny buï vzájemnì rùznými oscilátory, nebo stresem, pùsobením steroidù, elektrolytovými rytmy, neurohumorálními pùsobky a metabolity a sociálními vlivy. V souèasné dobì poutá pozornost badatelù zejména
protofázie rùzných cyklù (hlavnì tìlesné teploty a REM)
oproti cyklu spánek-bdìní u deprese. Z tohoto zjitìní
vyplývají i rùzné terapeutické manipulace: buï posouvání rytmù svícením (fototerapií), anebo léky. Takový
klorgylin (inhibitor MAO) pùsobí pøímo v NSC.
V souvislosti s mechanizmem úèinku lékù hovoøí Wirz-Justice a Wehr (1983) spíe o psychofarmakologii fáze
ne o downregulaci receptorù. Hlavní nálezy poruch
rytmù u deprese viz tabulku 3.22. Z pøedstavy, e u velké
deprese jde pøedevím o dezorganizaci rytmù membránových a jiných receptorù, vychází skupina pracovníkù kolem Wirz-Justice. Tato skupina studuje mj. cirkadiánní kolísání hodnot vazby radioligandù na jednotlivých typech receptorù.

Ad 3 a Zásah rùzných antidepresivních prostøedkù
a antipsychotika flufenazinu do receptorálních rytmù
shrnuje pøehlednì tabulka 3.23. Z tabulky vyplývá, e vazební studie budou muset poèítat s cirkadiánní rytmicitou receptorù a e se s ní budou muset vyrovnat psychofarmakologické interpretace mechanizmu úèinku
psychofarmak.
Ad 4 a S pøedchozím bodem souvisí i empirická zjitìní, e stejná dávka tée látky vyvolá v rùzném èase rùznou odezvu v organizmu. Tak pùl miligramu dexametazonu prakticky nevyvolá supresi plazmatického kortizolu,
aplikuje-li se v 8.00 h nebo v 16.00 h. Rovnì suprese
ACTH je minimální. Avak tá dávka podána o pùlnoci
zpùsobí témìø úplnou supresi kortizolu v krvi i v moèi
na 24 hodin. Podobnì behaviorální odezva na podání
fenothiazinu vyjádøená jako doba, po kterou je zvíøe neaktivní, je u krys periodická s maximem kolem 23.00 h,
co je ovem u tìchto zvíøat jinak období aktivity. Vnímavost vùèi rùzným noxám a léèivùm u èlovìka také
periodicky kolísá s maximy vìtinou na sklonku dne
a v noci. Smrt pøi chirurgických výkonech má akrofázi
v noci, podobnì jako letecká netìstí. Celkovì výskyt
úmrtí z rùzných pøíèin kulminuje podle nìkterých zpráv
v ranních hodinách.
Hlubí propracování chronobiologie bude jistì ve vztahu k matematice (frekvenèní analýza), k fyziologii a biochemii (biologické hodiny), k psychiatrii (studium prùbìhu duevních poruch), ke genetice (trait-markery
v oblasti biorytmù èasové geny), k psychologii (chronobiologie psychických funkcí, psychometrika), k farmakologii
(tzv. chronofarmakologie, rytmy vnímavosti, farmakokinetiky a rytmy receptorální), k mentální hygienì (práce
na smìny, jet-lag) a k dalím oborùm.

Tab. 3.22 Hlavní poruchy rytmù u depresí. Nálezy nejsou ani konzistentní, ani úplné.
REM = paradoxní spánek; SWS = pomalovlnný spánek
rytmus
kortizol v séru

nález
hypermezor, hypokimie

1

melatonin v séru

protofázie (u tzv. letní deprese), epifázie
(u tzv. zimní deprese), hypomezor,
hypokimie, hypermezor (hlavnì v zimì),
vìtí vnímavost vùèi supresi svìtlem3

REM

zkrácená latence nástupu; pøevauje
v první tøetinì spánku místo v poslední;
protofázie

tìlesná teplota

protofázie, hypokimie

SWS

hypomezor (mení èasový integrál)

2

1

2

3

Kortizol v likvoru vykazuje u primátù sinusoidní rytmus s akrofází
brzy ráno. Kortikoliberin má v likvoru rytmus vùèi kortizolu inverzní. Zdá se tedy, e CRH v likvoru nepochází z hypofýzotropních struktur.
Skupina kolem Lewyho dìlí deprese podle akrofáze melatoninu
na pøedbìhlé, kterým je tøeba svítit veèer, zpodìné, kterým
je tøeba svítit ráno (viz kap. 27.3).
Podle ojedinìlých zpráv vyvolá supresi melatoninu u depresivních nemocných ji svìtlo o intenzitì 500 lx; u zdravých osob
musí být alespoò 2500 lx, nejlépe 5000 lx.
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imi = imipramin, clor = clorgylin, dep = spánková deprivace, Li+ = lithiové soli, flu = flufenazin, ® = vrchol zpodìný, 0 = beze zmìn,
X = bez pravidelného rytmu, ? = zmìna prùbìhu (tvaru vlny),  = zvýení (£ 0,01), ¯ = sníení (£ 0,01),  = zvýení (£ 0,001),
¯¯ sníení (£ 0,001)
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Psychoneuroendokrinologie

Organizmus má tøi hlavní systémy pøenosu informací:
nervový, hormonální a imunitní. Hranice mezi nimi jsou
rozmazané (fuzzy) a vechny tyto systémy jsou tìsnì
propojené. Jednou z jejich spoleèných vlastností je pøenos poselství vazbou pùsobku na receptor. Nìkteré pùsobky mohou být pøitom spoleèné, napø. hormony jako
neurotransmitery. Psychoneuroendokrinologie je neurovìdní disciplína, která se zabývá interakcí mezi neurosekreèním, endokrinním (eventuálnì imunitním) systémem na jedné stranì a proíváním a chováním na stranì
druhé. Psychoneuroendokrinologie integruje poznatky
z endokrinologie, psychiatrie, neurologie, psychologie,
biochemie a dalích oborù (pøehled viz Höschl, 1989).
Cílem psychoneuroendokrinologie je nejen porozumìt vztahùm mezi endokrinní a neuronální regulací,
ale pøedevím popsat hormonální a neuromodulaèní
poruchy, které se podílejí na patofyziologii neuropsychiatrických onemocnìní, pouití psychoneuroendo-

krinních zmìn v diagnostice, diferenciální diagnostice
a predikci odpovìdi na terapii.

3.5.1

Hypotalamus a neuroendokrinní regulace

Nejdùleitìjím uzlem integrace chování, neuronálních
procesù a hormonální regulace je hypotalamus a limbický
systém. Hypotalamus je souèástí diencefala a jeho buòky jsou uspoøádány do jader a oblastí (arei). Jádra se skládají z hustì organizovaných bunìk jednoho typu, oblasti jsou z bunìk nìkolika typù, øídce rozloených. Jejich
hranice jsou anatomicky èasto nepøesné. Oblast zodpovìdná za regulaci adenohypofýzy je nìkdy oznaèovaná
jako hypofyzeotropní area.
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Tab. 3.23 Úèinek antidepresiv a flufenazinu na parametry receptorové rytmicity (upraveno podle Wirz-Justice a Wehr, 1983)

