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A melatonin szerepe az alvászavarok kezelésében és a cirkadián ritmus befolyásolásában
Cirkadián ritmus befolyása az
alvás mennyiségi és minőségi
jellemzőire
Az élővilágban megfigyelhető a ritmikusan bekövetkező környezeti változásokhoz való előrelátó adaptáció.
Ennek talán legjellemzőbb példája a
cirkadián ritmus, amely a nappal és
az éjszaka váltakozására készíti föl a
szervezetet. Ma az alvást és ébrenlétet egységesen helyezzük a cirkadián
ritmus fogalomkörébe.1 Az emberben
a melatonin termelődés anticipálja
az alvásperiódus várható időzítését
és tartamát, az agyi ingerfeldolgozás
alvásra jellemző üzemmódját, megfelelő környezeti feltételek mellett az
álmosság és részben az alvás kiváltását is elősegíti.2

A melatonin szerepe a cirkadián
ritmusban és az alvás-ébrenlét
szabályozásban
A melatonin alvásra gyakorolt hatásainak sajátosságai a lassú hullámú
EEG tevékenység csökkenése, illetve
az alvási orsózásnak megfelelő EEG
tevékenység és a REM alvás idejének fokozódása. A melatonin csökkenti a magtemperatúrát is, de emellett
számottevő kronobiotikus hatással is
rendelkezik, amennyiben napszaktól
függően gyors és erélyes cirkadián
fázisváltásokat képes előidézni. A fény
akutan gátolja a melatonin produkciót, az exogén melatonin fényterápiával kombinálva felhasználható a
jet-lag szindróma és más cirkadián
ritmuszavarok, főként alvászavarok
kezelésében.3

Alvászavarok új szemléletű megközelítése

Alvászavarok, az insomnia tünetcsoport meglehetősen gyakori a
magyar lakosság körében, nem csupán az idős korosztályt érinti. 2002-es
felmérés szerint a gyakoriságot 9,2%nak találták. A krónikus inszomnia
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nemcsak az életminőséget, munkavégzést, teljesítőképességet befolyásolja, hanem növeli a pszichés zavarok
kockázatát, fokozhatja olyan krónikus
betegségek megjelenését, mint pl. 2-es
típusú diabetes, magas vérnyomás,
emésztőszervi kórképek, melyek az
élettartamot is képesek lerövidíteni.
Ebből adódóan az alvászavarok kezelésének lehetősége jelentősen megváltozott az utóbbi években és új lehetőségek nyíltak meg a terápiában. Mai
szemlélettel az alvászavarok kezelésében az alvás-ébrenlét egységes befolyásolására törekszünk, és a cirkadián
ritmus fogalomkörében kezeljük. Előtérbe kerültek az insomniával összefüggő nappali tünetek kezelési lehetőségei (kognitív viselkedésterápia).
Ennél is fontosabb, hogy az alvásminőség vált fontosabbá az alvás menynyiségének befolyásolásával szemben,
mivel kiderült, hogy a pszichobiológiai funkciók nem annyira az alvás
mennyiségével, hanem sokkal inkább
egyes alvási paraméterek (delta lassú
hullámú és REM fázis) minőségével
vannak összefüggésben.4
A kevesebb, de minőségben jobb
alvás pihentetőbb a teljes időtartamában hosszabb, de gyengébb minőségű
alvásnál.

Mit anticipál a melatonin?
Régről ismert megfigyelés, hogy a
fény gátolja a tobozmirigy melatonin
termelését, emellett cirkadián szabályozó effektussal is rendelkezik, azaz
állandó gyenge fényben követi a habituális napszakos aktivitás-nyugalom
mintázatot: nappal nem termelődik,
éjszaka viszont folyamatos ébrenlét
közben is intenzív felszabadulás veszi
kezdetét, ami reggel, fény hiányában
is alábbhagy, majd gyakorlatilag megszűnik.5 A melatonintermelés ideje
azonban még ennél is pontosabb prediktív értékkel bír: a rövid és a hosszú
alváshoz szoktatott kísérleti személyek
melatoninprofilja „emlékszik” a habituális alvásidőre, és konstans alacsony
intenzitású fény mellett a termelődés
időtartamának formájában reprodukálja azt. Elég nagy bizonyossággal
elmondható tehát, hogy a melatonin

anticipálja a várható alvásperiódust,
annak napszakos időzítése és időtartama tekintetében is, és mint ilyen, a
cirkadián ritmus és a szervezetet ért
fény egyfajta integrált indikátora.6
A melatonin központi idegrendszeri
és alvásra gyakorolt hatásai ugyanakkor szintén a prediktív homeosztázis
koncepciójába illeszkedő folyamatok,
amennyiben alvásszerű munkamód
irányába tolják el az ingerekre adott
agyi válaszreakciókat.
A melatonin álmosító, illetve hipnotikus hatásai tekintetében az eredmények összetettnek mondhatóak. Az
exogén melatonin-adagolás hatására
a szubjektíven és EEG-vel (5,25-9 Hzes teljesítmény) becsült, álmosságban
bekövetkező változások függenek például a vizsgálati alanyok testhelyzetétől. Szignifikáns álmosság-fokozódást
mindkét mutató tekintetében csak
fekvő testhelyzetben találtak, állóban
nem. Másfelől az exogén melatonin
álmosító hatása elsősorban az alacsony
endogén melatoninprodukcióval jellemezhető periódusokban érvényesül,
vagyis akkor, amikor a tobozmirigy
nem termel melatonint.7
Összegezve a fentieket, elmondható, hogy a melatonin anticipálja a napszak és a szervezetet korábban ért fény
alapján várható alvásperiódust, e periódusban termelődve pedig alvásszerű hatásokat, megfelelő körülmények
között pedig fokozott álmosságot és
alvást idéz elő.

A cirkadián ritmusok és a melatonin
Az endokrin mutatókban és a testhőmérsékletben a napszakos ritmusok szintén egységes cirkadián ritmust
képeznek. A melatonin-felszabadulás
profilja egyrészt jellegzetesen éjszakai csúccsal és nappali minimummal
jellemezhető, ugyanakkor negatív öszszefüggésben áll az alvásperióduson
belüli ébrenléttel és a magtemperatúrával: a magas melatonin-termeléssel jellemezhető időszakok alacsony
alvásperióduson belüli ébrenléttel és
alacsony magtemperatúrával jellemezhetőek és viszont.8 A fenti összefüggések klinikai jelentőségét az adja, hogy
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a melatonin erőteljes hypothermiás
hatásokkal jellemezhető, ugyanakkor
minden hipnogén hatású hatóanyag
(beleértve a benzodiazepineket, az
etilalkoholt, az általános anesztetikumokat és természetesen a melatonint
is) egyben hypothermiás hatással is
bír.9 A melatonin kronobiotikus hatásai erőteljesebbek a hagyományos hipnotikumok eddig feltárt kronobiotikus
hatásainál.

A fény és a melatonin
A melatonin cirkadián ritmusának
fázisát a fény igen erélyesen és rövid
idő alatt képes befolyásolni. A fény
nemcsak gátolja a melatonin-termelést, de a cirkadián pacemakeren található melatonin-receptorokon keresztül a teljes cirkadián rendszer gyors
fázisváltását is előidézheti.
A fény cirkadián ritmicitásra és
melatoninprodukcióra gyakorolt hatása napszakfüggő. A nap közepén, a
habituális ébrenlét periódusában, amikor a melatoninprodukció természetes
módon is rendkívül alacsony, a fény
nem befolyásolja a cirkadián ritmusokat. Esti órákban, a habituális alvásperiódus közeledtével a fény gátolja a melatonin termelődését, ezáltal
későbbre tolva a melatoninprodukcióval jellemezhető napszakot. Ez a
cirkadián ritmus késleltetésének irányában történő fázisváltást jelent, ami
annál nagyobb, minél később éri fény
a szervezetet és minél intenzívebb ez a
fény. A fény alváskésleltetési hatása a
szubjektív éjszaka közepéig érvényesül, ezen a ponton túl a szervezetet ért
fény, bár szintén gátolja a melatonintermelődést, de immár a siettetés irányába tolja a cirkadián ritmust, ami a
következő estén tapasztalható, korábbi melatonin termelődés formájában
jut kifejezésre.
A rendelkezésre álló adatok arra
utalnak, hogy egy 500-1000 lux tartományba eső fényinger hatására
hozzávetőlegesen 50%-os melatoninszupresszió, míg egy 1000-3000 lux
intenzitású fény hatására kb. 70%-os
szupresszió figyelhető meg. Ugyanakkor a fény hullámhossza is befolyásolja a hatást. Az alacsony hullámhosszú (~450 nm), kék fény erélyesebben befolyásolja a cirkadián rendszert,
mint a magasabb hullámhosszú. A
beltéri világításban alkalmazott fénycsövek fényének fizikai paraméterei
ezektől jelentősen eltérnek, hiszen
aránytalanul nagy mennyiségben tartalmaznak igen magas hullámhosszú,
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650 nm fölötti komponenseket, míg
a természetes kültéri fény spektruma
450 nm és 550 nm körül is kicsúcsosodik, ezáltal biztosítva mind a látáshoz,
mind pedig a cirkadián szabályozáshoz szükséges optimumot.10

A sötétség és a melatonin
kronobiotikus hatásai
Tekintve, hogy a szubjektív éjszakának megfelelő periódusban melatonin
termelődik, és a melatonin erőteljesen befolyásolja a cirkadián fázisviszonyokat, a sötétség és a melatonin
szintén rendelkeznek kronobiotikus
hatásokkal. A délutáni sötétség képes
fázis előretolódást előidézni, ami az
esti fény kronobiotikus hatásának a
tükörképe.11 Mindez azonban feltételezi, hogy a cirkadián rendszer beindítsa
a melatoninprodukciót, ami többnyire
csak a szubjektív éjszaka közeledtével
válik lehetségessé. A direkt melatoninadagolás kronobiotikus hatásai ennél
gyorsabb és erélyesebb fázis-módosításokat is lehetővé tesznek. A melatonin cirkadián rendszerre gyakorolt
hatásának fázis-válasz görbéje a fény
fázis-válasz görbéjének tükörképe:
a délutáni-esti adagolás fázis előretolást (siettetést), a reggeli adagolás
fázis késleltetést idéz elő. Előző esetben biológiailag előrehozzuk az éjszakát, utóbbiban pedig időben kitoljuk.
Ennek értelmében a melatonin kronobiotikumként való alkalmazásakor a
fényterápiával ellentétes időzítés javasolt.12

célszerűnek az új éjszakai periódus
konszolidációja céljából és a nagyobb
dózisú melatonin álmosító hatásainak
kihasználása révén.13
A melatonin származékok és melatonin agonisták alvási elégtelenségben való alkalmazásával kapcsolatban
az eddigi vizsgálatok igen kedvező
tapasztalatokról számoltak be.
Tudni kell azonban, hogy a melatonin elsősorban az alvási fázis időzítésére és a cirkadián ritmuszavarok
(eltolódott alvásfázis, váltott műszak
vagy időzónaváltás miatti alvászavarok) kezelésére tűnik a legalkalmasabbnak.
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