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Всички функции в тялото са предмет на ритмични осцилации, които 
се определят от главния биологичен часовник - 
супрахиазматичното ядро, чрез нервно и хуморално регулиране. 
Невроните му се намират във вентралния хипоталамус.  



Един от най-важните синхронизатори на ендогенните биологични ритми е светлината, 
чиито контрол се осъществява по нервен път чрез ретинохипоталамичния тракт и по 
хуморален път чрез секрецията на мелатонин. Епифизата, получаваща проекции от 
биологичния часовник, е основния източник на циркулиращия в плазмата мелатонин и 
неговата денонощна секреция модулира циркадианната динамика на редица 
физиологични функции. 



Хормонът мелатонин се секретира основно по време на тъмната фаза от 
денонощния цикъл и излагането на светлина през нощта потиска секрецията му. 
Мелатониновия дефицит се характеризира с нарушени циркадианни ритми на 
генна експресия, биохимични, физиологични и поведенчески показатели, което е 
предпоставка за развитие на редица невродегенеративни заболявания.  



Скорошни данни от нашата лаборатория показаха, че излагане на продължително 
осветление води до нарушения в невроендокринната ритмичност и отключва 
симптоми на депресия и тревожност, а третирането с Агомелатин премахва тези 
симптоми, чрез коригиране на хормоналната секреция. 

 



Агомелатинът е първият представител на нов клас антидепресанти 
– аналози на мелатонина. 

 



 Дa се проучи дали Агомелатинът е в състояние да 
предотврати нарушените денонощни ритми на обща 
двигателна активност и цикъл сън/бодърстване, 
предизвикани от излагането на продължително 
осветяване, като модел на мелатонинов дефицит. 

 

Цел  



Методи 

Chronic Constant 
Light exposure 

Wistar 
Agomelatine 
 i.p. 40 mg/kg 



Electrodes 
implantation for 

electrographic activity 

Методи 

Home cage activity 
recording 24h/day 



Параметри:  
 

Обща продължиност на двигателност активност за 24ч.  

 

Двигателна активност в тъмната и светлата фази на денонощния 
цикъл 

 

Обща продължителност на будно състояние, РЕМ, неРЕМ за 24ч.  

 

Продължителност на будно състояние, РЕМ, неРЕМ в  тъмната и 
светла фази на денонощния цикъл 











Агомелатинът коригира нарушенията денонощния ритъм 
на цикъла сън/бодърстване и на общата двигателна 
активност при модел на мелатонинов дефицит. 




