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ЦирКаден риТъМ и ШиЗОФрениЯ

обзори

Резюме
Циркадната система  играе фундаментална роля по отношение патогенезата на шизофре-

нията. При шизофрения се наблюдават разстройства на цикъла сън/бодърстване през фазите 
на денонощието. Разстройствата се отчитат до около 80%  от тези пациенти. Асоциирането на 
шизофрения с нарушения в цикъла сън/бодърстване е свързано и с предположението, че ши-
зофренната патология и изолираните (несвързани с ендогенен процес) циркадни нарушения 
се базират на общи мозъчни механизми. В основата на  циркадния ритъм  стоят   промени в 
експресията на  гени свързани и с шизофренния процес, т.е. циркадните нарушения и в частност 
процеса на съня, са с някои обши патогенетични звена с   шизофренията. Механизмите са раз-
лични, те биха могли да са пряко свързани с шизофренния процес или косвено, чрез имунната, 
невротрансмитерната или системата на CLOCK гените, но категорично присъстват при клинич-
но изразени прояви на заболяването.
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Abstract
The circadian system plays a fundamental role in the pathogenesis of schizophrenia. In approximately 

80% of schizophrenic patients disturbances in the sleep/wake cycle during day and night are found. 
Association between schizophrenia and sleep/wake cycle derangements is based on the concept that 
schizophrenic pathology and isolated (those not related to certain endogenous process) circadian 
rhythm derangements have common brain mechanisms. Certain gene expressions related to 
schizophrenic process are also related to circadian rhythm, meaning that circadian rhythm or more 
specifically the sleep process and schizophrenia have common pathogenesis. These mechanisms 
are different but they are always present in clinically manifested disease; they could be related to 
schizophrenic process directly or indirectly through the immune system, neurotransmitters`system 
or system of the CLOCK genes.  
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The system regulating circadian rhythm is still 
not fully investigated, especially in its connection to 
schizophrenia that being a result mainly of method-
ological reasons (41). During the resent years, how-
ever, the number of publications on the subject is 
rising, especially after the fundamental role of circa-
dian system in healthy state (both psychic and so-
matic) was determined (40). There is large amount 
of evidence that derangements in circadian rhythm 
are related to etiology and symptoms of psychic 
disorders (1, 2). Association of endogenous circa-
dian system with sleep/wake cycles is an important 
part of clinical status of many psychic diseases (11, 
27). Lamont et al. (2007) state that insomnia is al-
ways a sign of relaps (28). 

In schizophrenic patients there is disturbance in 
sleep/wake cycle (28), and circadian rhythm abnor-
malities during the day and night phases (11). Such 
derangements are detected in 30-80% of patients 
and are found to be related to the intensity of psy-
chic symptoms (16). There are studies suggesting 
that exogenous melatonin affects both the sleep 
structure and to some degree the psychic symp-
toms (26). Kant, Schopenhauer and Jackson (22) 
emphasize on the unity of sleep and hallucinatory 
production. Similar ideas could be seen also in the 
studies by Eserinsky and Kleitman 1953 (3, 5) and 
prof. Ivanov (3) who propose and define the term 
“dreaming sleep” and point to its probable relation 
with the REM (rapid-eye movement) phase of sleep. 
Disturbances in REM-phase are found in schizo-
phrenia and bipolar affective disorder (26).

Different types of sleep disturbances have been 
found in schizophrenic patients. Polysomnographic 
studies reveal a reduction in the efficiency of sleep 
and “total sleeping time” and increased latency 
of sleep (16). This could be related to the patho-
physiology of disease (16). In this context, there are 
studies on the disturbances in 2nd stage of sleep, 
the slow-wave stage (SWS) and REM-phase, reduc-
tion of REM-latency and REM-density (13). The pa-
rameters of sleep such as the slow-wave sleep and 
REM-latency significantly correlate to the variations 
in clinical findings. They correlated also to the in-
tensity of symptoms, and the presence of positive 
and negative symptoms, neurocognitive damage 
and abnormalities in brain morphology in schizo-
phrenic patients (16). Concerning the specific sleep 
derangements, there is evidence that schizophrenic 
patients have breathing disturbance related to 
sleep (16). Studies published so far do not answer 
clearly the question whether motor derangements 
during sleep (periodic limb movements of sleep, 
restless legs syndrome) are more frequent in schizo-
phrenia.

Системата, регулираща денонощните (цир-
кадни) ритми, е все още слабо изучена, особено 
при шизофрения, което е свързано предимно с 
методологични причини (41). През последните 
години обаче, се забелязва нарастване броя на 
съобщенията по темата, особено, след като бе 
констатирано, че циркадната система играе фун-
даментална роля по отношение здравето, както 
психично, така и соматично (40). Съществуват 
множество доказателства, които показват, че 
разстройство в циркадния ритъм има отноше-
ние към етиологията и симптоматологията на 
психични разстройства (1, 2). Асоциацията меж-
ду ендогенната циркадна система и циклите сън/
бодърстване са важна част от клиничния статус 
на много психични заболявания (11, 27). Според 
Lamont и сътр. (2007) инсомнията винаги е сиг-
нал за релапс (28). 

По отношение на шизофренията, се наблюдава 
разстройство на цикъла сън/бодърстване през 
фазите на денонощието (28) и абнормности в 
денонощната циркадна фазовост (11). Тези раз-
стройства се отчитат в 30-80% от пациентите, 
като е намерена и корелация с изразността на 
психичната симптоматика (16). Има изследвания, 
които сочат, че екзогенният мелатонин повли-
ява, както структурата на съня, така и в извест-
на степен, психотичните симптоми (26). Kant, 
Schopenhauer и Jackson (22) подчертават един-
ство между съня и халюцинаторната продукция. 
Такъв тип разсъждения има и в разработки на 
Иванов (1999) (3), както и в трудове на Aserinsky 
и Kleitman (1953) (които дефинират описаното от 
тях понятие ”сънуващ сън” и посочват вероятна-
та му връзка със „съня на бързи очни движения“ 
- REM сън (3, 5). Разстройства на REM съня се на-
блюдават при биполярното афективно разстрой-
ство и шизофрения (26).

Констатирани са различни промени по отно-
шение съня при шизофренни пациенти. Посред-
ством полисомнография са намерени редуцира-
ната ефикасност на съня и „тоталното време за 
сън”, както и нараснала латентност на съня (16). 
Това би могло да се свърже с патофизиологията 
на разстройствата (16). В този контекст същест-
вуват проучвания за разстройства на стадий 2 
от съня, SWS-бавновълновия и REM сън, реду-
циране на REM латентността и хомогенността на 
REM фазата (13). Параметрите на съня, като бав-
новълнов сън и REM-латентност, сигнификантно 
корелират с вариациите на клиничните прояви. 
Те корелират включително с изразността на кли-
ничната симптоматика (позитивни и негативни 
симптоми), изхода от болестта, неврокогнитив-
ните увреждания и абнормности в мозъчната 
морфология при шизофрения (16). Относно 
специфичните разстройства на съня има дока-
зателства, че шизофренните пациенти имат риск 
от нарушения на дишането, свързани със съня 
(16). По отношение на моторните нарушения по 
време на сън: синдромът на неспокойните крака 
(PLMS, RLS), публикуваните проучвания не дават 
категоричен отговор, дали тези нарушения се 
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Zarcone et al (43) report some interesting results 
concerning the phases of sleep. They propose a 
connection between REM-sleep and sleep depri-
vation. The idea is based on the hypothesis that 
hallucinations are “probably something similar to” 
the REM-sleep, but happening while the person 
is awake. Similar conclusion is made by Ivanov (3). 
Some investigators suggest that prolonged sleep 
deprivation would induce hallucinations and psy-
chotic symptoms same as these in schizophrenia 
(10). These experimental studies demonstrate no 
rebound effect after REM-phase in REM-specific 
sleep deprivation. Investigators found other abnor-
malities in sleep phases of untreated patients. Such 
abnormalities (bad sleep; deranged homeostasis of 
sleep, comprised of reduction in slow-wave sleep, 
which may lead to total lack of stage 4 of sleep and 
shortened latency of REM-sleep) are registered in 
the majority of medicated subjects (9, 11, 15).

Shortened latency of REM-sleep, aberrant cycle 
rest/activity and reduced melatonin secretion all 
lead to the suggestion that circadian system ab-
normality could not be ruled out and point to the 
derangement of homeostatic regulation of sleep in 
schizophrenia (12).

The relation of schizophrenia to deranged sleep/
wake cycle is based on the assumption that iso-
lated disturbances of circadian rhythm (those not 
related to endogenous process) have similar brain 
mechanisms to that of schizophrenia (26, 29). Such 
assumption is supported by ex juvantibus studies 
with atypical antipsychotics (39, 42). According to 
Benson et al (2005) atypical antipsychotics affect 
both psychotic symptoms and sleep disturbances, 
although their mechanism of action is based mainly 
on serotoninergic and cholinergic pathways, mono-
aminergic and cholinergic disbalance (9, 36).

Atypical antipsychotics have good effects on 
positive symptoms, which are mainly due to hy-
perdopaminergic activity of the mesocortical and 
mesolimbic systems. Another fact supporting that 
concept is that cholinergic neurons in basal prosen-
cephalon, pedunculopontinous nucleus of tegmen-
tum and dorso-lateral tegmentum play a major role 
in both sleep systems – wake and REM-sleep (23). 
Activity of these neurons modulates sensory pro-
cesses and disregulation of their system may result 
in hallucinatory production seen in schizophrenic 
patients (8, 24, 36). 

Dopaminergic system and its role in the dynamics 
of circadian rhythm and in the regulation of sleep/
wake cycle have been neglected for long time. A 
number of studies demonstrate that hyperdopa-

регистрират с по-висока или по-ниска честота 
при шизофренни пациенти, спрямо здрави ин-
дивиди.

По отношение фазите на съня, интересни ре-
зултати съобщават Zarcone и сътр. (1964) (43). 
Една от посоките в тях е свързана с връзката 
между RЕМ съня и сънната депривация. Техният 
подход е базиран на хипотезата, че халюцинаци-
ите „може би са нещо подобно” на RЕМ съня, но в 
будно състояние. Подобен извод прави и Иванов 
(3). В тази връзка някои изследователие считат, 
че пролонгирана сънна депривация би индуци-
рала халюцинации и психотични симптоми, как-
вито са видни при шизофрения (10). При тези 
експерименти се демонстрира отсъствие на ре-
баунд ефект след REM фаза при REM сънна спе-
цифична депривация. Авторите намират и други 
абнормности във фазите на съня при нелекува-
ни пациенти. Тези абнормности (лош сън, увре-
дена хомеостаза на съня, изразена в намаляване 
на относителния дял на бавновълновия сън, кое-
то може да покаже тотално отсъствие на стадий 
4 на съня и скъсена латентност на REM-съня) се 
регистрират и при преобладаващия брой от из-
следваните медицирани субекти (9, 11, 15).

Скъсената латентност на REM-съня, аберант-
ният цикъл на почивка/активност и редуцира-
ната мелатонинова секреция са предпоставка 
за предположението, че не е изключена абнорм-
ност в циркадната система и показват нарушена 
хомеостатична регулация на съня при шизофре-
ния (12).

Асоциирането на шизофрения с нарушения в 
цикъла сън/бодърстване е свързано и с предпо-
ложението, че шизофренната патология и изо-
лираните (несвързани с ендогенен процес) цир-
кадни нарушения се базират на общи мозъчни 
механизми (26, 29). Това схващане се подкрепя 
от проучвания ex juvantibus с атипичните анти-
психотици (39, 42). Според Benson и сътр. (2005) 
те повлияват, както психотични прояви, така и 
абнормности в съня, въпреки, че техният меха-
низъм на действие е главно свързан със серото-
нинергични и холинергични пътища, момоами-
нергичния и холинергичния диснбаланс (9, 36). 

Атипичните антипсихотици повлияват добре 
позитивната симптоматика, която най-вече е 
свързана с хипердопаминергична активност на 
мезокортикалната и мезолимбичната системи. 
Отново в подкрепа на това виждане е фактът, че 
холинергичните неврони от базалния прозенце-
фалон, педункулопонтиновото ядро на тегмен-
тума и дорзолатералния тегментум на ствола 
играят ключова роля в двете системи на съня - 
бодърстване и RЕМ сън (23). Тяхната активност 
модулира сензорните процеси и дисрегулация 
на тази система може да причини халюцинатор-
ната продукция, каквато се наблюдава при шиз-
офренни пациенти (8, 24, 36).

Допаминергичната система и нейната роля в 
динамиката на циркадността, както и мястото на 
допамина в регулацията на ритмите сън/бодър-
стване дълго време са били игнорирани. Реди-
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minergic transgenic mice have REM-like manifesta-
tions during wake-period which exacerbate when 
objects are emotionally provoked. This effect could 
be blocked by administration of antipsychotic med-
ication (26).

Molecular mechanisms underlying circadian 
rhythm include positive and negative feedback 
regulations of interacting transcription factors and 
post-transcription regulatory elements (26). Circa-
dian rhythms are based on expression of circadian 
locomotor output cycles kaput (CLOCK) and brain 
and muscle ARNT-like 1 (BMAL 1) genes that code 
transcription factors (14, 17, 25). CLOCK and BMAL 
1 genes regulate the expression of other two key 
genes: Period (PER), two Cryptochrome (CRY) 
genes. On the other hand PER and CRY genes regu-
late the expression of CLOCK and BMAL1 through 
feedback (18, 33) (Fig.1).

Studies made in the last decade have added 
another signal chain, including retinoid-related 
orphan receptor (ROR)-REV-ERB genes to the fore 
mentioned genes (32, 34). ROR-REV-ERB genes also 
regulate the CLOCK and BMAL1 complex, that on its 
turn regulates their expression (44). Up to the cur-
rent moment tens of genes playing a role in the cir-
cadian clock mechanism have been found but their 
exact function has not been clearly defined (44). 

The period and phase of the molecular clock 
could be affected by post-transcription modifica-
tions of PER and CRY through casein kinase enzyme 
system (4, 19) or through GSK-3 (which has been 
proven to be related to psychic symptoms (38)) 
Probably important for the circadian function is 
the Timeless (TIM) gene expressed in the mammil-
lary nuclei. It probably acts as a “time counter in the 
CNS” (7), and participates in the regulation of early 
embryologic development (20) including DNA rep-
lication (21).

Postmortem study of gene expression of circa-
dian genes in the temporal lobe of schizophrenic 
patients demonstrates increased PER expression 
as compared to controls (6). Association of PER and 
TIM in schizophrenic patients is found also in bipo-
lar disorders (30). This association is especially inter-
esting as there is evidence that relates PER to sleep 
disorders and morning chronotype. 

Another circadian gene – CRY – is also presumed 
to be a schizophrenia-gene because of its location 
in 12q24 chromosome (31). This gene is expressed 
in dopaminergic cells (28), and its expression is af-

ца проучвания сочат, че хипердопаминергични 
трансгенни мишки имат RЕМ-подобни прояви 
по време на бодърстване. Те екзацербират, кога-
то обектите са емоционално провокирани. Този 
ефект може да се блокира чрез антипсихотичен 
медикамент (26). 

Механизмите, лежащи в основата на цир-
кадния ритъм, на молекулно ниво, обхващат 
позитивни и негативни обратни връзки от вза-
имодействащи си транскрипционни фактори и 
посттранскрибционни регулаторни елементи 
(26). В основата на ритмите стоят промени в екс-
пресията на ключовите гени circadian locomotor 
output cycles kaput (CLOCK) и brain and muscle 
ARNT-like 1 (BMAL1), които кодират транскрип-
ционни фактори (14, 17, 25). Гените CLOCK и 
BMAL1 регулират експресията на други два клю-
чови гена Period (PER) и Cryptochrome (CRY). От 
своя страна, на принципа на обратната връзка, 
PER и CRY регулират експресията на CLOCK и 
BMAL1 (18, 33) (Фигура 1). 

Освен горепосочените четири гена, изследва-
ния от последното десетилетие добавиха и до-
пълнителна сигнална верига, включваща гените 
retinoid-related orphan receptor (ROR)-REV-ERB (32, 
34). ROR-REV-ERB гените също регулират CLOCK и 
BMAL1 комплекса, които на свой ред влияят на 
тяхната експресия (44). Към момента  са известни 
десетки гени, участващи в циркадния часовни-
ков механизъм и точните  им функции все още не 
са категорично ясни (44). 

Посттранскрипционни модификации на PER и 
CRY чрез ензимната система казеин киназа (4, 19)  
или чрез GSK-3, за който е доказано, че е свързан 
с психична симптоматика (38), могат да повлияят 
на периода и фазата на молекулния часовник.

С вероятно важна функция по отношение цир-
кадността е генът Timeless (TIM), експресиран в 
мамиларните ядра. Вероятната му роля е тази на 
„времеви измерител на ЦНС” (7) и той участва в 
регулацията на ранното ембрионално развитие 
(20), вкл. ДНК репликацията (21).

Проучване постмортем на генната експресия 
на циркадни гени в темпоралния лоб при шизоф-
ренно болни демонстрира повишена експресия 
на PER в сравнение с контроли (6). Асоциация на 
PER и TIM при шизофрения се регистрира и при 
БАР (30). Тази асоциация е интересна, тъй като 
съществуват доказателства за връзката между 
PER със сънни разстройства, и сутрешен хроно-
тип.

За друг циркаден ген, CRY, също се предполага, 
че е кандидат-ген за шизофрения поради място 
му в локус на хромозома 12q24 (31). Този ген е 
експресиран в допаминергичните клетки (28), а 

Вход Пейсмейкър Изход

CLOCK-BMAL1 PER-CRY

Entry Pacemaker Exit

Фигура 1. Вериги на обратна връзка, сто-
ящи в основата на молекулния „часовни-
ков механизъм” в клетките на организма. 
Активаторите на транскрипция CLOCK и  
BMAL1 димеризират и индуцират експре-
сията на PER - CRY гените, които на прин-
ципа на обратната връзка инхибират екс-
пресията на CLOCK и BMAL1. По Zhang и 
сътр. 2010 (44).

Fig. 1. Feedback regulation chains, under-
lying the molecular “clock mechanism” of 
cells. Transcription activators CLOCK and 
BMAL1 dimerize and induce the expression 
of PER-CRY genes, which through feedback 
regulation inhibit the expression of CLOCK 
and BMAL1.Zhang et al. 2010 (44).
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fected by psychoactive molecules (39).

It has been found that polymorphism of the 
CLOCK gene predisposes to developing schizophre-
nia (37). If such polymorphism is combined with ab-
errant dopaminergic transmission in CNS in nucleus 
suprachiasmaticus, it may lead to schizophrenic 
pathophysiologic processes through dopaminer-
gic signalization of D2 receptors. Therefore a prob-
able relation between dopamine hypothesis in the 
pathophysiology of schizophrenia and the sleep 
disorders in such patients may be supposed. 

Recent studies focus on the part of DISC1 gene in 
sleep homeostasis of patients with psychic disease 
including schizophrenia (35). Investigators prove 
that genetic variations potentially harmful for the 
interaction between DISC1 and ATF4/CREB2 or N-
CoR result in sleep with characteristics similar to 
that of patients with psychic diseases (35). 

All the presented data proves a relation of circa-
dian derangements and especially sleep process to 
the pathogenesis of schizophrenia. The underlying 
mechanisms are different, they could be related to 
schizophrenic process directly or indirectly through 
the immune system, neurotransmitters` system or 
system of the CLOCK genes but they are always 
present in clinically manifested disease; 

експресията му се повлиява от психоактивни ве-
щества (39).

Открита е връзка между полиморфизъм на 
гена CLOCK и шизофрения, като полиморфизмът 
има предразполагащо значение за развитие на 
заболяването (37). Когато този полиморфизъм 
се асоциира с аберантна допаминергична тран-
смисия на ЦНС в nucleus suprachiasmaticus, може 
да произведе някои патофизиологични процеси 
(шизофренни) чрез допаминергична сигнали-
зация на D2 рецептори. Следователно налице е 
предполагаема връзка между допаминовата хи-
потеза за шизофренията и циркадните абнорм-
ности при тези пациенти.

Нови изследвания разглеждат ролята на гена 
DISC1 в сънната хомеостаза при психични забо-
лявания, включително шизофрения (35). Автори-
те установяват, че генетични варианти с потен-
циална увреда на взаимодействието на DISC1 с 
ATF4/CREB2 или с N-CoR са асоциирани с харак-
теристика на съня, подобна на тази при хора с 
психични заболявания (35).

Така представените факти свързват циркад-
ните нарушения, и в частност процеса на съня, 
с патогенезата на шизофренията. Механизмите 
са различни, те биха могли да са пряко свърза-
ни с шизофренния процес или косвено, чрез 
имунната, невротрансмитерната или системата 
на CLOCK гените, но категорично присъстват при 
клинично изразени прояви на заболяването.
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