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Santrauka
Tyrimo tikslas − remiantis literatūros duomenimis, apžvelgti gydymo melatoninu poveikį vaikams, turintiems
autizmo spektro sutrikimą. Atlikta literatūros apžvalga,
į kurią įtraukta 19 straipsnių, atrinktų iš PubMed duomenų bazės.
Tyrimo rezultatai ir išvados. Nustatyta, kad miego sutrikimai dažniausiai pasireiškia vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimą. Daugiau nei pusei šių vaikų
nustatoma mažesnė nei vidutinė kontrolinė melatonino
koncentracija. Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą,
gydymas melatoninu yra efektyvus, turi mažai ir retai
pasitaikančių šalutinių reiškinių, o ilgalaikis vartojimo
saugumas patvirtintas remiantis duomenimis iki 52 savaičių. Didžiojoje dalyje studijų pastebėta melatonino
nauda ne tik miego, bet ir kitų autizmo spektro sutrikimui būdingų simptomų (skausmo, nerimo, jutimo ir
virškinamojo trakto) mažinimui.
Įvadas
Autizmo spektro sutrikimo terminas apibūdina socialinio
bendravimo trūkumus bei pasikartojantį, neįprastą sensorinį
– motorinį elgesį [1]. Pasaulyje maždaug vienas iš 160 vaikų
turi autizmo spektro sutrikimą [2]. Ši problema dažniausiai
išryškėja per pirmuosius trejus vaiko gyvenimo metus ir paveikia nervų sistemą, augimą bei raidą [3]. Autizmo spektro
sutrikimą turintys vaikai skundžiasi virškinamojo trakto, nuotaikos sutrikimais, trikdančiu elgesiu, tačiau miego sutrikimų
dažnis siekia iki 80 procentų [4]. Dažniausios problemos yra
sunkumas užmigti (apie 40 proc.) bei palaikyti miegą (apie
35 proc.) [5]. Melatoninas – neurohormonas, išskiriamas
kankorėžinėje liaukoje, dažnai naudojamas pagerinti miegą
vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimą, tačiau yra
duomenų, kad jis gali pagerinti ir kitus simptomus [4]. Šioje
Žurnalo tinklalapis: https://sm-hs.eu

literatūros apžvalgoje bus nagrinėjamas melatonino poveikis
lengvinti miego sutrikimus bei kitus simptomus vaikams,
turintiems autizmo spektro sutrikimą.
Tyrimo tikslas – remiantis prieinamos mokslinės literatūros duomenimis, apžvelgti gydymo melatoninu poveikį
vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimą.
Tyrimo medžiaga ir metodai
Naujausios mokslinės literatūros paieška atlikta PubMed
duomenų bazėje, pasitelkiant raktažodžius: autizmas, gydymas melatoninu, miego sutrikimai. Iš viso į apžvalgą įtraukta
19 straipsnių anglų kalba.
Tyrimo rezultatai
Miego sutrikimai ir endogeninio melatonino poveikis.
Įrodyta, kad miego sutrikimai apima itin platų problemų
spektrą: tai negalėjimas užmigti nustatytu laiku (54 proc.),
parasomnija (53 proc.), dėl miego problemų sutrikęs kvėpavimas (25 proc.), sunkus pabudimas ryte (45 proc.), mieguistumas dieną (31 proc.) bei nemiga (56 proc.) [6]. Vaikų
nemiga apibūdinama kaip ilgas neužmigimas nakties miegui, trunkantis vidutiniškai daugiau nei 30 minučių ir (arba)
dažnas pabudimas ir ilgas neužmigimas naktį, sutrikdantis
dienos veiklą [7]. Neabejotina, kad prastas vaikų miegas
turi pasekmių: ryškėja nedėmesingumas, hiperaktyvumas,
dirglumas, nerimas, depresija, prastėja atmintis, blogėja mokymosi rezultatai [5]. Atliktų studijų metu nustatyta, kad
autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų miego laikas yra
trumpesnis, užmigimo laikas ilgesnis, o miego efektyvumas
sumažėjęs [7].
Miego sutrikimus sukelia daugiaveiksnės priežastys.
Hipotezės dėl vidinių nemigos priežasčių apima smegenų
bangų organizacinius bei brendimo skirtumus, su cirkadiniu
laikotarpiu susijusius genus, susijaudinimą, jutimų sutrikimus
bei nenormalią melatonino gamybą [7]. Viena iš pagrindinių
melatonino savybių yra cirkadinio ritmo ir miego reguliavimas, gerinant užmigimą [8]. Vaisiaus cirkadinius pokyčius
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reguliuoja motinos cirkadiniai ritmai, o melatoninas, pradėjęs
reguliuoti kūdikio cirkadinius ritmus 6-8 savaitę, piką pasiekia, kai vaikui yra 3-5 metai [9]. Miegui palaikyti melatonino koncentracija didėja, tamsoje pasiekdama aukščiausią
tašką, o veikiant šviesai mažėja, greitindama pabudimą [10].
Nustatyta, kad didelė autizmo spektro sutrikimą turinčių
pacientų dalis (65 proc.) turi mažą melatonino kiekį (<50
proc. vidutinės kontrolinės melatonino koncentracijos) [11].
J. Melke ir kt. atliktoje studijoje nustatyta, kad melatonino
trūkumą sukelia HIOMT (hidroksiindolo-O-metiltrasferazės,
t.y. paskutinio melatonino sintezės etapo fermento) aktyvumo
nepakankamumas [11].
Egzogeninis melatoninas gydyti miego sutrikimus.
Miego sutrikimų gydymui pirmiausia rekomenduojama
miego higiena ir (arba) elgesio terapija [12], tačiau pacientai, nuolat jaučiantys miego sutrikimus, ieško farmakoterapinių būdų [13]. Atliktos studijos patvirtina trumpalaikio
egzogeninio melatonino vartojimo veiksmingumą, siekiant
pagerinti vaikų miegą [7]. Įrodyta, kad vaikams, turintiems
autizmo spektro sutrikimą, vartojant melatoniną, miego trukmė pailgėja, užmigimo laikas sutrumpėja [12]. R. Gupta
ir kt. aprašė tyrimą, kuriame dalyvavę pacientai melatoniną
vartojo likus 45 min. iki miego pradžios: 4 tyrimo dalyvių
užmigimo laikas sutrumpėjo, o 5 prailgėjo miego trukmė
[14]. Kitoje studijoje nustatyta, kad pacientų užmigimo laikas sutrumpėjo vidutiniškai 47 min., o bendroji miego trukmė pailgėjo vidutiniškai 52 minutes [15]. Tiriant šalutinius
reiškinius nustatyta, kad jie buvo itin reti, o kai kurie iš jų,
tokie kaip mieguistumas dieną, sumažėjęs apetitas, sumažėjęs

budrumas, viduriavimas, buvo dažniau nustatyti placebo
grupėje [15] (1 lentelė). P. Gringras ir kt. aprašytoje studijoje
pacientai vartojo mini pailginto atpalaidavimo melatonino
tabletes, kurios taip pat pailgino bendrąją miego trukmę, sutrumpino užmigimo laiką [16]. Nustatyta, kad mieguistumas
buvo dažnesnis simptomas vartojant pailginto atpalaidavimo
melatonino tabletes, nei placebo grupėje [16]. A. Maras ir kt.
studijoje nustatyta, kad pailgėjo vaikų miego trukmė, sutrumpėjo užmigimo laikas, sumažėjo prabudimų naktį (>50 proc.),
pagerėjo miego kokybė, lyginant su pradine [13]. Nustatyta,
kad ilgalaikis (iki 52 sav.) autizmo spektro sutrikimą turinčių
vaikų nemigos gydymas pailginto atpalaidavimo melatonino
tabletėmis yra veiksmingas ir saugus [13]. Atsižvelgiant į
amžių, tiriamųjų vidutinio ūgio, svorio, kūno masės indekso
bei brendimo pokyčiai buvo normalūs [5].
Egzogeninio melatonino poveikis kitiems simptomams. Daugėja studijų, teigiančių, kad melatoninas palankiai veikia ne tik miegą, bet ir kitus simptomus, susijusius
su autizmo spektro sutrikimu: nerimą, skausmą, jutimo sutrikimus, virškinamojo trakto disfunkciją [4]. Dažniausius
virškinamojo trakto sutrikimus, vidurių užkietėjimą, pilvo
skausmą ar diskomfortą, GERL, tuštinimosi sunkumus sukelia maitinimosi problemos [18]. Melatoninas pasižymi
antioksidacinėmis, uždegimą mažinančiomis savybėmis,
turi receptorius visame virškinamajame trakte ir gali moduliuoti skrandžio liaukų gleivinės kraujotaką [19]. Jutiminio
jautrumo padidėjimas, hiperaktyvumas pasireiškė 56-69
proc. tiriamųjų [4]. Vaikai gali jausti skausmą ar diskomfortą,
susijusį su sensorinio apdorojimo sutrikimu, pavyzdžiui, diskomfortą, susijusį su temperatūra, triukšmu ar drabužių
1 lentelė. Melatonino poveikio studijos ir jų rezultatai.
tekstūra [4]. Atlikti tyrimai su gyvūnais įrodė, kad mela*PedPRM – prailginto atpalaidavimo melatonino mini tabletė; *CR – kontroliuojamo atpalaidavimo melatonino tabletė.
toninas pasižymi antinociceptiniu poveikiu [4]. Įrodyta,
kad melatoninas teigiamai veikia vaikų elgesį, todėl
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Išvados
1. Daugiau nei pusei autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų nustatoma mažesnė nei vidutinė kontrolinė
melatonino koncentracija.
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2. Autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų gydymas
melatoninu yra efektyvus, gerai toleruojamas ir saugus, gydant miego sutrikimus.
3. Pastebėta, kad melatoninas turi skausmą bei nerimo
sutrikimus mažinančių, jutimo ir virškinamojo trakto sutrikimus gerinančių savybių.
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Summary
The aim of the research was to review the effect of the melatonin treatment for the children with autism spectrum disorders.
A literature review of 19 articles selected from PubMed database
was performed.
Most of the literatures described that sleep disorders are the
most common for children with autism spectrum disorders. More

than a half of the children have lower then mean level of control
melatonin concentration. So the treatment of melatonin for children with autism spectrum disorders is effective and has few and
rare side effects. Moreover melatonin‘s safety is checked for used
up to 52 weeks. Furthermore our analysed data showed that melatonin is also effective for other disorders: relieving the pain and
anxiety, improving sensations and gastrointestinal track symptoms.
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