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Introducere
Melatonina endogenă (N-acetil-5-

metoxitriptamina) este un hormon din clasa 
indolaminelor produs de către glanda pineală pe 
parcursul nopţii, ca urmare a răspunsului la variaţia 
lumină-întuneric. De asemenea, melatonina poate 
fi sintetizată şi la alte nivele, precum măduva 
osoasă, limfocite, diferite celule epiteliale, printre 
care şi retina şi tractul gastrointestinal.

Printre rolurile sale se numără reglarea ritmului 
circadian, efectul asupra dezvoltării intrauterine a 
fătului prin acţiunea asupra placentei, neuronilor şi 
celulelor gliale, rolul antioxidant, antiinflamator şi 
în modularea imunităţii celulare şi umorale. [1] 

Nivelul endogen de melatonină are o evoluție 
ciclică şi pe parcursul vieţii. 

Odată sintetizată, melatonina acţionează atât 
independent cât şi asupra a trei tipuri de receptori 
MT1, MT2, MT3 :

- MT1- în nucleul suprachiasmatic al 
hipotalamusului, lobul tuberal al hipofizei, şi vasele 
sanguine de la nivel cardiac – cu rol în inhibarea 
descărcărilor la nivel neuronal în timpul nopţii şi pe 
somnul REM;

- MT2: retină şi hipocamp - cu rol aparent în 
medierea efectelor melatoninei pe propriul ritm 
circadian al SNC şi pe somnul non-REM;

- MT3: rinichi, creier şi alte organe periferice;
Atât receptorii MT1 cât şi MT2 sunt 

susceptibili la fenomenul de downregulation 
prin supraexpunere la melatonină cu implicaţii 
importante în terapie.

Pornind de la efectele melatoninei endogene, 
melatonina exogenă reprezintă un preparat 
cu implicaţii importante în managementul 
tulburărilor de somn precum şi în cel al diverselor 
patologii neuropediatrice.

Melatonina exogenă și tulburările de somn
Melatonina exogenă s-a dovedit a fi un preparat 

util în tratamentul tulburărilor de somn. Efectele 
cele mai apropiate de efectele sintezei endogene 
fiziologice de melatonină, constau în ininţierea 
şi menţinerea somnului şi modificarea fazelor 
ritmului circadian.

Trebuie subliniat de la început faptul că 
o importanţă deosebită o are momentul 
administrării acestui preparat, efectul maximal 
putând fi obţinut cu 3-5 ore înaintea DLMO 
(“dim light melatonin onset” / începerea secreţiei 
de melatonină odată cu scăderea cantităţii de 
lumină din mediul înconjurător). DLMO este un 
test important prin care se poate diagnostica o 
tulburare a ritmului circadian. Se utilizează pentru 
evaluarea funcţiei nucleului suprachiasmatic 
(pacemaker circadian endogen), prin care se poate 
stabili dacă un individ are un ciclu sincronizat 
lumină-întuneric de 24 de ore sau dacă există 
întârzieri sau accelerări ale fazelor somnului. Este 
important de menţionat că DLMO se testează prin 
dozarea melatoninei salivare şi nu prin jurnal de 
somn, actigrafie sau polisomnografie. [3] Practic 
dozarea se face rugând copilul sa țină în gură şi 
să mestece uşor, un tampon din bumbac, timp de 
1-2 minute, la fiecare oră (sau la fiecare jumătate 
de oră) între orele 19-23. Se dozează melatonina 
din saliva existentă în tampon. DMLO apare atunci 
când nivelul salivar de melatonină este 3-4 pg/
ml (ceea ce corespunde unui nivel plasmatic 
de aproximativ 9-10 pg/ml). Se recomandă 
testarea înainte de începerea tratamentului cu 
melatonină şi la distanță de câteva săptămâni 
de la întreruperea tratamentului, pentru cazurile 
în care nu s-a obținut un răspuns pozitiv după 
administrarea de melatonină.

Tulburările ritmului somn veghe frecvent 
întâlnite la copil sunt sindromul de întârziere a 
fazei somnului şi insomnia cronică cu dificultate 
în inițierea somnului.

Sindromul de întârziere a fazei somnului se 
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caracterizează printr-un ritm circadian cu durată de 
peste 24 de ore din cauza întârzierii cu cel puţin 2 
ore atât a orei de adormire cât şi a celei de trezire, 
fără efecte asupra calităţii şi duratei somnului. 

Insomnia cu dificultate în iniţierea somnului 
copilul prezintă dificultăți la adormire, cu 
consecinţe negative importante asupra vieții 
copilului şi familiei acestuia. 

Este de menționat faptul că în țări precum 
Statele Unite ale Americii, Canada melatonina este 
considerată „supliment nutritiv” iar în Australia este 
un produs neînregistrat. În Uniunea Europeană 
melatonina a fost evaluată de către European Food 
Safety Authority (EFSA) pentru reducerea latenței 
de instalare a somnului şi concluzia studiilor fost că 
are eficacitate în acest sens.

În 4 octombrie 2014 a avut loc la Roma o 
conferință europeană unde pentru prima dată s-a 
ajuns la un consens privind utilizarea melatoninei 
(1). Recomandările grupului de la Roma privitoare 
la tratamentul sindromului de întârziere a fazelor 
somnului şi insomniei sunt prezentate în tabelul 1.

Studii recente axate pe posologia melatoninei 
au arătat că dozele între 0,05-0,15 mg/kg 
accelerează iniţierea somnului şi DLMO cu 
aproximativ o oră şi scad latenţa iniţierii somnului. 
Melatonina pare a fi lipsită de efecte adverse atât 
în administrarea pe termen scurt cât şi pe termen 
lung. Dozele folosite în mod curent variază între 
0,5-3,5 mg la sugari (maximum 5mg) , 1-10mg la 
copii (maximum10mg ) şi 2-12mg la adolescenţi 
(maximum 18mg), cu o durată a administrării între 
0-200 zile şi o medie de 16,5 săptămâni (4,5).

Concluzii
Melatonina este un hormon cu funcţii multiple 

în organismul uman, multe dintre ele încă 
insuficient studiate. Melatonina exogenă devine 
din ce în ce mai mult folosită ca terapie adjuvantă 
în diverse tulburări ale somnului asociate sau nu 
unei patologii neuropediatrice.

 Melatonina şi efectele sale reprezintă obiectul 
a numeroase studii aflate în derulare în prezent, 
fiind necesar un consens internațional asupra 
indicaţiilor terapeutice şi a posologiei.
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Tabel 1. Recomandări pentru prescrierea melatoninei în tulburările ciclului somn-veghe sau insomnia 
cu dificultate în iniţierea somnului

• Înainte de începerea tratamentului se va măsura DLMO (dacă este posibil) 
• De obicei, melatonina nu este eficientă în tulburările de menţinere a somnului

Vârsta minimă 
pentru administrare

Nu există studii care să precizeze o vârstă minimă pentru a administra melatonina. 
Este aparent sigură, există studii în care a fost folosită în doze mari la sugarii > 6 luni cu 
scopul de a preveni injuriile neuronale, fără a avea efecte secundare

Momentul 
administrării la copii

Folosită cu rol cronobiotic • 2-3 ore înaintea DLMO
•  Când DLMO nu poate fi măsurat : 3-4 ore înainte 

orei de somn
•  Se începe cu o doză mică de 0,2-0,5 mg de 

melatonină cu eliberare rapidă, cu 3-4 ore 
înaintea orei de somn; se creşte cu 0,2-0,5 mg în 
fiecare săptămână după caz (maxim 3 mg la copii 
şi 5mg la adolescent) până se obţine efectul dorit

•  Dacă nu se obţine un răspuns după o săptămână: 
se creşte doza cu 1 mg săptămânal până apare 
efectul dorit.

•  Dacă 1mg de melatonină este eficientă: se 
încearcă o doză mai mică.

          Doza maximă: 
          <40 kg: 3mg;
          >40 kg: 5mg.

Folosită pentru inducerea 
somnului

•  1-3mg cu 30 de min înaintea orei de somn sau 
începerea examinării (EEG, potenţiale evocate de 
trunchi cerebral, IRM)

Durata 
tratamentului

•  Trebuie adaptată fiecărui pacient ţinând cont de tulburările lor neurologice , dar, în 
general, nu trebuie să dureze mai puţin de o lună.

•  Tratamentul poate fi întrerupt înaintea pubertăţii ( aprox. 12 ani) sau imediat după 
(18-24 ani)

•  Oprirea unei scheme terapeutice eficiente înainte de vreme (ex: la 4 săptămâni de la 
iniţiere), poate duce la reapariţia insomniei.

•  Se recomandă întreruperea tratamentului cu melatonină odată pe an (preferabil 
vara), după ce se va fi stabilit un ciclu normal de somn.

Când tratamentul 
nu mai este eficient

•  Se va verifica momentul administrării: momentul optim pentru administrare este 
posibil să se fi modificat

•  Pierderea eficienţei terapeutice se datorează cel mai probabil unei metabolizări lente 
a melatoninei

•  Se va reconsidera diagnosticul: a se căuta o comorbiditate neuropsihiatrică şi a se 
trata împreună cu insomnia

• Pentru un ritm som-veghe foarte întârziat: se va lua în considerare cronoterapia;
• Unele medicamente influenţează metabolismul melatoninei:
        - încetinire: contraceptive orale, cimetidină, fluvoxamină
        - accelerare: carbamazepina, esomeprazole, omeprazol.
•  Dacă apar probleme de menţinere a somnului după iniţierea terapiei cu melatonină: 

doza este probabil prea mare.

* Reprodus şi adaptat după: Bruni O, Alonso-Alconada D, Besag F, Biran V, Braam W, Cortese S, Moavero R, Parisi 
P, Smits M, Van der Heijden K, Curatolo P- Current role of melatonin in pediatric neurology: clinical recommendations-
European Journal of Pediatric Neurology 19 (2015) 122-133, table 2, page 129.



25

SOMNOLOGIE PEDIATRICĂ
ROMANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC SLEEP MEDICINE - NR. 2 (3), 2015

REVIEWS

•  Raluca Ioana Teleanu1, Eugenia Roza2

1. Lecturer, Carol Davila University of Medicine Bucharest
 MD, PhD, Dr. V Gomoiu Children’s Hospital, Bucharest

2. Resident, Dr. V Gomoiu Children’s Hospital, Bucharest

melatonin and sleep disorders

Introduction
Melatonin (N-acetyl-5-methoxytryptamin) is a 

hormone produced by the pineal gland during the 
night, as a response to the light-darkness variation 
and part of the indoleamines group. Other sites 
of production include the bone marrow, various 
epithelial cells, lymphocytes, the retina and the 
gastrointestinal tract.

Various roles have been cited such as the in-
utero development of the fetus through its action 
on the placenta, neurons and glia cells, a major 
role in the regulation of the circadian rhythm, 
antioxidative, antiinflammatory roles as well as 
cellular and humoral immunity modulation [1]. 
These roles make of the exogenous melatonin 
therapy an important part of the management 
of various neuropediatric pathologies, often 
associated with sleep disorders.

The endogenous melatonin levels have a cyclic 
evolution throughout the entire life. Melatonin, 
once secreted, may act independently or through 
3 types of receptors:

- MT1 (in the suprachiasmatic nucleus of the 
hypothalamus, the tuberal lobe of the pineal gland 
and the cardiac blood vessels) – acting on REM 
sleep and inhibiting night-time neural discharge ; 

- MT2 (retina and the hippocampus)- acting on 
the CNS’s own circadian rhythm and on non-REM 
sleep;

- MT3 (the kidney, the brain and other 
peripheral organs). 

Both MT1 and MT2 receptors are susceptible to 
down-regulation phenomena by overexposure to 
melatonin, with great implications for any medium 
to long-term therapeutic plan involving melatonin. 
[1]

Exogenous melatonin
Exogenous melatonin has proven to be useful 

in numerous pediatric pathologies, especially in 
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the neuropsychiatric field. However, the effects 
vary due to a great variation in etiology.

The timing of administration is of paramount 
importance as the maximum effect can be 
achieved 3 to 5 hours before DLMO (dim light 
melatonin onset – the beginning of the melatonin 
secretion once the surrounding environment 
light starts to decrease - an important tool when 
evaluating the suprachiasmatic nucleus, by which 
it can be established whether an individual has a 
light-darkness cycle of 24 hours or it is functioning 
freely, or whether there are delays or accelerations 
of sleep phase). DLMO cannot be established by 
sleep diaries, actigraphy or polysomnography, 
but it can be established by measuring salivary 
melatonin levels.[3]

Initiating and maintaining sleep as well as 
altering the cyrcadian rhythm phases are the 
effects closest to the effects of endogenous 
melatonin secretion, making exogenous melatonin 
an important treatment option in a large 
number of sleep disturbances, both in normal 
children and the ones affected by neurological or 
neuropsychiatric disorders. 

Melatonin and sleep pathology
Delayed sleep phase syndrome is mainly 

characterized by a circadian rhythm over 24 hours 
long, due to a delay of minimum 2 hours both of 
bed time and wake up time, without any influence 
on the quality or length of sleep, whereas chronic 
sleep onset insomnia represents difficulty 
in initiating sleep, with important negative 
consequences. 

It is to be mentioned that in countries such 
as the United States and Canada melatonin is 
considered a dietary supplement, and in Australia 
it is an unregistered product. In the European 
Union melatonin was evaluated by the European 
Food Safety Authority (EFSA) to reduce sleep onset 
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latency, and the conclusion of the studies was that 
it is indeed efficacious. 

On 4 October 2014, a European conference took 
place in Rome where for the first time a consensus 

Table 1. Melatonin prescription recommendations in children with sleep-wake rhythm disorders or sleep 
onset insomnia 
• Usually, melatonin is not effective in sleep maintenance disturbances;
• When possible, measure DLMO before treatment initiation.
 Minimum age for 
administration

There are no studies reporting a minimum age for melatonin administration. It is 
apparently safe, since it has been administered in infants over 6 months old, in order to 
prevent neuronal injuries, with no side effects being reported. 

Time of administration 
in children

When used for its 
chronobiotic role

• 2-3 hours before DLMO
•  When DLMO cannot be measured: 3-4 hours before sleep 

time
•  Start with a low dosage of 0,2-0,5 mg of fast-release 

melatonin, 3-4 hours before bedtime; increase by 0,2-0,5 
mg each week as needed (maximum 3 mg in children 
and 5mg in adolescents) until the desired effect is 
attained;

•  If there is no response after 1 week of therapy: increase 
dose by 1mg weekly, until the desired effect is attained;

• When 1mg is effective: try lower dose;
 Maximum doses: 
<40 kg: 3mg;
>40 kg: 5mg.

When used as a sleep 
inductor

• 1-3mg, 30 de min before sleep or before examination 
(EEG, evoked potentials, MRI)

Treatment duration •  Treatment duration should be adapted to each patient’s neurological disorders, but, in 
general, it should not be less than a month.

•  Treatment can be withdrawn before puberty (around the age of 12) or shortly after 
(18-24 years old) 

•  Stopping successful treatment prematurely (eg: 4 weeks since initiation), may lead to 
reappearance of insomnia.

•  Melatonin treatment should be discontinued 1 week per year, preferably during 
summer, after a normal sleep cycle has been established.

When treatment is not 
effective

• Check administration time: melatonin intake time may have shifted;
•  The loss of therapeutic efficiency is most likely due to a slow melatonin metabolism;
•  Reconsider the diagnosis: look for a neuropsychiatric comorbidity and treat 

simultaneously with the insomnia;
•  In case of severely delayed sleep-wake rhythm: consider chronotherapy;
• Some drugs influence melatonin metabolism:
      - slower metabolism: oral contraceptives, cimetidine, fluvoxamine;
      - metabolism accelerator: carbamazepine, esomeprazole, omeprazole.
•  If sleep maintenance troubles appear after melatonin initiation: the dose is probably 

too high.
* Reproduced and adapted from: Bruni O, Alonso-Alconada D, Besag F, Biran V, Braam W, Cortese S, Moavero R, Parisi P, Smits M, Van der 
Heijden K, Curatolo P- Current role of melatonin in pediatric neurology: clinical recommendations-European Journal of Pediatric Neurology 
19 (2015) 122-133, table 2, page 129.

was reached regarding the use of melatonin (1). 
The recommendations of the group from Rome 
concerning the treatment of delayed sleep phase 
syndrome and insomnia are presented in table 1:
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Recent studies centered on the posology of 
melatonin showed that a dosage between 0.05-
0.15 mg/kg advanced sleep onset time and DLMO 
by one hour, while decreasing sleep initiating 
latency by 35 minutes, with no apparent adverse 
reactions both in short and long-term usage. 
Current dosages range from 0.5-3.5 mg in infants 
(with a maximum of 5 mg), from 1-10 mg in 
children (with a maximum of 10 mg), and from 
2-12 mg in adolescents (with a maximum of 18 
mg) and a total treatment time between 0-200 
days, with a 16.5 weeks average (4,5).

Conclusions
Melatonin is a multiple-function hormone, 

with numerous effects yet to be studied. 
Exogenous melatonin is steadily becoming an 
important part of the therapeutic scheme of 
various sleep disturbances, associated or not with 
neuropediatric disorders.

Melatonin and its effects are currently the 
focus of many ongoing studies, an international 
consensus regarding posology and therapeutic 
indications having yet to be reached. 
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