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Резюме 
Циркадните ритми при човека подлежат на екзогенна и ендогенна регулация, в която основна 

роля играе мелатонинът. Промените в мелатониновата регулация при пациенти страдащи от 
синдром на обструктивна сънна апнея все още са в процес на изследване. 

Целта на настоящото проучване е да се изследва модела и циркадния ритъм на мелатони-
новата секреция при пациенти с дихателни нарушения по време на сън и да се сравнят с тези 
при контролна група здрави лица. Моделът на секреция на мелатонин при пациентите в нашето 
проучване се различава от този при здравите и се характеризира с общо повишени нива на 
мелатонина във всички изследвани периоди, и статистически значимо по-високи сутрешни и 
следобедни стойности на изследвания показател в сравнение със съответните за контролната 
група. Нашето проучване показва връзка между дихателните нарушения по време на сън и ни-
вата на мелатонин в хода на денонощието. Тази връзка се обяснява с директното въздействие 
на болестта върху пациента, като основен свързващ фактор са степента на апнея/хипопнея ин-
дексът и тежестта на ексцесивната дневна сънливост, респективно – мелатониновата секреция. 
Многофакторният характер на синдрома на обструктивна сънна апнея представя голям брой 
проблеми пред изследователите, които трябва да бъдат проучени в бъдеще. Набелязаните за-
висимости на важен фактор като мелатонина, който определя целия циркаден ритъм на орга-
низма, промененият модел на секреция и връзките с полисомнографски параметри като сату-
рация по време на сън и индекс на събужданията при болни с дихателни нарушения по време 
на сън хвърлят нова светлина в етиопатогенезата на заболяването. 

Ключови думи: синдром на обструктивна сънна апнея, мелатонин, циркаден ритъм, апнея/
хипопнея индекс

Р. Билюков1, М. Николов2, Р. Чернева1, Д. Петрова1, О. Георгиев1,  
Ц. Мондешки1, В. Миланова3, А. Цакова4, В. Пенчева1, Е. Смилкова1

Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, МУ – София 1

Клиничен психолог, СУ ”Св. Климент Охридски” – София 2

Катедра по Психиатрия, МУ – София 3

Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология, МУ –  София 4

МОДЕЛ НА МЕЛАТОНИНОВА СЕКРЕЦИЯ 
ПРИ ПАЦИЕНТИ С ДИХАТЕЛНИ 
НАРУШЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА СЪН

oригинални 
статии

Торакална Медицина
Том VII, юни 2015, бр.2



64

Abstract
Circadian rhythms in men are under both exogenous and endogenous regulation, in which melatonin 

plays a basic role. The changes in melatonin regulation in patients suffering from obstructive sleep 
apnea syndrome are still being researched. The aim of this study, is to further explore the pattern of 
melatonin secretion in patients with sleep related breathing disorders and to compare the findings 
with those in a control group of health individuals.  The pattern of melatonin secretion of the patients 
differs from that of the healthy controls and is characterized by generally elevated levels of melatonin 
in all evaluated periods and greater morning and afternoon values, with statistical significance. Our 
study demonstrates a correlation between disturbances in breathing during sleep and the melatonin 
levels in the circadian cycle. This correlation can be explained by the direct influence of the disorder 
on the patient, in which the main interconnecting factors are the values of the apnea/hypopnea 
index and the severity of the excessive day time sleepiness, respectively the melatonin levels. The 
multifactorial nature of the obstructive sleep apnea/hypopnea syndrome creates multiple problems 
for the researches, which must be studied in the future. The found correlations regarding a factor 
with such a central role in the circadian rhythm as the melatonin, as also the data on the changed 
melatonin secretion model and its correlations with polysomnographic parameters like oxygen 
saturation during sleep and arousal index in patients with sleep related breathing disorders, shine a 
light on the convoluted ethiopathogenesis of these disorders.

Keywords: obstructive sleep apnea syndrome, melatonin, circadian rhythm, apnea/hypopnea 
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The biological functions of the organism fol-
low certain time-dependent cycles (circadian cy-
cles – day-night, seasonal etc. (13, 14, 15). These 
time rhythms are a universal phenomenon for all 
mammals, including humans, and are defined by 
the day-night cycle. Regarding humans, the day-
night cycle affects physiological states such as 
rest – activity, sleep – wakefulness, metabolic and 
hormonal homeostasis, cardiovascular function, 
immunomodulation etc. The circadian rhythm is 
under both exogenous and endogenous regula-
tion, in which a great number of hormones and 
mediators play a role, one of which is the mela-
tonin. Melatonin is synthesized only during the 
night in all biological species, regardless of their 
activity being nocturnal or diurnal (2, 4, 7, 9). It 
has a resynchronizing effect on the organism, 
not only in normal homeostatic state, but also in 
circadian imbalance. Melatonin acts at the level 
of nucleus suprachiasmaticus - the main biologi-
cal “clock” of the organism, while self inducing 
its synthesis and that of melatonin receptors as 
a part of its positive feedback regulation (11). 
Melatonin secretion is characterized by a peak, 
coinciding with the middle of the night and with 
duration, which is dependent on the correlation 
between light and respectively darkness exposi-
tion (3). Disturbances in in the circadian rhythm 
with various etiologies correlate with variations 
of the melatonin secretion and its exogenous ad-
ministration at appropriately chosen moments 
resynchronizes the suprachiasmatic nucleus and 
can regulate the biological clock. Therefore, the 
melatonin therapy contributes to the improve-
ment  of various sleep disturbances, intercon-
nected with multiple pathological states. One of 
which is the obstructive sleep apnea syndrome 
(OSAS). 

The impaired architectonic of the sleep, in its 
great variability, is a universal phenomenon, 
characteristic for the sleep related breathing dis-
orders. Multiple mechanisms take part in the ethi-
opathogenesis in the aforementioned disorders , 
some of which are the desaturation episodes, 
chronic stress, inability of the central nervous 
system to fulfil the complete cycle of sleep, faulty 
melatonin regulation etc. Therefore, the knowl-
edge and the further research of the melatonin 
physiology, as of the changes connected to it in 
OSAS, are of utmost importance for creating new 
prognostic and therapeutic possibilities, which 
would contribute to the treatment of this dis-
order. 

The aim of this study is to further explore the 
melatonin secretion in patients with sleep related 
breathing disorders and to compare the findings 
with a control group.  

Materials and methods
 Seventy-six adults were enrolled in this cur-

rent study, separated in two groups: patients with 

Биологичните функции  на организма след-
ват определени време-зависими цикли (цир-
кадни ритми – денонощни, сезонни и др. (13, 
14, 15). Такива  времеви ритми са универсално 
явление за всички бозайници, включително и 
за човека, и се определят от цикъла ден-нощ. 
При хората циркадният ритъм има отношение 
към физиологични състояния като почивка-
активност, сън-бодърстване, метаболитната 
и хормонална хомеостаза, сърдечно-съдова 
функция, имуномодулация и др. Циркадният 
ритъм подлежи както на екзогенна, така и на 
ендогенна регулация, в която участват голям 
брой хормони и медиатори, един от които е 
мелатонинът. Мелатонинът се синтезира един-
ствено през нощта при всички биологични 
видове, независимо от това дали активността 
им е дневна или нощна (2, 4, 7, 9). Той притежа-
ва ресинхронизиращ ефект върху функциите 
на организма, както при нормални условия, 
така и при циркаден дисбаланс. Мелатонинът 
въздейства на ниво nucleus suprachiasmaticus 
– главният биологичен „часовник“ на органи-
зма, като чрез него самоиндуцира синтезата 
си и експресията на мелатонинови рецептори, 
т.е. мелатониновата регулация се осъществя-
ва на база положителна обратна връзка (11). 
Мелатониновата секреция се характеризира с 
пик, съвпадащ със средата на нощта и с про-
дължителност, зависеща от съотношението на 
експозицията на организма на светлина, съот-
ветно тъмнина (3). Нарушения в циркадността 
с различна етиология корелират с  вариации 
на мелатониновата секреция, а екзогенното 
прилагане на мелатонин в подходящо избрани 
моменти ресинхронизира супрахиазмалното 
ядро и може да регулира биологичния часов-
ник. От тази гледна точка терапията с мелато-
нин  допринася за подобряване на различни 
нарушения на нормалния сън, свързани  с мно-
жество патологични състояния, едно от които 
е синдромът на обструктивна сънна апнея 
(СОСА). 

В своето многообразие универсален фено-
мен, характерен за дихателните нарушения 
по време на сън, е смутената архитектоника 
на съня. В етиопатогенезата на последната 
стоят множество механизми като повтарящи 
се десатурационни епизоди, хроничен стрес, 
невъзможност на централната нервна система 
да реализира пълния цикъл на съня, нарушена 
мелатонинова регулация и др. От тази гледна 
точка познаването и изучаването на физио-
логията на мелатонина, както и свързаните с 
него промени при СОСА, предоставят нови  
прогностични и терапевтични възможности, 
които биха допринесли за лечението на това 
заболяване.

Целта на настоящото проучване е да се из-
следва модела и циркадния ритъм на мелато-
ниновата секреция при пациенти с дихателни 
нарушения по време на сън и да се сравнят с 
тези при контролна група здрави лица.
Материали и методи

В настоящото проучване са включени 76 
души, пълнолетни, разделени в две групи: бол-
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OSAS and a control group. The group of people 
with OSAS consists of 53 individuals and the con-
trol group – of 19. 

The patients with obstructive sleep apnea syn-
drome meet the following inclusion and exclusion 
criteria: presence of disturbances of breathing 
during sleep, which were diagnosed by a night 
polysomnography and based on the apnea – hy-
popnea index, as requested by the international 
guidelines, according to which three grades are 
defined, respectively mild, moderate and severe. 

All of the participants in the study were en-
rolled voluntarily, after signing informed consent. 
All the necessary procedures and the associated 
benefits and risks were stated and explained. The 
patients were free to discontinue their participa-
tion at any time. 

No patients with the following conditions have 
been included in the study:  inflammatory or 
malignant disorders of the lung, pneumothorax, 
acute and decompensated chronic respiratory in-
sufficiency, previous NIV treatment. Other exclud-
ing criteria were as follow: severe cardiovascular 
diseases – severe arterial hypertension, conduc-
tive or rhythmic disorders, acute coronary condi-
tions, severe heart insufficiency (grade 3 and 4 
functional types), post cerebral ischemic events, 
infectious diseases, chronic virus hepatitis and 
hepatic cirrhosis, hepatic insufficiency, chronic 
kidney insufficiency. Additional exclusion criteria 
are: immunocompromised patients (with neo-
plasms, after organ transplantation, AIDS, hema-
tological diseases, congenital immuno-deficiency 
disorders, connective tissue diseases, patients 
with alcohol or drug abuse, severe psychiatric 
diseases (schizophrenia, severe BAD, severe de-
pressive episode with or without psychotic symp-
toms, mania episode, recurrent depression), preg-
nancy, severe uncontrolled endocrine pathology. 
All participants that became diagnosed with one 
of the stated conditions have been excluded from 
the study. 

The control group of healthy volunteers will 
consist of clinically healthy people without anam-
nestic data for sleep related breathing disorders 
and with normal examination and findings: ECG 
and night pulse oximetry. The same exclusion cri-
teria for the patient group also apply to the con-
trol group. 

An exclusion criterion for the both groups is 
preceding melatonin treatment, working shifts, 
as are conditions of impaired circadian sleep-
wakefulness rhythm. 

The patients, participating in the study, are pa-
tients of the Sleep Apnea Laboratory of the De-
partment of Propaedeutics of Internal Diseases at 
University Hospital Alexandrovska, en-rolled in the 
fall-winter period of 2013/2014 and 2014/2015. 

The control group consists of people of the 
common population that were enrolled in the 
same period. 

ни със СОСА и контролна група здрави лица. 
Групата на болни със СОСА се състои от  53 
души, контролната група наброява 19 души.

Пациентите със синдром на обструктивна 
сънна апнея отговарят на следните включва-
щи и изключващи критерии: наличие на диха-
телни нарушения по време на сън, чиято ди-
агностиката е направена посредством нощна 
полисомнография, въз основа апнея-хипопнея 
индекса, както е по изискване на международ-
ните ръководства, според които се определят 
три степени на тежест на заболяването – съот-
ветно лека, средно-тежка и тежка. 

Всички участници са включвани добровол-
но, след подписване на писмено информирано 
съгласие. В него са пояснени извършваните  
процедури с ползите и евентуалните рискове 
от тях. Пациентите са свободни да напуснат 
проучването по всяко време. 

В проучването не са включвани пациенти с 
възпалителни или злокачествени заболявания 
на белия дроб, пневмоторакс, остра или деком-
пенсирана хронична дихателна недостатъч-
ност, както и такива с предшестващо лечение с 
СРАР. Изключващ критерий за участие са тежки 
сърдечно-съдови заболявания – високосте-
пенна артериална хипертония, ритъмно-про-
водни нарушения,  остър миокарден инфаркт, 
нестабилна ангина пекторис, тежка сърдечна 
недостатъчност (3 и 4 ф.к.), преживян мозъчен 
инсулт, инфекциозни заболявания, хронични 
вирусни хепатити и чернодробна цироза, чер-
нодробна недостатъчност, хронична бъбречна 
недостатъчност. Обект на изследване няма да 
бъдат и имунокомпрометирани пациенти (с не-
оплазми, след органна трансплантация, СПИН, 
хематологични заболявания, вродени имуно-
дефицитни състояния, системни заболявания 
на съединителната тъкан), пациенти с алкохол-
на или наркотична зависимост и такива с теж-
ки психични заболявания (шизофрения, БАР с 
тежко протичане, тежък депресивен епизод с 
или без психотични симптоми, маниен епизод, 
рекурентна депресия, както и бременни жени, 
пациенти с тежка неконтролирана ендокринна 
патология. От проучването ще бъдат изключва-
ни пациенти с някое от гореописаните заболя-
вания, новопоявили се в периода на проекта.

Контролната група от здрави доброволци ще 
включва клинично здрави хора, без анамнес-
тични данни за дихателни нарушения по време 
на сън, с нормални инструментални изследва-
ния: ЕКГ и нощна пулсоксиметрия, като остана-
лите изключващи критерии са същите както в 
групта на пациентите.

И за двете групи изключващ критерий е пред-
шестващо лечение с мелатонин, работа на сме-
ни, както и заболявания свързани с нарушения 
на циркадния ритъм на бодърстване/сън.

Изследваните лица са пациенти на Лабора-
торията по сънна апнея и Клиниката по про-
педевтика на вътрешните болести на УМБАЛ 
„Александровска“ЕАД, набирани в есенно-
зимния период на 2013/2014 и 2014/2015 г.

Контролната група се състои от хора от об-
щата популация, които са набирани в същия 
период.
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По време на изследванията за включване в 
проучването отпаднаха 4 изследвани лица – 3 
от групата болни със СОСА и 1 от контролната 
група. Причини за това бяха неврологична ор-
ганика, генетично заболяване, психиатрично 
заболяване (биполярно-афективно разстрой-
ство), нарушен циркаден ритъм на организма. 
Отпадналите лица не са добавени към общия 
брой участници в изследването.
Методи на изследване:

1. Клинични: Анамнеза и общ статус (за всич-
ки участници), включително антропометрични 
данни – възраст, пол, ръст, тегло, индекс на те-
лесната маса (ИТМ).

2. Инструментални
2.1. Електрокардиограма – стандартна 12 ка-

нална (за изключване на значима сърдечно-съ-
дова патология).

2.2. Полисомнография: Полисомнографията 
е метод за записване на различни физиологич-
ни параметри и промените, които настъпват 
с тях  по време на сън. Чрез нея се монитори-
рат мозъчната активност (ЕЕГ), движенията на 
очите (ЕОГ – електроокулография), мускулна-
та активност (електромиография – ЕМГ), сър-
дечния  ритъм (електрокардиография – ЕКГ), 
проходимостта на въздухоносните пътища, 
осъществява се пулсоксиметрия. Прилага се за 
диагностициране на различни нарушения на 
съня – нарколепсия, периодични движения на 
краката, парасомнии, инсомнии, сънна апнея.

Полисомнографията e осъшествена чрез 
64-канален полисомнограф Compumedics.

2.3. Нощна пулсоксиметрия - осъществена 
чрез Medair LS1-9R – комбиниран перкутанен 
пулсоксиметър и капнограф за измерване и 
записване на кислородната сатурация и въ-
глероден диоксид в издишания въздух. Пред-
ставлява скринингов метод за изключване на 
дихателни нарушения по време на сън (съот-
ветно десатурационни епизоди) и се прилага 
при участниците от контролната.

3. Лабораторни:
Изследване на циркадния ритъм на мела-

тонин. Провежда се чрез изследване на мела-
тонин в слюнка четири пъти в денонощието 
(6ч., 14ч., 22ч., 02ч.) при стандартни условия. 
Пробите се вземат със специално подготвена 
саливета (минимум 0.5 ml), след което се цен-
трофугират 10 мин на 2000-3000g и замразя-
ват на -200C. Болните трябва да легнат за сън 
в 22 ч. светлините, включително телевизори, 
компютри и др. се изключват. Необходимо 
условие за правилното вземане на пробите е 
пациентът да не се храни, да не приема теч-
ности, да не дъвче дъвка, да не си мие зъбите 
30 минути преди това. В противен случай, ус-
тата трябва да се изплакне със студена вода 5 
минути преди вземане на пробите. Проби не 
могат да се вземат при пациенти с патологич-
ни лезии или възпалителни огнища в устната 
кухина поради риск от контаминиране с кръв. 
Мелатонинът в пробите слюнка се изследва 
чрез ELISA, със специално подготвени за целта 
китове. Melatonin Direct Saliva ELISA китовете 
се използват за директно количествено опре-
деляне на мелатонин в човешката слюнка, кой-

During the enrollment diagnostic tests, 4 peo-
ple were excluded – 3 from the OSAS group and 
1 form the control group. The reasons were neu-
rological condition, genetic disease, psychiatric 
disorder (BAD), impaired circadian rhythm. The 
excluded individuals are not added to the whole 
number of participants of the study. 

Methods of the study: 
1. Clinical: Patient history and a physical exami-

nation (for all participants), including antropo-
metric data  - age, sex, height, weight, BMI.

2. Instrumental 
2.1 ECG – standard 12 Lead (for exclusion of sig-

nificant cardiovascular pathology)

2.2 Polysomnography: a method for record-
ing multiple physiological parameters and the 
changes that occur with them during sleep. The 
monitoring includes brain activity (EEG), eye 
movement (EOG -electooculography), muscle ac-
tivity (electromyography- EMG), cardiac rhythm 
(ECG), airway flow passage, pulse oximetry. It 
is a diagnostic tool for various sleep disorders – 
narcolepsy, restless leg syndrome, parasomnia, 
insomnia, sleep apnea. It was realized with a 64 
channel polysomnograph Compumedics.

2.3 Night pulse oximetry – applied with  Medair 
LS1-9R  combined percutaneous pulse oximeter 
and capnograph for measuring and recording 
oxygen saturation and carbon dioxide in the ex-
pired air. It is also a screening method for exclud-
ing respiratory disorders during sleep (respec-
tively desaturation episodes) and is also applied 
to the participants form the control group. 

3. Laboratory methods:
Evaluation of the melatonin circadian rhythm: 

Accomplished through a measurement of the 
melatonin contents in saliva four times daily (6h, 
14h, 22h, 02h) in standard conditions. The sam-
ples are taken with a specially prepared salivet 
(minimally 0.5 ml), which is followed by a centri-
fuging for 10 minutes at 2000-3000g and freez-
ing at -200C. The patients were put to sleep at 22h 
and all lights, computers and TV were to be shut 
down. A necessary condition for a correct sample 
taking is that the patient has not eaten, con-
sumed liquids or chewed gum 30 minutes before 
the sample taking. Otherwise a mouthwash with 
cold water 5 minutes prior to the sample taking is 
necessary. No sample can be taken from patients 
with pathological lesions or inflammatory in their 
oral cavity, because of the blood contamination 
risk. Melatonin in the sample is measured with 
specifically prepared ELISA kits. Melatonin Direct 
Saliva kits are used for direct quantity measure-
ment for melatonin in human saliva, which corre-
sponds to the free melatonin in the blood plasma. 
The test is carried out according to basic ELISA 
principles. Despite the substantial interindividual 



68

то кореспонидира със свободния мелатонин в 
плазмата. Самият тест се провежда съобразно 
основните принципи на ELISA. Въпреки голе-
мите интериндивидуални вариации в нивата 
на мелатонина, като референтни стойности на 
посочения кит за изследване се прилагат под 
5 pg/ml през деня и над 10 pg/ml през нощта.

4. Статистически методи
Статистическата обработка на резултатите е 

извършена чрез IBM SPSS Statistics v.19 на опе-
рационна система Windows 7. За ниво на значи-
мост, при което се отхвърля нулевата хипотеза, 
се приема p≤0.05. Използвани са вариационен 
анализ на количествени променливи – средна 
стойност, стандартно отклонение, стандарт-
на грешка на средната, корелационен анализ, 
регресионен анализ, графични изображения. 
За търсене на зависимост между две качестве-
ни променливи е използван тестът на Фишер.
Резултати

Характеристика на антропометричните данни: 
Пациентите от изследваната група със СОСА 

са петдесет и трима, съответно 8 жени (15.09%) 
и 45 мъже (84.91%). Средната възраст в групата 
е 49.43 години (стандартно отклонение 11.78), 
а средният индекс на телесната маса е 38.39. 

Описание на показателите за възраст и индекс 
на телесната маса са представени на таблица 1.

Контролната група в изследването е съста-
вена от 19 здрави индивида, разпределени по 
пол, възраст и индекс на телесната маса, както 
е показано съответно на таблица 2.

Изследваните лица и контролната група са 
сходни по възраст. По-големият брой на мъжете 
в извадката на болните от СОСА се обяснява с по-
голямата честота на заболяването при мъжете.
Характеристика на показателите свързани 
с архитектониката на съня.

Оценката на съня е реaлизирана чрез оха-
рактеризиране на средната му продължител-
ност за цялата група, както и на отделните му 
фази (фаза - 1,2,3,4 на non-REM съня и REM – 
фазата). Анализиран е араузъл индексът и ефи-
касността на съня. Отбелязан е средният пери-
од до заспиването, както и средният период до 
настъпване на  REM – фазата. 

Средната ефективност на съня при изслед-
ваните пациенти е 81.6% (± 16.13) с минимална 
ефективност съответно – 35% и максимална 
98.6%. Средният индекс на събуждане (arousal 

variations in the melatonin levels, 5pg/ml for day 
time, and 10 pg/ml for night time are given as ref-
erence values for the aforementioned kit. 

4. Statistical methods
The statistical data processing was performed 

with IBM SPSS Statistics v.19 for Windows 7. For 
level of significance at which the zero hypoth-
esis is rejected is p=<0.05. Variational analysis 
and quantity variables were used: mean value, 
standard deviation, standard mean error, correla-
tion analysis, regression analysis, graphical imag-
ing. The Fisher test was employed for correlation 
searching between two quality variables.

Results
Characteristics of the anthropometric data: 
The patients from the OSAS group were 53, of 

which 8 (15,09%)  women and 45 (84,91%) men. 
The mean age was 49.43 years (standard devia-
tion 11.78), and the mean BMI was 38.39. 

De-scription of the indicators for age and BMI 
are shown on table 1.

The control group of this study comprised of 19 
healthy individuals, distributed according to age 
sex, and BMI as shown in table 2.

The participants and the controls have a strong 
age similarity. The higher number of male pa-
tients in the OSAS group is in concordance with 
the higher morbidity in male population. 
Characteristics of the parameters of the sleep 
architecture. 

The sleep evaluation was performed by charac-
terizing its mean duration for the whole group, as 
that of its separate phases (phases 1,2,3,4 of non-
REM and the REM phase). The arousal index and 
the sleep efficiency was analyzed. The mean wait 
time for sleep (sleep latency) and the mean time 
to REM phase were recorded. 

The mean sleep effectivity in the OSAS group 
was 81.6% (±6.73), with minimal effciency of 35% 
and maximal 98.6%. The mean arousal index was 
37.26(±25.17).

Табл. 1. Разпределение на болните със СОСА по 
възраст и ИТМ.

 Мин. Макс. Средно Стандартно 
отклонение

Възраст 53 22 74 49.43 11.787

ИТМ 53 25.00 63.00 38.3887 7.83274

Valid N 
(listwise)

53

Табл. 2. Разпределение на индивидите от контрол-
ната група по възраст и ИТМ.

 N Мин. Макс. Средно Стандартно 
отклонение

Възраст 19 22 69 45.53 13.070

ИТМ 19 19.20 32.00 27.1842 3.85332

Тable 2. Distribution of the individuals in the control 
group according to their age and BMI.

 N Min. Max. Mean Standard 
deviation

Age 19 22 69 45.53 13.070

BMI 19 19.20 32.00 27.1842 3.85332

Тable 1. Distribution of patients with OSAS according 
to age and BMI.

 Min. Max. Mean Standard 
deviation

Age 53 22 74 49.43 11.787

BMI 53 25.00 63.00 38.3887 7.83274

Valid N 
(listwise)

53

oригинални 
статии

МОДЕЛ НА МЕЛАТОНИНОВА СЕКРЕЦИЯ 
ПРИ ПАЦИЕНТИ С ДИХАТЕЛНИ  

НАРУШЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА СЪН
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The mean sleep latency was 3.84 minutes 
(±6.73), and the mean time to REM phase was 
109.95 minutes (±101.99).

The mean duration of the 1,2,3,4 phases of non-
REM and the REM phase are presented in table 3 
and fi gure 1 in a percentage ratio. 

Characteristic feature of the sleep architecture 
in patients with OSAS is the fragmentation, the 
frequent awakenings (Arousal), signifi cantly in-
creased partition of the superfi cial sleep phases 
(mainly phase 2 of non-REM) with simultaneous 
reduction of the REM phase and the deep wave 
sleep (phase 4 of non-REM). The discussed poly-
somnographic parameters can be used to defi ne 
the sleep quality of the patients.

Characteristic of the respiratory impairment 
during sleep. 

The characteristic of the respiratory disturbanc-
es during sleep was made upon the apnea/hy-
popnea index, the obstructive apnea index, cen-
tral and mixed hypopnea and apnea index, the 
mean and minimal saturation, as also the relative 
time duration, in which the patients’ satura-tion 
was below 90%.

The mean apnea/hypopnea index of the OSAS 
group, suff ering of breathing impairment during 
sleep was calculated at 58.39/h. As seen in table 
4, for most of the patients the registered breath-
ing disorder was of obstructive nature – respec-
tively apnea and hypopnea. The indexes of mixed 
and central apnea, which represent the number 
of events for one hour, were calculated at a mean 
value of 2.02 and 0.33. Table 4 represents the vari-
ables, which characterize the profi le of breathing 
disorders during sleep (of the OSAS group).

index) е 37.26 (±25.17). 
Времето до заспиването  (sleep latency) е 

средно – 3.84 мин.  (± 6.73) , а това до  настъп-
ване на REM – съня е 109.95 мин.  (± 101.99). 

Средната продължителност на фаза - 1, фаза 
- 2, фаза - 3, и фаза - 4 на non-REM и REM съня са 
отбелязани в таблица 3 и фигура 1 в процентно 
съотношение.

Характерно за архитектониката на съня при 
пациенти със синдром на СОСА е фрагментаци-
ята, честите събуждания (Arousal), значително 
повишен относителен дял на повърхностните 
фази (главно фаза 2 на non-REM) при редуци-
ране на REM фазата и дълбокия бавновълнов 
сън (фази 4 на non-REM). Посочените полисом-
нографски параметри представляват комплекс 
от променливи, с който може да се характери-
зира качеството на съня.
Характеристика на дихателните нарушения 
по време на сън

Характеристиката на дихателните наруше-
ния по време на сън е направена въз основа 
на индекса на апнея/хипопнея; индексите за 
обструктивна, централна и смесена апнея и хи-
попнея, средната и минималната сатурация на 
кислорода, както и относителната част от вер-
мето прекарано в сън, през което пациентът е 
със сатурация под 90%.

Средният апнея/хипопнея индекс в групата 
на пациентите страдащи от дихателни наруше-
ния по време на сън се изчисли на 58.39/час. 
Както е видно от таблица 4, при по-голяма част 
от пациентите, регистрираните дихателни на-
рушения по време на сън са от обструктивен 
тип – съответно апнея и хипопнея. Индексите 
на смесена и централна апнея, които отразяват 
броя на съответните нарушения за 1 час, се из-
числиха средно на 2.02 и 0.33. На таблица 4 са 
представени променливите, отразяващи про-
фила на дихателните нарушения по време на 

Табл. 3. Показатели, характеризиращи архитекто-
никата на съна в групата със СОСА. 

non-REM
REM

фаза 1 фаза 2 фаза 3 фаза 4

10.2%
(± 8.94)

44.08%
(± 16.77)

30.91%
(± 16.02)

11.49
(± 13.09)

3.31%
(± 4.56)

Фиг. 1. Показатели, 
характеризиращи архи-

тектониката на съня в 
групата с СОСА.

Fig. 1. Parameters 
defi ning the sleep 

architecture in the OSAS 
group.

Тable 3. Parameters defi ning the sleep architectonic 
in the OSAS group. 

non-REM
REM

phase 1 phase 2 phase 3 phase 4

10.2%
(± 8.94)

44.08%
(± 16.77)

30.91%
(± 16.02)

11.49
(± 13.09)

3.31%
(± 4.56)

Фаза 1
Phase 1
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Phase 3
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Figure 2 depicts the absolute ratio and fi gure 
3 – the relative ratio of the respiratory disorders, 
defi ned by the mean values of the according in-
dexes.

Based on the apnea/hypopnea index, as an 
integral indicator of the breathing events dur-
ing sleep, the patients can be classifi ed in three 
groups of diff erent severity grades of the disorder: 
mild (AHI 5-14.9), moderate (15-29.9) and severe 
(over 30). The OSAS cohort comprised of 3 cases 
of mild (5.7%), 7 cases of moderate grade (13.2%) 
and 43 cases of severe (81.1%) sleep ap-nea/hy-
popnea syndrome. The absolute and relative ratio 
of patients in the three subgroups is presented in 
table 5 and fi gure 4.

The mean levels of oxygen desaturation, which 
were observed during the apnea-hypopnea 
events, was 10.2660% (±4,72), with minimal levels 
of desaturation – 3% , and with maximal – 20%. 
The period spent with saturation below 90 % dur-
ing sleep for the whole group was calculated at a 
mean 50% of the sleep, with minimal duration of 
5.1% and maximal 99%. 

The lowest measured saturation was 45%, 
where the mean value for the group was 62.9% 
(table 4 ). 
Characteristic of the secretion and the 
circadian rhythm of melatonin. 

The circadian rhythm of melatonin was evalu-
ated in 31 patients from the OSAS group and 15 
healthy individuals from the control group. The 

сън при изследваната група.
На фигура 2 е представен абсолютният дял, а 

на фигура 3 – относителният дял на дихателни-
те нарушения, охарактеризирани със средните 
стойности на съответните индекси.

Въз основа на апнея/хипопнея индекса, като 
интегрален показател за настъпилите дихател-
ни събития по време на сън, пациентите могат 
да се класифицират в три групи на тежест на 
заболяването: лека (АХИ 5-14.9), средно-тежка 
(15-29.9) и тежка степен (над 30). Кохортата от 
болни с диагностициран синдром на обструк-
тивна сънна апнея се състои от 3 случая (5.7%) 
с лека степен на заболяване; 7 случая (13.2) – 
със средно-тежка и 43 случая (81.1%) с тежка 
степен. Абсолютният и относителен дял на бол-
ни в трите подгрупи са изобразени на таблица 
5 и фигура 4.

Средните нива на десатурация, които се на-
блюдават по време на апноично-хипопноич-
ните паузи е 10.2660% (±4.72), с минимални 
нива на десатурация –  3%, максимални – 20 %. 
Времето на сън, прекарано със сатурация под 
90% за цялата група е средно 50% от съня, като 
минималната продължителност е 5.1%, а мак-
сималната 99.9%.  

Най ниската измерена сатурация е 45%, като 
средно за групата, показателят се равнява на 
62.9% (таблица 4).
Характеристика на мелатониновата секре-
ция и циркадния ритъм на мелатонина. 

Общо е изследван циркадният ритъм на ме-
латонина при 31 пациенти и 15 здрави контро-
ли, като проби слюкна са събрани в 22 и 2 часа 
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Табл. 4. Характеристика на дихателните нарушения по време на сън.

 N Мин. Макс. Средно Стандартно 
отклонение

АХИ 53 8.90 126.40 58.3906 28.59082

Апнея индекс 53 0.00 103.30 33.6830 28.67729

Хипопнея индекс 53 1.00 68.00 24.5962 15.15506

Индекс на смесена апнея 53 0.000 12.90 2.0151 3.38676

 Индекс на централна апнея 53 0.00 5.10 0,3358 0.85307

Средна десатурация 53 3.0 20.00 10.2660 4.72294

Най-ниска сатурация 53 45.00 93.00 62.9245 16.83843

Време от съня със сатура-
ция под 90%

53 5.10 99.90 52.3208 29.8 979

Table 4. Characteristics of the breathing disorders during sleep. 

 N Min Max Mean Standard 
deviation 

AHI 53 8.90 126.40 58.3906 28.59082

Apnea index 53 0.00 103.30 33.6830 28.67729

Hypopnea  index 53 1.00 68.00 24.5962 15.15506

Mixed apnea index 53 0.00 12.90 2.0151 3.38676

Central apnea index 53 0.00 5.10 0.3358 0.85307

Mean desaturation 53 3.0 20.00 10.2660 4.72294

Lowest saturation 53 45.00 93.00 62.9245 16.83843

Time during sleep with O2 
Saturation <90% 

53 5.10 99.90 52.3208 29.8 979

oригинални 
статии
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Фиг. 2. Характеристика 
на дихателните наруше-
ния по време на сън.
Fig. 2. Characteristics 
of breathing disorders 
during sleep.
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Лека степен | Mild 6%

Тежка степен | Severe 81%

Средно тежка степен | Moderate 13%

(тъмен период), както и в 6 и 14 часа (светъл 
период). Средните стойности на мелатонина в 
групата на пациентите със СОСА и контролите 
в съответните часове от денонощието са пред-
ставени на таблица 6. 

Сравнението на мoдела на мелатонинова 
секреция в двете групи показва значителни 
различия. Така в групата на пациентите с ди-
хателни нарушения по време на сън, средната 
стойност на мелатонина, изолиран от слюнка 
в четирите часови диапазона е значимо по-
висок от съответните стойности в контролна-
та група. Нивата на мелатонин в 2 часа през 
нощта средно се изчисляват на 16.300806 пи-
когр/мл., с минимум 0.3 и максимум 50 пикогр/
мл., а в контролната група – за същия часови 
диапазон – средно 3.536867 пикогр/мл. с ми-
нимум 1.16 и максимум 8.69 пикогр/мл. Сред-
ните стойности на мелатонин в слюнка в двете 
групи се различават статистически значимо с 
ниво на значимост р=0.014. (фигура 5).

Нивата на мелатонин в 6 часа сутринта в 
групата на пациентите средно се изчисляват 
на 12.983129 пикогр/мл., с минимум 0.3 и мак-

samples were collected four times daily at 6, 14, 
22 and 2 o`clock (22 and 2 – dark period and 6, 14 
– light period). The mean values of melatonin tak-
en at the respective time points of both groups 
are presented in Table 6.

The comparison of the model of melatonin se-
cretion in both groups shows signifi cant diff er-
ences. The mean melatonin value in saliva, was 
measured higher in the OSAS group in all of the 
four time periods. The melatonin levels at 2:00 
o`clock am were measured in the OSAS group 
to a mean value of 16.300806 pg/ml with a mini-
mum of 0.3 pg/ml and a maximum of 50 pg/ml, 
and in the control group for the same time point 
as a mean value of 3.536867 pg/ml with a mini-
mum of 1.16 pg/ml and a maximum of 8.69 pg/
ml. The mean levels of melatonin in saliva in both 
group diff er statistically with a confi dence level of 
р=0.014 (fi g.5).

The melatonin levels at 6:00 o`clock in the 
morning were calculated at mean of 112.983129 
with a minimum of 0.3 pg/ml and a maximum of 

Фиг. 3. Относителен 
дял на дихателните 

нарушения по време на 
сън, като част от общия 

апнея/хипопнея индекс.
Fig. 3. Relative part 

of the breathing 
disturbances during 

sleep as a part of the 
apnea/hypopnea index

Фиг. 4. Разпределение 
на случаите по тежест 

на СОСА.
Fig. 4. Distribution of 

cases of OSAS patients 
according to severity.

Табл. 5. Тежест на СОСА.

 Честота Процент %

Лека степен 3 5.7

Средно-тежка степен 7 13.2

Тежка степен 43 81.1

Общо 53 100.0

Table 5. Severity grades of OSAS.

 N Ratios %

Mild degree 3 5.7

Moderate degree 7 13.2

Severe degree 43 81.1

Total 53 100.0
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симум 50 пикогр/мл., а в контролната група – 
за същия часови диапазон – средно 2.653667 
пикогр/мл. с минимум 0.3 и максимум 8.45 
пикогр/мл. Средните стойности на мелатонин 
в слюнка в двете групи се различават статис-
тически значимо с ниво на р=0.031 (фигура 6).

Нивата на мелатонин в 14 часа след обяд 
средно в групата на пациентите се изчисляват 
на 8.238677 пикогр/мл., с минимум 0.3 и мак-
симум 50 пикогр/мл., а в контролната група – 
за същия часови диапазон – средно 0.882667 
пикогр/мл. с минимум 0.3 и максимум 5.0450 
пикогр/мл. Средните стойности на мелатонин 
в слюнка в двете групи се различават статис-
тически значимо с ниво на р=0.046 (фигура 7).

Нивата на мелатонин в 22 часа вечерта сред-
но в групата на пациентите се изчисляват на 
9.237516 пикогр/мл., с минимум 0.3 и максимум 
50 пикогр/мл., а в контролната група – за същия 
часови диапазон – средно 1.690733 пикогр/мл. 
с минимум 0.3 и максимум 5.0720 пикогр/мл. 
Средните стойности на мелатонин в слюнка в 
двете групи се различават с ниво на р=0.071 
(фигура 8), което отразява тенденция за пови-
шени нива на мелатонина при болните, но не 
и със статистическа значимост. Последният 
феномен се дължи на недостатъчно голямата 
по обем извадка и на ненормалното разпреде-
ление на стойностите. При нормализиране на 
разпределението чрез логаритмуване и срав-
нение на производните величини за мелатони-
новата секреция в 22 часа, нивото на р достига 
статистическа значимост от 0.039, при F=4.43. 
Ако се приложи същият подход за мелатони-
новата секреция в 14 часа, разликите между 
групите са по-силно значими при F=17.35, за 6 
часа съответно F=5.90, а р=0.18.

В заключение може да се каже, че мелато-
ниновата секреция и количеството мелатонин 
при пациентите с дихателни нарушения по вре-
ме на сън са статистически значимо по-високи 

50 pg/ml, and in the control group as mean of 
2.653667 pg/ml with a a minimum of 0.3 pg/ml 
and a maximum of 8.45 pg/ml. The mean levels 
of melatonin in saliva in both group differ statis-
tically with a confidence level of р=0.031 (fig. 6).

The melatonin levels at 2 o`clock in the after-
noon were calculated at mean of 8.238677 with 
a minimum of 0.3 pg/ml and a maximum of 
50 pg/ml, and in the control group as mean of 
0.882667pg/ml with a  minimum of 0.3 pg/ml 
and a maximum of 5.04 pg/ml. The mean levels 
of melatonin in saliva in both group differ statisti-
cally with a confidence level of р=0.046 (fig.7).

The melatonin levels at 10 o`clock in the eve-
ning were calculated at mean of 9.237516  with a 
minimum of 0.3 pg/ml and a maximum of 50 pg/
ml, and in the control group as mean of 1.690733 
pg/ml with a  minimum of 0.3 pg/ml and a maxi-
mum of 5.07 pg/ml. The mean levels of melato-
nin in saliva in both group differ statistically with 
a confidence level of р=0.071  (fig.8). The results 
represent a tendency of elevated melatonin lev-
els, but not with statistical significance. This phe-
nomenon can be attributed to the large volume of 
the statistical data and the abnormal grouping of 
the values. With normalization of the distribution 
via logarithms and comparison of the acquired 
variables of the melatonin secretion at the 10 
pm time point, the statistical significance reaches 
p=0.039 with F=4.43. If the same approach was 
employed for the data from the 14:00 sample, the 
statistical difference becomes even stronger with 
F=17.35 and the same can be observed for the 
6:00 readings with F=5.90 and p=0.18.

In conclusion it could be summarized, that the 
levels of secreted melatonin are elevated with a 
statistical significance in all evaluated time peri-
ods in patients with breathing disorders during 

Табл. 6. Характеристика на мелатониновата секреция при пациентите със СОСА и контролите.

Група
Мелатонин 

2 часа  
(тъмен период)

Мелатонин 
6 часа  

(светъл период)

Мелатонин 
14 часа  

(светъл период)

Мелатонин 
22 часа  

(тъмен период)

СОСА

Средно 16.030258 12.853516 8.148097 9.196677

N 31 31 31 31

Стандартно отклонение 20.0997267 18.7519197 14.5567233 16.7189621

Контроли

Средно 3.536867 2.653667 0.882667 1.690733

N 15 15 15 15

Стандартно отклонение 2.1152741 2.2985199 1.1970987 0.9849206

TAble 6. Characteristics of the melatonin secretion of the OSAS and the control groups. 

Group
Melatonin

2 am  
(dark period)

Melatonin
6 am  

(light period)

Melatonin
2 pm  

(dark period)

Melatonin
10 pm  

(light period)

OSAS

Mean 16.030258 12.853516 8.148097 9.196677

N 31 31 31 31

Standard deviation 20.0997267 18.7519197 14.5567233 16.7189621

Control

Mean 3.536867 2.653667 0.882667 1.690733

N 15 15 15 15

Standard deviation 2.1152741 2.2985199 1.1970987 0.9849206
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Фиг. 5. Сравнение на 
средната мелатонино-

ва секреция в 2 часа 
р=0.014.

Fig. 5. Comparison of the 
mean values 

of mealtonin secretion 
at 2 am р=0.014.

Фиг. 6. Сравнение на 
средната мелатонино-

ва секреция в 6 часа 
р=0.031.

Fig. 6. Comparison 
of the mean values of 

mealtonin secretion 
at 6 am р=0.031.
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Фиг. 7. Сравнение на 
средната мелатонино-
ва секреция в 14 часа 

р=0.046.
Fig. 7. Comparison 

of the mean values of 
mealtonin secretion 

at 2 pm р=0.046.

във всички изследвани периоди, като през но-
щта се обяснява като опит на организма да по-
добри качеството на съня, а през деня е причи-
на за повишена дневна сънливост. (Фигура 9).

Моделът на секреция на мелатонин при па-
циентите в нашето проучване се различава от 
този при здравите и се характеризира с общо 
повишени нива на мелатонина в четирите из-
следвани периода и високи сутрешни и след-
обедни стойности на изследвания показател, 
статистически значимо по-високи от съответ-
ните за контролната група. 

sleep. The elevated levels during the night can 
be viewed as an attempt of the organism to im-
prove the sleep quality and the higher levels dur-
ing the day as a cause for the excessive day time 
sleepiness (Figure 9).

The model of melatonin secretion of the pa-
tients with OSAS diff ers from that of the healthy 
controls and is characterized by generally elevat-
ed levels of melatonin in the four evaluated peri-
ods and greater morning and afternoon values, 
with statistical signifi cance. 
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Фиг. 9. Сравнителен мо-
дел на мелатониновата 

секреция при болни и 
контролна група.

Fig. 9. Comparative 
model of melatonin 

secretion for the OSAS 
group and the control 

group. 

Фиг. 8. Сравнение на 
средната мелатонино-
ва секреция в 22 часа 

р=0.071.

Зависимости на мелатониновата секреция 
от антропометричните показатели.

Статистически значима връзка се установя-
ва в цялата кохорта от изследвани лица между 
нивата на мелатонин в 14 и 22 часа и индекса 
на телесната маса, като връзката е права и е с 
ниво на значимост съответно р=0.024 и за два-
та часови пояса. Последният факт предполага 
по-изразена сънливост при пациенти с по-ви-
сок индекс на телесната маса. 

Статистически значими корелации на въз-
растта с мелатониновата секреция не се уста-
новяват. Последният факт може да се обясни 
с патологичния модел на секреция на мелато-
нин при болните от СОСА от една страна и мал-
кия брой на участници в контролната група от 
здрави доброволци, от друга.
Зависимости на мелатониновата секреция 
от полисомнографски показатели:

Не се намира статистически значима корела-
ция на мелатониновата секреция с параметри 
на хипнограмата при пациентите, съответно 
фази 1, 2, 3, 4, продължителността на REM, как-
то и от апнея/хипопнея индекса.

Корелационна зависимост при ниво на зна-
чимост р=0.036 и коефициент на Pearson 0.378, 
се намира между относителния дял от съня 
прекаран с ниво на сатурация под 90% и нива-
та на следобедния мелатонин. От друга стра-
на – индексът на събужданията (Arousal index) 
също корелира с измереният мелатонин в 14 
часа в групата на пациентите с ниво р=0.047. 

Correlation between melatonin secretion and 
anthropometric data. 

There was a statistically signifi cant correlation 
detemined between the melatonin levels at 2 pm 
and 10 pm and the BMI (body mass index), where 
the correlation was linear and with a level of sig-
nifi cance р=0.024 for both of the time points. 
That suggests an increased sleepiness in patients 
with higher MBIs. 

No statistically signifi cant correlation was 
found between melatonin secretion and age of 
the participants. This could be explained with the 
specifi c nature of the melatonin secretion model 
in the patients suff ering from OSAS and addition-
ally by the small number of participants in the 
control group. 
Correlation between melatonin secretion and 
polysomnographic fi ndings.

No statistically signifi cant correlation was found 
between melatonin secretion and the parameters 
of the hypnogram of the patients with OSAS, re-
spectively the 1, 2, 3, 4 phases of REM, the dura-
tion of REM and the apnea-hypopnea index. 

A statistically signifi cant correlation with level 
of signifi cance of р=0.036 and Pearson quotient 
of 0.378 was determined between the relative 
proportions of the time period of sleep with satu-
ration below 90 % and the levels of evening mela-
tonin. Another correlation with a level of signifi -
cance of p=0.047 was found between the arousal 
index and the melatonin levels at 2 pm in the 
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Тези зависимости предлагат директно влияние 
на дихателните нарушения по време на сън 
върху модела на мелатониновата секреция и 
по-специално върху следобедните нива. Имен-
но следобедните нива, ако са повишени, могат 
да окажат влияние върху социалното функцио-
ниране и адаптация на пациентите. Това влия-
ние е опосредствано от повишена дневна сън-
ливост и нарушени когнитивни функции (1).
Обсъждане

Spiegel и съавтори изследват хормоналната 
дисрегулация при десинхронизиране на цир-
кадния ритмъм, като докладват данни за про-
мени в циркадните профили на плазмения ле-
птин, грелин, кортизол, тиреотропния хормон 
(TSH), инсулин, плазмена глюкоза и симпатова-
галния баланс (20). Според авторите при огра-
ничаване на съня до четири часа дневно, се на-
блюдава среднощен пик на плазмения лептин 
и TSH, повишена активност на вегетативната 
нервна система, както и повишени вечерни 
нива на кортизола. Повишаването на плазме-
ните концентрации на грелин и намаляването 
на тези на лептина обуславят предразположе-
ността на хора с нарушения в циркадния ри-
тъм към напълняване, респективно поява или 
задълбочаване на съществуващи дихателни 
нарушения по време на сън (22). Ограничава-
нето на времетраенето на съня за повече от 
пет дни води до инсулинова резистентност и 
повишени плазмени нива на глюкозата – симп-
томи на нарушен въглехидратен толеранс или 
диабет (12, 19, 21, 22). 

Голямо лонгитудинално популационно про-
учване на Gangwisch  и съавтори (6) доказва 
наличието на зависимост между продължи-
телната относителна сънна депривация (до 5 
часа в денонощието) и предразположението 
към хипертонична болест. Рискът от развитие 
на артериална хипертония в тази популация е 
с до двеста процента по-висок. При пациенти с 
нарушение в циркадната регулация на артери-
алното налягане и неговия физиологичен спад 
по време на сън, екзогенното приемане на ме-
латонин в правилно избран момент от деноно-
щието сигнификантно намалява стойностите 
на систоличното и диастоличното налягане (4, 
6, 8, 10, 16, 18). При пациенти със средно тежка 
есенциална хипертония, лечението с мелато-
нин води до намаляване на нивата на кръвното 
налягане и увеличаване на дневно – нощната 
амплитуда (16).

Промените в мелатониновата регулация при 
пациенти страдащи от синдром на обструктив-
на сънна апнея все още са в процес на изслед-
ване, но съществуват няколко проучвания, 
предлагащи данни за патологични изменения. 
Както се спомена по-горе физиологичната ак-
тивация на епифизата зависи от стимулацията 
на бета- и алфа 1 адренергичните рецептори 
от норадреналин в ЦНС. Повечето проучвания 
върху пациенти с обструктивна сънна апнея 
демонстрират повишени плазмени нива на ка-
техоламините, които не винаги корелират с ни-
вата в ЦНС. Като се има предвид този факт, ло-
гично би било да се очаква повишена секреция 
на мелатонин. C. Hernandez и съавтори пред-

group with OSAS. These correlations suggest a 
direct infl uence of the breathing disorder during 
sleep on the model of melatonin secretion, es-
pecially on the afternoon levels. And exactly the 
afternoon levels can aff ect the social functioning 
and adaptation of the patients. This interaction 
is accompanied by an increase in the day time 
sleepiness and impaired cognitive function (1).

 
Discussion

Spiegel et al. have investigated the hormon-
al dysregulation in desynchronized circadian 
rhythm and have reported data of changes in the 
level profi les of plasma leptin, ghrelin, cortisol, 
thyroid-stimulating hormone (TSH), insulin, plas-
ma glucose and sympathovagal balance (20). Ac-
cording to the authors, constricting the amount 
of sleep to four hours leads to an observable mid-
night peak of plasma leptin and TSH, increased 
autonomic nervous system activity, as also in-
creased evening cortisol levels. The increase in 
the plasma concentrations of ghrelin and the de-
crease of those for leptin defi ne the susceptibil-
ity of people with circadian rhythm disturbances 
to weight gain, and respectively increasing the 
probability of progressive worsening of existing  
respiratory impairments or the newly onset of 
such (22). Sleep limitation for more than fi ve days 
leads to insulin resistance and increased plasma 
glucose levels - symptoms of disturbed carbohy-
drate tolerance and diabetes (12, 19, 21, 22).

The massive longitudinal population study of 
Gangwisch et al. (6) proved the existence of a cor-
relation between the relative sleep deprivation 
(up to 5 hours daily) and the predisposition for 
hypertonic disease. The risk of developing arte-
rial hypertension in this population is up to 200% 
higher. Exogenous administration of melatonin in 
an appropriately chosen moment of the day sig-
nifi cantly decreases systolic and diastolic blood 
pressures in patients with disturbances in the cir-
cadian regulation of the arterial blood pressure 
(4, 6, 8, 10, 16, 18). Melatonin treatment leads to 
decrease in blood pressure and to an increase of 
the day-night amplitude in patients with moder-
ate essential hypertonia (16). 

The changes in melatonin regulation in patients 
suff ering from obstructive sleep apnea syndrome 
are still in the process of being researched, none-
theless several studies exist, which off er data of 
pathological changes. As aforementioned, the 
physiological activation of the epiphysis is gov-
erned by the stimulation of beta- and alpha-1 ad-
renergic receptors of noradrenaline in the central 
nervous system. Most of the studies regarding pa-
tients with OSAS demonstrate increased plasma 
levels of catecholamines, which not always corre-
late with the levels in the central nervous system. 
That fact given, it would be logical to expect an 
increased melatonin secretion. C. Hernandez et 
al. presented a study on the melatonin levels in 
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ставят проучване върху мелатониновите нива 
при пациенти със СОСА и промените им при 
прилагане на неинванзивна вентилация (5). Ре-
зултатите показват липса на нощен мелатони-
нов пик, както и най-високи нива на плазмения 
мелатонин в ранните сутрешни часове (около 
6:00). Утринният пик и повишените следобед-
ни нива на мелатонина  може да се тълкуват 
като един от главните фактори за ексцесивна-
та дневна сънливост и понижената активност 
на пациентите със СОСА, поради сън индуци-
ращото действие на мелатонина. Авторите 
обясняват посочените феномени с повишена 
секреция на мелатонин като метаболитен отго-
вор в опит на организма да повиши качество-
то на съня (5). Характерно за архитектониката 
на съня при пациенти със синдром на СОСА е 
фрагментацията, честите  микросъбуждания 
(Arousal), значително повишен относителен 
дял на повърхностните фази (главно фаза 1 и 2 
на REM) при редуциране на REM фазата и дъл-
бокия бавновълнов сън (фази 3 и 4 на NREM).
Понякога бавновълновият сън напълно липсва 
(17). Посочените  полисомнографски параме-
три представляват комплекс от променливи, 
с които може да се характеризира качеството 
на съня. В допълнение на това, лечението с 
неинванзивна вентилация предизвиква спад 
в мелатониновите нива в средата на нощта. 
Този спад може да бъде обяснен с намаленото 
секретиране на нощния норепинефрин, който 
отговоря за 85% от активацията на епифизната 
жлеза. Инициирането на неинвазивна венти-
латорна терапия при пациенти със СОСА води 
до нормализиране на нощната сатурация на 
кислорода, премахване на хроничния нощен 
стрес и намаленото количество на катехола-
мините. Последното има за резултат намалена 
стимулация на епифизата и понижена мелато-
нинова секреция (5).

В друго изследване на Zirilik и съавтори ак-
центът пада върху ролята на мелатонин и 
оментин (адипоцитокин) при болни със синд-
ром на обструктивна сънна апнея (24). Авто-
рите не успяват да открият статистически зна-
чима разлика между нивата на мелатонин при 
пациентите със СОСА и контролната група, но 
отбелязват тенденция към изместване на пика 
на секреция към сутрешните часове. 

Ulfberg и сътрудници подчертават, че в срав-
нение с контролната група, пациентите страда-
щи от нарушения в дишането по време на сън 
имат статистически значимо по-високи мела-
тонинови нива в следобедните часове (23). 

Всички тези разнопосочни факти показват, 
че е необходимо е подробно проучване на мо-
дела на мелатонинова секреция и ефектите на 
терапията с екзогенен мелатонин при обструк-
тивна сънна апнея с оглед оптимизирането 
на комплексния подход към пациенти с този 
синдром.

Мелатониновата секреция и количеството 
мелатонин при пациентите с дихателни нару-
шения по време на сън са статистически значи-
мо по-високи във всички изследвани периоди, 
като през нощта този факт се обяснява като 
опит на организма да подобри качеството на 

patients with OSAS and it changes with ventila-
tion administration (5). The results show lack of 
a midnight melatonin peak, as also highest level 
of plasma melatonin in the earlier morning hours 
(6:00). The morning peak and the increased eve-
ning levels can be interpreted as one of the main 
factors for the excessive daytime sleepiness and 
the decreased activity of the patients with ob-
structive sleep apnea syndrome, because of the 
sleep inducing action of melatonin. The authors 
link the above-mentioned phenomena to an in-
creased melatonin secretion as an attempt of 
the organism to im-prove the sleep quality (5). 
Fragmentation, the frequent micro awakenings 
(arousals), significantly increased proportions of 
the superficial sleep phases (mainly phase 1 and 
2 of the REM) combined with a reduction in the 
REM-phase and the deep slow wave sleep pattern 
(phases 3 and 4 of the NREM). Occasionally, the 
slow wave sleep may be completely absent (17). 
These polysomnographic parameters comprise a 
complex of variables, which can be used to define 
the sleep quality.  In addition, the noninvasive 
ventilation treatment leads to a decrease in mela-
tonin levels during the midnight time period. This 
decrease can be explained with the diminished 
secretion of the nighttime norepinephrine, which 
is accountable for about 85% of the epiphysis ac-
tivation. The initiation of noninvasive ventilation 
therapy in patients with obstructive sleep apnea 
syndrome leads to a normalization of the night 
time oxygen saturation, dissipating of the chronic 
night stress and to reduced catecholamine levels. 
As a result of the last, the stimulation of the epiph-
ysis and the melatonin synthesis are reduced. (5)

In another study of Zirilik et al., the focus was 
set on the role of melatonin and omentin (adi-
pocytokine) in patients with obstructive sleep 
apnea syndrome (24). The authors could not find 
a statistically relevant difference between the 
melatonin levels of patients with OSAS and these  
of the control group, but there was a noticeable 
tendency of shift of the secretion peak to-wards 
the morning hours. 

Ulfberg and al. stated, that in comparison to the 
control group, the patients suffering from sleep 
related breathing disorders, have significantly 
higher melatonin levels in the afternoon hours 
(23).

Тhe inconsistency of all of these facts show, 
that  it is necessary to conduct further detailed 
research  of the model of melatonin secretion and 
the effects of exogenous melatonin therapy in 
patients with OSAS for further optimizing of the 
complex management of patients suffering of 
this syndrome. 

The melatonin secretion and the levels of mela-
tonin in patients with sleep related breathing 
disorders are statistically higher in all the evalu-
ated time periods. The elevated levels during the 
night can be viewed as an attempt of the organ-
ism to improve the sleep quality and the higher 
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съня, а през деня е причина за повишена днев-
на сънливост. (5). Моделът на мелатонинова 
секреция при нашите пациенти се характери-
зира с по-високи нива за всички часови пояси. 
За разлика от Hernandez и колектив ние нами-
раме запазен мелатонинов пик в 2 часа след 
полунощ, но високите нива на мелатонин пер-
систират и в сутрешните часове, което може 
да обясни сутрешната сънливост при болните 
(5). Подобни заключения прави и Zirilik и сътр., 
които съобщават за изместване на мелатони-
новия пик към сутрешните часове, конкретно 
около шест часа (24). Регистрираните високи 
следобедни концентрации на мелатонин, по-
добно на Ulfberg, могат да обяснят повишената 
дневна сънливост при пациентите с нарушено 
дишане по време на сън. (23)

Повишената секреция на мелатонин при па-
циенти с дихателни нарушения по време на 
сън е важен момент в етиопатогенезата на това 
заболяване. Противоречивите литературни 
данни налагат провеждане на по-задълбочени 
проучвания върху тези проблеми и откриване 
на допълнителни връзки. Наличната корела-
ция на концентрацията на мелатонин в слюнка 
в следобедните часове с относителния дял от 
съня прекарано със сатурация под 90%, както 
и с индекса на събужданията, т.е. с фрагмента-
цията на съня, предполагат пряко влияние на 
нощната хипоксемия и тъканна хипоксия вър-
ху социалното функциониране на пациентите. 
Това влияние е следствие хроничния стрес, 
високите нива на катехоламините, невъзмож-
ността на централната нервна система да за-
върши цикъла на съня и се опосредства от по-
вишената секреция на мелатонин, както през 
нощта, така и през деня.

 Нашето проучване показва връзка между 
СОСА и нивата на мелатонин в хода на деноно-
щието. Тази връзка се обяснява с директното 
въздействие на болестта върху пациента, като 
основен свързващ фактор са степента на АХИ 
и тежестта на ексцесивната дневна сънливост, 
респективно – мелатониновата секреция. 

Многофакторният характер на СОСА пред-
ставя голям брой проблеми пред изследовате-
лите, които трябва да бъдат проучени в бъдеще. 
Набелязаните зависимости на важен фактор 
като мелатонина, който определя целият цир-
каден ритъм на организма, промененият модел 
на секреция и връзките с полисомнографски 
параметри като сатурация по време на сън и 
индекс на събужданията при болни с дихател-
ни нарушения по време на сън хвърлят нова 
светлина в етиопатогенезата на заболяването. 

Лимитиращ фактор, който е важно да се от-
бележи, е малкият брой изследвани лица с 
лека и умерена СОСА, както и малкият брой на 
групата, в която е изследван мелатонина. Тези 
фактори показват необходимостта от по-голя-
ма и по-разнообразна извадка от болни със 
СОСА за да бъдат резултатите от изследването 
по-категорични.

Друг лимитиращ фактор е, че в проучването 
са използвани четири моментни стойности на 
мелатонина, които могат да дадат представа за 
циркадния ритъм, но не могат да охарактери-

levels during the day as a cause for the excessive 
day time sleepiness (5). The model of melatonin 
secretion in our patients is characterized by el-
evated levels for all of the defined time periods. 
Unlike Hernandez and al. we found a preserved 
midnight peak in the melatonin secretion at 2 am, 
but the elevation persists through the morning 
hours, which can account for the increased sleepi-
ness in the patients (5). Zirlik et al. have come to 
a similar conclusion and report for a shift of the 
melatonin secretion peak towards the morning 
hours, concretely at 6 o`clock (24). The measured 
higher levels during the evening hours, also re-
ported by Ulfberg, could explain the increased 
day time sleepiness in patients with sleep related 
breathing disorders (23).

The increased melatonin secretion in patients 
with sleep related breathing disorders is an impor-
tant factor in the ethiopathogenesis of these dis-
orders. The contradictory published data shows 
the necessity of further thorough studies of these 
phenomena and attempts to find addi-tional cor-
relations. The determined correlations between 
the measured melatonin levels in saliva and in 
the evening hours with the relative proportion of 
the time during sleep with saturation below 90%, 
as also the arousal index (representation of sleep 
fragmentation) suggests a direct influence of the 
night time hypoxemia and tissue hypoxia on the 
social functioning of the patients. This influence 
is a consequence of the chronic stress, high levels 
of catecholamines, inability of the central nervous 
system to complete the entire sleep cycle, which 
is accompanied by increased melatonin secretion 
in the whole circadian cycle. 

Our study determined a correlation between 
OSAS and the melatonin levels in the circadian 
cycle. This correlation can be explained by the 
direct influence of the disorder on the patient, in 
which the main interconnecting factors are the 
AHI values and the severity of the excessive day 
time sleepiness, respectively the melatonin levels. 

The multifactorial nature of OSAS creates mul-
tiple problems for the researches, which must 
be studied in the future.  The found correlations 
regarding a factor with such a central role in the 
circadian rhythm as the melatonin, as also the 
data on the changed melatonin secretion model 
and its correlations with the polysomnographic 
parameters like oxygen saturation during sleep 
and arousal index in patients with sleep related 
breathing disorders, shine a light on the convo-
luted ethiopathogenesis of those disorders. 

An important limiting factor of the study that 
must be taken into consideration is the small 
number of participants with mild and moderate 
grades of OSAS, as also the relatively small num-
ber of individuals, of whom melatonin measure-
ments were taken. These factors show the need 
of additional studies with larger and more diverse 
cohort, which would solidify the current findings. 

Another limiting factor is that the study em-
ploys four time point measured melatonin val-
ues, which can create conception of the overall 
amount of secreted melatonin, but not of that 
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зират общото количество секретиран и екск-
ретиран мелатонин, което би било възможно 
чрез изследване на мелатони в урината.

Необходимо е по-детайлно изучаване на ме-
латониновата секреция и връзката и с дневни-
те симптоми при СОСА. Повдига се и въпросът 
за приложение на екзогенен мелатонин под 
формата на таблетки в избрани периоди от де-
нонощието и евентуално ресинхронизиращи-
ят ефект, който посоченият медикамент може 
да има при различни заболявания свързани с 
нарушен циркаден ритъм. Неясна е и ролята 
на екзогенния мелатонин при синдром на об-
структивна сънна апнея и дневна сънливост.

Всички тези въпроси биха били предмет на 
бъдещи детайлни научни разработки.

Статията е във връзка с научен проект  
от конкурса „ГРАНТ“ 2013,  

МУ – София, по договор 7/проект57/2013

of the excreted.  That would be possible through 
urine melatonin measurements. 

Further and more detailed research of melato-
nin and its correlation with the day time symp-
toms of OSAS is warranted. The possibility of exog-
enous administration in the form of tablets, given 
at an appropriately chosen time points, leading 
to circadian resynchronization and symptom im-
provement, should also be further researched. 
The role of exogenous melatonin administration 
in OSAS and excessive day time sleepiness is also 
uncertain.

 
All of these theoretical possibilities could be a sub-

ject of future thorough scientific and clinical studies. 

The article is related to a science project from  
the contest "Grant" 2013, Medical University - Sofia,  

by contract 7/project 57/2013
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