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Disposition



Formål

1. Undersøge effekten af  6 mg melatonin i den perioperative periode på 

søvn målt ved aktigrafi. 

2. Undersøge effekten af  6 mg melatonin på subjektiv søvn. 



1. Forekomsten af  søvn problemer er rapporteret op til 80% af  patienter med en 

kræftsygdom. 

2. Søvn problemer: I hele behandlingsforløbet for patienter med kræft.            

Diagnose – kirurgi – kemoterapi – liv efter kræft. 

3. Nedsat søvnkvalitet ved diagnose tidspunktet er forbundet med nedsat 

overlevelse. 

Baggrund



Kvinder med brystkræft



• Melatonin stigning aftenen → parathed til søvn

• Ønsker at imitere den naturlig rytme – 1 time før sengetid

• Stabiliserer stadium 3+4 søvn i løbet af  natten. 

• Tablet format – ”first pass” effekt – non-respondere. 

Melatonin administration







• Randomiseret, dobbelt blindet, placebo-kontrolleret lægemiddel forsøg. 

• 6 mg Melatonin vs. Placebo 1 time før sovetid. 

• Planlagt 2 x 120 patienter – 12 uger varighed. 

• Måler med aktigrafi og søvndagbog. 

Metode MELODY



DIAGNOSE

Dag - 12 OPERATION

Dag 0

INKLUSION

Dag - 7

Neuropsykologisk test

& test for depressionssymptomer (MDI)

Hver 14. dag: Spørgeskemaer og søvndagbog

Aktigraf måling

AFSLUTNING

Dag 84SVAR

Dag 14

UDSKRIVELSE

Dag 1

Daglig: Spørgeskemaer og 

søvndagbog

Neuropsykologisk test

& test for depressionssymptomer (MDI)

Adspørges om 

bivirkninger

MELATONIN 6mg eller PLACEBO x 1 dgl.

13 uger

MDI MDI

Dag 28 Dag 56

1 2 3 4 5 76

Telefon 

opkald 



Operation

Dag 0

Inklusion 3 dage 

preoperativt

PRE 3/2

Aktigrafi

Histologi

Dag 14

Søvn dagbog dagligt

PRE1 PO123 PO456 PREMIK

MELATONIN 6mg eller PLACEBO x 1 dgl.



• Tid i sengen (TIB) – tid brug fysisk i sengen.

• Total søvn tid (TST) – varighed fra søvn forsøg til opvågning. 

• Vågen efter indtræden af  søvn (WASO) – minutter vågen om natten. 

• Søvn latens (SL) – minutter fra søvnforsøg til indtræden af  søvn. 

• Antal opvågninger (NOA)- i natperioden på 5 min eller over.

Dagtid

• Antal lurer (NON), Søvn tid (ST) og vågen periode (WT). 

Endepunkter

















• Samlet set er søvnen for forsøgsdeltagerene inden for normal området (SE 

over 85%). 

• Melatonin forbedrede SE med 4-5% 2 uger postoperativt.

• Melatonin forbedrede WASO med 15-26 min 2 uger postoperativt.

• Melatonin havde ingen effekt på subjektiv søvn. 

Konklusioner



• Finalt dimensioneret studie for udtale sig endeligt. 

• Spændende siden ↓  SE og ↑  WASO er forbundet med reduceret langtids

overlevelse. 

• Hos brystkræft overlevere vist at 3 mg over 4 måneder ↑ subjektiv søvn uden 

bivirkninger. 

Fremtids perspektiver




