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Somnul şi percepţia  nevăzută a luminii albastre

Introducere
În ultimele decenii s-au acumulat dovezi că, pe 

lângă rolul vizual, lumina are implicaţii în fiziologia 
umană, aşa cum se întâmplă şi în fiziologia regnului 
vegetal. Lumina , în special cea cu lungime de 
unda scurtă, influenţează secreţia hormonală, 
ritmul cardiac, vigilenţa, secreţia de melatonină, 
termoreglarea, performanţele cognitive şi expresia 
genelor cu rol în cronobiologie [1,2].

 Ultimele trei decade abundă în  informaţii în 
acest sens, odată cu descoperirea melanopsinei, 
a sensibilităţii la lumina albastră şi a rolului ei non 
vizual, prin intremediul conexiunilor dintre retină 
şi structurile cerebrale (talamus, hipotalamus, 
arii non vizuale de pe scoarţa cerebrală). Ochiul 
uman percepe lumina şi culorile în funcţie de 
prelucrarea diferitelor lungimi de undă care ajung 
la nivelul fotoreceptorilor. Deşi nu sunt distinşi 
mereu ca individualităţi, s-au folosit termenii de 
lumină monocromatică pentru uşurarea exprimării, 
albastru pentru lungimile de undă între 459–485 
nm şi verde pentru lungimile de undă între 510-
560 nm.

Ritmul circadian sub spectrul luminii 
albastre

Expunerea la lumină strălucitoare în timpul 
zilei creşte atenţia, îmbunătăţeşte memoria, 
creşte viteza de reacţie, scade somnolenţa. 
Expunerea prelungită la lumină disturbă, însă,  
ritmul circadian,  prin întârzierea somnului şi 
perturbarea fazelor somnului, iar consecinţele 
sunt scăderea atenţiei, a memoriei, a vitezei de 
reacţie şi somnolenţa în timpul zilei.  Se cunoştea 
sensibilitatea maximă a celulelor cu rol vizual 
(celule cu conuri şi bastonaşe) la lumina verde,  
însă experimentele arătau ca lumina albastră este  
mai eficace în amânarea somnului comparativ cu 
cea verde. Mai mult, în anii “90, Czeisler a dovedit 

că expunerea la lumina albastră (cu lungime 
de undă între 459–485 nm) influenţează ritmul 
circadian, inclusiv la persoanele  nevăzătoare care 
au intacţi globii oculari [3].

Fotoreceptori nonvizuali 
Lucrurile au început să se clarifice din  1998, 

când au fost descrise  celulele ganglionare 
retiniene intrinsec fotosensibile,  cu  melanopsina 
ca fotoreceptor [4] . Acestea  sunt sensibile la 
lumina albastră, au rol nonvizual  încă incomplet 
elucidat, sunt  răspândite pe toată suprafaţa retinei 
cu densitate scăzută şi sunt conectate la diverse 
structuri cerebrale. Prin intermediul tractului 
specializat retinohipotalamic proiecteză direct 
şi indirect via nucleul suprachiasmatic în ariile 
cerebrale implicate în reglarea vigilenţei.

Stimularea celulelor retiniene intrinsec 
fotosensibile influenţează ritmurile de somn-veghe 
şi nivelele de  melatonină prin sinapsa directă cu 
nucleul suprachiasmatic (ceasornicul creierului) 
care are conexiuni cu glanda pineala. Cercetări 
recente sugerează că fotoreceptorii din conuri 
contribuie substanţial la răspunsul non-vizual 
de la începutul expunerii la lumină, în timp ce 
melanopsina este fotopigmentul circadian primar 
implicat în expunerea la lumina de lungă durată 
[5].

 
Lumina strălucitoare și somnul
Dacă activarea melanopsinei este benefică 

în timpul zilei, putând chiar să îmbunătăţească 
calitatea somnulu, în timpul serii poate genera o 
serie de efecte nedorite. Lumina puternică şi în 
special lumina albastră, prezentă seara înainte de 
culcare creşte latenţa somnului [2,6].

Studiile au dovedit intârzierea somnului  şi 
întârzierea fazei de somn REM la persoanele 
care, în ora de dinainte de culcare, citesc de pe 
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O faţă a saltelei are o duritate mai mare 
deoarece sugarii au nevoie de o suprafaţă 
tare pe care să doarmă în perioada în care 
nu se pot întoarce singuri. Acest tip de su-
prafaţă îi împiedică să se afunde în saltea 
şi îi ajută să respire normal. 

Când bebeluşul  începe să aibă primele 
mişcări independente, este bine să doarmă 
pe o suprafaţă mai puţin fermă. Astfel, 
cealaltă faţă a saltelei este mai moale şi se 
adaptează la mişcările copilului, susţinând 
corect corpul aflat în dezvoltare.
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DORMEO BABY
Pentru că ştim cât de important este 
somnul celor mici, am creat o saltea 
specială care să îi ajute să crească 
sănătos. 
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dispozitive electronice emiţătoare de lumină 
(Ebook), comparativ cu cei care citesc de pe hârtie 
şi beneficiază de lumină indirectă. În timpul citirii 
de pe Ebook s-au înregistrat scăderea activităţii 
EEG a undelor delta/tetha şi  întârzierea secreţiei 
de melatonină. Deşi durata totală a somnului a 
fost aceeaşi în cele două grupuri de studiu, chiar 
dacă ora de instalare a somnului a fost diferită, 
cei care au folosit Ebook au raportat a doua zi un 
grad mai mare de somnolenţă, posibil consecinţă a  
tulburărilor în fazele somnului. 

Expunerea la lumină în orele dinainte de 
culcare, când sistemul circadian este cel mai 
vulnerabil la lumină, întârzie apariţia somnului, 
probabil prin creşterea atenţiei şi inhibarea 
hormonului promotor al somnului – melatonina. În 
timp ce acest lucru poate să-i ajute pe lucratorii de 
noapte pentru a fi mai alerţi şi a avea rezultate mai 
bune în sarcinile de lucru, repercursiunile cronice 
ale expunerii la lumină noaptea se pot concretiza 
în apariţia tulburărilor de somn severe, a depresiei 
şi a bolilor cardio-vasculare [8].

Lumina albastră și melatonina
Nivelul de melatonină (hormon pineal 

cu vârf secretor pe timpul nopţii, cu rol în 
inducerea somnului) este controlat de nucleul 
suprachiasmatic(NSC), iar  lumina albastră 
influenţează  secreţia de melatonină via 
modificarea activităţii NSC [9]. Într-un experiment 
din 2003, Brainard et al au comparat supresia de 
melatonină la subiecţi umani în timpul a 6,5 ore 
de expunere nocturnă la lumina monocromatică 
verde şi albastră – lumina albastră a suprimat 
secreţia de melatonină pe o perioadă de două ori 
mai mare decât lumina verde [2]. În 2011 un studiu 
realizat pe 60 de adulţi sănătoşi expuşi timp de 2 
ore seara la lumină cu diferite lungimi de undă a 
provocat o suprimare dependent de lungimea de 
undă a melatoninei salivare, astfel încât lumina 
albastră a dus la o secreție semnificativ atenuată, în 
special după 90 de minute de expunere la lumină, 
şi care a persistat şi după expunere [5].

Pe termen lung, amânarea repetată a 
somnului scade concentraţia de melatonină şi 
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duce la dezechilibre în sistemul imun şi protecţia 
antitumorală, deoarece, pe lângă rolul de promotor 
al somnului, melatonina are rol în activitatea 
celulelor T helper, secreţia de IL-2 [10]  şi este un 
antioxidant mai potent chiar decât glutationul 
sau vitamina E. Întârzierea somnului sau absenţa 
totală a somnului pe timpul nopţii creşte riscul de 
a dezvolta anumite tipuri de neoplasme (de sân, 
de colon), posibil prin  perturbarea secreţiei de 
melatonină şi a sistemului imun.

Albastrul în cotidian
În viaţa cotidiană, expunerea la lumină cu 

spectru albastru a crescut odată cu folosirea 
surselor de iluminat cu randament crescut şi 
cu accesul mai facil la dispozitive electronice 
(televizoare, calculatoare, tablete, Ebook-uri, 
telefoane inteligente). Mai mult, dispozitive cu 
lumină albastră sunt folosite pentru tratarea 
depresiei premenstruale, a bulimiei, a tulburărilor 
de dispoziţie şi în prezent se testează posibilul 
efect terapeutic în demenţe [2].Beneficiile şi 
consecinţele negative ale luminii albastre depind 
de perioada din zi în care se efectuează expunerea.

Încă parţial cunoscute, efectele nefavorabile 
ale expunerii la lumină în timpul nopţii, perioadă 
rezervată somnului, nu pot fi negate. O expunere 
de 30 minute la lumină albastră cu o oră înainte 
de culcare întârzie debutul somnului cu mişcări 
rapide oculare cu 30 de minute [2]. Pentru a reduce 
consecinţele se recomandă evitarea folosirii de 
dispozitive emiţătoare de lumină albastră în orele 
de dinaintea somnului sau purtarea de ochelari 
speciali, care filtrează lumina albastră, de către 
persoanele care lucrează în ture de noapte. 

Astfel lumina albastră cu rol nonvizual, îşi 
dovedeşte importanţa atât prin prezenţa în timpul 
zilei,  cât şi prin absenţă, pe timpul nopţii.
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