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Rezumat
Obiective. Obiectiv primar: identificarea unori pattern-uri 

anormale ale somnului la copiii cu ADHD sau TSA. Obiective 
secundare: compararea celor două patologii din punct de vedere 
ale profilului de somn (diferenţe și asemănări), identificarea unor 
factori agravanţi ale acestor modificări (ex: rutina de adormire 
sau igiena somnului deficitare, fragmentarea somnului, treziri 
nocturne, probleme respiratorii, bruxism etc.) 

Metode: Un lot de subiecţi cu TSA (nA = 30), un lot de 
subiecţi cu ADHD (nB = 30) și un lot martor de subiecţi sănătoși 
(nc = 30). Subiectii incluși în loturile A si B  reprezintă cazuri 
internate în Spitalul de Psihiatrie “Prof. Dr. Al. Obregia”. În ambele 
loturi s-a aplicat scala Albany (“Albany Sleep Problems Scale”) 
reprezentantului legal al copilului (părinte/ tutore). 

Rezultate: Trezirile nocturne, somnul agitat (mișcările 
membrelor), vorbitul în timpul somnului și necesitatea utilizării 
medicaţiei hipnoinductoare au fost principalele probleme 
identificate până acum în ambele loturi. În plus, în lotul de 
subiecţi cu ADHD au fost raportate frecvent probleme legate de 
rutina de adormire (ex: lipsa unui program regulat de somn) și 
hipersomnolenţa diurnă. Finalizarea rezultatelor obţinute este în 
progres. 

Concluzii: Modificările calitative ale somnului sunt comune 
în rândul pacienţilor cu ADHD sau TSA, fapt ce ar putea explica 
necesitatea utilizării unei medicaţii adjuvante. Măsurarea obiectivă 
a acestor pattern-uri (ex: polisomnografie) reprezintă o etapă 
necesară în viitor pentru investigarea tulburărilor de somn în 
Tulburarile de Spectru Autist  și ADHD.

Cuvinte cheie: rutina de adormire, tulburari de somn, ADHD, 
TSA
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Abstract
Objectives. Primary objective: identifying abnormal sleep 

patterns in children with ADHD or ASD. Secondary objectives: 
comparing the two pathologies from the point of view of the sleep 
profile (differences and resemblances), identifying the aggravating 
factors of these modifications (e.g. inappropriate bedtime routine 
or sleep hygiene, sleep fragmentation, nocturnal awakenings, 
breathing problems, bruxism etc.) 

Methods: A cohort of subjects with ASD (nA = 30), a group 
of patients with ADHD (nB = 30) and a control group of healthy 
subjects (nc = 30); Subjects included in groups A and B represent 
cases admitted to Dr. Al. Obregia Hospital for Psychiatry. 
Albany Sleep Problems Scale was applied to the children’s legal 
representatives (parent/tutor) in both lots. 

Results: Nocturnal awakenings, agitated sleep (limb 
movement), speaking during sleep and the need for hypnosis 
induction drugs have been the main problems identified so far in 
both groups. Moreover, problems related to bedtime routine (e.g. 
lack of a regular sleep schedule) and diurnal hypersomnolence 
have been frequently reported in the group of patients with 
ADHD. Completion of findings is still in progress. 

Conclusion: Sleep qualitative modifications are common in 
patients with ADHD or ASD, which could explain the necessity 
for adjuvant medication. The objective measurement of these 
patterns (e.g. polysomnography) represents a necessary stage 
in the future for the investigation of sleep disorders in ASD and 
ADHD patients. 
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