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Tulburările de somn reprezintă o 
comorbiditate frecventă în practica psihiatrică 
pediatrică, fiind factor agravant pentru 
simptomatologia ADHD-like.

Mai mult decât atât, ultimul deceniu 
a adus cu sine punerea în evidență a 
sistemului glimfatic şi a importanței cruciale a 
somnului în modularea cantității de proteine 
intracorticale. Pe scurt, sistemul glimfatic se 
referă la modificarea permeabilității capilarelor 
cerebrale în timpul somului în vederea epurării 
produşilor metabolici în exces şi a proteinelor 

Sleep disorders are frequent comorbidities 
for pediatric mental health disorders, being 
one of the augmenting factors for ADHD-like 
symptoms.

Moreover, the last decade brought with 
it a huge advancement in brain and sleep 
research: the discovery of the glymphatic 
system, which substantiated the crucial 
importance of sleep in modulating the amount 
of intracortical proteins. Briefly, the glymphatic 
system consists of the brain’s capillaries, 
whose diameter  and permeability increase 
during sleep, allowing for metabolic waste 
and excess proteins to be cleared from the 

rezultate în urma activității corticale zilnice. 
Alterări ale duratei somnului duc la o creştere 
a acumulării de proteine intracerebrale, cu 
scăderea transmisiei sinaptice în anumite zone 
cerebrale şi cu modificarea inhibiției laterale şi 
a activității celulelor gliale. Astfel, tulburările 
de somn netratate, cu evoluție lungă, duc la 
patologii neurodegenerative. 

Lucrarea de față îşi propune să analizeze 
ipoteza etiologiei simptomelor psihiatrice 
comorbide tulburărilor de somn la copil 
şi adolescent din perspectiva ineficienței 
funcționale a sistemului glimfatic.

brain. Sleep disturbances hamper this process, 
leading to an accumulation of proteins in 
the cortex, with a consecutive decrease in 
synaptic transmission and alterations in 
lateral inhibition and glial activity. Thus, 
long-evolving, untreated sleep pathologies 
will, ultimately, lead to neurodegenerative 
disorders.  

The present work aims to analyze 
etiological hypotheses for comorbid 
psychiatric symptoms of sleep disorders in 
children and adolescents with mental health 
disorders from the perspective of glymphatic 
functional inefficiency.  
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