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Tulburările din spectrul autist (TSA) sunt 
tulburări complexe de neurodezvoltare 
care afectează toate ariile developmentale. 
Copiii cu TSA prezintă în grade variate 
afectarea limbajului şi a comunicarii sociale 
şi particularităţi comportamentale, precum 
interese bine circumscrise şi stereotipii. Pe 
langă simptomatologia caracteristică, se 
asociaza adesea comorbidităţi: tulburări 
gastro-intestinale, epilepsie, tulburări de 
integrare senzorială, tulburări de somn.

Tulburările de somn sunt frecvent întalnite 
in rândul copiilor diagnosticaţi cu TSA, având 
o prevalenţă între 40%-80%. In multe dintre 
cazuri se pare ca tulburările de somn persistă 
la adolescenţă şi chiar la vârstă adultă. 

Clinic
Initierea si mentinerea somnului la copiii 

cu TSA sunt problemele citate cel mai des de 
catre parinti. Intarzierea inducerii somnului 
cu mai mult de 1 ora si treziri nocturne cu 
durata de 2-3 ore sunt intalnite frecvent, mai 
ales la copiii cu varsta mai mica de 4 ani. La 
fel ca in populatia generala, insomnia de 
adormire la copiii cu TSA se poate datora 
rutinelor inadecvate de somn, prea complexe 
si care nu permit deprinderea autoreglarii 
pentru adormire. Desi problemele de somn 
pot avea componenta comportamentala, 
se pare ca exista un deficit de reglare a 
ritmului nictemeral, cu patternuri neregulate 
de somn-veghe si variabilitate zilnica a 
orelor de adormire si de trezire. Exista o 
ipoteza conform careia copiii cu TSA au o 
vulnerabilitate crescuta a ciclului somn/veghe 
la stimuli externi, producand treziri frecvente 
si o durata mai mica a orelor de somn/24 h. 
Peste 70% dintre acesti copii au o intarziere in 
dezvoltarea ritmului circadian cu cel puțin 5 
luni fata de copiii cu dezvoltare tipica.
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somnului la copiii cu TSA se coreleaza cu 
agravarea simptomatologiei specifice în 
activitățile zilnice, accentuarea deficitului 
social şi a comunicarii, creşterea timpului 
petrecut în ritualuri nefunctionale, stereotipii 
motorii şi comportamente autoagresive. De 
asemenea, deprivarea de somn determina 
comportamente disruptive, hiperactivitate, 
dificultati de concentrare şi atenție, toleranța 
scazuta la frustrare, irascibilitate, regres psihic 
sau stagnare în achizitiile psihice, sociale şi de 
limbaj. Stresul asociat părinților şi persoanelor 
din familiile copiilor cu TSA şi probleme de 
somn este important şi poate determina 
scaderea randamentului util al familiei, 
probleme în cuplu, la locul de munca şi în 
acceptarea propriului copil. 

 Etiologie
Etiologia tulburarilor de somn in TSA 

nu este cunoscuta, dar se presupune ca se 
dezvolta în urma interactiunii unor factori 
neurobiologici, genetici, comportamentali si 
ambientali.

Tulburarile de somn s-ar putea datora 
bolii de baza, tulburarii autiste, prin faptul ca 
exista un deficit de interpretare a semnalelor 
ambientale care contribuie la dezvoltarea 
ritmului circadian. Cel mai important 
factor extern pentru sincronizarea ceasului 
biologic intern cu mediul este raportul 
lumina/intuneric în 24 ore. Orarul meselor şi 
interacțiunea sociala contribuie de asemenea 
la formarea în primele 12-16 săptămâni de 
viața extrauterina a ritmului circadian. La copiii 
cu TSA, în special la cei cu simptome severe, 
este important deficitul în interpretarea 
semnalelor sociale, iar tulburarile de integrare 
senzoriala şi hipersenzitivitatea la lumina 
pot determina o raportare atipica la factorul 
lumina/intuneric în 24 ore. 

Rezistenta la schimbare specifica copiilor cu 
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TSA, flexibilitatea comportamentala redusa şi 
dificultatile de adaptare fac dificila stabilirea 
în familie a unei rutine adecvate de somn, cu 
ora de culcare inconsecventa şi uneori ritualuri 
complexe înainte de ora de culcare.

Mulți dintre copiii cu TSA au modificari ale 
EEG şi ale ritmului somn/veghe, sugerand 
o alterare a sistemului stimulare/inhibitie 
la nivel cortical. Au fost presupuse deficite 
de funcționare ale axului hipotalamo-
hipofizo-corticosuprarelalian, ale sistemului 
serotoninergic şi a productiei de melatonina 
la acesti copii. Sistemul de neurotransmitatori 
ce implica acidul gama-aminobutiric, 
dopamina şi serotonina şi hormoni precum 
melatonina participa la dezvoltarea ritmului 
circadian şi a ciclului somn/veghe. Aria 
preoptica a hipotalamusului promoveaza 
somnul folosind GABA ca neurotransmitator. 
Axonii neuronilor implicați în somn din 
aria preoptica se proiecteaza în regiuni 
corticale responsabile de trezire. Inhibarea 
acestor neuroni promoveaza somnul. În TSA, 
migrarea şi maturarea neuronilor GABA-
ergici sunt afectate. Astfel, una dintre ipoteze 
arată ca deficitul de somn la copiii cu TSA 
poate fi consecinta unei disfunctii a cailor 
monoaminergice. 

Serotonina este un neurotransmitator 
considerat a fi implicat atât în TSA cât şi în 
reglarea somnului. Modificari în sistemul de 
transmitere serotoninergica au fost evidentiate 
la copiii cu TSA, constand într-o sinteza 
crescuta de serotonina, variabilitate genetica a 
transportorului de serotonina şi a momoamin 
oxidazei responsabila pentru metabolizarea 
acesteia. Se considera ca serotonina 
promoveaza trezirea şi inhiba somnul REM. 

Serotonina este un precursor 
de melatonina. Sinteza scazuta a 
neurohormonului melatonina şi felul în care 
acesta moduleaza transmiterea sinaptica 
pot determina alterarea ritmului circadian la 
copiii cu TSA. Au fost găsite niveluri scăzute 
de melatonina în timpul nopții la copiii 
cu dezvoltare atipica şi excretia urinara a 
metabolitilor melatoninei a fost găsită ca 
fiind semnificativ mai mica decât la copiii cu 
dezvoltare tipica, mai important în perioada 
prepubertara. Nu se cunoaşte o corelatie 
intre severitatea simptomatologiei autiste şi 

nivelul de melatonina, mai ales ca modificari în 
sinteza şi metabolizarea acestui neurohormon 
se asociaza cu deficitul intelectual şi în absenta 
tulburarii autiste. 

În multe cazuri, tulburarea de dezvoltare 
se asociaza cu probleme medicale sau 
comorbiditati psihiatrice. Tulburari de 
tranzit intestinal sunt prezente la mai mult 
de jumătate din copiii diagnosticati cu TSA, 
disconfortul abdominal putand contribui la 
trezirile nocturne frecvente. Epilepsia este 
diagnosticata la o treime din copiii cu TSA, 
chiar mai des la cei cu simptomatologie severa. 
Crizele convulsive pot afecta arhitectura 
somnului, iar deprivarea de somn poate 
facilita aparitia convulsiilor. Comorbiditatile 
psihiatrice se întâlnesc la peste 50% din cazuri. 
Tulburari anxioase, tulburarea hiperchinetica 
cu deficit de atenție, tulburari afective necesita 
tratament medicamentos, care poate afecta 
ritmul somn/veghe la copiii cu TSA.

Tratament
Nu s-a ajuns la o concluzie în ceea ce 

priveşte eficacitatea tratamentelor în 
tulburarile de somn la copiii cu TSA. După 
eliminarea posibilelor probleme medicale 
ce pot influența somnul, interventiile 
comportamentale sunt primul pas. Măsurile 
comportamentale aplicate consecvent 
imbunatatesc ora de adormire şi scurteaza 
timpul petrecut noaptea pentru readormire. 
Reducerea stimulilor din mediu este necesara, 
pastrand o camera întunecata, liniştita şi 
racoroasa pentru somn, în special la copiii 
care prezinta tulburari senzoriale. Unii din 
aceştia au hipersensibilitate pentru anumite 
texturi sau zgomote, astfel încât măsurile 
de confort pot să fie diferite pentru anumiti 
indivizi. Unii copii pot sa prefere zgomotul 
alb sau sunete linistitoare, alții pot să se simtă 
bine infasati sau cu pijamale din diferite 
materiale. Stabilirea unei rutine de somn, cu 
durata de 20-30 minute, cu comportamente 
care promoveaza somnul şi fără utilizarea 
mijloacelor electronice în acest moment reduc 
variabilitatea orei de culcare. Mentinerea 
orelor de culcare şi trezire relativ constante 
ajuta copiii cu tulburari ale ciclului somn/
veghe. Reducerea stimulilor externi înainte 
de adormire, invatarea copilului sa adoarma 
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singur şi eliminarea stimularii emotionale 
sau comportamentale nocturne antrenează 
autoreglarea pentru inducerea somnului 
şi reduce timpul de readormire în cazul 
trezirilor nocturne. Se recomanda evitarea 
consumului de alimente stimulante sau 
cantitati crescute de lichide înainte de culcare, 
iar activitatea fizica organizata în timpul zilei 
poate imbunatati calitatea somnului nocturn. 
Fototerapia poate ajuta reglarea somnului la 
copiii cu probleme ale ritmului circadian. 

Nu exista tratamente psihofarmacologice 
specifice pentru tulburarile de somn în TSA. 
Administrarea de melatonina 1-3 mg cu 30 
minute înainte de culcare poate ameliora 
inducerea somnului, dar timpul scurt de 
injumatatire nu permite controlarea trezirilor 
nocturne frecvente. Totuşi, în unele cazuri, 
a fost observata creşterea duratei totale a 
somnului. Melatonina poate fi administrata 
şi pentru ameliorarea ritmului circadian, în 
momente cheie pentru a devansa sau pentru a 
amâna ora de adormire.

Pentru cazurile în care măsurile 
comportamentale şi administrarea 
melatoninei nu amelioreaza problemele 
de somn în TSA, au fost studiate clonidina, 
mirtazapina şi gabapentin. În situatiile în 

care exista comorbiditati psihiatrice, este 
posibil ca tratamentul afectiunii adiacente 
sa contribuie la ameliorarea problemelor de 
somn, fie prin efectul sedativ, fie prin tratarea 
conditiei psihiatrice. Astfel, risperidona 
poate ameliora comportamentele disruptive, 
auto şi heteroagresive şi comportamentele 
stereotipe, dar prin efectul sedativ poate 
contribui la reducerea timpului de adormire. 
Antiepilepticele administrate la copiii cu TSA şi 
epilepsie pot de asemenea imbunatati timpul 
pana la inducerea somnului. Totuşi, nu se 
recomanda administrarea acestor preparate 
doar pentru insomnie la copiii cu TSA. 
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