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GREșEALA DE DIAGNOSTIC SAU COMORBIDITATE îNTRE 
TULBURăRILE PERVAZIVE DE DEZVOLTARE șI TULBURAREA 
HIPERCHINETICă CU DEFICIT DE ATENŢIE LA VâRSTE MICI? 

DIAGNOSIS ERROR OR COMORBIDITY OF PERVASIVE DEVELOP-
MENTAL DISORDER AND ATTENTION DEFICIT/HYPERACTIVITY 
DISORDER IN SMALL AGES?
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STUDIU CLINIC/ CLINICAL STUDY

REZUMAT

În activitatea clinică întâlnim frecvent copii care prezintă o simptomatologie polimorfă: întârziere în dezvoltarea limbajului, 
deficit de interacțiune socială, patternuri restrânse și repetitive de comportamente și interese, hiperactivitate, deficit de atenție, 
contact vizual nesusținut, apetit idiosincrasic, ecolalie, joc stereotip. Aceste simptome determină o mulțime de dezacorduri pri-
vind încadrarea nosologică: Tulburare pervazivă de dezvoltare (TPD) sau ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) 
cu debut precoce?
Obiective. Principalele obiective ale acestui studiu sunt identificarea frecvenței Autismului infantil și a Autismului atipic, uti-
lizând un instrument validat științific, într-un lot de copii cu simptomele polimorfe descrise mai sus și evaluarea comorbidității 
dintre ADHD și Tulburările pervazive de dezvoltare. 
Metoda. Am evaluat un  lot de 76 copii cu vârste cuprinse între 2,6 și 6,6 ani, referiți Clinicii de Psihiatrie a Copilului și Ado-
lescentului, Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alex. Obregia” București pentru prima dată pentru simptomele de mai sus. 
Pentru diagnostic am aplicat scalele ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule) și ADHD RS (Attention Deficit Hy-
peractivity Disorder – Rating Scales, versiunea pentru părinți). Datele au fost interpretate statistic cu ajutorul SPSS 17.
Rezultate. După aplicarea instrumentelor de diagnostic (ADOS si ADHD RS) într-un lot cu simptome polimorfe, am obținut 
următoarele rezultate:

 ● 19,74 % au fost diagnosticați cu Autism infantil, 
 ● 10,53 % cu Autism atipic și
 ● 69,74% cu întârziere în dezvoltarea limbajului expresiv (IDLE). 
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ADHD este comorbid cu Autismul infantil în 62.26% din cazuri, cu Autismul atipic în 87.5% din cazuri și în 20% din cazuri 
cu IDLE. 
ADHD tipul combinat a predominat atât în lotul diagnosticat cu Autism infantil (43.4%) cât și în lotul cu Autism atipic (62.5%) 
și în cel cu IDLE
Cuvinte cheie: tulburări pervazive de dezvoltare, ADHD, diagnostic, comorbiditate

ABSTRACT

In clinical practice frequent we meet children with polymorphic symptoms: delay in language development, deficits in social in-
teraction, repetitive behaviours or interests, hyperactivity, major attention deficit, poor eye contact, idiosyncratic appetite, echola-
lia, stereotype play. All these symptoms lead to a lot of disagreement about nosological enframe:  PDD (Pervasive Developmental 
Disorder) or early onset of ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder)?
Objective. The main of this study is to identify using scientifically validated diagnostic tools the percentage of children with 
PDD in a sample with polymorphic symptoms described above and to evaluate the comorbidity between ADHD and PDD.
Method. We evaluate a sample of 76 children 2.6 – 6.6 years old referred to Child and Adolescent Psychiatry Department, „Prof. 
Dr. Al. Obregia” Psychiatry Hospital, Bucharest, Romania, for the first time for the symptoms described above. For diagnostic we 
applied ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule) and ADHD RS (Attention Deficit Hyperactivity Disorder – Rating 
Scales, parent version). We interpret statistical the dates using SPSS version number 17. 
Results. After applying a diagnostic tools (ADOS and ADHD RS) in a sample with polymorphic symptoms we obtain the 
following results:

 ● 19,74 % of the sample was diagnosed with Autism Disorder, 
 ● 10,53 % with Autistic Spectrum Disorder and 
 ● 69,74% with Delay in language development (LDD). 

ADHD was comorbid with Autistic disorders in 62.26% of cases, with Atypical autism in 87.5% of cases and in 20% of cases 
with Delay in language development. 
ADHD combined type predominate both in Autistic sample (43.4%) and in Atypical autism sample (62.5%) and also in Delay 
in language development sample.
Key words: pervasive developmental disorder, ADHD, diagnosis, comorbidity

INTRODUCERE

În activitatea clinică întâlnim frecvent copii cu 
simptome polimorfe: întârziere în dezvoltarea lim-
bajului, deficit de interacţiune socială, comportamen-
te sau interese repetitive, hiperactivitate, deficit de 
atenţie, contact vizual nesusţinut, apetit idiosincrasic, 
ecolalie, joc stereotip. Toate aceste simptome duc la o 
mulţime de dezacorduri cu privire la încadrarea no-
sologică: TPD (Tulburare pervazivă de dezvoltare) 
sau ADHD cu debut precoce (Attention Deficit / 
Hyperactivity Disorder)? 

Atât ICD-10 cât și DSM-IV prevăd în mod clar 
că ADHD nu ar trebui să fie diagnosticat în prezenţa 
unei tulburări pervazive de dezvoltare. Totuși, în prac-
tica clinică, ADHD este frecvent comorbid cu TPD 
și necesită un tratament adecvat. Din aceste motive, 
ghidurile NICE vin să clarifice faptul că este posibil 

ca ADHD și TPD să coexiste și că diagnosticul de 
ADHD ar trebui să se stabilească pe baza simptome-
lor principale, indiferent de comorbiditate. În practica 
clinică, acest lucru este deja pus în aplicare de majori-
tatea specialiștilor (Sinzig et al, 2008).

Există dovezi că TPD și ADHD pot apărea se-
parat și sunt ușor de recunoscut ca “tulburări”’, dar 
faptul ca pot fi comorbide a fost invocat de către nu-
meroase studii (Goldstein et Schwebach, 2004, Re-
iersen et al., 2007). 

În 1990, Gillberg și colaboratorii săi au demon-
strat pe un lot de copii diagnosticaţi cu autism înainte 
de vârsta de 3 ani, că autismul a fost relativ stabil în 
timp, 75% îndeplinind în continuare criteriile de Au-
tism dupa 2 ani. La restul de 25% dintre acești copii 
nu s-a putut menţine diagnosticul după 2 ani. Ei au 
îndeplinit criteriile pentru altă tulburare de dezvolta-
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re sau pentru ADHD (Gillberg et al., 1990). În alte 
grupuri studiate (Chawarska, et al., 2009) s-au găsit 
rezultate similare.

Într-un studiu efectuat pe mai mult de 300 de 
copii preșcolari diagnosticati cu TPD, majoritatea 
au indeplinit încă criteriile DSM-IV pentru Au-
tism, Tulburarea Asperger, sau de Tulburare globală 
de dezvoltare dupa 2 ani de la diagnostic. Cu toa-
te acestea, la aproximativ 1 din 10 nu s-a mai pu-
tut susţine diagnosticul de TPD, dar au îndeplinit 
criteriile pentru alt diagnostic cum ar fi Tulbura-
rea de învăţare sau ADHD. Rata comorbidităților 
(Tulburări de vorbire și limbaj, ADHD, Tulburare 
de opoziţie, probleme gastro-intestinale, epilepsie, 
dificultăţi de învăţare) în grupul cu TPD a variat 
de la aproximativ 10% la 60%, acest lucru fiind in-
dependent de diagnosticul clinic original de TPD 
(Fernell et al, 2010).

În 2010, pe baza rezultatelor a numeroase studii, 
Gillberg s-a referit la o categorie de copii care prezin-
tă, înainte de vârsta de 3 (-5) ani,  simptome afectând 
mai multe domenii: 

(a)  dezvoltare generală, 
(b) dezvoltarea comunicării și limbajului, 
(c) relaţionarea socială, 
(d) coordonarea motorie, 
(e) atenţia, 
(f ) activitatea, 
(g) comportamentul, 
(h) somnul  și / sau 
(i)  starea de spirit.
Autorul vorbește despre Early Symptomatic 

Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical 
Examinations – ESSENCE, un acronim care aco-
peră sub umbrela lui sindroame, cum ar fi TPD, 
ADHD, Tulburarea de opoziţie, Tulburarea de 
achiziţie a limbajului, dificultăţi de învăţare, Ticu-
rile/Sindromul Tourette, Tulburarea bipolară, Sin-
droame comportamentale, Sindroame epileptice 
rare, Tulburarea reactivă de atașament și alte tulbu-
rări de dezvoltare. 

Autismul și alte tulburări pervazive de dezvoltare 
sunt diagnosticate clinic pe baza modificărilor dis-
tinctive ale comportamentului și dezvoltprii copilului. 
Există un consens larg în rândul clinicienilor și cer-
cetătorilor, care susţin ipoteza că autismul și sindroa-
mele asociate reprezintă suprafaţa sau manifestările 
fenotipice ce au la baza genotipul biologic denumit și 
diateza neurobiologică (Wolkmar et al., 2005). Aceste 
condiţii sunt uneori descrise ca tulburări neuro-com-

portamentale sau neuropsihiatrice, pentru a sublinia 
bazele lor neurobiologice.

Atât TPD cât si ADHD sunt tulburări neuro-
developmentale cu debut în copilărie care afectează 
circuitele cheie fronto-striatale și fronto-parietale, de 
mare importanţă pentru funcţiile executive (Sinzig et 
al, 2008). Este posibil ca suprapunerea simptomelelor 
să fie rezultatul unor mecanisme comune fetale care 
interferează cu programarea normala a celulor în pe-
rioadele critice din timpul sarcinii, și ca acest proces 
să se datoreze mai multor factori genetici, de mediu, 
materni, și chiar transgeneraţionali (Zimmerman et 
Connors, 2010).

Datele din literatura de specialitate sugerează că 
există o suprapunere „genetică” importantă între TPD 
și ADHD (Gillberg, 2007), și cercetările au continuat 
să sugereze că mediul de dezvoltare a fătului este mo-
tivul pentru apariţia tulburărilor de neurodezvoltare, 
ca rezultat al sensibilităţii genetice ce poate fi influen-
ţată de diverși factori în timpul vieţii prenatale. 

TPD și ADHD reprezintă un fenotip complex, 
cu un grad ridicat de heritabilitate. Ambele sunt ca-
racterizate prin modificarea comportamentului și un 
pattern similar de „relaţionare socială” (Smalley et al. 
2006). Simptomele ADHD sunt prezente în 80% 
din cazurile de TPD (Pearson et al. 2006), în timp ce 
ADHD și TPD coexistă la 50% dintre pacienţi (Gill-
berg, 2006). 

În unele cazuri, specialiștii atrag atenţia asupra 
faptului că autismul poate fi pierdut din vedere la co-
piii cu hiperactivitate, și poate fi demascat doar după 
tratarea cu succes a hiperactivităţii. Stilul haotic și 
dezorganizat prin hiperkinezie poate face dificilă ob-
servarea anomaliilor specifice de comunicare de tip 
autist (Taylor, 2005).

Copiii cu TPD care au ADHD comorbid au 
adesea dificultăţi, chiar mai mult decât alţi copii cu 
autism sau sindrom Asperger, în atingerea obiective-
lor sociale ce presupun controlul comportamentelor 
impulsive sau deranjante în timpul perioadelor de 
instruire sau de interacţiune socială. Există dovezi că 
prezenţa acestor simptome sunt, uneori, responsabi-
le pentru o interpretare dignostică eronată, în care 
copiii cu Autism înalt funcţional sau cu Sindrom 
Asperger sunt greșit diagnosticaţi ca având numai 
ADHD sau Întârziere în dezvoltarea limbajului 
(Hayashida et al, 2010). De asemenea, unii copii cu 
ADHD și cu comportamente sau arii de interese re-
petitive pot fi consideraţi ca fiind autiști din cauza 
neatenţiei lor severe.
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OBIECTIVE

Obiectivul principal al acestui studiu este identi-
ficarea, folosind instrumente de diagnostic validate 
știinţific, a frecventei TPD într-un lot de copii care 
prezinta simptomele polimorfe descrise mai sus. Un 
al doilea obiectiv este de a evalua comorbiditatea între 
ADHD și TPD.

METODA

Am evaluat un eșantion de 76 de copii, cu varste 
cuprinse între 2.6 - 6.6 ani, care au fost evaluați pen-
tru prima dată în Clinica de Psihiatrie a Copilului și 
Adolescentului al Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. 
Dr. Al. Obregia”, București, România. Simptomele 
principale ale acestor copii au fost: întârziere în dez-
voltarea limbajului, deficite în interacţiunea socială, 
comportamente sau interese repetitive, hiperactivita-
te, deficit de atenţie, contact vizual nesustinut, apetit 
idiosincrasic, ecolalie, joc stereotip. 

În procesul de diagnostic am utilizat scalele 
ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule) 
și ADHD-RS (Attention Deficit Hyperactivity Di-
sorder – rating scale, versiunea pentru parinti). Testele 
au fost aplicate de către un psiholog clinician. 

După aplicarea ADOS au fost obţinute următoarele 
categorii de diagnostic: Autism infantil, Autism atipic și 
Întârziere în dezvoltarea limbajului expresiv. Am consi-
derat semnificativ pentru ADHD un scor de peste 28 de 
puncte pe scala ADHD- RS. Rezultatele au fost prelu-
crate statistic folosind SPSS varianta 17.

REZULTATE 

Distribuţia lotului în funcţie de vârstă este repre-
zentată în figura 1.

Repartiția în funcție de gen este reprezentată în 
Figura 2.

Figura 2. Distribuţia lotului in functie de gen

După aplicarea ADOS au fost obţinute următoare-
le categorii de diagnostic: 

• 19,74% din eşantion a fost diagnosticat cu Au-
tism infantil, 

• 10,53% cu Autism atipic şi 
• 69,74%, cu o întârziere în dezvoltarea limbajului 

expresiv (LDD) (Figura 3).

Figura 3. Distribuţia în funcţie de Scorul ADOS obţinut

Figura 1. Repartiţia în funcţie de vârstă
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Am considerat diagnosticul de ADHD în cazul în 
care la ADHD - RS scorul a fost de peste 28 de punc-
te. În eşantionul nostru, 53.95% dintre copii ar putea 
fi diagnosticaţi cu ADHD. (Figura 4)

Figura 4. Distribuţia în funcţie de scorul ADHD –RS obţinut

În lotul studiat, ADHD a fost comorbid cu: 
 ● Autismul infantil în 62.26% din cazuri,
 ● Autismul atipic în 87,5% din cazuri
 ● Întârzierea în dezvoltarea limbajului expresiv 

în 20% din cazuri (Figura 5). 
În grupul pacienților diagnosticați cu Autism in-

fantil, s-a observat că ADHD a fost de tipul: 
 ● predominant cu hiperactivitate - impulsivitate 

în 15.09% din cazuri,
 ● predominant cu inatenție în 3.77% din cazuri,

 ● combinat în 43.40% din cazuri (Figura 5). 
În eșantionul diagnosticat cu Autism atipic, 

ADHD a fost de tipul: 
 ● predominant cu hiperactivitate - impulsivitate 

în 12,5% din cazuri,
 ● predominant cu inatentie - în 12,5% din cazuri,
 ● combinat - în 62,5% din cazuri. (Figura 5)

În grupul de copii cu Întârziere în dezvoltarea 
limbajului, singurul tip de ADHD a fost cel combinat 
(Figura 5).

În lotul studiat am găsit corelaţii semnificative statis-
tic între Scorul ADOS şi Scorul ADHD-RS (Figura 6) 

score 
ADOS

ADHD-
RS

score 
ADOS

Pearson Correlation 1 .279*

Sig. (2-tailed) .014*

N 76 76
ADHD-
RS

Pearson Correlation .279* 1
Sig. (2-tailed) .014*

N 76 76
Figura 6. Corelaţii între ADOS și ADHD-RS

Am folosit corelaţiile Pearson și am găsit că se pot 
stabili corelaţii semnificative statistic între scorul ob-
ţinut la testul ADOS și subscorul ADHD-RS pentru 
hiperactivitate și impulsivitate. (Figura 7). 

score 
ADOS

Hyperactivity-
impulsivity

score ADOS
Pearson  
Correlation 1 .263*

Sig. (2-tailed) .022*
N 76 76

Hiperactivity-
impulsivity

Pearson  
Correlation .263* 1
Sig. (2-tailed) .022*
N 76 76

Figura 7. Corelaţii între scorul ADOS și scorul ADHD-RS 
pentru hiperactivitate - impulsivitate

În cadrul studiului prezent nu s-au putut stabili 
corelaţii semnificative statistic între scorul ADOS și 
subscorul ADHD-RS pentru inatenţie (Figura 8).  

score 
ADOS Inattention

score ADOS
Pearson Correlation 1 .152
Sig. (2-tailed) .191
N 76 76

Inattention Pearson Correlation .152 1
Sig. (2-tailed) .191

N 76 76
Figura 8. Corelaţii între ADOS și subscorul ADHD-RS pentru 
inatenţieFigura 5. Comorbiditatea ADHD /Autism. Tipuri de ADHD
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Comorbiditea cu ADHD a fost prezentă în cadrul 
lotului luat în studiu, cel mai frecvent la categoriile de 
vârstă de 4 ani și 6 luni și 5 ani și 6 luni, asa cum reiese 
și din Figura 9. 

Figura 9. Corelaţii între scorul ADHD-RS și vârstă 

CONCLUZII

După aplicarea unor instrumente de diagnostic 
(ADOS și ADHD RS), într-un eșantion cu simp-
tome polimorfe (întârziere în dezvoltarea limbajului, 
deficite în interacţiunea socială, comportamente sau 
interese repetitive, hiperactivitate, deficit important 
de atenţie, contact vizual nesustinut, tulburări ale ape-

titului alimentar, ecolalia, joc stereotip), am obţinut 
următoarele rezultate: 

 ● 19,74% din eșantion a fost diagnosticat cu Au-
tism infantil, 

 ● 10,53% cu Autism atipic și 
 ● 69,74%, cu o Întârziere în dezvoltarea limbaju-

lui expresiv (LDD). 
ADHD a fost comorbid cu Autismul infantil în 

62.26% din cazuri, cu Autism atipic în 87,5% din ca-
zuri, iar în 20% din cazuri cu o întârziere în dezvolta-
rea limbajului. 

Tipul de ADHD combinat predomină atât în 
lotul diagnosticat cu Autism (43,4%) și în lotul cu 
Autism atipic (62,5%), cât și în lotul cu Întârziere în 
dezvoltarea limbajului. 

Există o corelaţie semnificativă între scorurile 
ADOS și scorurile ADHD – RS, și între scorurile 
ADOS și subscorurile ADHD -RS de hiperactivitate 
- impulsivitate. În cadrul studiului nu s-a stabilit o co-
relaţie semnificativă între scorurile ADOS și ADHD 
- RS, subscala pentru inatenție.

Rezultatele obţinute în cadrul acestui studiu sunt 
în concordanţă cu datele din literatură, însă ţinem sa 
menţionăm limitele studiului, în special legate de mă-
rimea eșantionului studiat. 

Considerăm că sunt necesare studii suplimentare 
pentru a evalua comorbiditatea dintre tulburările de 
neurodezvoltare, în special între TPD și ADHD.

*
*         *
INTRODUCTION

In clinical practice frequent we meet children 
with polymorphic symptoms: delay in language de-
velopment, deficits in social interaction, repetitive 
behaviours or interests, hyperactivity, major attention 
deficit, poor eye contact, idiosyncratic appetite, echo-
lalia, stereotype play. All these symptoms lead to a lot 
of disagreement about nosological enframe:  PDD 
(Pervasive developmental disorder) or early onset of 
ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder)?

Both ICD-10 and DSM-IV state clearly that 
ADHD should not be diagnosed in the presence of 
a pervasive developmental disorder (autism spectrum 
disorder; ASD). Yet in clinical practice we know that 
ADHD is commonly comorbid with PDD and re-
quires treatment. For these reasons the NICE guide-
lines clarify that it is possible to have both ADHD 
and PDD and that the diagnosis of ADHD should 

be made on the basis of the core syndrome, regardless 
of comorbidity. In clinical practice this is already im-
plemented by most specialists (Sinzig et al, 2008).

There is good evidence that PDD and ADHD 
can be separate and recognisable ‘‘disorders’’, but the 
overlapping in different aspects of problems was invo-
cated by many study (Goldstein et Schwebach, 2004; 
Reiersen et al., 2007).

In 1990, Gillberg and his collaborators have dem-
onstrated, working with a group of children diagnosed 
with autism before age 3 years that the autism were 
relatively stable over time, 75% still meeting criteria 
for PDD at follow-up years later. However, in 25% 
this was not the case, but all the children in this latter 
group met criteria for another developmental disor-
der, such as non-autism learning disability or ADHD 
(Gillberg et al., 1990). Other groups (Chawarska, et 
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al., 2009) have found similar results. 
In a study of more than 300 preschool children 

with a clinical diagnosis of PDD, the vast majority 
met research DSM-IV criteria for autistic disorder, 
Asperger’s disorder, or pervasive developmental disor-
der not otherwise specified at follow-up after 2 years. 
However, about one in 10 was not diagnosed with 
PDD, but had other developmental disorder diagno-
ses, such as non-autism learning disability or ADHD. 
Rates of speech and language problems, ADHD, 
DCD, gastrointestinal problems, epilepsy, and learn-
ing disability in the PDD group varied from about 
10% to 60%, but this had not been revealed in con-
nection with the original clinical diagnosis of PDD 
(Fernell et al., 2010).

In 2010, based on numerous study results, Gill-
berg has referred to a children category presenting in 
clinical settings with impairing symptoms before age 
3 (-5) years in the fields of 

(a) general development, 
(b) communication and language, 
(c) social inter-relatedness, 
(d) motor coordination, 
(e) attention, 
(f ) activity, 
(g) behaviour, 
(h) mood, and/or 
(i) sleep. 
The author talks about Early Symptomatic Syn-

dromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Exami-
nations –ESSENCE, an acronym who encompass un-
der his umbrella syndromes like ASD/PDD, ADHD, 
Oppositional Defiant Disorder, Slow Language 
Impairment, Learning Disabilities, Tic disorders/
Tourette syndrome, Bipolar disorder, Behavioural 
syndromes, Rare epilepsy syndromes, Reactive attach-
ment disorder and other developmental disorders.

Autism and other pervasive developmental disor-
ders are brought to clinical attention and are diag-
nosed on the basis of distinctive disturbances in be-
haviour and development. There is broad consensus 
among clinicians and researchers, that autism and 
associated syndromes represent the surface or phe-
notypic manifestations of underlying neurobiologi-
cal diatheses or biological genotypes. (Wolkmar et 
al., 2005) These conditions are sometimes described 
as neuro-behavioral or neuropsychiatric disorders, to 
emphasize their neurobiological underpinnings. 

The both are childhood-onset neurodevelopmen-
tal disorders affecting key fronto-striatal and fron-

to-parietal circuits that are important for executive 
functions (Sinzig et al, 2008). It is likely that the over-
lapping symptoms among these disorders result from 
shared foetal mechanisms that interfere with normal 
cell programming at critical periods during gestation, 
and that this process is due to multiple environmen-
tal, genetic, maternal, and even transgenerational fac-
tors. (Zimmerman et Connors, 2010)

Dates from literature suggest that there is an im-
portant “genetic overlap” between PDD and ADHD 
(Gillberg, 2007) and research has continued to sug-
gest that the foetal environment is the staging ground 
for neurodevelopmental disorders and that these dis-
orders result, in part, from genetic susceptibility influ-
enced by various factors during prenatal life.. 

PDD and ADHD represent a complex pheno-
type with a high degree of heritability. Both of them 
are characterised by behaviour alteration and a simi-
lar pattern of “social construct” (Smalley et al. 2006). 
ADHD symptoms are present in 80% cases of PDD 
(Pearson et al. 2006) and ADHD and PDD coexist at 
50% of patients (Gillberg, 2006). 

In some cases, experts point out that autism may 
be overlooked in children with hyperactivity, and may 
be unmasked only after the successful treatment of. 
The chaotic and disorganized style of hyperkinesis 
may make it harder for the diagnostician to discern 
the more specific abnormalities of autistic communi-
cative impairment. (Taylor, 2005)

Children with PDDs who have comorbid ADHD 
often have even more difficulties than other children 
with autism or Asperger’s in attending to relevant so-
cial cues and in controlling impulsive or intrusive be-
haviors during instruction or social interaction. There 
is some evidence that the presence of these symptoms  
are sometimes responsible for a misdiagnosis in which 
children with high-functioning autism or Asperger’s 
are mistakenly diagnosed as having only ADHD 
or delay in language development (Hayashida et al, 
2010). Also some times the children with ADHD 
and some repetitive behaviours or interests may be 
regarded as autistic because of their severe inattentive. 

OBjECTIVE

The main of this study is to identify using scien-
tifically validated diagnostic tools the percentage of 
children with PDD in a sample with polymorphic 
symptoms described above and to evaluate the co-
morbidity between ADHD and PDD.
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METHOD

We evaluate a sample of 76 children 2.6 – 6.6 years 
old referred to Child and Adolescent Psychiatry De-
partment, „Prof. Dr. Al. Obregia” Psychiatry Hospital, 
Bucharest, Romania, for the first time. The principal 
symptoms of these children were: delay in language 
development, deficits in social interaction, repetitive 
behaviours or interests, hyperactivity, major attention 
deficit, poor eye contact, idiosyncratic appetite, echo-
lalia, stereotype play. 

For diagnostic we applied ADOS (Autism Dia-
gnostic Observation Schedule) and ADHD RS (At-
tention Deficit Hyperactivity Disorder – Rating Sca-
les, parent version). The tests were applied by a clinical 
psychologist. 

After applying the ADOS were obtain the 
following diagnostic categories: Autism disorder, 
Autistic Spectrum Disorders and Delay in language 
development. We consider significant for ADHD a 
score over 28 points at ADHD RS.

We interpret statistical the dates using SPSS ver-
sion number 17. 

RESULTS. 

Sample’s distribution according to age is represen-
ted in Figure 1.

Sample’s distribution according to gender is repre-
sented in Figure 2.

After applying the ADOS were obtain the follow-
ing diagnostic categories:

 ● 19,74 % of the sample was diagnosed with Au-
tism Disorder, 

 ● 10,53% with Atypical autism and 

 ● 69,74 % with Delay in language development 
(LDD) (Figure 3).

Figure 3. Sample’s distribution according to ADOS score

We considered ADHD as diagnostic if at ADHD 
RS the score was over 28. A percent of 53.95 % chil-
dren could be diagnosed with ADHD in our sample 
(Figure 4).

Figure 1. Sample’s distribution according to age 

Figure2. Sample’s distribution according to gender
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Correlation between ADOS and ADHD RS sco-
res was significant (Figure 6) 

score 
ADOS ADHD-RS

score ADOS
Pearson Correlation 1 .279*

Sig. (2-tailed) .014*

N 76 76

ADHD-RS
Pearson Correlation .279* 1
Sig. (2-tailed) .014*

N 76 76

Figure 6. Correlation between ADOS and ADHD RS scores

Using Pearson correlation between ADOS scores 
and ADHD RS scores for hyperactivity-impulsivity, 
we find a significant correlation (Figure 7). 

score 
ADOS

Hyperactivity-
impulsivity

score ADOS
Pearson Correlation 1 .263*

Sig. (2-tailed) .022*

N 76 76
Hiperactivity-
impulsivity

Pearson Correlation .263* 1
Sig. (2-tailed) .022*

N 76 76
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Figure 7. Correlation between ADOS scores and ADHD RS 
scores for hyperactivity-impulsivity

We didn’t fine a significant correlation between 
ADOS and ADHD RS for inattention (Figure 8).  

score ADOS Inattention
score 
ADOS

Pearson Correlation 1 .152
Sig. (2-tailed) .191
N 76 76

Inattention Pearson Correlation .152 1
Sig. (2-tailed) .191
N 76 76

Figure 8. Correlation between ADOS and ADHD RS for inat-
tention

Comorbitidy with ADHD in our sample was more 
often observed between 4.6 and 5.6 years old (Figure 9).

Figure 9. Correlation between ADHD and age

Figure 4. ADHD distribution

In our sample ADHD was comorbid with:
 ● Autism disorders in 62.26% 
 ● Atypical autism in 87.5%
 ● Delay in language development in 20% (Figure 5). 

ADHD type on Autistic sample:
 ● 15.09% ADHD hyperactivity – impulsivity type
 ● 3.77 %ADHD inattentive type
 ● 43.40% ADHD combined type (Figure 5). 

ADHD type on Atypical autism sample:
 ● 12.5% ADHD hyperactivity – impulsivity type
 ● 12.5% ADHD inattentive type
 ● 62.5% ADHD combined type (Figure 5).

In the group of children with Delay in language 
development the only type of ADHD was the com-
bined type (Figure 5).

Figure 5. Comorbidity with ADHD and ADHD type 
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CONCLUSIONS. 

After applying a diagnostic tools (ADOS and 
ADHD RS) in a sample with polymorphic symp-
toms (delay in language development, deficits in so-
cial interaction, repetitive behaviours or interests, hy-
peractivity, major attention deficit, poor eye contact, 
idiosyncratic appetite, echolalia, stereotype play) we 
obtain the following results:

 ● 19,74 % of the sample was diagnosed with Au-
tism Disorder, 

 ● 10,53 % with Atypical autism and 
 ● 69,74% with Delay in language development 

(LDD). 
ADHD was comorbid with Autistic disorders in 

62.26% of cases, with Atypical autism in 87.5% of 

cases and in 20% of cases with Delay in language de-
velopment. 

ADHD combined type predominate both in Au-
tistic sample (43.4%) and in Atypical autism sample 
(62.5%) and also in Delay in language development 
sample.

There is a significant correlation between ADOS 
scores and ADHD RS scores and between ADOS 
scores and ADHD RS scores for hyperactivity – im-
pulsivity. There isn’t a significant correlation between 
ADOS scores and ADHD RS for inattentive.

Our findings are in concordance with literatures 
dates, but the study is limited by the sample’s size. 
More studies are necessary to evaluate the comor-
bidity of neurodevelopmental disorders, especially 
between PDD and ADHD.
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