
STUDII CLINICE  Simptome ADHD la adulți consumatori de substanțe psihoactive  și implicațiile asupra tulburărilor de somn • Alexandra Buică

Revista de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului din România – Iunie 2019 – vol. 25 – nr. 2       33

Simptome ADHD la adulți consumatori de substanțe psihoactive 
și implicațiile asupra tulburărilor de somn

ADHD symptoms in adults with psychoactive substance abuse 
and implications on sleep disorders

Alexandra Buică1, Alecsandra Irimie-Ana2, Emanuela Andrei3, Mihaela Stancu1, Florina 
Rad4, Iuliana Dobrescu5

REZUMAT

Introducere: Deși majoritatea studiilor conduse pentru investigarea ADHD concluzionează că există o persistență a ariei de inatenție și distractibilitate, 

și o remisie a hiperactivității, tabloul clinic la adult rămâne totuși polimorf și heterogen, favorizând subdiagnosticarea. De asemenea, variația acestor ma-

nifestări clinice poate să determine clinicianul să atribuie simptomele altor tulburări de sănătate mintală, care pot să fi e, sau nu, comorbide. Lucrarea își 

propune investigarea persistenței simptomelor ADHD într-un grup de pacienți cu consum cronic de substanțe și posibilele asocieri cu tulburări de somn, 

problematică raportată ca și comorbiditate la vârsta adultă în literatura de specialitate. 

Materiale și metodă:. Au fost selectați 104 pacienți consumatori de droguri internați în servicii de psihiatrie cu profi l de adicții, cărora li s-au aplicat 

două instrumente: DIVA pentru evaluarea unor posibile simptome sugestive pentru ADHD la adult, și Morningness-Eveningness Questionnaire pentru 

decelarea ritmului circadian. 

Rezultate: Cercetarea prezentă demonstrează că 46% dintre subiecții incluși în studiu prezintă simptome specifi ce încadrabile în diagnosticul de ADHD 

la adult. Nu au existat corelații semnifi cative între prezența sau absența simptomelor ADHD și anumite tipare de somn. Considerăm importantă conti-

nuarea cercetării implicațiilor consumului de substanțe în tulburările de somn la pacienții cu diagnostic de ADHD atât în adolescență cât și la maturitate. 

Identifi carea acestor implicații are importanță majoră pentru screeningul simptomelor ADHD la pacienții cu consum cronic de substanțe.

Cuvinte cheie: ADHD, adult, droguri, tulburări de somn

SUMMARY

Background: Although most of the studies conducted to investigate ADHD, conclude that there is a persistence of inattentiveness and distraction, and 

a remission of hyperactivity, the clinical picture in adults remains polymorphic and heterogeneous, favoring underdiagnosis. Also, the variation of these 

clinical manifestations may determine the clinician to attribute the symptoms of other mental health disorders, which may or may not be comorbid.

Th e paper aims to investigate the persistence of ADHD symptoms in a group of patients with chronic substance abuse and possible associations with sleep 

disorders, as reported as comorbidity in adulthood in the literature.

Materials and method: Th ere were selected 104 patients admitted to psychiatric services with addiction profi les, to whom two instruments were applied: 

DIVA for the evaluation of possible ADHD symptoms in adults, and the Morningness-Eveningness Questionnaire for investigating circadian rithm.

Conclusions: Th e present research demonstrates that 46% of subjects included in the study have specifi c symptoms that allow the diagnosis of adult 

ADHD. Th ere were no signifi cant correlations between the presence or absence of ADHD symptoms and certain patterns of sleep.

We consider very important to continue investigating the implications of substance use in sleep disorders in ADHD patients both in adolescence and 

adulthood. Th e identifi cation of these implications is of major importance for the screening of ADHD symptoms in patients with chronic substance use.
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INTRODUCERE
Tulburarea hiperchinetică cu deficit de atenție 

(Attention Deficit Hyperactivity Disorder-ADHD) 
are ca și simptome bazale deficitul de atenție și 
concentrare, comportamentul hiperchinetic și 
impulsivitatea, simptome clasice mai ales pentru 
perioada copilăriei. Deși în trecut se considera că această 
tulburare se regăsește exclusiv la vârsta copilăriei, în 
prezent s-a demonstrat că două treimi dintre pacienți 
experimentează simptome împovărătoare și la 
maturitate [1]. Cu cât există mai multe simptome la 
vârsta adultă, cu atât disfuncționalitatea pe diverse arii 
de viață este mai mare, iar comorbiditățile psihiatrice 
mai dificil de evaluat și tratat.

Prevalența ADHD este raportată la 4-8% la vârsta 
copilăriei [2]. De-a lungul timpului s-a considerat că 
o dată cu înaintarea în vârstă simptomatologia de tip 
ADHD se „șterge” în evoluția ei naturală. Cercetările 
științifice ulterioare au demonstrat că evoluția în general 
nu este aceasta, că la anumiți pacienți există o ameliorare 
a simptomelor (hiperactivitatea se ameliorează), dar 
la 60% dintre aceștia simptomele rămân apăsătoare, 
90% dintre ei resimțind disfuncționalitate la vârsta 
adultă [3]. S-a demonstrat că tipul de ADHD cu 
determinism predominant genetic nu se ameliorează 
de-a lungul timpului, ci pacienții învață să trăiască 
cu aceste simptome, cu mai mult sau mai puțin 
succes [4]. Factorii predictori ai evoluției cronice 
nefavorabile au la bază prezența comorbidităților cum 
ar fi: comportamentul agresiv la vârstă mică, prezența 
statusului cognitiv scăzut sau a tulburărilor de achiziții 
școlare, antecedente heredo-colaterale semnificative 
pentru diagnosticul de ADHD, status socio-economic 
scăzut sau dificultățile familiale în ceea ce privește 
carențele educaționale [5].

Conform studiilor desfășurate preponderent pe 
populația americană, prevalența ADHD la adult este 
estimată în jur de 3-5% [6]. O cercetare epidemiologică 
desfășurată în 10 țări, relatează o prevalență a ADHD 
la adult cuprinsă între 1, 2 și 7,3% [7]. Foarte puțini 
dintre subiecții studiului erau tratați pentru ADHD, 
majoritatea erau tratați pentru tulburările comorbide. 

Dacă în cazul copiilor simptomele de bază se referă 
la hiperchinezie, deficit de atenție și concentrare, la 
vârsta adultă simptomele nu dispar, mai degrabă se 
transformă. Majoritatea simptomelor de tip hiperkinezie 
se ameliorează după vârsta de 12-15 ani, rămâne mai 
degrabă o hiperactivitate motorie fină sau o neliniște 
permanentă [8]. Componenta de inatenție ramâne 

în continuare apăsătoare iar ceea ce se exacerbează 
de-a lungul timpului este simptomatologia de tip 
impulsivitate prin inhibiția proceselor de autoreglare.

Adulții cu ADHD pot fi distrași foarte ușor, 
au abilități de planificare și organizare scăzute, au 
iritabilitate crescută și toleranță scăzută la frustrări 
minore. Au nevoie de senzații puternice și simt 
nevoia să își asume riscuri pentru a fi mai în măsură 
să se concentreze, consumă frecvent alcool sau droguri, 
sunt impulsivi și agitați, neliniștiți. În plus, ei aproape 
întotdeauna au una sau mai multe tulburări asociate, 
cum ar fi anxietate, depresie, diverse adicții, tulburări 
de somn, tulburare bipolară sau de personalitate. Toate 
acestea conduc la incapacitatea de a funcționa la școală, 
la serviciu sau în plan social. 

Din aceste motive, adulții cu ADHD prezintă mai 
frecvent în antecedente repetarea unui an școlar sau 
chiar abandonul, iar din punct de vedere profesional 
riscă eșec sau chiar concediere din cauza imposibilității 
de a respecta termenele limită. De asemenea, sunt 
frecvent implicați în accidente, sunt bolnavi și incapabili 
de muncă și au adesea plângeri legate de stresul fizic 
cronic, care nu sunt înțelese. O dată ce diagnosticul este 
stabilit, boala poate fi tratată corespunzător, inclusiv la 
adulți. Dar de obicei este un drum lung de parcurs: de 
la a observa ce ar putea fi greșit la de ce cineva se simte 
diferit față de alte persoane și de ce nu mai funcționează 
la capacitate maximă. Procesul este de asemenea lung 
și din cauza lipsei de înțelegere a persoanelor cu care 
are contact pacientul și a lipsei de cunoștințe în rândul 
furnizorilor de servicii medicale, a căror formare nu a 
inclus și diagnosticul relativ recent de ADHD la adulți.

Lucrarea de față își propune să investigheze 
prezența tulburările de somn asociate ADHD la vârstă 
adultă într-un grup de pacienți diagnosticați cu consum 
cronic de substanțe psihoactive. În cele ce urmează vom 
prezenta pe scurt date din literatura de specialitate cu 
privire la aceste asocieri psihiatrice.

TULBURĂRILE DE SOMN LA ADULȚII 
CU ADHD
La adulții cu ADHD, sunt întâlnite tulburări 

de somn similare cu cele întâlnite la copii. Adulții 
cu ADHD raportează dificultăți de adormire la ore 
adecvate dar și de trezire în ziua următoare [9]. Aproape 
80% dintre adulții cu ADHD adorm după ora 1 și 
preferă să se trezească târziu [9]. Dacă merg la culcare 
devreme au dificultăți de adormire. Dormitul în timpul 
nopții este de asemenea dificil. Oboseala din timpul 
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zilei accentuează tabloul clinic al distractibilității și 
deficitului de concentrare. Majoritatea pacienților 
prezentau aceleași obiceiuri de somn și în perioada 
copilăriei [10]. 

Există raportări combinate despre mobilitatea 
din timpul nopții la adulți, măsurată cu ajutorul 
actigrafelor[11]. Toate problemele de somn au în 
comun faptul că somnul este fragmentat, trezirile sunt 
frecvente noaptea iar durata somnului este diminuată.

ADHD ȘI ADICȚIA LA ALCOOL 
ȘI DROGURI
Comorbiditățile cu Tulburările de conduită, de 

personalitate, Tulburarea afectivă bipolară, abandonul 
sau neglijența studiilor școlare, cresc riscul de abuz al 
drogurilor precum cannabis, heroină, etnobotanice sau 
alcool [12].

Adolescenții cu ADHD încep să facă abuz de 
alcool și droguri la o vârstă mai mică, iar în jurul 
vârstei de 40 de ani există o creștere suplimentară de 
abuz de substanțe în comparație cu grupul de control. 
Acesta fapt este posibil asociat cu pierderea speranței 
de ameliorare a simptomelor. Conform studiilor de 
specialitate nu există predilecție pentru o anumită 
substanță psihoactivă, adulții cu ADHD folosesc toate 
tipurile de droguri [12].

Comportamentele adictive sunt controlate de 
sistemul dopaminergic, având la bază principiul 
recompensei. Pacienții toxicomani raportează că devin 
mai calmi, se relaxează și reușesc să se concentreze mai 
bine dacă consumă alcool sau droguri, ajutându-i și în 
problematica somnului [13].

Obiectivul este de a stabili cât mai bine posibil un 
set de simptome ADHD în cazul instalării precoce și 
în cazul evoluției ADHD, în plus față de simptomele 
ce țin de instalarea, natura și severitatea abuzului de 
substanțe, pentru ca pacienții cu comorbidități să poată 
primi un tratament adecvat [12].

Goossensen raportează în 2006 o prevalență a 
simptomelor ADHD la pacienții consumatori cuprinsă 
între 20-30% [14]. Prezența adicției la pacienții 
cu ADHD predispune la cronicitate si prognostic 
nefavorabil față de pacienții fără această tulburare.

MATERIALE ȘI METODĂ
În studiu au fost incluși 104 pacienți, adulți tineri, 

selectați din servicii de psihiatrie cu profil de adicții. 
Criterii de includere ale pacienților în studiu:
- vârsta cuprinsă între 18 și 28 de ani

- existența unui diagnostic de consum cronic de 
substanțe psihoactive

- acordul participanților de a participa la studiu, 
după ce au fost informați în legatură cu obiectivul 
și designul cercetării și după ce au fost asigurați de 
anonimatul răspunsurilor și confidențialitatea datelor.

Criterii de excludere:
- existența unei tulburări pervazive de dezvoltare, 

indiferent de gradul de afectare a funcționalității
- diagnostic asociat de dizabilitate intelectuală
- exprimarea dezacordului de a participa la studiu
- patologie tip psihoze indusă de consumul de 

substanțe psihostimulante
Instrumentele folosite pentru evaluarea subiecților 

incluși în studiu au fost:
DIVA 2.0 - Interviul pentru diagnosticarea ADHD 

la Adulți, care are la bază criteriile DSM-IV.
- Dezvoltat în 2010 de către J.J.S. Kooij, tradus și în 

limba română
Morningness –Eveningness Questionnaire - 

evaluează posibilele tulburări de somn asociate
- chestionar de auto-evaluare 
- investighează ritmul personal circadian
- investighează obiceiurile de somn
- investighează momentul din zi (dimineață, prânz 

sau seara) în care există vârful de alertă al subiecților 
examinați.

În funcție de scorurile obținute de pacienți după 
aplicarea instrumentului DIVA, au fost divizate două 
loturi de subiecți:

- lotul martor: pacienți cu adicții fără criterii întrunite 
pentru un diagnostic de ADHD la adult

- lotul de control: pacienți cu adicții cu rezultate 
pozitive pentru un diagnostic de ADHD la adult

REZULTATE
În studiu au fost incluși 63 de subiecți de sex 

masculin (60.58%) și 41 de subiecți de sex feminin 
(39.42%). 

Fig.1. Distribuția procentuală a subiecților în funcție de gen
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Au existat 48 de adulți care au întrunit criteriile 
finale  de ADHD dintr-un total de 68 de adulți 
care, declarativ, au întrunit aceste criterii la vârsta 
maturității. 20 dintre aceștia nu au îndeplinit criterii 
pentru perioada copilăriei. Din 54 de subiecți care au 
întrunit în copilărie criteriile de ADHD, doar 6 nu au 
mai întrunit aceste criterii în viața adultă.

Tabel I. Tabel de contingență pentru corespondența dintre 
criteriile de ADHD la copil și cele la adult

ADHDc+ ADHDc- Total

ADHDa+ 48 20 68

ADHDa- 6 30 36

Total 54 50 104

Un test Fisher a arătat că nu a existat o influență 
semnificativă statistic a statusului ADHD (prezența/
absența diagnosticului) asupra tipului de somn 
raportat de subiecți.

Tabel II. Tabel de contingență pentru statusul ADHD și 
tipul de somn al subiecților

Tip nocturn Tip matinal Tip 
intermediar

ADHD+ 10 18 26

ADHD- 14 18 18

Fisher's exact test 0.35 0.84 0.24

Valoare p 0.18 0.47 0.15

Un test z de comparare a proporțiilor a arătat că 
proporția subiecților care consumau heroină și aveau 
tipul de somn intermediar a fost semnificativ mai 
mare comparativ cu cei care consumau același drog dar 
aveau un alt pattern de somn. Un test z de comparare 
a proporțiilor a arătat că proporția subiecților 
consumatori de alcool cu tip intermediar de somn a fost 
semnificativ mai mică comparativ cu cea a subiecților 
care consumau alcool dar aveau alte tipuri de somn.

Tabel III. Tabel de contingență pentru drogurile consumate 
și tipul de somn al subiecților

Tip inter-
mediar

Alt tip de 
somn

z-test P-value

Heroină 26 18 2.51 .01

Cocaină 2 7 -1.31 0.19

Marijuana 18 26 -0.37 0.71

Etnobotanice 8 4 1.71 .09

Alcool 13 30 -2.02 0.04

Benzodiazepine 0 3 -1.53 .13

Un test z pentru compararea proporțiilor a arătat 
că proporția subiecților cu consum de alcool cu tip de 
somn matinal (p1 = 0.44) a fost semnificativ mai mare 
comparativ cu cea a subiecților cu consum de alcool 
dar alte tipuri de somn (p2 = 0.21).

Tabel IV. Tabel de contingență pentru psihostimulante și 

tipul de somn matinal

Tip 
matinal

Alt tip de 
somn

z-test P-value

Heroină 8 36 -1.87 .06

Cocaină 3 6 .29 .77

Marijuana 11 33 -0.69 .48

Etnobotanice 3 9 -0.32 .75

Alcool 20 23 2.97 0.00

Benzodiazepine 0 3 -1.12 .26

CONCLUZII/ DISCUȚII

Majoritatea studiilor raportate de literatura de 
specialitate cu tematica asocierii consumului de 
substanțe cu patologia ADHD la adult, s-au efectuat 
pe grupuri de pacienți cu diagnostic de ADHD la care 
se investiga prezența tulburărilor de comportament 
secundare consumului de substanțe psihostimulante. 
Cercetarea de față aduce ca și noutate investigarea 
retrospectivă a simptomelor ADHD la vârsta adultă 
într-un grup de pacienți internați într-un serviciu de 
psihiatrie cu profil de adicții. 

Cercetările conduse de Fischer în 2002 și Wilens 
în 2004 raportează procente cuprinse între 25% și 55% 
ale adulților cu ADHD care prezintă istoric de abuz 
de substanțe sau dependență [15,16]. Studiul prezent 
demonstrează că 46% dintre subiecții incluși în studiu 
prezintă simptome specifice încadrabile în diagnosticul 
de ADHD la adult. Dintre cei 54 de subiecți care au 
întrunit în copilărie criteriile de ADHD, doar 6 nu au 
mai întrunit aceste criterii în viața adultă, rezultând ca 
89% dintre pacienții selectați au menținut simptomele 
și la maturitate, cauzând disfuncționalitate. 

Prezența unui diagnostic de ADHD crește 
vulnerabilitatea de până la două ori de implicare în 
consum cronic de substanțe psihostimulante [17].  
De altfel, pacienții cu ADHD au probabilitate mai 
mare de a începe consumul de la vârste mici, de a 
primi diagnostice multiple și recurente de tulburări 
de comportament secundare consumului de droguri 
și dificultăți majore de a urma recomandările de 
tratament și de a intra în remisie [18].  Concluziile 
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cercetării de față se aliniază la aceste dificultăți 
implicate de patologia ADHD, majoritatea pacienților 
incluși în studiu, având mai  mult de o internare pe 
secțiile de psihiatrie-toxicomani și raportând mai 
mult de 2 substanțe adictive consumate simultan în 
ultimele 6 luni.

În cercetările ce vizează prezența comorbidităților la 
pacienții cu ADHD, problemele de somn sunt raportate 
frecvent atât la copii cât și la adulți, fiind valabilă și 
situația în care pacienții care nu reușesc să se odihnească 
un număr suficient de ore de somn, raportează mult 
mai frecvent simptome ADHD [19]. La indivizii cu 
probleme hipnice, cel mai frecvent întâlnite sunt durata 
scurtă a somnului și fragmentarea acestuia, aceste 
manifestări determinând secundar oboseală, somnolență 
diurnă, accentuări ale problematicii comportamentale, 
atenționale dar și afectări somatice, toate acestea 
determinând afectarea calității vieții.

Insomnia este o tulburare de somn caracterizată de 
dificultăți de inducere a somnului sau de menținere 
a acestuia. Întârzierea timpului de mers la culcare, 
trezirile nocturne frecvente sau necesarul scăzut de 
somn sunt frecvent obiectivate la adulții tineri cu 
ADHD. Rutinele nesănătoase de somn afectează în 
principal procedura de inițiere a somnului.

Cu toate acestea, în studiul de față nu a fost 
decelată nici o relație semnificativă statistic între tipul 
de somn investigat de testul aplicat și prezența sau 
absența simptomelor ADHD.  

Ritmul circadian coordonează preferințele 
individuale ale orelor de adormire și trezire, 
temperatura corpului, secreția hormonală, sistemul 
circulator și ingestia alimentară. Tipul matinal 
și tipul nocturn, investigate în studiul nostru se 
bazează pe perioada preferată din cele 24 de ore ale 
unei zile, de a fi activ sau de a merge la culcare. Tipul 
matinal merge devreme la culcare și se implică în 
activități cu performanță maximă în primele ore ale 
dimineții, în timp ce tipul  nocturn merge la culcare 
foarte târziu, preferând desfășurarea activităților în 
timpul serii. Tipul intermediar este caracterizat de 
un ritm circadian echilibrat. 

În studiul de față majoritatea subiecților din lotul 
de control sunt tipul intermediar. Contrar așteptărilor, 
au fost regăsiți mai mulți subiecți în lotul martor cu 
tipul nocturn față de subiecții cu ADHD. De reținut 
este faptul că proporția subiecților cu consum de 
alcool  cu tip de somn matinal a fost semnificativ mai 
mare comparativ cu cea a subiecților cu consum de 
alcool dar alte tipuri de somn.

Considerăm importantă continuarea cercetării 
implicațiilor consumului de substanțe în tulburările 
de somn la pacienții cu diagnostic de ADHD atât în 
adolescență cât și la maturitate. Identificarea acestor 
implicații are importanță majoră pentru screeningul 
simptomelor ADHD la pacienții cu consum cronic 
de substanțe. 

INTRODUCTION
Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

(ADHD) has basal symptoms as attention and 
concentration deficiency, hyperkinetic behavior and 
impulsivity, classic symptoms especially for childhood. 
Although it has been previously thought that this 
disorder occurs only in childhood, it has now been 
shown that two-thirds of patients experience severe 
symptoms in adulthood [1]. The more symptoms there 
are in adulthood, the greater the dysfunctionality on 
different areas of life, and psychiatric comorbidities 
more difficult to assess and treat.

The prevalence of ADHD in childhood is reported 
at 4-8% [2]. Over time, it has been considered that 
ADHD-like symptoms are "outgrown" in their 
natural evolution as the patient ages. Subsequent 
scientific research has shown that this is not 

generally the case, that in some patients there is a 
amelioration of symptoms (ussualy the hiperactivity 
diminishes), but 60% of them maintain overwhelming 
symptoms, and 90% of them experience adulthood 
dysfunctionality [3]. It has been shown that ADHD 
with predominantly genetic determinism does not 
improve over time, but patients learn to live with these 
symptoms with more or less success [4]. Predictors of 
chronic adverse outcome are based on the presence 
of comorbidities such as aggressive behaviour at 
young age, low cognitive status or learning disorder, 
significant heredo-collateral history for the diagnosis 
of ADHD, low socio-economic status, or family 
difficulties in terms of educational shortcomings [5].

According to studies conducted predominantly on 
American population, the prevalence of adults ADHD 
is estimated at 3-5% [6]. An epidemiological research 
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conducted in 10 countries, reports a prevalence of 
ADHD in adults, ranging from 1.2 to 7.3% [7]. Very 
few of the study subjects were treated for ADHD, 
most of them were treated for comorbid disorders.

If in children the basic symptoms refer to 
hyperkinesia, attention and concentration deficit, in 
adults the symptoms do not disappear, the clinical 
picture is just transformed. Most symptoms of 
hyperkinesia improve after 12-15 years of age, it is 
persistent a poor motor hyperactivity or a permanent 
restlessness [8]. The inattentive component remains 
burdensome and what exacerbates over time is the 
impulsivity-like symptomatology by inhibition of 
self-regulation processes.

Adults with ADHD can be very distracted, have 
low planning and organizational skills, have increased 
irritability and low tolerance to minor frustrations. 
They need strong sensations and feel the desire to 
take risks, their permanent state is a restlesness one. In 
addition, they present complicated associated disorders 
such as anxiety, depression, various addictions, sleep 
disorders, bipolar disorder or personality disorder. All 
this leads to an functional inability at work, at school 
or in social environment.

For these reasons, adults with ADHD have frequent 
history of repeating a school year or even abandoning 
school, and from a professional point of view, they risk 
failure or even dismissal due to the inability to respect 
the deadlines. They are also frequently involved in 
accidents, are sick and incapacitated, and often have 
psysical complaints, symptoms that their entourage 
do not understand. Once the diagnosis is established, 
there are guidelines for appropriate treatment that 
was demonstrate to be effective in adult patients. 

This paper aims to investigate the presence of 
ADHD-related sleep disorders in adulthood in a 
group of patients diagnosed with chronic psychoactive 
substance use. In the following, we will summarize the 
current knowledge on these psychiatric associations.

SLEEP DISORDERS IN ADULTS WITH 
ADHD
Adults with ADHD are experiencing sleep 

disturbances similar to those seen in children. Adults 
with ADHD report with difficulties in folling asleep 
at apropriate hours and waking up the next day [9]. 
Almost 80% of ADHD adults fell asleep after 1 am 
and prefer to wake up late [9]. If they go to bed early 
they have difficulty falling asleep. Sleeping at night is 

also difficult.  Day fatigue can accentuate the clinical 
picture of distractibility and concentration deficiency. 
Most of the patients presented the same sleep patterns 
during childhood [10].

There are combined reports about adult night 
mobility, measured by actigraphs[11]. All sleep 
problems have in common the fact that sleep is 
fragmented, the awakings are frequent during the 
night, and that sleep duration is diminished.

AD HD AND ADDICTION TO ALCO-
HOL AND DRUGS
Comorbidity with conduct disorder, personality 

disorder, bipolar disorder, and abandonment and 
school negligence increase this risk for thsese patiens 
to abuse drugs as cannabis, heroin, ethnobotanicals 
and also alcohol [12].

Adolescents with ADHD begin to abuse alcohol 
and drugs at smaller ages, and there is a further increase 
in substance abuse around the age of 40 compared 
to the control group. This is possibly associated 
with loss of hope for symptom relief. According to 
current studies there is no predilection for a particular 
psychoactive substance, adults with ADHD use all 
types of drugs [12].

Addictive behaviours are controlled by the 
dopaminergic system, which functions on the reward 
pattern. Patients say they are calmer, they get to relax 
or concentrate better when they drink alcohol or take 
drugs, helping them also in sleep problems [13]. 

The objective is to establish as well as possible a 
set of ADHD symptoms in case of early set up and 
evolution of ADHD, in addition to the symptoms of 
the installation, nature and severity of substance abuse, 
because patients with comorbidities may receive an 
appropriate treatment [12].

Goossensen reports in 2006 a prevalence of 
ADHD symptoms in addictive patients between 20-
30% [14]. The presence of addiction in patients with 
ADHD predisposes to chronicity and unfavorable 
prognosis comparing to patients without this 
disorder.

MATERIALS AND METHOD
In the study, 104 patients, young adults, were 

selected from psychiatric services with addiction 
profiles for inclusion in the study.

Inclusion criteria for patients in the study:
- age between 18 and 28 years 
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- the existence of a chronic diagnosis of 
psychoactive substances

- patients' agreement to participate in the study, 
after being informed about the research objective and 
design, and after assured about the anonymity of the 
responses and the confidentiality of the data.

Exclusion criteria:
- the existence of a pervasive developmental 

disorder, regardless of the degree of impairment in 
functionality

- associated diagnosis of intellectual disability
- expressing disagreement to participate in the 

study
- psychosis induced by substance use
The instruments used to evaluate subjects included 

in the study, were:
• DIVA 2.0 - ADHD Diagnostic Adult Adult 

Interview, based on DSM-IV criteria.
- Developed in 2010 by J.J.S. Kooij, also translated 

into Romanian
• Morningness -Eveningness Questionnaire -

evaluates possible associated sleep disorders
- a self-evaluation questionnaire
- investigates personal circadian rhythm
- investigates sleep patterns
- investigates the time of day (morning, afternoon 

or evening) in which there is an alert peak in the 
examined subjects.

Depending on the scores obtained by the patients 
after the DIVA instrument, two groups of subjects 
were divided:

- control group: addictive patients without criteria 
for a diagnosis of adult ADHD

- control group: addictive patients with positive 
results for a diagnosis of adult ADHD.

RESULTS
In the study, were included 63 male subjects 

(60.58%) and 41 female subjects (39.42%).

Fig.1. Percentage distribution of subjects by gender

There were 48 adults who met the final criteria 
for ADHD out of a total of 68 adults who, declaring, 
met these criteria at the age of maturity. 20 of them 
did not meet criteria for childhood. Of the 54 subjects 
who met the ADHD criteria in their childhood, only 
6 did not meet these criteria in adulthood.

Table I. Contingency table for the correspondence of the 
criteria of ADHD to child and adult

ADHDc+ ADHDc- Total

ADHDa+ 48 20 68

ADHDa- 6 30 36

Total 54 50 104

A Fisher test showed that there was no statistically 
significant influence of the ADHD status (presence / 
absence of diagnosis) on the type of sleep reported by 
the subjects.

Table II. Contingency Table for ADHD Status 
and Sleep type

Evening 
type

Morning 
Type

 Intermediar

ADHD+ 10 18 26

ADHD- 14 18 18

Fisher's exact test 0.35 0.84 0.24

P Value 0.18 0.47 0.15

A z-scale comparison test showed that the 
proportion of subjects who consumed heroin and 
had the type of intermediate sleep was significantly 
higher compared to those who consumed the same 
drug but had another partnumber of sleep. A z-scale 
comparison test showed that the proportion of 
intermediate-alcohol drinkers was significantly lower 
compared to those who consumed alcohol but had 
other types of sleep.

Table III. Contingency Table for psychostimulants and Sleep 
Types of Subjects

Interme-
diary

Other types 
of sleep

z-test P-value

Heroin 26 18 2.51 .01

Cocaine 2 7 -1.31 0.19

Marijuana 18 26 -0.37 0.71

Ethnobotanical 8 4 1.71 .09

Alcohol 13 30 -2.02 0.04

Benzodiazepines 0 3 -1.53 .13

Female
Male
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A z-scale comparison test showed that the 
proportion of subjects with alcohol-like sleep with 
morning-sleep (p1 = 0.44) was significantly higher 
than that of alcohol-consuming subjects but other 
types of sleep (p2 = 0.21).

Table IV. Table of contingency for psychostimulants and type 
of morning sleep

Morning 
type

Other type 
of sleep

z-test P-value

Heroin 8 36 -1.87 .06

Cocaine 3 6 .29 .77

Marijuana 11 33 -0.69 .48

Ethnobotanical 3 9 -0.32 .75

Alcohol 20 23 2.97 0.00

Benzodiazepines 0 3 -1.12 .26

CONCLUSIONS / DISCUSSIONS
Most studies reported by the literature on the topic 

of association of substance use with adult ADHD 
pathology were performed in groups of patients 
diagnosed with ADHD in which were investigated 
behavioral problems secondary to the use of 
psychostimulants. This research also brings novelty by 
the retrospective investigation of ADHD symptoms 
in adulthood in a group of patients admitted to a 
psychiatric addiction service.

Research conducted by Fischer in 2002 and 
Wilens in 2004 reported percentages ranging from 
25% to 55% of ADHD adults with a history of 
substance abuse or addiction [15,16]. The present 
study demonstrates that 46% of the included subjects, 
have specific symptoms fitted for the diagnosis 
of adult ADHD. Of the 54 subjects who met the 
ADHD criteria in their childhood, only 6 did not 
meet these criteria in adult life, resulting in 89% of 
the selected patients continuing being symptomatic , 
causing dysfunctionality in adulthood.

The presence of an ADHD diagnosis increases 
the susceptibility of up to two times in  chronic 
consumption of psychostimulants [17]. In fact, 
patients with ADHD are more likely to start drinking 
at younger ages, receive multiple and recurrent 
diagnoses of conduct disorders secundary to drug 
abuse and major difficulties in following treatment 
recommendations and reaching remission [18]. The 
findings of this research align with these difficulties 
in the pathology of ADHD, most of the patients 
enrolled in the study, having more than one admission 

to psychiatric services and reporting more than two 
addictive substances consumed simultaneously in the 
past 6 months.

In research on the presence of comorbidities 
in ADHD patients, sleep problems are commonly 
reported in both children and adults, and the situation 
where patients fail to rest a sufficient number of 
hours of sleep, report much more frequently ADHD 
symptoms [19]. In individuals with hipnic problems, 
the most common occurrences are short duration 
of sleep and its fragmentation, these events causing 
secondary fatigue, daytime sleepiness, accentuation 
of behavioral, attentional problems and somatic 
disorders, all causing impairment in the quality of life.

Insomnia is a sleep disorder characterized by 
difficulties in inducing sleep or maintaining it. Delay 
in bedtime, frequent nocturnal awakenings or low 
need for sleep are frequently found in young adults 
with ADHD. Unhealthy sleep routines mainly affect 
the sleep initiation procedure.

However, in the present study, there was no 
statistically significant relationship between the type 
of sleep investigated by the applied instrument and 
the presence or absence of ADHD symptoms.

The circadian rhythm coordinates the individual 
preferences of sleep and wake hours, body temperature, 
hormone secretion, circulatory system and food intake. 
The morning and evening types investigated in our 
study are based on the preferred period in the 24 hours 
of a day, whether to be active or to go to bed. The 
morning type goes early to bed and engages in peak 
performance in the early hours of the morning, while 
the evening type goes to bed very late, preferring to 
conduct activities during the evening. The intermediate 
type is characterized by a balanced circadian rhythm.

In the present study, most subjects in the control 
group are the intermediary type. Contrary to 
expectations, several subjects were found in the control 
group with the nocturnal type compared to subjects 
with ADHD. It is noteworthy that the proportion 
of subjects with alcohol consumption with morning 
type was significantly higher than that of alcohol-
consuming subjects but with other types of sleep. 

We consider it important to continue investigating 
the implications of substance use in sleep disorders in 
ADHD-diagnosed patients both in adolescence and 
adulthood. The identification of these implications 
is of major importance for the screening of ADHD 
symptoms in patients with chronic substance use.
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