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Wiadomości ogólne o zaburzeniu

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem 
uwagi (attention deficit ‑hyperactivity disorder – ADHD) 
to zespół, w którym występują trudności z utrzymaniem 
uwagi, łatwe rozpraszanie się, niepokój ruchowy i nadmierna 
ruchliwość, impulsywność oraz inne zmiany w szeroko 
pojmowanym funkcjonowaniu społecznym osoby dotknię-
tej problemem. 

istotne problemy w funkcjonowaniu, objawiające się m.in. 
gorszymi wynikami w nauce oraz kłopotami w relacjach 
z rówieśnikami i z członkami rodziny. W wielu przypad-
kach towarzyszy temu niska samoocena, popadanie w stany 
depresyjne i inne zmiany patologiczne, takie jak zacho-
wania opozycyjno ‑buntownicze i lękowe oraz zaburzenia 
zachowania. Stan ten opisuje się mianem zaburzeń hiper-
kinetycznych i termin ten nadal używany jest w obowią-
zującej ostatniej Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób 
(International Classification of Diseases – ICD ‑10). Własne 
doświadczenie terapeutyczne wskazują, iż zespół hiperkine-
tyczny, który nie jest o czasie zdiagnozowany (ok. 7.–8. r.ż.), 
a jego nasilenie jest duże, może ewoluować i doprowadzić 
do istotnego upośledzenia funkcjonowania społecznego 
dziecka, a nawet w konsekwencji zaniedbań diagnostycznych 
i terapeutycznych doprowadzić do marginalizacji jednostki.

Mimo że ADHD jest jednostką chorobową opisywaną 
głównie w oparciu o przypadki diagnozowane wśród dzieci 
między 6. a 12. r.ż., to jednak może stanowić problem zdro-
wotny również u dzieci w wieku przedszkolnym, a nawet 
utrzymywać się u adolescentów i u osób dorosłych. Zwy-
kle wzmożona ruchliwość zmniejsza się wraz z upływem 
czasu, lecz trudności z utrzymaniem uwagi i kontrolą impul-
sywności na ogół pozostają i są powodem wielu kłopotów 
w życiu codziennym.

Chociaż dotychczas nie opracowano terapii tego zabu-
rzenia, to jednak możliwe jest istotne zmniejszenie nasile-
nia objawów, kiedy zdiagnozuje się zespół hiperkinetyczny 
i ewentualne zaburzenia współwystępujące oraz włączy się 
zindywidualizowane leczenie (farmakoterapia, socjoterapia, 
terapia pedagogiczna itp.).1

1 Hechtman L.: Attention‑deficit/hyperactivity disorder”, rodz. 39, w: 
Kaplan & Sadock’s comprehensive textbook of psychiatry. Red. B. Sadock., 
V. Sadock. Lippincott Williams & Wilkins, Philadephia 2005.

Ryc. 1. Główne komponenty zespołu hiperkinetycznego  
– zestawienie własne

Główne komponenty zespołu hiperkinetycznego są zara-
zem osiowymi objawami, które manifestują się u każdego 
dziecka z diagnozowanym zespołem, lecz u każdego z nich 
w różnym nasileniu.

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem 
uwagi jest najczęściej występującym zaburzeniem neuro-
behawioralnym w dzieciństwie i przeważnie powoduje 
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Dane epidemiologiczne
Zespół  hiperkinetyczny jest najczęstszym zaburzeniem 

poznawczym, emocjonalnym i behawioralnym w dzieciń-
stwie. Stanowi istotny problem z punktu widzenia klinicz-
nego i społecznego, gdyż u dzieci, adolescentów i osób 
dorosłych towarzyszą mu zwykle inne zaburzenia i nie-
pełnosprawność funkcjonalna. 

Występujące różnice w zakresie kryteriów diagnostycz-
nych powodują, iż opisywana jest różna chorobowość. Jeśli 
jednak do oceny danych epidemiologicznych użyje się kry-
teriów diagnostycznych opierających się na DSM‑IV (Dia‑
gnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), to sza-
cuje się, że chorobowość na świecie wynosi 5–12%.

Zaburzenie to najczęściej występuje wśród chłopców. 
Przybliżona częstość jego występowania w ogólnej popu-
lacji u chłopców wynosi 9,2%, a u dziewcząt 2,9%. Zara-
zem trudności z utrzymaniem uwagi, jak również objawy 
lękowe i depresja częściej występują u dziewcząt, natomiast 
u chłopców częściej występują problemy z zachowaniem. 
Objawy kłopotów wychowawczych najczęściej manifestują 
się już w okresie przedszkolnym, aby następnie w toku 
procesu socjalizacji delikatnie się wygaszać (w zależności 
od pierwotnego nasilenia zaburzenia). U dzieci w wieku 
przedszkolnym na ogół obserwuje się połączenie wzmożo-
nej ruchliwości z problemami z koncentracją uwagi, pod-
czas gdy u młodzieży dominują te ostatnie. U 60% dzieci 
ze zdiagnozowanym zespołem hiperkinetycznym pewne 
symptomy utrzymują się po osiągnięciu wieku dorosłego; 
ADHD stwierdza się u 4% populacji osób dorosłych2,3.

Etiologia zaburzenia
Najnowsze badania wskazują, iż ryzyko rozwoju ADHD 

jest 4–8 razy wyższe u krewnych pierwszego stopnia osób 
cierpiących na zespół hiperkinetyczny z deficytami uwagi 
w porównaniu z ogólną populacją. Wskazuje to na fakt, 
że na rozwój choroby wpływ mają czynniki genetyczne. Sza-
cuje się, że dziedziczność waha się 60–90%. Czynniki gene-
tyczne mogą również wyjaśniać związek pomiędzy zespołem 
a współwystępującymi zaburzeniami, takimi jak zaburzenia 
zachowania, dysleksja i obniżony iloraz inteligencji. Zmiany 
w zakresie genów powodują nieprawidłowy rozwój sieci neu-
ronalnej płatów czołowych, co prowadzi do zahamowania 
procesów koncentracji uwagi, zapamiętywania i zachowania. 
Badania genetyki molekularnej systematycznie rozwijają 
się bardzo szybko od czasu wykrycia związku pomiędzy 
ADHD a genem receptora dla dopaminy D4 i genu trans-
portera dopaminy (DAT1). Inne wyniki badań wskazują 
wyłącznie na proces chorobowy genów odpowiedzialnych 
za inne szlaki przemiany dopaminy, takich jak receptor 
dla dopaminy D5 i proteiny synaptycznej (synaptosomal‑

 ‑associated protein – SNAP ‑25) uczestniczącej w uwalnianiu 

2 Diagnosis and evaluation of the child with attention‑deficit/hyperactivity 
disorder. Pediatrics. 2000, 105, 1158–1170.
3 Spencer T., Biederman J., Mick E.: Attention‑deficit/hyperactivity disor-
der: diagnosis, lifespan, comorbidities, and neurobiology. J Pediatr Psychol. 
2007, 32, 631–642.

neuroprzekaźników.  Równolegle w badaniach genetycznych 
wykryto pewne regiony chromosomów, w których mogą 
się znajdować geny podatności na zachorowanie na ADHD. 
Do tych regionów należą: 5p13, 6q12, 16p13 i 17p11; nie-
które z tych miejsc mają związek z innymi zaburzeniami 
rozwojowymi, np. autyzmem, bądź zespołem Downa4,5.

Z etiologicznego punktu widzenia ADHD można kla-
syfikować jako zaburzenie o podłożu genetycznym i naby-
tym. W przypadku podłoża genetycznego powodem może 
być niedobór dopaminy i innych czynników idiopatycz-
nych. Nabyta postać ADHD może mieć natomiast związek 
z czynnikami prenatalnymi, okołoporodowymi lub popo-
rodowymi czynnikami etiologicznymi.

Z klinicznego punktu widzenia zaburzenie składa się 
z dwóch kategorii objawów: nadpobudliwości psychorucho-
wej i zaburzeń koncentracji; obie wiążą się z niejednakową 
progresją, współistniejącymi zaburzeniami, płcią i różnymi 
postaciami niepełnosprawności funkcjonalnej.

W klasyfikacji DSM‑IV wyróżnia się trzy podtypy 
ADHD: a) z przewagą zaburzeń uwagi, b) z przewagą nad-
pobudliwości psychoruchowej i c) typ mieszany. 

Ostatni podtyp występuje najczęściej i stanowi 50–75% 
przypadków ADHD. Drugim pod względem częstości 
występowania jest podtyp z przewagą zaburzeń uwagi, 
który stanowi 20–30% przypadków. Najrzadziej wystę-
pującym jest podtyp z przewagą nadpobudliwości psycho-
ruchowej (poniżej 15%). W porównaniu z pozostałymi pod-
typ z przewagą zaburzeń uwagi powszechniej występuje 
u kobiet i zwykle towarzyszy mu mniej problemów natury 
emocjonalnej i behawioralnej. Częste zaburzenia uwagi 
zarówno w podtypie pierwszym, jak i mieszanym powodują 
większe trudności w nauce niż w przypadkach, w których 
dominującym objawem jest nadpobudliwość psychoruchowa. 
Jednocześnie, u pacjentów z podtypem mieszanym zespołu 
hiperkinetycznego powszechniej współwystępują choroby 
psychiczne oraz zaburzenia towarzyszące nadużywaniu 
różnych substancji i najsilniej wyrażone jest ograniczenie 
ogólnego funkcjonowania6.

Główne komponenty zespołu hiperkinetycznego 
– ujęcie w perspektywie neurokognitywistycznej 

i pedagogicznej

Impulsywność
Impulsywność – perspektywa neurkognitywistyczna

Impulsywność, która jest przejawem zespołu hiper-
kinetycznego, posiada swoje anatomiczne uwarunkowa-
nia w specyficznej budowie mózgowia pacjenta z ADHD. 

4 Asherson P., Kuntsi J., Taylor E.: Unravelling the complexity of attention‑
deficit hyperactivity disorder: A Behavioral Genomic Approach. Br J Psy-
chiatry. 2005, 187, 103–105.
5 Ellison‑Wright I., Ellison‑Wright Z., Bullmore E.: Structural brain change 
in attention deficit hyperactivity disorder identified by meta‑analysis. BMC 
Psychiatry. 2008, 8, 51–58.
6 Gordon Milichap J.: Etiologic classification of attention‑deficit/hyperacti-
vity disorder. Pediatrics. 2008, 121, 358–365.
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Impulsywność, bądź też kłopoty z ośrodkiem hamowa-
nia, jak zamiennie określają znawcy tematu to zaburzenie, 
może znaleźć wytłumaczenie w nieprawidłowej budowie 
płatów czołowych osób dotkniętych zespołem. Brzuszno‑

 ‑przyśrodkowa kora przedczołowa (vmPFC)7 kontroluje 
i hamuje zachowania społecznie naganne (lokalizacja: pole 
Brodmanna 10), a właśnie za przejawianie tego typu zacho-
wań karane są dzieci z zespołem hiperkinetycznym. Podczas 
prawidłowego rozwoju dziecka lepszemu hamowaniu zacho-
wań i supresji reakcji (tworzących część kontroli poznawczej) 
towarzyszą zmiany w mielinizacji, organizacji synaptycz-
nej i funkcjonalnej aktywacji kory czołowej. Zmniejszona 
kontrola poznawcza charakterystyczna dla ADHD może być 
związana z opóźnieniem lub nieprawidłowym dojrzewaniem 
kory płatów czołowych i dróg (pętli) łączących je z jądrami 
podstawnymi. W drogach korowo ‑prążkowiowych znajdują 
się wypustki pochodzące z kory mózgu, docierające do jądra 
ogoniastego i wracające do kory przez gałkę bladą i wzgórze. 
Aktywność tych dróg jest modulowana przez zakończenia 
dopaminergiczne dochodzące do prążkowia z istoty czar-
nej. Badania amerykańskich naukowców8,9 publikowane 
w 1990 i 1991 r. wykazały, iż grupa dzieci z ADHD miała 
nieco mniejsze struktury mózgowia w obszarze kory czo-
łowej z prawej strony w porównaniu z grupą kontrolną 
dzieci zdrowych. Zakładając prawostronną lateralizację 
badanych dzieci możemy stwierdzić, że zdiagnozowane 
jako mniejsze obszary kory czołowej związane są z naj-
bardziej złożonymi procesami poznawczymi, takimi jak: 
kontrolowanie popędów, planowanie, monitorowanie prze-
biegu zachowania i procesów poznawczych. Również bada-
nia neuroobrazowe dzieci z ADHD dostarczyły ciekawych 
informacji. Otóż po poddaniu dzieci serii badań za pomocą 
elektroencefalogramu (EEG)10 dostrzega się istotnie niższy 
poziom aktywności mózgu podczas wykonywania określo-
nych czynności. Uzyskane wyniki dowodzą, iż aktywność 
elektryczna mózgu dzieci z zespołem hiperkinetycznym jest 
istotnie niższa od aktywności mózgu dzieci bez zespołu, 
szczególnie w obszarze czoła. Poddanie dzieci badaniom11 
mającym na celu zdiagnozowanie przepływu krwi w struk-
turach mózgowych dowiodło, że u dzieci z ADHD wystę-
puje istotnie niższy przepływ krwi w obszarach czołowych, 
szczególnie w jądrze ogoniastym – strukturze kojarzeniowej, 
łączącej obszary frontalne mózgu z układem limbicznym. 
Jądro ogoniaste zbudowane jest z kilku włókien nerwo-
wych, z których jedno to prążkowie, tak istotne w procesie 
hamowania zachowania i podtrzymywania uwagi. Układ 
limbiczny, z którym prążkowie jest połączone, odpowiada 
za tak ważne czynności jak kontrola emocji, motywacja 

7 Damasio A.: Tajemnice świadomości. Rebis, Poznań 2000.
8 Barkley R.A.: ADHD. Podjąć wyzwanie. Kompletny przewodnik dla ro-
dziców. Zysk i S‑ka, Poznań 2009.
9 Wolańczyk T, Kołakowski A., Skotnicka M.: Nadpobudliwość psychoru-
chowa u dzieci: prawie wszystko co chcielibyście wiedzieć. Książka dla 
rodziców, nauczycieli i lekarzy. Bifolium, Lublin 1999.
10 Barkley R.A.: dz. cyt.
11 Green Ch, Chee K.Y.: Zrozumieć ADHD. MT Biznes, Warszawa 2009.

i pamięć. Przez te ścieżki i połączenia układ limbiczny 
w śródmózgowiu wysyła sygnały „do góry”, do obszarów 
kory czołowej, które to sygnały po analizie w strukturach 
wyższych kory czołowej wracają do układu limbicznego, 
a tym samym regulują i kontrolują zachowania i emocje. 
Jak udaje nam się dostrzec, obszar czołowy i przedczołowy 
mózgu (pola 9, 10, 11 Brodmanna) to rejony szczególnie 
odpowiedzialne za procesy kognitywne człowieka. Problemy 
związane z budową, przekazem impulsów w tych struktu-
rach powodują u dziecka z zespołem hiperkinetycznym pro-
blemy zarówno adaptacyjne, jak i edukacyjne, wpływające 
na jego funkcjonowanie w środowisku szkolnym.

Impulsywność – aspekt pedagogiczny
Impulsywność to cecha motoryczna, która jako jedna 

z pierwszych jest zauważana w zachowaniu dziecka z zespo-
łem hiperkinetycznym. Rodzice i nauczyciele często mówią 
o dzieciach z ADHD, że „nie zdąży się skończyć zdania, 
a one już wyrywają się z odpowiedziami” i że „jeśli cze-
goś chcą, to właśnie tego i właśnie teraz”. Dzieci z zespo-
łem hiperkinetycznym mają ogromne trudności, żeby 
na cokolwiek poczekać i czegokolwiek się doczekać. Kło-
poty z utrzymaniem uwagi u dzieci z zespołem hiperki-
netycznym przekładają się również na przedłużenie pracy 
dziecka nad trudniejszym zadaniem w zamian za większą, 
lecz odroczoną w czasie nagrodę. Badania w tym zakresie 
zostały przeprowadzone w 2002 r. przez Russella Barkleya 
oraz Gwenyth Edwards przy University of Massachusetts 
Medical School. Eksperyment polegał na proponowaniu 
uczniom z ADHD różnych kwot pieniędzy (hipotetycznie, 
nie naprawdę, zwykle dużo poniżej 100 dolarów), które 
mogli otrzymać od razu. W tym samym czasie oferowano 
im również sumę równą 100 dolarów, jeśli zgodzą się 
na nią poczekać miesiąc, rok, czy nawet dłużej. Stwier-
dzono, iż uczniowie z ADHD byli dużo bardziej skłonni, 
w porównaniu z nastolatkami z grupy kontrolnej niemają-
cymi ADHD, wybierać mniejsze kwoty pieniężne od razu 
niż większe, które mieli otrzymać później12. Barkley wyra-
ził to następująco: W tego typu badaniach możemy osza‑
cować, jak mocno dzieci z ADHD mają obniżoną wartość 
nagrody, jeśli muszą na nią czekać. Problemy z kontro‑
lowaniem impulsów przekładają się również na obniżoną 
zdolność do hamowania zachowania. Osoby z ADHD 
mają poważne problemy z powstrzymywaniem się przed 
spontanicznym reagowaniem na sytuację, tak by najpierw 
pomyśleć, a dopiero potem działać. Często wyrywają się 
z komentarzami, których prawdopodobnie nigdy by nie 
poczyniły, gdyby uprzednio pomyślały. Nierzadko odpo‑
wiadają impulsywnie i emocjonalnie na to, co inni do nich 
mówią czy robią, a to kończy się często niekorzystną oceną 
ich zachowania. Czasami, gdy jakiś pomysł przyjdzie im 
do głowy, automatycznie przechodzą do fazy realizacji, która 
pozbawiona jest elementu racjonalizacji koncepcji i oceny 
ewentualnych zysków, bądź strat. Impulsywność dziecka 

12 Barkley R.A.: dz. cyt.
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z ADHD przejawia się również w nadmiernej gadatliwości, 
wielu rodziców zgłaszających się do poradni sygnalizuje 
problem „ciągłego mówienia” ich dziecka. 

Rodzaje zachowań, związane z trudnościami w kontro‑
lowaniu impulsów dziecka z zespołem hiperkinetycznym, 
są przyczyną wielu niepowodzeń w sytuacjach szkolnych. 
Dziecko takie jest odbierane jako egocentryczne i rosz‑
czeniowe, gdyż nie jest w stanie poczekać na swoją kolej, 
domaga się otrzymania nagrody przed innymi uczniami. 
Impulsywne wypowiedzi to w większości przypadków 
powód, dla którego dziecko z ADHD postrzegane jest jako 
aroganckie i źle wychowane. Poprzez zachowania impul‑
sywne dziecka, rodzic postrzegany jest jako nadmiernie 
tolerancyjny, który nie postawił dziecku koniecznych granic.

Jak radzić sobie z  nadmierną impulsywnością  
dziecka z ADHD?

Autor ten widział ów problem następująco:
Impulsywność w prosty sposób przekłada się na kłopoty 

z zapamiętywaniem u dziecka, a zatem na zapamiętywa‑
nie np. reguł, zasad, których ma przestrzegać, aby prze‑
stać być osobą nadmiernie impulsywną. Błędne koło, które 
doprowadza do tego, że trudno pracować nad problemem 
impulsywności, gdyż dziecko szybko zapomina o wpajanych 
mu zasadach i normach zachowań. Należy zatem opra‑
cować metody przypominające dziecku o obowiązujących 
regułach. Dobrym rozwiązaniem w przypadku starszych 
dzieci są krótkie teksty umieszczone na drzwiach pokoju, 
bądź w piórniku dziecka, do którego często zagląda, np. 

„Słuchaj uważnie”, „Pościel łóżko”; dla młodszych dzieci 
dobrze sprawdzają się symbole graficzne, które wcześniej 
były z dzieckiem ustalone, a dziecko wie, co one oznaczają, 
np. „znak stop”, „gwiazdka” itp. 

Istotnym przejawem impulsywności dziecka jest jego 
nieprzewidywalność konsekwencji popełnianych czynów. 
Dlatego też to rodzic, wychowawca muszą pamiętać o prze‑
widywaniu zdarzeń z udziałem dziecka z ADHD. Sposób ten 
najbardziej dotyczy sytuacji zagrażających zdrowiu, a cza‑
sem życiu dziecka, tj. nagłe wtargnięcia na jezdnię, próby 
skoków z parapetu itp. Koniecznością w takich przypadkach 
jest ostrzeżenie dziecka, wspólne rozważenie możliwych 
następstw tego zdarzenia. Przy okazji zaistnienia takiej sytu‑
acji należy głośno przypomnieć o obowiązującej zasadzie (np. 
zbliżając się do jezdni mówimy: „Zatrzymujemy się i rozglą‑
damy w lewo, w prawo i jeszcze raz w lewo”). W obliczu tego 
typu kłopotów powtórzenia zwiększają szansę na odniesie‑
nie sukcesu i sprawiają, że dziecko jest bardziej bezpieczne.

Impulsywność to również kłopoty z czekaniem na cokol‑
wiek, na swoją kolej, upragnioną nagrodę. Jeśli jednak 
chcemy od dziecka coś wyegzekwować słyszymy prze‑
ważnie zdawkowe „zaraz”. Słowo „zaraz” niekoniecznie 
jest wymówką, w wielu przypadkach dziecko chce dokoń‑
czyć interesującą czynność, a później zapomina wykonać 
to, o co zostało poproszone. Warto pamiętać, że w takich 
przypadkach dziecko z ADHD wymaga krótkich, jasnych 
komunikatów, a przede wszystkim konsekwencji, która jest 

niezbędna w postawie rodziców i wychowawców dziecka 
z zespołem hiperkinetycznym.

Stanowisko to wyraża istotę zagadnienia dotyczącego 
impulsywności.

Deficyty uwagi
Deficyty uwagi – perspektywa neurokognitywistyczna

Struktury mózgu działają na zasadzie naczyń połą-
czonych i zwykle wszelkie czynności tego organu, bądź 
występowanie zaburzeń w jego strukturach mają wpływ 
na wszystkie jego procesy. Nie inaczej dzieje się w tym przy-
padku. Kora czołowa, która odegrała istotną rolą w przy-
padku nadmiernej impulsywności u dzieci z zespołem 
hiperkinetycznym, jest również odpowiedzialna za zabu-
rzenia w sferze zaburzeń uwagi u dzieci z ADHD. Kora 
przedczołowa (pole 10. Brodmanna) jest odpowiedzialna 
za ogniskowanie uwagi, występują tam jednak deficyty 
związane z nieprawidłową budową anatomiczną, jak rów-
nież nieprawidłowym poziomem aktywności elektrycznej 
tej części mózgu. Wspomniane już jądro ogoniaste, gdzie 
odnotowuje się niższy przepływ krwi, istotną rolę odgrywa 
również w pamięci proceduralnej. Jądro ogoniaste, podobnie 
jak wzgórze, zlokalizowane jest w tzw. korze nowej (neo-
cortex), która obok hipokampa, ciała migdałowatego i prąż-
kowia ma istotny wpływ na procesy zapamiętywania oraz 
uwagi. Wszystkie wymienione struktury pojawiły się już 
w niniejszej pracy jako te, które u dzieci z zespołem hiper-
kinetycznym są zaburzone, czy to w sferze budowy anato-
micznej, czy też funkcji. Uzasadniona jest zatem hipoteza, 
że zaburzone funkcjonowanie i budowa obszarów w mózgu 
odpowiedzialnych za kontrolowanie uwagi u dzieci z zespo-
łem hiperkinetycznym, przekłada się również na zaburzenie 
funkcjonowania różnych rodzajów pamięci.

Powyższe zestawienie ukazuje jedynie kilka rodzajów 
pamięci, które u dzieci z zespołem hiperkinetycznym mogą 
ulec zaburzeniom. Możemy zauważyć w jaki sposób zabu-
rzenia kory mózgowej (zarówno w zakresie budowy, jak 
i funkcji) mogą wpływać na procesy kognitywne dziecka 
z ADHD. Z uwagi na specyfikę zespołu zaburzeniu ule-
gają te obszary kory mózgowej, które są odpowiedzialne za 

Ryc. 2. Struktury anatomiczne mózgu biorące udział w procesach 
zapamiętywania (zestawienie własne)
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tzw. wyższe czynności mózgowe. Dysfunkcje lokalizują się 
w obszarze kory czołowej i przedczołowej, przed bruzdą cen-
tralną mózgu, kora ta odpowiedzialna jest za procesy zapa-
miętywania, dekodowania śladów pamięciowych, sterowanie 
złożonymi formami zachowania, pełni funkcje percepcyjne 
oraz kojarzeniowe. W obrębie zaburzonych struktur znajduje 
się również hipokamp (układ limbiczny) w dużej mierze 
odpowiedzialny za uczenie się oraz przenoszenie informacji 
z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej. Syndrom zespołu 
hiperkinetycznego jakim jest deficyt uwagi, przekłada się 
w istotny sposób na nieprawidłowe funkcjonowanie innych 
zakresów działania dziecka dotkniętego problemem, gdyż 
w myśl teorii holistycznej, człowiek funkcjonuje jak układ, 
na którego działanie mają wpływ wszystkie jego struktury.

Potencjały mózgowe P300 – badania własne
Ważnym elementem wpisującym się w nurt rozważań 

poświęconych problematyce zakresu uwagi u osób z zespo-
łem hiperkinetycznym są badania poczynione przeze mnie 
w grupie dzieci ze zdiagnozowanym ADHD. 
Materiał

Grupę badaną stanowili  chłopcy w przedziale wieko-
wym 9–15 lat z rozpoznanym zespołem hiperkinetycznym. 
Grupę kontrolną stanowili chłopcy w przedziale wiekowym 
9–15 lat bez zaburzeń o charakterze zespołu hiperkine-
tycznego i innych deficytów. Obie grupy zostały poddane 
badaniom potencjałów mózgowych P300.
Opis badania*

Celem badania była elektrofizjologiczna ocena endo-
gennych potencjałów wywołanych (słuchowy potencjał 
P300) u pacjentów ze zdiagnozowanym zespołem hiper-
kinetycznym z deficytami uwagi. Badaniem objęto grupę 
16 chłopców ze zdiagnozowanym ADHD, potwierdzonym 
opinią psychiatry dziecięcego oraz 10 ‑osobową odpowied-
nio dobraną wiekowo grupą kontrolną.
Opis metody

Potencjał P300 (komponent, załamek, P3), odkryty 
został przez Suttona i wsp. w 1965 r. Jedną z nieinwazyj-
nych metod oceny czynności bioelektrycznej nieswoistych 
obszarów mózgu związanych z procesami przetwarzania 
informacji jest badanie endogennych potencjałów wywo-
łanych bodźcami o różnej modalności. Zarówno do badań 
eksperymentalnych, jak i w praktyce klinicznej najczęściej 
wykorzystuje się endogenny potencjał słuchowy, określany 
jako fala P300. Potencjały endogenne (event ‑related poten‑
tials – ERP), są nieswoiste, czyli nie zależą bezpośrednio 
od rodzaju bodźca, a ich parametry w znacznym stopniu 
modulowane są przez procesy poznawcze. W przeciwień-
stwie do konwencjonalnych potencjałów wywołanych (cha-
rakteryzujących się krótką latencją), które można zareje-
strować nawet u nieprzytomnej osoby, potencjały ERP 
wymagają uwagi oraz aktywnego zaangażowania osoby 
poddanej badaniu. Otrzymana odpowiedź odzwierciedla 

reakcję umysłową i emocjonalną pacjenta poddanego spre-
cyzowanym bodźcom, zazwyczaj powiązanym z wykonywa-
niem konkretnego zadania. Potencjały ERP charakteryzują 
się dłuższą latencją (powyżej 100 ms), większą amplitudą 
i niższą częstotliwością w stosunku do konwencjonalnych 
potencjałów EP. W przeciwieństwie do tych drugich, charak-
terystyka przebiegu odpowiedzi potencjałów wywołanych 
nie zależy od fizycznych parametrów bodźców. Potencjał 
P300 jest generowany podczas oddziaływania na pacjenta 
dwóch odmiennych bodźców. Związany jest z takimi pro-
cesami, jak rozpoznawanie, wczesna ocena i kategoryzacja 
bodźców oraz pamięć krótkoterminowa.
Wstępne wyniki badań

Wstępna weryfikacja zapisów potencjałów mózgowych 
P300 ujawniła obniżenie amplitudy u dzieci ze zdiagnozo-
wanym zespołem hiperkinetycznym oraz podwyższenie 
wartości latencji potencjałów u dzieci z grupy zasadni-
czej. Wartym odnotowania jest fakt, iż nie dostrzega się 
powyższych zmian u dzieci, których opiekunowie dekla-
rowali przed badaniem fakt podawania dziecku leków pro 
kognitywnych (metylofenidat). Powyższe wyniki są danymi 
wstępnymi, lecz pozwalają na stwierdzenie, iż zapis poten-
cjałów mózgowych P300 w grupie dzieci ze zdiagnozowa-
nym ADHD (nieobjętych leczeniem farmakologicznym) jest 
odbiegający od normy i takie nieprawidłowości obserwuje 
się u wszystkich badanych z grupy zasadniczej. 

Deficyty uwagi – aspekt pedagogiczny
Deficyty uwagi to istotna cecha diagnostyczna zespołu, 

występuje ona u około 80% zdiagnozowanych dzieci. Uwaga 
jest istotnym elementem pamięci, szczególnie pamięci proce-
duralnej, niezbędnej do wykonania określonej czynności we 
wcześniej podany sposób. Uwaga w swej strukturze posiada 
również komponenty odpowiedzialne za funkcjonowanie 
dziecka, przytoczone cechy uwagi są u dziecka z ADHD 
w mniejszym lub większym zakresie zaburzone.

Zaburzenia uwagi wskazują, iż dzieci z ADHD reagują 
na zdarzenia dziejące się dookoła nich, które nie są związane 

* Badanie zostało przeprowadzone pod kierunkiem dr. P. Kawalca na terenie 
SPSK nr 1 w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1, w Klinice Neurochirurgii 
kierowanej przez prof. dr. hab. n. med. I. Kojdera.

Tabela 1. Wybrane cechy uwagi oraz umiejętności osoby zależne 
od danej cechy uwagi

Cechy uwagi Umiejętność uzależniona od cechy

Selektywność 
(wybiórczość) zdolność do wyboru jednego bodźca z wielu

Trwałość utrzymanie uwagi w nudnej sytuacji

Przerzutność
umiejętność aktywnego wyszukiwania 
potrzebnego bodźca (np. osoby machającej do nas 
w tłumie)

Podzielność zdolność do wykonywania kilku czynności naraz

Rozpiętość liczba bodźców, na których można się skupić 
naraz

Źródło: Kołakowski A., Wolańczyk T., Pisula A.: ADHD – zespół nadpobu-
dliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i nauczycieli. GWP, 
Gdańsk 2006.
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z ich pracą. Kiedy już się zdekoncentrują przez takie rozpra-
szające zdarzenia, wtedy są zdecydowanie mniej skore, by 
powrócić do pracy, którą wykonywały. Dla poparcia tej tezy 
przytoczę badania z 1976 r. przeprowadzone przez Davida 
Bremera i Johna Sterna z Washington University. Odkryli 
oni, że dzieci z ADHD, w porównaniu do dzieci bez ADHD, 
szybciej odrywają się od czytanki, lub gdy zadzwoni tele-
fon z błyskającą lampką, oscyloskop rozrysuje nietypowy 
wzór linii na ekranie znajdującym się w tym samym pokoju. 
Jednak grupy dzieci znacznie wyraźniej różnił czas trwania 
dekoncentracji przez te zdarzenia: średnio 18 sekund dla 
dzieci z ADHD i tylko 5 sekund dla pozostałych dzieci13. 
Oznacza to, że dzieci bez ADHD łatwiej wracają do pracy 
po rozproszeniu uwagi, niż dzieci z ADHD.

Uczniowie z ADHD mają dwa powiązane z deficytem 
uwagi problemy, które mogą sprawiać, że wydają się jesz-
cze bardziej roztargnione: 

prawdopodobnie szybciej się znudzą lub stracą za- –
interesowanie pracą, niż inne dzieci bez ADHD;  

wydają się przyciągane przez bardziej nagradzające,  –
zabawne czy wzmacniające aspekty każdej sytuacji. 

W związku z powyższym dzieci z zespołem hiperkine-
tycznym postrzegane są przez swych nauczycieli, jako dzieci 
ciągle znudzone, które trudno zainteresować przedmiotem 
zajęć, zadaniem. Dzieci te mają również kłopoty z odrabia-
niem poleconych zadań, gdyż w większości przypadków 
wydają się one dzieciom mało atrakcyjne, a ewentualna 
nagroda za wykonanie zadania poza zasięgiem ucznia.

Jak radzić sobie z deficytami uwagi u dziecka z ADHD?
Kłopoty z zaburzeniami uwagi najczęściej przekładają 

się w negatywny sposób na osiągnięcia szkolne i jakość 
pracy dzieci z ADHD. Nierzadko kłopoty z koncentracją 
uwagi są u dziecka tak nasilone, że nie jest ono w stanie 
samodzielnie pracować.

Do głównych wskazówek należy zaliczyć ograniczenie 
do minimum docierających do dziecka bodźców w trakcie 
wykonywania zadania. Przykładem jest przygotowanie miejsca 
do pracy dziecka w taki sposób, aby w zasięgu jego wzroku 
znajdowały się jedynie przedmioty niezbędne do wykonania 
danego zadania, biurko dziecka należy postawić przodem 
do pustej, najlepiej białej ściany. Należy zadbać również o ogra-
niczenie dopływu do dziecka innych bodźców, tj. dźwięku prze-
jeżdżających samochodów, grającego w drugim pokoju telewi-
zora; takie warunki wpłyną na poprawę jakości pracy dziecka.

Kolejną ze wskazówek jest pomoc dziecku w selek-
cjonowaniu bodźców. Należy wskazywać mu jakie frag-
menty treści zadania są dla jego rozwiązania najważniejsze, 
np. podkreślenie najważniejszych fragmentów intensyw-
nym kolorem, często bowiem niepowodzenie edukacyjne 
nie zależy od nieumiejętności rozwiązania zadania przez 
dziecko, lecz od niezrozumienia jego treści.

Skutecznym sposobem radzenia sobie z deficytami 
uwagi u dziecka jest skracanie czasu i zakresu zadań 

13 Barkley R.A.: dz. cyt.

powierzonych dziecku do realizacji. Przykładem jest dzie-
lenie pracy dziecka na kolejne etapy, tak, aby dziecko zapa-
miętało jaką czynność ma wykonać oraz żeby zmieściło 
się w czasie w jakim jest w stanie skoncentrować swoją 
uwagę.

Nadruchliwość
Nadruchliwość – perspektywa neurokognitywistyczna

Przyczyną wszystkich najważniejszych objawów zespołu 
hiperkinetycznego są kłopoty z hamowaniem reakcji. Obok 
nieprawidłowości w budowie oraz funkcji kory mózgo-
wej osób z zespołem hiperkinetycznym, należy wskazać 
na zaburzenia w zakresie funkcjonowania neuroprzekaź-
ników. Bardzo prawdopodobne jest, że w rozwoju ADHD 
bierze udział więcej niż jeden układ neuroprzekaźników. 
Najważniejsze są układy: dopaminergiczny i noradrener-
giczny. Istnieją rozstrzygające dowody, że dopamina to jeden 
z najważniejszych neuroprzekaźników biorących udział 
w etiologii i w odpowiedzi na leczenie zespołu. Faktycz-
nie – obszary neuroanatomiczne uczestniczące w chorobie 
to drogi korowo ‑prążkowiowe i drogi wzgórzowo ‑korowe, 
które zawierają dużo dopaminy. Wspomniany wcześniej 
udział genów kodujących transporter dopaminy i recep-
tory dla dopaminy, jak również fakt, że leki stymulujące 
(bardzo skuteczne w farmakoterapii) wiążą się z trans-
porterami dopaminy i zapobiegają ich presynaptycznemu 
wychwytowi. Drogi dopaminergiczne otrzymują sygnały 
z innych obszarów mózgu przez układy noradrenergiczne 
i serotoninergiczne. Niskie stężenie dopaminy w prążkowi 
powoduje upośledzenie nauki i pamięci operacyjnej. Jed-
nak brak równowagi w stałym wytwarzaniu noradrenaliny 
może zaburzać prawidłowe hamowanie neuronów miejsca 
sinawego (locus coeruleus), co wiąże się z brakiem uwagi, 
zaburzeniami snu i niektórymi deficytami poznawczymi. 
Serotonina może mieć wielki wpływ na rozwój ADHD 
i niewykluczone, że jest adjuwantem dla pozostałych ukła-
dów. Uczestniczą również inne neuroprzekaźniki, np. kwas 
gammaaminomasłowy (GABA), który przede wszystkim 
działa hamująco na OUN, i histamina, która wykazuje 
działanie ośrodkowe i obwodowe. Badania potwierdzające 

„teorię dopaminergiczną” przeprowadzone zostały w Sta-
nach Zjednoczonych na szczurach. Kiedy szlaki nerwowe 
w mózgach młodych zwierząt, które są bogate w dopaminę, 
sukcesywnie uszkadzano, poprzez określone substancje 
chemiczne, wówczas zwierzęta dojrzewając, stawały się 
nadmiernie ruchliwe. Ową nadmierną ruchliwość udawało 
się zredukować poprzez podanie tym zwierzętom substancji 
stymulujących – tych samych, które stosuje się w leczeniu 
ADHD (metylfenidat).

Nadruchliwość – perspektywa pedagogiczna
Znów warto przytoczyć słowa wielkiego znawcy pro-

blemu:
Trzecim elementem, na który pragnę zwrócić uwagę, 

a który w istotny sposób wpływa na funkcjonowanie 
i postrzeganie uczniów z ADHD, jest problem z nadmierną 
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ruchliwością. „Wiercipięta”, „jest w ciągłym ruchu, jakby 
był nakręcony”, „nie usiedzi na miejscu”, „ciągle się 
wspina”, „gada bez przerwy”, „często mruczy i wydaje 
dziwne dźwięki” – w ten sposób najczęściej rodzice opisują 
zachowania swojego dziecka z zespołem hiperkinetycznym, 
których przyczyny należy szukać w nadmiernej ruchliwości 
tych dzieci. Cecha ta najczęściej manifestuje się poprzez nie‑
pokój ruchowy, zbędne dreptanie, czy inny ruch, nerwowość, 
czy też nadmierną rozmowność. W dzienniczkach uczniów 
z tego typu problemami możemy przeczytać, iż „dziecko cią‑
gle przeszkadza na lekcji poprzez wiercenie się na krześle”, 

„uczeń ciągle stuka długopisem o ławkę”, „bawi się na lek‑
cji drobną zabawką przyniesioną z domu”. Nauczyciele 
zdają sobie sprawę, że nie jest to zachowanie standardowe 
dla większości dzieci. Dla potwierdzenia tezy dotyczącej 
nadmiernej ruchliwości dzieci z zespołem hiperkinetycz‑
nym przytaczam badania doktorów Lindy Porrino i Judith 
Rapoport z NIMH w Bethesda z 1983 r., w którym to pro‑
jekcie badawczym dzieci nosiły specjalne urządzenia, które 
monitorowały ich aktywność i ruchy każdego dnia. Po pod‑
sumowaniu badań okazało się, że chłopcy z nadmierną 
ruchliwością (ADHD) byli zdecydowanie bardziej aktywni 
w porównaniu z chłopcami bez ADHD, bez względu na porę 
dnia. Jednak największa różnica ujawniła się między gru‑
pami chłopców w sytuacjach szkolnych14. Barkley dowiódł, 
iż dzieci z zespołem hiperkinetycznym przemieszczały się 
po pokoju osiem razy częściej w porównaniu z pozostałymi 
dziećmi, ruch ich ramion był dwukrotnie częstszy od ruchu 
ramion dzieci bez ADHD. Ruch nóg stanowił czterokrotność 
ruchu normalnych dzieci, a ponadto były one trzykrotnie 
bardziej niespokojne w czasie oglądania krótkiego filmu 
w telewizji, niż pozostałe dzieci15. Przytoczone badania 
jasno dowodzą, że dzieci z ADHD są znacznie bardziej 
ruchliwe w stosunku do innych dzieci w ich wieku i w ana-
logicznych sytuacjach, również podczas snu. Jednak to, 
co przysparza im najwięcej kłopotów to fakt, że nie kon-
trolują one poziomu swej aktywności zgodnie z wymogami 
danej chwili, czy sytuacji. Nie potrafią na przykład obniżyć 
wysokiego poziomu aktywności, który miały na przerwie, 
do poziomu niskiego, który jest niezbędny do wykonywania 
cichych i spokojnych zadań w klasie. Takie zachowania stają 
się przyczyną złego postrzegania ucznia przez nauczyciela, 
uczeń z ADHD to ten, który dezorganizuje lekcję oraz 
wpływa na dekoncentrację innych uczniów.

Jak radzić sobie z nadruchliwością dziecka z ADHD?
Nadmierna ruchliwość to cecha, która najczęściej utoż-

samiana jest z ADHD. Istnieje pogląd, iż grzeczne dziecko 
to takie, które potrafi spokojnie usiedzieć na swoim miejscu, 
dziecko z zespołem hiperkinetycznym z powodu kłopotów 
z nadmierną ruchliwością postrzegane jest jako dziecko 
niegrzeczne. Podstawą sposobów radzenia sobie z nadru-
chliwością jest zaakceptowanie tego, że dziecko musi się 

14 Barkley R.A.: dz. cyt.
15 Tamże.

ruszać, jak również zapewnienie dziecku możliwości zreali-
zowania potrzeby ruchu. Pozwólmy dziecku na wstawanie, 
chodzenie, wychodzenie z pokoju podczas odrabiania lekcji. 
Nie jest prawdą pogląd, że tylko podczas spokojnego siedze-
nia, najefektywniej się skupiamy. Dziecko z ADHD często 
musi bawić się jakimś przedmiotem, kręcić się, machać 
nogami, aby w ogóle mogło się skupić na słuchaniu tego, 
co się do niego mówi. Oczywiście w akceptacji nadruchli-
wości dziecka musimy nakreślić pewne ramy, czyli wspólnie 
z dzieckiem ustalamy jakie formy aktywności są dopusz-
czalne, a które kategorycznie zakazane (np. dziecko może 
wstawać i podskakiwać podczas oglądania telewizji, lecz 
zakazujemy skakania z parapetu na podłogę itp.). Dobrym 
sposobem na rozładowanie nadmiernej aktywności dziecka 
jest sport. Nie jest konieczne zapisywanie dziecka do sekcji 
sportowej, wystarczy umożliwić dziecku np. wychodzenie 
z psem 3–4 razy dziennie na dłuższy spacer. Pamiętajmy 
jednak, że nie ma metody wpływającej na zmniejszenie 
poziomu ruchliwości dziecka. Możemy jedynie wpływać 
na stworzenie warunków dla spożytkowania jego energii. 

Formy pomocy terapeutycznej 
i farmakologicznej

Standardy postępowania terapeutycznego
Głównymi celami dostępnych obecnie sposobów lecze-

nia są zmniejszenie nasilenia objawów i poprawa funk-
cjonowania pacjenta. Ponieważ przewlekłe zaburzenia 
wpływają na wszystkie sfery jego funkcjonowania, plan 
leczenia powinien mieć charakter elastyczny, zapobiegawczy 
i wszechstronny, tak, aby w późniejszych okresach można go 
było dostosować do indywidualnych potrzeb chorego. Jeśli 
rodzina ma się stosować do zaleceń lekarza, leczenie należy 
tak dopasować, aby odpowiadało określonym potrzebom 
danego pacjenta i jego bliskich. Dziecko powinno być objęte 
indywidualnym planowaniem terapii od samego początku, 
gdyż w przyszłości będzie ono samodzielnie odpowiedzialne 
za leczenie. Kontrola psycho społeczna dziecka z tym zabu-
rzeniem obejmuje inne niż farmakologiczne formy leczenia, 
np. psychoedukację, treningi umiejętności organizowania 
nauki, trening rodziców, trening umiejętności społecznych, 
terapię poznawczo behawioralną, trening umiejętności spo-
łecznych, terapię rodzinną i terapię indywidualną.

Farmakoterapia
Dostępna farmakoterapia nie leczy ADHD, ale pozwala 

na kontrolowanie objawów dopóty, dopóki przyjmowane 
są leki. Farmakoterapia zatwierdzona przez Amerykańską 
Akademię Psychiatrii Dzieci i Młodzieży oraz Amerykań-
ską Akademię Pediatrii składa się z leków sympatykomime-
tycznych dopuszczonych do stosowania przez FDA: leków 
psychostymulujących i atomoksetyny. Obiecującym podej-
ściem zapewniającym lepsze wyniki liczenia w dłuższym 
okresie jest połączenie oddziaływania psychospołecznego, 
farmakoterapii i sesji wzmacniających, których celem jest 
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utrzymanie uzyskanych wyników leczenia i zapobiegania 
nawrotom16. Aby zindywidualizować optymalny efekt lecze-
nia którymś z leków, lekarz powinien rozpocząć je od niskich 
dawek i w razie potrzeby stopniowo zwiększać je co tydzień. 
Zwykle większość dzieci chorujących na ADHD reaguje 
na podawane leki psychostymulujące, które nadal są lekami 
pierwszego wyboru w terapii tej choroby. Leczenie to sku-
tecznie zmniejsza najważniejsze objawy ADHD i w wielu 
przypadkach poprawia również zdolność dziecka do prze-
strzegania zasad. Ponadto, zmniejsza nadmierną reaktyw-
ność emocjonalną, co z kolei poprawia reakcje z kolegami 
i rodziną. Preparaty o powolnym uwalnianiu (np. Con-
certa retard) zapewniają lepsze działanie i mają tę zaletę, 
że dziecko nie musi przyjmować leku w szkole, co mogłoby 
być w niektórych sytuacjach dla niego kłopotliwe. Jeśli 
leki pobudzające nie są skuteczne lub powodują wystąpienie 
nietolerowanych objawów niepożądanych, można rozwa-
żyć zastosowanie trójcyklicznych leków przeciwdepresyj-
nych. Decydując się na nie, koniecznie należy wziąć pod 
uwagę przeciwwskazania do ich stosowania oraz działania 
niepożądane, silne działanie sedatywne i cholinergiczne 
oraz wpływ na układ sercowo ‑naczyniowy. Inną alterna-
tywę farmakologiczną stanowi atomoksetyna, selektywny 
inhibitor zwrotnego wychwytu noradrenaliny, który okazał 
się skuteczny w leczeniu ADHD. Można stosować również 
klonidynę i guanfacynę, jednak mają one silne działanie 
sedatywne i wtórne działanie na układ sercowo ‑naczyniowy. 
Do głównej grupy leków stosowanych w leczeniu ADHD 
należy metylfenidat i deksamfetamina, oba leki mają postaci 
krótko ‑, średnio ‑ i długo działające. W 75–80% przypad-
ków obserwuje się korzystne działanie tych leków, a 90% 
dzieci, które nie reagują na nie, wykazuje reakcję na inne 
leki stymulujące. Metylfenidat i amfetamina nasilają uwal-
nianie noradrenaliny i dopaminy w synapsie i zmniejszają 
wychwyt zwrotny, hamując białko transportujące dopaminę, 
dzięki czemu zwiększa się jej stężenie w szczelinie synap-
tycznej. Maksymalny efekt terapeutyczny leków o działaniu 
stymulującym obserwuje się w fazie wchłaniania, około 
2 godziny po podaniu. Na wydalanie amfetamin ma wpływ 
pH moczu, dlatego też spożywanie kwasu askorbinowego 
może skrócić czas półtrwania w surowicy i zwiększyć kli-
rens, a przez to zmniejszyć ich skuteczność. Połowa dawki 
deksamfetaminy odpowiada jednej dawce metylfenidatu, 
gdyż pierwszy z tych leków jest silniejszy i ma dłuższy 
czas działania. Leki te zwykle są bezpieczne, choć należy 
zauważyć, iż z czasem zwiększa się tolerancja organizmu 
na substancję czynną i dawki muszą być zwiększane, mogą 
również występować zaburzenia układu pokarmowego, 
bóle głowy oraz bezsenność. Wykazano, że leki psycho-
stymulujące u dzieci chorych na ADHD poprawiają funk-
cje poznawcze, czujność, czas reakcji, pamięć krótkotrwałą, 
zmniejszają ponadto zachowania impulsywne. Kiedy nie 
obserwuje się reakcji na leki psychostymulujące  lub gdy 

16 National Institute of Mental Health. U.S. Department of Health and Hu-
man Services, National Institutes of Health. “Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder (ADHD)”. NIH Publication No. 08 ‑3572. Revised 2008.

podczas ich przyjmowania występują działania niepożą-
dane, źle tolerowane przez pacjenta, konieczne może być 
zastosowanie innych leków, takich jak atomoksetyna, trój-
gliceryczne leki przeciwdepresyjne, bupropion, klonidyna 
i guanfacyna. Klonidyna i guanfacyna są zwykle mniej 
skuteczne i wywołują więcej poważnych działań niepo-
żądanych niż leki stymulujące. Atomoksetyna jest inhi-
bitorem wychwytu zwrotnego noradrenaliny, który może 
działać przez selektywne hamowanie jej presynaptycznego 
transportera; zwiększa stężenie noradrenaliny i dopaminy, 
szczególnie w korze przedczołowej, i skutecznie kontroluje 
objawy ADHD oraz zachowanie dzieci, młodzieży i doro-
słych, poprawiając przy tym funkcjonowanie społeczne 
i rodzinne. Początek działania jest wolniejszy niż leków 
stymulujących; sądzi się, że atomoksetyna działa przez 24 
godziny. Wykazano, że trójcykliczne leki przeciwdepresyjne 
są skuteczne w leczeniu ADHD. Należą do nich imipra-
mina, nortryptylina i amitryptylina. W ADHD stosuje się 
znaczniej mniejsze dawki w porównaniu z tymi przyjętymi 
w leczeniu depresji. Aby zminimalizować działania niepo-
żądane, zaleca się dzielenie dawki dobowej na 2–3 porcje.

Bupropion, nie ‑trójcykliczny lek przeciwdepre-
syjny, wykazuje pewną skuteczność w leczeniu ADHD, 
ale w mniejszym zakresie niż wymienione powyżej leki. 
Chociaż nie jest zalecany u dzieci, to jednak wydaje się, 
że wykazuje skuteczność wśród młodzieży. Klonidyna 
i guanfacyna należą do grupy antagonistów receptora 
alfa ‑adrenergicznego, hamują impulsywność i nadmierną 
ruchliwość, ale wywierają mniejszy wpływ na koncentrację. 
Klonidyna ma znaczne działanie sedatywne, a ponieważ 
wykazuje silne działanie na układ sercowo ‑naczyniowy, 
nie zaleca się jej stosowania w przypadku wcześniejszego 
występowania chorób serca lub naczyń krwionośnych17.

Podsumowanie

Podsumowując, pragnę zwrócić uwagę na kilka kwe-
stii. Dziecko z ADHD postrzegane przez pryzmat swojego 
zaburzenia jest stygmatyzowane we współczesnej szkole. 
Przyczyną tego stanu rzeczy może być zbyt mała świa-
domość pedagogów dotycząca zespołu, jak również zbyt 
mała tolerancja otoczenia na tego typu zachowania. Dziecko 
z ADHD jest dzieckiem specyficznym i trudnym do pro-
wadzenia, niewątpliwie kwestią problematyczną staje się 
jego nierzadko wysoki iloraz inteligencji. Dzięki niemu 
dziecko posiada umiejętność prawidłowej oceny sytuacji, 
niepowodzenia ocenia bardzo krytycznie, a w większości 
przypadków winą za niepowodzenia obarcza tylko siebie. 
W efekcie tych działań mamy do czynienia z dzieckiem 
o niskim poczuciu własnej wartości, które jest nieakcep-
towane w środowisku szkolnym oraz stygmatyzowane 
jako ktoś gorszy. Do zadań dobrego pedagoga należy, aby 

17 Brown R., Amler R., Freeman W.: Treatment of attention ‑deficit/hyperac-
tivity disorder: overwiew of the evidence. Pediatrics. 2005, 115, 749–757.



80 IZABELA KREMPIŃSKA

w taki sposób prowadzić edukację dziecka z ADHD, by 
jego dysfunkcje „przekuć” w sukces, a środowisko szkolne 
nie dostrzegło deficytów ucznia. Współczesny, świadomy 
pedagog musi pamiętać o medycznych aspektach tego zabu-
rzenia i nie karać dziecka za jego objawy, wiele bowiem 
z przytoczonych przeze mnie przykładów opisów zachowań 
dzieci z ADHD jest typowym karaniem za objawy. Nie 
karzemy dziecka z przepukliną oponowo ‑rdzeniową za to, 
że nie biega za piłką na lekcji wychowania fizycznego, nie 
karzmy więc również dziecka z ADHD za przejawy jego 
impulsywności, nadruchliwości oraz deficytów uwagi, które 
są efektem jego zaburzeń neuronalnych.
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