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Czy możemy pomóc dziecku nadpobudliwemu? Sposoby leczenia ADHD
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STRESZCZENIE
Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi 
(ADHD) jest jednym z najczęściej rozpoznawanych zaburzeń 
psychicznych u dzieci. Rozpoznanie stawiane jest na podsta-
wie wywiadu oraz obserwacji dziecka. Objawy dotyczą nadru-
chliwości, impulsywności i zaburzeń uwagi. Pierwsze objawy 
pojawiają się przed 7 rokiem życia. Występują przynajmniej 
w dwóch środowiskach dziecka i znacznie utrudniają jego funk-
cjonowanie. Ze względu na ryzyko wielu poważnych powikłań 
ADHD należy leczyć. Celem pracy było przedstawienie najistot-
niejszych zagadnień związanych z rozpoznaniem i możliwo-
ściami leczenia dzieci z zespołem hiperkinetycznym. Podstawą 
terapii jest odpowiednia psychoedukacja i psychoterapia. 
Leczenie farmakologiczne jest ostatnim elementem. Głównie 
stosuje się leki psychostymulujące, w szczególności metylfeni-
dat. Najlepsze efekty terapeutyczne dotyczą terapii skojarzonej.
Słowa kluczowe: zespół nadpobudliwości psychoruchowej, 
ADHD, leczenie

ABSTRACT
Attention-deficit/ hyperactivity disorder (ADHD) is one of the 
most frequent psychical disorders in children. Diagnosis is 
based on anamnesis and clinical presentation.. There are three 
groups of symptoms: hyperactivity, impulsivity and inattention. 
First signs appear before the age of 7. They make the daily func-
tioning of a child considerably difficult. Due to the risk of many 
serious complications ADHD should be treated. The aim of this 
study was to present the most important problems concerning 
the diagnosis and treatment of children with Attention-deficit/ 
hyperactivity disorder. An appropriate psychoeducation and 
psychotherapy constitutes the basic therapy of ADHD. Phar-
macotherapy is the last resort in the treatment of children. 
Stimulant medications are the base of pharmacological treat-
ment, first of all, metylfenidat. Complex therapy brings the best 
effects.
Keywords: attention-deficit/hyperactivity disorder, ADHD, 
treatment

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem 
uwagi (ADHD) wg Klasyfikacji Amerykańskiego Towa-
rzystwa Psychiatrycznego (DSM-IV), czy też zespół hiper-
kinetyczny wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób 
Światowej Organizacji Zdrowia (ICD-10) jest najczęściej 
występującym i bardzo dobrze opisanym zaburzeniem 
neurorozwojowym okresu dzieciństwa [1]. Ocenia się, że 
częstość występowania ADHD na świecie wynosi u dzieci 
od 3% do 9% [1,2]. Rozpoznanie tego zespołu stawia się na 
podstawie określonych kryteriów. Objawy ADHD muszą 
dotyczyć nadruchliwości, impulsywności i zaburzeń kon-
centracji uwagi. Występują one przed 7 rokiem życia 
i powinny być obecne w przynajmniej dwóch różnych 
środowiskach. Ich natężenie znacznie utrudnia codzienne 
funkcjonowanie [3–5]. Istnieją kwestionariusze ustruk-
turyzowanego wywiadu diagnostycznego. Rozpoznanie 
ADHD opiera się jednak głównie na obserwacji dziecka, 
pogłębionym wywiadzie, badaniu przedmiotowym oraz 
wykluczeniu innych przyczyn objawów występujących 
u dziecka. Zwykle do postawienia pewnej diagnozy poza 
psychiatryczną i psychologiczną potrzebna jest konsultacja 
neurologiczna i pediatryczna [2]. W proces ten konieczne 
jest też włączenie rodziców i nauczycieli. Ta wieloprofi-
lowa, interdyscyplinarna diagnoza pozwala zastosować 

indywidualnie dobraną terapię dla każdego dziecka. Pod-
jęcie odpowiedniej interwencji daje wiele pozytywnych 
efektów wówczas, gdy odpowiednio wcześnie zostanie 
postawione rozpoznanie. Często jednak jest ono stawiane 
dość późno, gdy dziecko ujawnia już poważne trudności 
w funkcjonowaniu [6].

OBRAZ KLINICZNY ADHD
Zespół nadpobudliwości psychoruchowej jest schorzeniem 
mającym charakterystyczne objawy. Dotyczą one trzech 
głównych elementów: nadruchliwości, impulsywności 
i zaburzeń koncentracji uwagi. Każdy z tych objawów może 
u dzieci występować w różnym nasileniu. Stąd w klasyfika-
cji DSM-IV wyróżnione są trzy typy: z przewagą nadruchli-
wości i nadmiernej impulsywności, z przewagą zaburzeń 
koncentracji uwagi (ADD) i mieszany [4].

Nadmierna ruchliwość – dziecko takie nie może usie-
dzieć w miejscu, spokojnie się bawić, jest stale w ruchu, 
jest nadmiernie hałaśliwe.

Impulsywność – dziecko nie umie zaczekać na swoją 
kolejkę, często odpowiada nieproszone, wtrąca się do 
zabawy, rozmowy, łatwo wpada w gniew, nie umie prze-
widzieć konsekwencji, ocenić ryzyka swojego działania.
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Zaburzenia koncentracji uwagi – dziecko łatwo roz-
prasza się, nie jest w stanie skoncentrować się na szczegó-
łach, często nie pamięta co miało zrobić, popełnia proste 
błędy, gubi różne rzeczy.

Obraz zespołu nadpobudliwości psychoruchowej 
zmienia się w zależności od wieku, ale początek objawów 
zawsze występuje przed siódmym rokiem życia. Objawy 
muszą być obecne przynajmniej w dwóch środowiskach 
dziecka (szkoła i dom). Dodatkowo znacznie przeszka-
dzają one i stwarzają utrudniają ości w codziennym funk-
cjonowaniu dziecka i jego otoczenia [3–5].

ETIOLOGIA
W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego stu-
lecia za przyczynę ADHD uważano mikrouszkodzenia 
ośrodkowego układu nerwowego z okresu pre- i perinatal-
nego. Istniała też teoria o przewlekłym zatruciu ołowiem czy 
negatywnym wpływie barwników i konserwantów dodawa-
nych do żywności na występowanie tych objawów [4]. Nie 
potwierdziła się teoria o nieprawidłowej sytuacji rodzinnej 
i błędach wychowawczych. W najnowszych badaniach mówi 
się o biologicznych czynnikach wpływających na wystąpie-
nie objawów ADHD [2]. Obecnie uważa się, że 70–80% 
przypadków zespołu hiperkinetycznego ma uwarunkowania 
genetyczne [4]. ADHD dziedziczy się poligenowo. Docho-
dzi do nieprawidłowości strukturalnych i czynnościowych 
mózgu. Najczęściej stwierdzano zmniejszenie objętości 
mózgu, zwłaszcza kory przedczołowej, jądra ogoniastego 
i gałki bladej oraz robaka móżdżku. Obserwowano również 
zmiany w przekaźnictwie dopaminergicznym i noradrener-
gicznym u dzieci z ADHD [1,3,6]. Obniżona jest aktywność 
układu dopaminergicznego, zwłaszcza w korze przedczoło-
wej, co powoduje brak kontroli nad nadmiarem bodźców. 
W piśmiennictwie są doniesienia o zmianach w genie DAT1 
odpowiedzialnym za transport dopaminy i genach DRD4 
i DRD5 kontrolujących funkcje receptorów dopaminowych 
[4,6–8]. Stwierdzono też nadmierne pobudzenie noradre-
nergiczne w miejscu sinawym, co odpowiada za zakłóce-
nia procesów uwagi i nastroju. Zaburzone są więc poziomy 
różnych neurotransmiterów i równowaga między nimi, co 
odpowiada za wystąpienie objawów zespołu hiperkinetycz-
nego [4,6,7]. 

CHOROBY WSPÓŁISTNIEJĄCE
Ocenia się, że około 80% dzieci z ADHD ma towarzy-
szące inne objawy chorobowe i zaburzenia [2,4,9]. Według 
Wolańczyka do najczęściej obserwowanych należą: różnego 
rodzaju specyficzne trudności szkolne (u 26% dzieci i mło-
dzieży z ADHD), zaburzenia lękowe i emocjonalne (u 31% 
dzieci z zespołem hiperkinetycznym), depresja. Z zespo-
łem nadpobudliwości psychoruchowej często współistnieje 
zespół tików (u 20% dzieci z ADHD). Jednocześnie aż 
u 50% dzieci z zespołem Tourette’a rozpoznaje się ADHD 
[10]. Napady padaczkowe częściej niż w ogólnej populacji 
występują również w przypadku dzieci z zespołem hiperki-
netycznym, a u 28% dzieci z padaczką obserwowano objawy 
ADHD [2,11,12]. Często zespołowi nadpobudliwości psy-
choruchowej towarzyszą zaburzenia snu, jak bezsenność, 

koszmary i lęki nocne [13]. Od 30 do 76% dzieci z ADHD 
ma opozycyjno-buntownicze zaburzenia zachowania [4].

LECZENIE
ADHD jest zaburzeniem, które można, a nawet trzeba 
leczyć. Terapia powinna być wielokierunkowa, trwająca 
nieraz wiele lat [2,3,14]. W proces terapeutyczny zaanga-
żowani powinni być oprócz pacjenta także jego rodzice 
i nauczyciele. Terapia dziecka z zespołem hiperkinetycz-
nym ma na celu przede wszystkim zmniejszenie nasilenia 
objawów osiowych. Ważne jest także zmniejszenie współ-
istniejących zaburzeń oraz ryzyka późniejszych powikłań 
[5]. Podstawą kompleksowego leczenia jest terapia niefar-
makologiczna [15]. Należy pamiętać, że leczenie farma-
kologiczne jest ostatnim elementem i nie wszystkie dzieci 
wymagają stosowania leków [4].

Metody niefarmakologiczne
Psychoedukacja – jest podstawową metodą, od której 
należy rozpocząć terapię. To przekazanie dziecku, rodzi-
com i nauczycielom wiedzy na temat objawów, przyczyn, 
rokowania i możliwości leczenia ADHD. Ważne jest na tym 
etapie „zdjęcie winy” z dziecka i rodziców za występujące 
objawy. Potrzebne jest także udzielenie porady, wsparcia 
i przekazanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trud-
nych [2–4,15,16]. Psychoedukacja powinna być prowa-
dzona na każdej wizycie.

Psychoterapia – czyli oddziaływanie psychologiczne, 
jest kolejnym elementem leczenia. Za najbardziej sku-
teczną uważa się terapię poznawczo-behawioralną. Uczy 
ona sposobu postępowania i pracy z dzieckiem z zespołem 
hiperkinetycznym. Ma prowadzić do poprawy samooceny, 
terapii zaburzeń uwagi i rozwoju umiejętności społecz-
nych. Jej celem jest modyfikacja zachowania dziecka, 
czyli wygaszanie złych, a wzmacnianie dobrych nawy-
ków przy zastosowaniu systemu nagród i kar. Prowadzi 
się zarówno terapię indywidualną jak i grupową [17–19]. 
Niekiedy zaleca się również podjęcie terapii rodzinnej [2]. 
Podczas całego procesu terapeutycznego bardzo ważny 
jest stały kontakt i współpraca ze szkołą, nauczycielem, 
pedagogiem szkolnym.

Dieta – coraz częściej wspomina się o jej wpływie na 
występowanie objawów nadpobudliwości psychorucho-
wej. Niestety większość obiektywnych badań nie potwier-
dza skuteczności jej stosowania [3,4]. 

Biofeedback – jest metodą wspomagającą, mogącą 
modyfikować zachowania, uczącą innego sposobu reago-
wania, wpływającą na nadruchliwość, a zwłaszcza zabu-
rzenia koncentracji uwagi [3].

Metody niefarmakologiczne są podstawowym i pierw-
szym elementem, od których zaczynamy terapię ADHD. To 
właśnie zastosowanie wczesnej interwencji, uczenie rodzi-
ców i nauczycieli wspierania i rozumienia swoich dzieci 
daje szansę na poprawę funkcjonowania i może zapobiec 
wtórnym zaburzeniom w dorosłym życiu [6,14,16].

Farmakoterapia
Gdy psychoedukacja, psychoterapia i współpraca ze szkołą 
nie przynoszą oczekiwanych efektów, a objawy są tak nasi-
lone, że uniemożliwiają dziecku normalne funkcjonowanie, 
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należy podjąć próbę leczenia farmakologicznego. Trzeba 
jednak pamiętać, że leki nie zastąpią terapii niefarmakolo-
gicznej i nie wyleczą z ADHD [4]. Mogą pomóc złagodzić 
objawy. Powinny być stosowane równolegle z psychoedu-
kacją i psychoterapią.

Leki psychostymulujące są lekami pierwszego 
wyboru w leczeniu ADHD [2]. U około 65–75% [1,20], 
a wg innych autorów nawet u 80–90% [4] osób z ADHD są 
one skuteczne w łagodzeniu osiowych objawów.

W Polsce najbardziej znanym i dostępnym lekiem 
z tej grupy jest metylfenidat. Według większości wytycz-
nych powinien być lekiem pierwszego rzutu w leczeniu 
ADHD [21]. Blokuje on wychwyt zwrotny noradrenaliny 
i dopaminy oraz zwiększa uwalnianie tych monoamin do 
przestrzeni pozaneuronalnej. Ze względu na wygodę sto-
sowania i profil farmakologiczny zaleca się stosowanie 
preparatów o modyfikowanym sposobie uwalniania leku, 
co minimalizuje wahania stężenia w surowicy. Dostępne 
są w Polsce preparaty o przedłużonym uwalnianiu, które 
stosuje się od 18 mg do maksymalnie 54 mg/dobę w jed-
norazowej rannej dawce. Od momentu rozpoczęcia lecze-
nia należy monitorować występowanie działań ubocznych. 
Najczęściej obserwowane to zaburzenia łaknienia i zwią-
zany z tym spadek masy ciała i zahamowanie wzrostu, 
zaburzenia rytmu serca, bezsenność, tiki, obniżenie progu 
drgawkowego [22,23].W związku z tym konieczna jest 
ocena wzrostu i masy ciała co 6 miesięcy i kontrola często-
ści serca i ciśnienia tętniczego co 3 miesiące. 

Do innych leków należących do grupy leków psycho-
stymulujących należą: dekstramfetamina, mieszanina 
soli amfetamin, dekstrometylofenidat. Lekiem psy-
chostymulującym jest również pemolina, która nie jest 
pochodną amfetaminy [1,3]. Pemolina może oprócz wyżej 
wspomnianych dodatkowo powodować zaburzenia funkcji 
wątroby [3,4]. Z tego powodu jest rzadziej stosowana. Leki 
psychostymulujące stosowane bez nadzoru lekarza mogą 
prowadzić do powstania uzależnienia. Większość prze-
prowadzonych jednak badań wskazuje na bezpieczeństwo 
i skuteczność tych leków w leczeniu ADHD [1,24–26].

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne są również 
stosowane w leczeniu ADHD, są skuteczne u ponad 50% 
pacjentów [4]. Silnie działają na układ noradrenergiczny. 
Mają jednak dużo działań niepożądanych, związanych 
zwłaszcza z działaniem antycholinergicznymi i antyhista-
minergicznym. Są to głównie: suchość ustach, zaparcia, 
senność, wzrost masy ciała [1,3,4]. Najpoważniejszym 
jednak jest kardiotoksyczność, głównie zaburzenia układu 
bodźco-przewodzącego i wzrost ciśnienia tętniczego. Naj-
częściej stosowane są: imipramina, klomipramina, dez-
ipramina [4,26].

Atomoksetyna jest selektywnym inhibitorem 
wychwytu zwrotnego noradrenaliny. Ma skuteczność 
zbliżoną do leków psychostymulujących, jednak nie 

u wszystkich pacjentów jest skuteczna. Jest zwykle dobrze 
tolerowana. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi 
są zmniejszone łaknienie, zawroty głowy i zaburzenia 
nastroju [4,27,28].

Klonidyna jest agonistą receptorów alfa 2-adrenergicz-
nych. Najczęściej jest stosowana przy współwystępowaniu 
ADHD z tikami. Najczęstszymi działaniami niepożąda-
nymi są senność, bóle głowy i spadek ciśnienia tętniczego 
[1,4,29].

Moklobemid stymuluje przekaźnictwo dopaminer-
giczne i noradrenergiczne. Jest rzadko stosowany u dzieci, 
głównie u źle tolerujących inne leki. Z działań niepożą-
danych najczęściej obserwuje się zaburzenia snu i żołąd-
kowo-jelitowe [4,30].

Do innych, rzadziej stosowanych leków należą Bupro-
pion, Wenlafaksyna czy neuroleptyki [3,4].

Według Wolańczyka leczenie farmakologiczne 
powinno być stosowane tak długo, jak jest skuteczne. 
W tym czasie dziecko powinno być pod stałą opieką 
lekarza, który będzie oceniał stan pacjenta, monitorował 
skuteczność i działania niepożądane. Dodatkowo w razie 
potrzeby właściwe jest wprowadzenie leczenia współwy-
stępujących zaburzeń, takich jak tiki, specyficzne trudno-
ści szkolne czy zaburzenia zachowania [3,4].

PODSUMOWANIE
Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem 
uwagi jest jednym z najczęściej rozpoznawanych zaburzeń 
psychicznych w wieku rozwojowym. Jest zaburzeniem nie-
jednorodnym i charakteryzuje się obecnością triady obja-
wów: nadruchliwości, impulsywności i zaburzeń uwagi. Nie 
wszystkie objawy są wyrażone w równym stopniu u dzieci. 
ADHD prowadzi do słabszych wyników, braku sukce-
sów zarówno szkolnych, zawodowych, jak i towarzyskich 
u dzieci dotkniętych tym zaburzeniem. Większe jest ryzyko 
wystąpienia depresji, uzależnienia od używek czy poważ-
nych zaburzeń zachowania. Dlatego ADHD należy leczyć. 
Leczenie powinno być kompleksowe i obejmować trzy pod-
stawowe kierunki terapeutyczne: psychoedukację, psycho-
terapię i w części przypadków farmakoterapię. Najlepsze 
efekty przynosi stosowanie terapii skojarzonej. Postępowa-
nie psychoterapeutyczne, edukacja i farmakoterapia zwięk-
szają skuteczność leczenia. Wczesne rozpoczęcie terapii 
zwiększa szansę na zmianę zachowania dziecka. Leczenie 
farmakologiczne nigdy nie może być jedyną metodą lecze-
nia. Wśród leków stosowanych najczęściej i najbardziej 
skutecznych w terapii ADHD są preparaty o działaniu psy-
chostymulującym. Do innych leków należą atomoksetyna, 
leki przeciwdepresyjne, rzadziej neuroleptyki. Ze względu 
na to, że leczenie trwa zwykle kilka lat, ważne jest monito-
rowanie działań niepożądanych. 
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