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ADHD, figyelemhiányos 

hiperaktivitás-zavar
 a figyelmetlenség és a 

hiperaktivitás/impulzivitás fejlődési 
szempontból nem megfelelő szintje jellemző 
(American Psychiatric Association, 2013)

 Prevalencia: gyermekkorban 5% körül, esetek 
35-66%-ában felnőttkorban is folytatódik 
(Biederman és mtsai, 2010; Fayyad és mtsai, 
2007; Weiss és mtsai, 1985)

 Eltérő diagnosztikai kritériumok (DSM-5 (APA, 
2013); DSM-IV (APA, 1994))

 Számos diagnosztizálatlan eset lehet
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ADHD és alvás összefüggései

 Gyakori az alvászavar

 Szubjektív alvásproblémák 25–55% -nál

jelentkeznek (Corkum et al. 1998)

 73–78% valamilyen alvásciklus zavar, 

cirkadián ritmus zavar lép fel

 Gyakori az alvás alatti valamilyen típusú

légzészavar, horkolás vagy OSA

(Biancardi et al., 2020; Scarpelli et al., 2019)
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Alvási EEG és kognitív funkciók

 Az inhibíció, a munkamemória és a tervezés területen figyeltek meg 
alacsonyabb teljesítményt, ugyanakkor az értelmi képességek és az
intelligencia általában nem érintett (Tripp et al. 2009; Rahmi et al. 
2017; Tamm et al. 2012)

 Megnövekedett reakcióidő, amely a figyelemfenntartás alkalmi
hibáihoz köthető, vagyis az egyéb ingerek könnyen elterelik a 
figyelmüket (Tamm et al. 2012).

 Az ADHD-val élő személyeknél szignifikánsan nagyobb SWA és théta
oszcilláció a frontális és parietális régiókban (Kamida et al. 2016).

 Alvási orsók (NREM stádium alatt 11-15 Hz oszcilláció) agyi érési
folyamatok során gyorsuló frekvenciát és alacsonyabb teljesítménye
figyelhető meg

 Vizsgálatunk célja: Serdülőkorban az ADHD tünetek és az alvási EEG 
paramétereinek összefüggései
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Módszerek

 Alanyok: N = 49 (14.07-19.54 év, M=16.45, SD = 1.21), 20 
ADHD tüneteket mutat (6+ tünet), 29 kontroll (0-3 tünet), 7 
alany korábban kizárva közepes tünet súlyosság miatt (4-5 
tünet); klinikai diagnózis mindössze 12 esetben a 20 alanynál 
(utólag ellenőrizve)

 Tünetek súlyossága: ADHD Rating Scale-5 (ARS-5) szülői verzió 
(DuPaul et al., 2016 )

 Egyik alany sem állt gyógyszeres terápia alatt

 1 éjszaka PSG mérés, DREEM mobil poliszomnográfiai fejpánt
segítségével, a résztvevők otthonában

 Alvásstádiumok pontozása DREEM saját algoritmusa manuális 
felülbírálással, 30s időablakokban, AASM kritériumok (AASM 
Scoring Manual 2020), műtermékszűrés 5s ablakokban 
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Arnal et al. 2020: The Dreem Headband 
compared to polysomnography for 
electroencephalographic signal acquisition 
and sleep staging. Sleep, 43(11), zsaa097

 EEG csatornák: F7-F8, Fp1-
F8, Fp1-F7, F7-O1, F8-O2; 
ground: Fpz

 Mintavételi frekvencia: 250 
Hz

 0.4-48 Hz bandpass filter (FIR 
filter) 

 Teljes éjszakai NREM 
teljesítményspektrum: FFT 4s-
os ablakokban, 50% 
átfedéssel, logaritmizálva

 SWA: 0.75–4.5 Hz EEG 
aktivitás szummált összege

 F7-F8 és Fp1-F8 csatornákra 
átlagolt értékek

DREEM headband (https://dreem.com/)
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Spektrum paramertizáció

P (P ≥ 0) egy adott 
frekvencián (f) mért 
teljesítménysűrűség
(0 ≤ f ≤ fNyquist)

Redukált paraméterek:
-spektrális meredekség
-ordinátatengely metszet
-spektrális csúcs frekvencia
-spektrális csúcs amplitúdó
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Eredmények: Teljesítményspektrum 

csoportösszehasonlítás

Nemparametrikus 
permutációs 
statisztika, 0.5-30 Hz, 
0.5 Hz felbontással, 
2000 iteráció

szignifikáns (p<0.05)
marginálisan szignifikáns 

(p<0.07)

SWA n.s. (t = -0.703, 
p = 0.486)
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Eredmények: Spektrum 

parametrizálása
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Eredmények: Spektrum 

parametrizálása
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Összefoglalás

 Teljesítménysűrűség a 10-12 Hz (szigma) és 15-18 
Hz (béta) tartományban nagyobb volt ADHD 
tüneteket mutató alanyok esetében

 Az alvási orsó frekvencia alacsonyabb ADHD 
tüneteket mutató alanyok esetében

 Az eredmények a megkésett agyi fejlődésre utalnak 
ADHD tünetekkel asszociálódva (Saito et al. 2019)

 A 20 alanyból mindössze 12 diagnosztizált, 
diagnózissal vizsgálva nincs szignifikáns különbség 
a két csoport közt

 Az alvás mintázata vélhetően a tünetekkel mutat 
összefüggést

MATT 2022



Az alvásszabályozás és alvásszerkezet 
vizsgálata figyelemhiányos hiperaktivitás-
zavarban

Szalárdy O.

Köszönöm a figyelmet!

MATT 2022




