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Bevezetés 

 

Az ADHD az egyik leggyakrabban diagnosztizált pszichiátriai zavar 

gyermekkorban. Fő jellegzetességei – az úgynevezett magtünetek – a figyelemzavar, a 

hiperaktivitás és az impulzivitás. Az irodalmi adatok alapján, az iskoláskorú gyerekek 

3-9%-át érinti az ADHD. A felnőttkori ADHD az elmúlt két évtizedben került a 

tudományos vizsgálatok fókuszába, amely idő alatt az után-követéses vizsgálatok 

bebizonyították, hogy az ADHD nem csak a gyermekkort érinti, hanem jelentős 

százalékban fennmarad felnőttkorra is. A felnőttkori diagnózis érvényességét 

támogatják azok a képalkotó vizsgálatok is, melyek a gyermekkorban észleltekhez 

hasonló struktúrális és funkciót érintő eltéréseket mutattak ki, valamint azok a 

neuropszichológiai vizsgálatok, amik a képalkotó vizsgálatok által is jelzetten érintett 

területek diszfunkcióját mérték, hasonlóan a gyermekkori vizsgálatokhoz. Mindemellett 

a felnőttkori diagnózis érvényességét erősítik azok az adatok is, amelyek a stimuláns 

terápia hatékonyságát erősítik meg mind gyermekkorban, mind felnőttkorban.  

A vonatkozó irodalmi adatok konzekvensen beszámolnak a felnőttkori ADHD és 

mind a magánéletet, mind a társadalmi funkciókat, szociális státuszt, munkaképességet 

érintő, súlyos funkciózavar kapcsolatáról. Sőt, az ADHD jelentős rizikófaktornak tűnik 

komorbid pszichiátriai zavarok megjelenése szempontjából. A felnőttkori ADHD nem 

csak az egyén életét tekintve hordoz nehézségeket és szenvedést, hanem a társadalomra 

is rengeteg terhet ró, főként a – nyilvánvaló egészségügyi költségek mellett – az együtt 

járó nagyarányú kriminalitás és munkanélküliség kapcsán. Tekintettel a fent említett 

széleskörű károsító hatásra, valamint arra a tényre, hogy léteznek hatékony terápiás 

módszerek az ADHD kezelésében mind gyermek-, mind felnőttkorban, az ADHD korai 

felismerése és azonosítása alapvető jelentőségű. A felnőttkori ADHD diagnózisához a 

mai napig nem áll rendelkezésre validált, érvényes diagnosztikai kritériumrendszer. 

Ennek részben az az oka, hogy egészen a nyolcvanas évekig az ADHD-t kifejezetten a 

gyermekkor problémájának tartották. A jelenleg alkalmazott DSM-IV diagnosztikai 

kritériumrendszert gyermekek és serdülők részére alakították ki, valamint a validálási 

vizsgálatok is csak ezekre a korcsoportokra vonatkozóan történtek meg. A felnőttkori 

alkalmazás kapcsán a kritériumrendszer több aspektusát is rengeteg kritika érte az 

irodalomban. Mindezek ellenére, a legtöbb epidemiológiai vizsgálat a DSM-IV 

kritériumrendszert alkalmazta a felnőtt ADHD diagnosztizálására, más – 

vizsgálatonként változó -. alternatív kritériumrendszer mellett. Ezek a lakossági 
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vizsgálatok, 1-7.3%-ra becsülték az ADHD gyakoriságát felnőttek körében, DSM-IV 

kritériumok alapján.  

Magyarországon eddig nem történt epidemiológiai felmérés az ADHD felnőttkori 

prevalenciáját tekintve. Sőt, a felnőttkori ADHD fogalma, mind szakmai, mind 

lakossági körben gyakorlatilag ismeretlen. Annak ellenére, hogy a gyermek- és 

serdülőkorú ADHD-s személyek ellátása jól szervezett, és széleskörű szakmai 

ismeretek állnak rendelkezésre, a felnőtt korú, korábban ADHD-val diagnosztizált és 

továbbra is károsodást okozó tünetekkel rendelkező személyek ellátása nem megoldott. 

A kifejezetten felnőtt ADHD-s személyek kivizsgálásával és kezelésével foglalkozó 

járóbeteg-rendelések pedig egyenlőre egyáltalán nem léteznek Magyarországon. 

 

Célkitűzések 

 

1) Az ADHD prevalenciájának első magyarországi becslése felnőttek körében, egy nagy 

lakossági mintán (N=3529), 17 budapesti háziorvosi praxis bevonásával. 

2) Annak vizsgálata ugyanezen a mintán, hogy a különböző alternatív diagnosztikai 

kritériumok milyen mértékben hatnak a prevalencia becslésekre. 

3) Az eddig az irodalomban megjelent felnőtt ADHD prevalencia becslések összesítése és 

esetleges hatótényezők azonosítása meta-analítikus technika alkalmazásával. 

 4) Annak vizsgálata, hogy vajon a meta-analízissel azonosított hatótényezők, hasonló 

hatással vannak-e a magyar mintán kapott prevalencia becslésekre. 

5) Az ötödik célkitűzés inkább spekulatív jellegű, tekintettel arra, hogy magában foglalja 

azt a kiindulópontot, hogy Magyarországon a szakmai és lakossági körökben is 

kifejezetten hiányos a felnőtt ADHD ismerete. Ez azt is jelenti, hogy epidemiológiai 

felmérésünk során egy fontos torzító tényező hiányzik az esetazonosítások során, ami az 

interjúvolók „figyelmi preferenciájából”, és/vagy a média, illetve az egészségügy lakosság 

felé történő „túl-kommunikációjából” adódhatna ilyen esetben. Magyarországon az 

emberek túlnyomó többsége nem tudja, hogy mi az az ADHD, valószínűleg még nem is 

hallott róla, főleg felnőttek esetében. Úgy gondoltam, hogy amennyiben a prevalencia 

becsléseink a nemzetközi irodalomban kapott becslésekkel összevethetőek lesznek, úgy 

indirekt módon, vizsgálatunk által is további megerősítést kap az ADHD felnőttkori 

diagnózisának érvényessége.  
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Módszerek 

 

A meta-analízis módszerei 

 

Vizsgálatok beválasztása 

 

A Medline, Psychlit és Embase adatbázisokban futtattunk részletes keresést angol 

nyelvű, az ADHD felnőttkori epidemiológiájával foglalkozó publikációk között. A 

következő keresési stratégiát alkalmaztuk: („adult” AND ”ADHD”) AND („prevalence” 

OR „epidemiology”). Az azonosított publikációk irodalomjegyzékében kézi keresést 

folytattunk, további releváns cikkek után kutatva. Kizártuk az után-követéses és 

családvizsgálatokat, - mert nem tartalmaznak prevalencia adatokat - valamint azokat a 

vizsgálatokat, amelyek valamilyen speciális csoporton belül vizsgálták a felnőtt ADHD 

gyakoriságát (betegcsoportok, elítéltek, stb.), azokat, amelyek nem a DSM-IV 

kritériumrendszerét használták a diagnózishoz, illetve azokat is, amelyek semmilyen 

elérhető publikációban nem szolgáltattak nyers adatokat. Végső soron 6 vizsgálatot 

vontunk be a meta-analízisbe. 

 

Statisztikai elemzés 

 

Az elemzésekhez a SAS (Statistical Analysis System for Windows, version 9.1; 

SAS Institute, Cary, NC) szoftvert használtuk. A meta-analízis során egy, a beválasztott 

vizsgálatok adatain végzett többszörös lineáris regresszión alapuló meta-regressziós 

technikát alkalmaztunk. Ez a technika, a prevalencia becslés, valamint a prevalenciát 

befolyásoló tényezők és összefüggéseik vizsgálatához kevert (fix és véletlen hatásokat is 

inkorporáló) modellt használ. Vizsgálatunkban a kevert modellben fix hatásként az egyes 

vizsgálatok demográfiai változóit (átlag életkor, nemi eloszlás), valamint ezek lehetséges 

interakcióját vettük figyelembe, a véletlen hatást a vizsgálatok heterogenitásának 

modellezésére használtuk. 
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Az első, ADHD prevalenciáját felnőttek körében, lakossági mintán becslő Magyar 
vizsgálat módszerei  
 

Ez a vizsgálat egy nagyobb felmérés részét képezte, amely során az epidemiológia 

mellett a felnőttkori ADHD neuropszichológiai jellegzetességeit, genetikai hátterét és a 

pszichiátriai komorbiditást is vizsgáltuk. A felmérés egy többfázisú, több centrumban 

történő vizsgálat volt, amiben a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás 

Klinikája mellett 17 budapesti háziorvosi praxis vett részt.  

Mintaválasztás és adatgyűjtés 
 

2006 júniusa és 2007 júniusa között 3529 személyt vontunk be, a résztvevő 17 

budapesti háziorvosi praxisból az epidemiológiai szűrővizsgálatba. Az adatgyűjtés a 

háziorvosi praxisokban történt. A vizsgálati személyek, férfiak és nők, 18 és 60 év 

közöttiek voltak. A szűrésből kizártuk azokat a személyeket, akiknek az anamnézisükben 

valamilyen neurológiai betegség szerepelt. A szűrési fázisba minden, a résztvevő 

háziorvosi rendelésen, rendelési időben megjelent személyt bevontunk. Az asszisztensek 

osztották ki a résztvevőknek az önkitöltős szűrőtesztet, az Adult ADHD Self-Report Scale 

(ASRS – Felnőtt ADHD Önkitöltő Kérdőív) hat kérdéses szűrőteszt verzióját. A kiszűrt 

személyeket (n=279) a háziorvos kérte fel a vizsgálatban való további részvételre. A 

kiszűrt személyek 29.4%-a (n=82) visszautasította a további részvételt, 12.9%-a (n=36) 

pedig végül nem jelent meg a későbbi vizsgálatok során.  

Az interjú fázisban, a kiszűrt személyek egy részletes, a DSM-IV kritériumrendszerén 

alapuló, félig-struktúrált klinikai interjún vettek részt, valamint további, részletes önkitöltő 

kérdőíveket töltöttek ki (n=161), az ADHD diagnózisának megerősítése, illetve elvetése 

céljából. 

A felnőttkori ADHD diagnózisa 
 

Az interjú dokumentációjának alapján, valamint a DSM-IV kritériumait 

figyelembe véve, az interjúkat készítő team tagjai együtt döntöttek arról, hogy vajon a 

vizsgált személy megfelel-e a felnőtt ADHD klinikai diagnózisának. Mindemellett 

azonban, a korábbi prevalenciát becslő vizsgálatokhoz hasonlóan, és azok alapján, 

alternatív diagnosztikai csoportokat is felállítottunk, a következők szerint: 
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1. ‘ADHD_DSM-IV’ csoport: a teljes DSM-IV kritériumrendszer szerint, mind 

gyermekkorra, mind felnőttkorra vonatkozóan, támogató élettörténeti adatok 

figyelembe vételével együtt. 

2. ‘ADHD_No-onset’ csoport: a teljes DSM-IV kritériumrendszer alapján, mind 

gyermekkorra, mind felnőttkorra vonatkozóan, kivéve az életkor kritériumot 

3. ‘ADHD_full/Sx’ csoport: csak a DSM-IV tünettani kritériumai alapján (6 

tünetnek kell jelen lennie a figyelemzavar, és/vagy a hiperaktivitás-impulzivitás 9-9 

tünete közül) mind gyermekkorban, mind felnőttkorban. 

4. ‘ADHD_reduced/Sx’ csoport: csökkentett tünettani küszöb alapján 

felnőttkorban (4 tünetnek kell jelen lennie a figyelemzavar és/vagy a hiperaktivitás-

impulzivitás 9-9 tünete közül), míg gyermekkorra vonatkozóan az eredeti DSM-IV 

tünettani kritériumnak kell teljesülnie. 

 

Statsztikai elemzés 
 

Az elemzésekhez a SAS (Statistical Analysis System for Windows version 9.1; 

SAS Institute, Cary, NC) szoftvert használtuk. Az összes statisztikai analízis során a 

szignifikancia szint 0.05 volt és a paraméterek becsléséhez a 95%-os konfidencia 

intervallumot határoztuk meg. A demográfiai és alapvető háttéradatokat leíró statisztikai 

módszerekkel mutattuk be, a csoportok közötti összevetést az általános lineáris modell 

alkalmazásával végeztük. A prevalencia becsléseinket binomiális eloszlásra alapoztuk, 

úgy, hogy a számítások során a kiszűrt személyek arányát is figyelembe vettük. A 

mintában előforduló pozitív esetek arányára vonatkozó 95%-os konfidencia intervallum 

becslésére a standard hiba kiszámítását használtuk, a következő formula szerint:  

SEp = SQRT[ p * ( 1 - p ) / n ], ahol n, p és SEp a mintaszámot, a becsült esetek arányát 

(ADHD-s esetek) és a becslés standard hibáját jelzik, egymás után.   

A szűrőteszt szenzitivitási és specificitási mutatóit felhasználva korrigáltuk 

becslésinket, a Gart és Buck formulája szerint:  

PREVp = (POS + Sp -1)/(Se + Sp -1), ahol PREVp, POS, Sp és Se, a valódi 

prevalenciát az eredeti mintában, a pozitív estek arányát a mintában, a szűrőteszt 

specificitási, illetve szenzitivitási paramétereit jelzik, egymás után.  
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Eredmények 

 

A meta-regressziós analízis eredményei 

 

Az analízisbe bevont vizsgálatok meta-regressziós elemzése alapján, a felnőttkori 

ADHD összesített prevalencia értéke 2.5% (95% CI: 2.1-3.1; t=42.3, p<0.0001) volt. 

A vizsgálatok heterogenitását a random és fix hatásokat inkorporáló modellek 

maximum log-likelihood (LL) értékeinek összehasonlításával vizsgáltuk. Az eredmények 

alapján a random modell LL értéke -9.9, a fix modell LL értéke -42.5 volt, statisztikailag 

szignifikáns heterogenitást jelezve a vizsgálatok között (Chi-square= 65.2, df=1, 

p<0.0001). Ezt a heterogenitást, ahogy azt a további elemzések kimutatták, jelentős 

részben, alapvető demográfiai változók adták.  

Egész pontosan, az eredmények alapján a felnőttkori ADHD prevalenciája 

szignifikánsan összefüggött a minta nemi összetételével (t=4.34, p=0.012), valamint az 

átlagéletkorral (t=3.03, p=0.039). Sőt, a két demográfiai változó interakciója is 

szignifikánsnak bizonyult (t=.-3.42, p=0.027). Az eredményeink alapján tehát, az ADHD 

prevalenciája fiatalabb életkorban nő, idősebb korban csökken, amennyiben túlnyomóan 

férfiak alkotják a vizsgált mintát. Másik aspektusból vizsgálva, a prevalencia csökken az 

életkorral, amennyiben a vizsgált mintában a férfiak aránya nagyobb, mint 50%, míg a 

prevalencia nő az életkorral, amennyiben a vizsgált minta túlnyomóan nőkből áll (férfiak 

aránya kevesebb, mint 33.3%).   

 

A Magyar vizsgálat eredményei 

 
A nyers prevalencia adatokat a szűrőteszt szenzitivitási és specificitási 

paramétereire korrigálva az ADHD prevalenciája a DSM-IV csoportban 1.35%, a ‘No-

onset’ csoportban 1.64%, az ‘Sx/full’ csoportban 3.65%, az ’Sx/reduced’ csoportban 

4.16% volt. Az elvégzett logisztikus regresszió elemzés alapján az ADHD szignifikánsan 

gyakoribb volt a fiatalabb korcsoportban és férfiak között [χ2=14.46; p=0.0007], azonban 

az életkor és a nem hatása nem állt szignifikáns interakcióban [Estimate: -0.031, Standard 

Error: 0.043, χ2=0.5124; p=0.4741].  

További korrekciós számításokat végeztünk, a ‘nem–interjúzott’ almintát is 

figyelembe véve. A nem és kor korábban észlelt lényeges hatása miatt a korrigált 

számításoknál, az eredeti mintára vonatkozó becslésünket nem és kor alapján adtuk meg. 
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Az életkori sztratifikációhoz az eredeti mintában szereplő személyek medián életkorát, a 

40.5 évet választottuk, 40 éves és az alatti személyekre, valamint 40 éves kor feletti 

személyekre adtuk meg becsléseinket. Korrigált prevalencia becsléseink, a ’nem–

interjúzott’ almintát, valamint a szűrőteszt szenzitivitási és specificitási paramétereit is 

figyelembe véve, 2.3% volt férfiakban, 0.91% nőkben; 2.02% ≤40 éves korcsoportban és 

0.70% a > 40 éves korcsoportban, a DSM-IV diagnosztikai kritériumai alapján. 

 

 

Következtetések 

 

Az egyik fő célkitűzésünk az volt, hogy felmérjük az ADHD prevalenciáját 

felnőttek között, első alkalommal magyar lakossági mintán. Összességében, az általunk 

mért prevalencia adatok konzervatívabbak, de jól beilleszthetők, a nemzetközi 

irodalomban eddig közzétett prevalencia adatok sorába. Kiemelendő, hogy még a 

legkonzervatívabb becslésünk is nagyarányú előfordulásra utal, az 1.35%-os prevalencia 

arány a szkizofrénia gyakoriságával összevethető. 

A célkitűzésekben is részletezett körülmények – a felnőttkori ADHD alacsony 

arányú szakmai és publikus ismertsége -, valamint az irodalomban korábban közölt 

becslésekkel való összevethetőségük alapján úgy gondoljuk, hogy prevalencia 

becsléseink, indirekt módon, a felnőttkori ADHD érvényességének további megerősítését 

jelentik.  

További célkitűzés volt annak a megítélése, hogy a magyar epidemiológiai 

felmérés során, a különböző, alternatív diagnosztikai kritériumok milyen hatással bírnak a 

prevalencia becslésekre. Vizsgálatunk során azt találtuk, hogy a DSM-IV 

kritériumrendszer lazítása mind az életkor-kritérium, mind a tünettani küszöb-kritérium 

tekintetében, a prevalencia értékek emelkedéséhez vezetett. Mindazonáltal, a megfigyelt 

prevalencia érték-emelkedések az irodalomban közölt, DSM-IV kritériumrendszer alapján 

diagnosztizált esetek prevalencia értékeinek határain belül maradt. Ezt azzal magyarázzuk, 

hogy vizsgálatunkban, az irodalomban közölt vizsgálati elrendezésekhez képest is igen 

szigorú protokoll alapján végeztük az esetazonosítást és diagnosztikát, különös tekintettel 

a retrospektív gyermekkori diagnózisra. Ez a megfigyelés arra a következtetésre is 

vezethet, hogy a fundamentális jelentőségű diagnosztikai kritériumok mellett több, más, 

metodikával kapcsolatos faktor - mint például a vizsgálati elrendezés, az adatfelvétel és 

interjú módszer – is szerepet játszhat abban, hogy az eddig közölt prevalencia becslések a 
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felnőttkori ADHD-val kapcsolatban igen nagy variabilitást mutatnak. Egy további 

potenciális befolyásoló tényező, ami a nagy variabilitású prevalencia becslések hátterében 

állhat és további tisztázásra vár, a kulturális és/vagy gazdasági hatás. Azt találtuk ugyanis, 

hogy a magyar populáción történt prevalencia becslések kifejezetten az alacsonyabb 

gazdasági erővel és bevétellel rendelkező országokban becsült értékekkel mutatnak 

hasonlóságot, míg a fejlettebb Nyugat-Európai országokból és az USA-ból származó 

becslések ennél lényegesen magasabbak. Ez az összefüggés, spekulatív módon, 

kapcsolatban állhat a már korábban említett publikus és szakmai ismerettel, illetve a 

szakmai ’figyelmi preferenciákkal’. 

Célkitűzéseink között szerepelt továbbá az irodalomban publikált prevalencia 

adatok összesítése, és esetleges befolyásoló tényezők azonosítása, meta-analízis 

alkalmazásával. Meta-regressziós analízisünk alapján a felnőttkori ADHD összesített 

prevalenciája 2.5% volt, és a nem és az életkor prevalencia becslésekre vonatkozó 

komplex hatását is azonosítottuk. Eredményeink konzisztensen alátámasztják azt az 

elméletet, ami szerint az ADHD prevalenciája az életkor előrehaladtával csökken, 

azonban úgy tűnik, ezt az összefüggést a vizsgált minta nemi eloszlása befolyásolja. 

Mindezek az eredmények óvatosan értelmezhetők, nem világos egyelőre a fenti 

összefüggések háttere. Különösen a DSM-IV kritériumok alkalmazásának kérdése egy 

fontos elem, mely kritériumrendszer nem validált felnőttkorra és alkalmazhatóságának 

korlátait támasztja alá számos korábbi adat és jelen dolgozatom mindkét vizsgálatának 

eredményei is. Úgy tűnik, hogy a DSM-IV kritériumrendszer a különböző 

korcsoportokban és a két nemben, különböző módon működik az ADHD diagnosztizálását 

tekintve, így több esetben alábecsülve az ADHD előfordulását. 

A Magyar mintán történt epidemiológiai vizsgálatunk során is azonosítottuk a nem 

és az életkor hatását a prevalencia becslésekre, ebben az esetben azonban a két hatás 

interakcióját nem sikerült kimutatni, valószínűleg az ADHD csoport alacsony mintaszáma 

miatt. 

A korábbi irodalmi adatokat és a disszertációban bemutatott két vizsgálat 

eredményeit összevetve, további vizsgálatok tűnnek szükségesnek arra vonatkozóan, hogy 

eldöntsük, vajon milyen arányban állnak metodikai elemek, illetve természetes, fejlődési 

hatások az ADHD előfordulásának az életkor mentén észlelt csökkenése hátterében. A 

jövőben tervezett lakossági epidemiológiai vizsgálatok nagyban függnek az ADHD 

etiológiájának és patofiziológiájának jobb megértésétől, viszont igen nagy segítséget 
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nyújthatnak a diagnosztikai kritériumok pontosításában, így növelve az ADHDs esetek 

megbízhatóbb azonosítását.  
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