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Резюме. Изучаването на дефицитите в екзекутивните способности при деца със Синдрома с де-

фицит на вниманието и хиперактивност (СДВХ) има дълга история. То се основава на наблюдението, че поведението им прилича на установените поведенчески симптоми при екзекутивна
дисфункция – те са разсеяни, импулсивни, имат затруднения в контрола на потискането, в планирането и организирането на действията си, както и проблеми с регулиране на собственото
поведение. Настоящата работа представя някои от утвърдените теоретични механизми, данни от невроизобразителни изследвания на мозъчните структури и тяхното съзряване, както и
съвременните невропсихологични теории, които свързват синдрома с екзекутивна дисфункция.
Подробно е описано възникването на нова парадигма, според която екзекутивните способности
и тяхното непълноценно развитие са в основата на синдрома и която разглежда индивида със
СДВХ в доста по-различна светлина: като дете, юноша или възрастен, мъж или жена, който
страда от товара на разстройство на развитието с хронични трудности, които постоянно подкопават усилията за справяне в ежедневието.
Ключови думи: Синдром с дефицит на вниманието и хиперактивност; екзекутивни способности;
избирателно внимание; потискане на отговора; работна памет; невропсихологични тестове; невроизобразителни изследвания при СДВХ.

Едно от най-често диагностицираните проблемни състояния в детска възраст е синдромът с дефицит на вниманието и хиперактивност (СДВХ или ADHD в англосаксонската литература). То обхваща средно 5.29%
от децата в различните страни1. Характерните симптоми: дефицит във вниманието,
1

2

импулсивно поведение и моторно неспокойство, определят наличието на три подвида в класификацията на синдрома според
Диагностичния и статистически наръчник
на психичните разстройства (DSM-IV)2
– предимно с невнимание, предимно хиперактивно-импулсивни и смесен тип.

Коефициентът е изчислен от бразилски екип на базата на епидемиологичните изследвания върху
СДВХ между 1978 и 2005 г. и докладван на І-ия конгрес за СДВХ. Според авторите разпределението
е равномерно; различията са по-скоро методологични (Smith, 2012).
Изготвян и публикуван от Американската психиатрична асоциация (АПА); това е американска
система за класификация на психичните разстройства, която се използва международно. В последната
версия, DSM-V (от юни, 2013) тези категории са запазени с минимални промени, за които ще стане
дума по-нататък в текста.

