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DEHB
Müzisyen bir annenin tanımı: 

“Beyni sanki en yetenekli sanatçılarla dolu 
ama  şefi olmayan bir orkestra gibi. 
Farklı müzisyenler sonuca önem 
vermeden kendi melodilerini çalıyorlar. 
Bir uyum yok, hiç bir melodi, canlı bir 
müzik parçasına dönüşemiyor.” 
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DEHB  DSM-V

• Nörogelişimsel bir bozukluk 

• Gelişimsel düzeye uygun olmayan, toplumsal ve okul/ işle 
ilgili etkinlikleri doğrudan olumsuz etkileyen 
- Dikkatsizlik ve/veya 
- Hiperaktivite/dürtüsellik 

• En az iki ortamda (ev, okul, işyeri, diğer aktiviteler) 

• Belirtiler erken yaşlarda kendini gösterir 
- Sıklıkla okul öncesi dönemde 
- Olguların % 55-65’i 7 yaş, %93’ü 12 yaş itibariyle fark ediliyor
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DEHB
➢ Uyanık kalma, aktif olma 
➢ Belirli bir işe başlayabilme 
➢ Belirli bir işi sürdürme konusunda kendini 

kontrol edebilme 
➢ Öncelik belirleme 
➢ Önemli olanı seçebilme 
➢ Sıraya koyma 
➢ Planlama, düzenleme yapabilme 
➢ Zamanı ayarlama

Hiperaktifler başlar, hipoaktifler aklından geçirir!
İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk 

Hastalıkları Mezuniyet Sonrası 
Eğitim 2014



DEHB - hiperaktivite/dürtüsellik

➢Hiperaktivite 
– Durduğu yerde duramama, kıpır kıpır 
– Çok konuşma 
– Gergin, huzursuz olma 

➢Dürtüsellik 
– Ani kararlar verme  
– Sonucu düşünmeden harekete geçme 
– Risk alma
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DEHB basit bir sorun değildir

Davranışsal 
  Hiperaktivite 
  Dürtüsellik

Bilişsel 
Dikkat 
Bellek 
Yürütücü  işlev sorunları

Sosyal 
İlişkilerde 
sorunlar 
Dışlanma 
Yalnızlık

Duygusal 
Ani parlamalar 
Ani iniş çıkışlar 
Depresyon
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DEHB’nin gün boyu etkisi 

Barkley, R. A. (1981).  Hyperactive Children: A Handbook for diagnosis and treatment.  New York: 
Guilford Press.

Puan (0-9)
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Farklı ortamlardaki işlevselliğe DEHB’nin etkisi

Barkley RA (2013) Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 42, 161-173. 

(Puanlama 0-9)
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Yaşam Kalitesi- Çocuk ve Ebeveyn

Pediatrik Yaşam Kalitesi Ölçeği  (PedsQL) 4.0 
Limbers, C. A. et al. (2011).  Patient-reported Pediatric Quality of Life Inventory 4.0 generic core scales in pediatric 
patients with ADHD and comorbid psychiatric disosrders: feasibility, reliability, and validity.  Value in Health, 14, 521-530.
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Sınırlı akademik başarı

Aile içi çatışma/streste artış

İnternet kullanımı sorunları (bağımlılık)

Sigara, kafein ve madde kötüye kullanımı

Kazaya bağlı yaralanmalar, intihar

Ergenlikte DEHB ile ilişkili sorunlar

Riskli /erken cinsel birliktelik– gebelik,CYBh

Araba kullanım riskleri (hız yapma, kazalar)

Akran ilişkilerinde sorunlar

Sağlık Riskleri (obezite, dental hijjen, vb.)

Antisosyal davranış, suç işleme, tutuklanma
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Eştanılar

Kooij JJ. Distinguishing comorbidity and successful management of adult ADHD. J Atten Disord. 2012.

İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim 2014



Caudat 
Nukleus

Prefrontal korteks

Serebellum

Dopamin 
üreten 
sinir 
hücresi

Dopamin 
reseptörü

SinapsSerebellar 
vermis

Beyinde dikkat, yürütücü işlevler ve davranış kontrolünü 
sağlayan yapı ve yolaklarda sorun vardır.

Etyopatogenez

İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim 2014



DEHB Kalıtsaldır

“Oğlunuzda dikkat dağınıklığı problemi var” 
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Kılavuz komitesi 
Birinci basamak pediatristler 
Gelişim ve davranış pediatristleri (developmental-behavioral ) 

Çeşitli kuruluşların temsilcileri: 
✓ American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 
✓ Child Neurology Society 
✓ Society for Pediatric Psychology 
✓ National Association of School Psychologists 
✓ Society for Developmental and Behavioral Pediatrics 
✓ American Academy of Family Physicians 
✓ Children and Adults With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder 

(CHADD) 
✓ Centers for Disease Control and Prevention (CDC)’den bir 

epidemiyolog
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Sorular – Tanı

1. 21 yaş altı popülasyonda DEHB sıklığı nedir?  

2. DEHB’ye sık olarak eşlik eden eş tanılar nelerdir?  

3. DEHB’li çocuk ve ergenlerde hangi alanlarda (ör: akran 
ilişkileri, akademik performans, uyum becerileri, aile 
işlevselliği vb) hangi düzeyde işlev bozukluğu görülür? 

4. Nasıl tanı konulmalı? Davranış değerlendirme ölçekleri? 
Standart medikal değerlendirmeler?
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Sorular – Tedavi
1. DEHB tedavisi için FDA’nın kabul ettiği ilaçların (uyarıcı 

ve uyarıcı olmayan) ve uzun vadeli kullanımı ve güvenliği 
ile ilgili güncel veriler nelerdir?  

2. DEHB tedavisi için psikososyal yaklaşımların (davranış 
düzenleme) uzun vadeli kullanımı ve güvenliği ile ilgili 
güncel veriler nelerdir?  

3. Kanıta dayalı olarak değerlendirilebilecek başka tedavi 
yaklaşımları var mıdır? 

(özellikle okul öncesi ve ergenlerde durum ne?)
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6 Temel öneri (summary of key action statements)

1. Klinisyen akademik ve davranış problemleri ile gelen ve 
dikkatsizlik, hiperaktivite ve dürtüsellik belirtileri 
sergileyen 4-18 yaş arası her çocukta DEHB belirtilerini 
değerlendirmelidir. 

2. Tanı için klinisyen, çocuğun bakımı ile ilgilenen ebeveyn, 
öğretmen, diğer okul ve ruh sağlığı yetkililerinden bilgi 
alarak DSM kriterlerinin birden fazla ortamda karşılanıp 
karşılanmadığını araştırmalıdır. Klinisyen belirtileri 
açıklayacak başka bir durum olup olmadığını da 
değerlendirmelidir. 

                                                       (kanıt düzeyi B/ güçlü öneri)
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6 Temel öneri (summary of key action statements)

3. Değerlendirmede klinisyen DEHB’ye eşlik edebilecek 
anksiyete, depresyon, davranım bozukluğu gibi duygusal 
ve davranışsal bozukluları, öğrenme, dil ve diğer 
nörogelişimsel bozuklukları ve tikler, uyku apnesi, epilepsi 
gibi fiziksel belirtiler ve madde kullanımını araştırmalıdır. 

4. Klinisyen DEHB’nin kronik bir durum olduğunun farkında 
olmalı ve DEHB’li çocuk ve ergenleri özel sağlık 
ihtiyaçları olan çocuklar bağlamında düşünmeli ve 
yönlendirmelidir.  

                                     (kanıt düzeyi B/ güçlü öneri)
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6 Temel öneri (summary of key action statements)

5. Tedavi önerileri çocuğun yaşına göre değişir: 
     
a) Okul öncesi (4-5 yaş) çocuklarda ilk tedavi seçeneği 

kanıta dayalı ebeveyn ve/veya öğretmenin sunduğu 
davranış terapisidir (Kanıt düzeyi A/ Güçlü öneri).  

        Davranışsal girişimler belirgin düzelme sağlamaz ve 
çocuğun işlevselliğinde orta-ağır düzeyde bozukluk varsa 
metilfenidat verilebilir. Kanıta dayalı davranış tedavilerine 
ulaşılamadığı durumlarda erken yaşta tedaviye başlama 
ile tedavisiz kalmanın riskleri karşılaştırılarak karar 
verilmelidir (Kanıt düzeyi A/ Öneri).
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6 Temel öneri (summary of key action statements)

5. b) Okul dönemi (6-11 yaş) çocuklar için: 
  - FDA onaylı bir ilaç tedavisi (kanıt düzeyi A/ güçlü öneri) ve ya  
  - Kanıta dayalı ebeveyn ve/veya öğretmenin sunduğu 

davranış terapisi 
  - Mümkünse ilaç ve davranış tedavisi birlikte (kanıt düzeyi B/ güçlü 

öneri) başlanmalıdır. 

   Stimülanlar > Atomoksetin > ER guanfasin > ER klonidin  
(Kanıt düzeyi A/ güçlü öneri) 

Okul ortamının ve programının düzenlenmesi tüm tedavi 
planlarının bir parçası olmalıdır.
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6 Temel öneri (summary of key action statements)

5. c)  Ergenin (12-18 yaş) de görüşü alınarak: 
     - FDA onaylı bir ilaç tedavisi başlanmalıdır (kanıt düzeyi A/ güçlü 

öneri)  

     - Davranış tedavisi başlanabilir (kanıt düzeyi C/ öneri) 

     - Mümkünse ikisi birden 

6. Klinisyen ilacı en az yan etkiyle en fazla fayda 
sağlanacak dozlara kadar düzenlemelidir.  

     (kanıt düzeyi B/ güçlü öneri)
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Sık yan etkiler

• Stimülanlar (Metilfenidat: Ritalin tb 10 mg; Concerta uzun 
salınımlı tb 18, 27, 36, 54 mg), Medikinet retard kapsül 
(10,20,30,40 mg). Stimülanlarla en sık yan etkiler:  

    iştahsızlık, karın ağrısı, baş ağrısı ve uyku problemleridir. 
  
• Stimülan olmayan Atomoksetin (ATX; 10, 18, 25, 40, 60, 

80 mg kapsül), en sık yan etkiler başlangıçta uykululuk, 
gastrointestinal yan etkiler ve iştahsızlık. 
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İştahsızlık ve büyümeye etkileri
• Büyümede baskılanma iştah azalmasına bağlı kalorik 

alımın azalması ve yetersiz beslenme ile ilişkili 

• Randomize çift kör plasebo kontrollü çalışmada (RÇKPK) 
iştahsızlık günde 3 kere MPH-KE ile %24, OROS MPH ile 
%18 ve plasebo ile %4 olarak bildirilmiş. 

• Bir başka çalışmada atomoksetin ile %15.4, plasebo ile 
%4.1. 

• İştahsızlık doz ile ilişkili 

(Pelham ve ark, 2001; Cheng ve ark. 2007)
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İştahsızlık ve büyümeye etkileri

• Kısa süreli stimülan ve ATX kullanımı boy ve tartı alımında 
gecikme ile ilişkili. 

• Büyüme üzerine etkiler ilk 2 yıl daha belirgin ve tedavi 
kesimi ile geri dönüyor. 

• İştah, boy, kilo BKI başlangıçta ve her 6 ayda bir 
değerlendirilmeli. 

• Stimülanlar yemeklerden sonra verilmeli.  
• Kaloriden zengin akşam öğünlerinin verilmesi 
• Doz azaltma ya da ilaç değiştirilmesi 
• İlaç tatilleri ? 
• Kritik olgularda pediatrik endokrinoloji konsültasyonu
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Kardiyovasküler etkiler
• Kısa süreli çalışmalar kısa ve uzun süreli stimülanlar ve atomoksetinin kan 

basıncı (KB) ve kalp atım (KA) sayısında artışla ilişkili olduğunu gösteriyor. 

• Çoğu olguda KB ve KA değişiklikleri düşük (Ortalama sistolik KB: 1-4 
mmHg, diyastolik KB: 1-2 mmHg ve KA: 1-2 atım/dak) düzeyde olsa da bir 
grup hastada (%5-15) 95. persantilin üzerine çıkabilir. 

• KB ve KA üzerine etkiler uzun süreli gibi görünmekte. 

• Stimülanlar ile EKG’de klinik olarak anlamlı değişiklikler (PR, QRS and QT 
aralığı) bildirilmiyor. 

(Hammerness ve ark., 2011). 

•  (Hammerness ve ark. 2011)
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Kardiyovasküler etkiler
• DEHB ilaçlarının ciddi kardiyovasküler olaylar (ani 

kardiyak ölüm, akut miyokard infarktüsü, inme gibi) ile 
ilişkili olduğuna yönelik kanıt yok. 

• Olası bir kardiyovasküler risk faktörlerine yönelik öykü 
• Tedavi öncesi ve sonrasında da her 3 - 6 ayda bir KB 

ve KA takip edilmeli. 
• Muayene ya da öyküde sorun varsa kardiyolojik 

konsülasyon  
• Her olguda EKG gereksiz, endikasyon mevcutsa 

öneriliyor.
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Uyku üzerine etkiler

• Uyku bozuklukları DEHB’nin ayırıcı tanısında ele alınması 
gereken bir durumdur (örn: solunumla ilişkili uyku 
bozuklukları) 

• Ayrıca tedavi almayan DEHB’li çocuklarda da uyku 
problemleri sık (uykuya direnç, geç uyuma, bölünme vb). 

• Bu yüzden tedavi öncesi uyku sorunları mutlaka 
değerlendirilmeli.
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Uyku üzerine etkiler
• Tedavi sonrasında uyku problemleri kısa süreli olabilir. 

• Devam ediyorsa uyku hijjeni değerlendirilmeli. 

• İlaç alım saatini  öne çekilebilir, son doz azaltılabilir. 

• İlaç reboundu ve RLS değerlendirilmeli. 

• Dozu azalt ya da ilaç değiştir. 

• Melatonin eklenebilir.

İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim 2014



Madde kullanımı
• Madde kullanım bozukluğu 
• Madde kötüye kullanımı (misuse) : zayıflamak, gece 

uyanık kalmak, başkasına satıp para kazanma vb. 

DEHB’li çocuklar bu tanıyı almayanlara göre ergenlik ve 
erişkinlikte daha fazla madde kullanım bozukluğu 
geliştiriyor (meta-analiz: herhangi bir madde kullanımı 1,5 
kat, nikotin (sigara) kullanımı 3 kat fazla)  

    (biyolojik-sosyal risk) 

(Lee ve ark. 2011)
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Madde kullanım bozukluğu
• Psikositimülanların DEHB’li çocuklarda MKB riskini 

artırdığına yönelik ampirik kanıt mevcut değil. 

• Altı çalışmalık bir meta analiz stimülan tedavinin tedavisiz 
DEHB’li olgulara göre alkol ve madde kullanımını 
azalttığını bildiriyor (Ortak OR: 1.9 kat azalma (95% CI: 
1.1–3.6). 

• Ergenlikte bu etki daha belirgin (OR:5.8); erişkinlikte  
(OR: 1.4) 

 (Wilens ve ark. 2003)
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Madde kullanım bozukluğu
• Her olgu madde kullanım bozukluğu açısından 

değerlendirilmelidir. 

• Riskli olgularda tedaviye uzun salınımlı metilfenidat ya da 
atomoksetin ile başlanması uygundur.
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DEHB’de olumlu özellikler
☺Enerjik olma 
☺Yaratıcılık 
☺Yeniliklere açık olma ve girişkenlik 
☺Sıcak kanlı ve cana yakın olma 
☺Kolay ilişki kurabilme 
☺Esneklik 
☺Hoşgörülü olma 
☺İyi bir espri yeteneğine sahip olma 
☺Risk alabilme (bazen gerekenden fazla oranda) 
☺İnsanlara kolaylıkla güvenebilme (bazen gerekenden fazla)
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TEŞEKKÜRLER…
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