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Phil solucan gibi davranmayı bırak  
Yemek masası kıpırdanıp durulacak bir yer değildir  
Baba oğluna böyle söylüyor  
Sertçe söylüyor, şaka gibi değil  
Anne kaşını çatıyor ve etrafına bakıyor  
Fakat sesini çıkarmıyor  
Ama Phillip söz dinlemeyecektir  
Ne pahasına olursa olsun yoluna devam edecektir  
Döner ve karıştırır  
Kıpırdanır ve sallanır  
Sandalyenin orasında burasında  
Phil bu eğilip bükülmelere dayanamıyorum!  
 
                                                     Heinrich Hoffman (Strüwel Peter -1863)  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Tarihçe

■ 18. yy. kötü çocuklar (bad children) 
■ 1902 Still hareketli, dikkatsiz, suça meyilli 20 çocuk 

tanımlayarak ortak problemin inhibisyon yetersizliği ve 
dikkatsizlik olduğunu söyleyerek tıbbi bir etyolojiden 
bahsetti. 

■ 1920’lerde influenza pandemisi ve encephalitis letargica 
sonrasında benzer belirtiler gözlendiğinden etyolojide 
beyinden kaynaklanan bir hasar sorumlu tutulmuş 

■ 1947 Straus “Minimal beyin hasarı sendromu” 
■ 1962 Clement ve Peters “Minimal beyin disfonksiyonu” 
■ “Hiperkinetik bozukluk” “”Hiperaktivite” 
■ 1983 Douglas temel problemin hiperaktivite değil, dikkat, 

uyanıklık ve inhibitör mekanizmalarda bozukluk olduğunu 
göstererek “Hiperaktiviteli ve hiperaktivitesiz dikkat 
bozukluğu” 

■ 1994 Dikkat eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)
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DEHB’ de üç belirti grubu vardır:

■ Dikkat eksikliği 
■ Aşırı hareketlilik 
■ Dürtüsellik (fevrilik, impulsivite)
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DEHB’nin üç tipi vardır:

■ Hem dikkat eksikliği hem de aşırı hareketlilik /
dürtüsellik olan tip (Karma Tip) 

■ Sadece dikkat eksikliği olan tip (Dikkatsiz tip) 
■ Sadece aşırı hareketlilik ve dürtüsellik olan tip 

(Hiperaktif-impulsif tip) 

➢ Semptomlar çocuğun gelişimsel seviyesine uygun değildir ve 
en az iki alanda (ev, okul, işyeri) uyumunu bozacak kadar 
şiddetlidir. 

➢ Semptomlar 6 aydan daha uzun süredir bulunmalıdır. 
➢ En azından bir kısmı 7 yaşından önce başlamalıdır. 
➢ Semptomları başka bir ruhsal bozukluktan 

kaynaklanmamaktadır.



Dikkat Eksikliği
■ Daha çok çocuk okula başladıktan sonra fark edilir. 
■ Okul öncesi dönemde oyunlardan ve faaliyetlerden 

çabuk sıkılma, konuşulduğunda dinlememe, sıralı 
komutları anlama ve takiple ilgili problemler 

■ Okul dönemi: ödev ve diğer aktivitelerde detaylara 
dikkatini verememe, dikkatsiz hatalar yapma, 
konuşulduğunda dinlememe, görevlerini bitirememe, 
zihinsel çaba gerektiren işlerden hoşlanmama, 
eşyalarını kaybetme, çevresel uyaranlardan aşırı 
etkilenme, günlük işlerde unutkan olma ve bunları 
organize edememe 

■ Sıklıkla erişkin yaşlara da taşınır.
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“Sanki aklı hep başka yerlerde, aşırı dalgın, 
derste sanki yok gibi, hayal dünyasına dalıp 
gidiyor, kendine bir şey söylendiğinde dinlemiyor 
gibi görünüyor, çok sakar, her gün eşyalarını 
kaybediyor, çok unutkan, beş dakikalık işi üç 
saatte yapıyor, derse oturtana kadar canımız 
çıkıyor, televizyon/bilgisayar başında saatlerce 
oturur ama ders başında 5 dakikada bir kalkar…”  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Aşırı hareketlilik (hiperaktivite)

Çoğu zaman  
■ elleri ayakları kıpır kıpırdır, 
■ oturması gereken ortamlarda oturamaz, 
■ koşuşturup durur, uygunsuz yerlere tırmanır ya da 

ergen ve erişkinlerde öznel huzursuzluk duyguları 
■ sakince boş vakitlerini geçiremez, oyun 

oynayamaz 
■ devamlı hareket halindedir, 
■ çok konuşur  
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“düz duvara tırmanır, motor takılmış gibi, hiç 
yorulmuyor, sınıfta yerinde oturamıyor, devamlı 
kalem açmaya kalkıyor, otursa bile yerinde kıpırdanıp 
duruyor, çok durumsuz, çok konuşuyor”  
 
Hiperaktivite çocuğun gelişimsel dönemine uygun 
olmayan, kaotik ve amaçsız bir hareketliliktir, 
yapılandırılmış ortamlarda da devam eder. 
 
Yaşla beraber genellikle azalır. Koşuşturma, 
kıpırdanmaya dönebilir, erişkinlikte kaybolabilir ve 
subjektif bir “sıkıntı hissi”ne dönebilir.
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Dürtüsellik (impulsivite)
   
   Olumsuz sonuçlara sebep olabileceğini bildiği 

halde, aynı yaş ve cinsteki arkadaşlarına göre 
davranışını erteleyememeye  

■ Çoğu zaman soru tamamlanmadan cevabını 
yapıştırır. 

■ Sırasını beklemekte güçlük çeker 
■ Başkalarının sözünü keser, yaptıklarının 

arasına girer
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Dürtüsellik

■ Okul öncesi dönemde  
    “diğer çocukların oyuncaklarını ellerinden çekip alıyor, “yolu 

üzerindeki çocukları iter, onlara vurur, yolda elimi bırakıp gider, 
neredeyse araba altında kalacaktı, kaç kere sobadan yandı…” 

■ Okul döneminde  
    “derste izin almadan ortaya konuşur, alakasız espriler yapar, soru 

bitmeden cevabını yapıştırır, fiziksel kavgalara girer, kendi istediği 
olmazsa oyunu bırakır gider…” 

■ Ergenlik döneminde ek olarak 
     “erken dönemde madde kullanımı, alkol kullanımı, sigaraya 

başlama, istenmeyen gebelikler, dikkatsiz araba kullanımı ve 
kazalar, fevri davranış ve yorumlar sebebiyle arkadaşların 
kaybedilmesi…” 

■ Erişkinlikte 
    “üzerine aldığı işleri geciktirme, telefon ve mektuplara cevap 

verememe, sıkıcı ya da zor işlerden kaçınma, yeterince 
düşünmeden evliliğini sonlandırma, başka bir iş ayarlamadan 
işinden ayrılma, aşırı ve düşüncesizce harcama, çocuklara sabır 
gösterememe, fiziksel şiddet gösterme…”



DEHB
■ Birebir ilişkide daha iyidirler, grup içerisinde daha fazla zorluk 

yaşarlar 
■ Yaptıkları şeylerin sonucunu anında, tutarlı ve açık bir şekilde 

görmedikleri ya da uygun gözetimin olmadığı ortamlarda daha 
fazla sıkıntı yaşarlar.  

Ev ve okul ortamında daha fazla gözetime ihtiyaç duyarlar. 
■ İstekli başlarlar ilgilerini çabuk kaybederler. 
■ Performansları değişkendir, yaptıklarının karşılığını hemen 

görmek isterler, daha fazla kendi işlerini kurmayı tercih ederler. 
■ Başarısız olduklarında aşırı öfke gösterebilirler, çabuk kırılıp, 

kendilerine güvenlerini çabuk kaybedebilirler. 
■ Zaman duyarlılıkları azalmıştır, bir işi belli sürede bitecek şekilde 

planlama, başlama, sürdürme ve bitirmede zorlanırlar, “anı 
yaşarlar” geçmişten ders alma ya da geleceği öngörüp önlem 
almada sıkıntı yaşarlar. 

■ Duygulanımda ani değişkenlikler görülebilir, yoğun öfke 
patlamaları insanlar arası ilişkileri bozabilir.
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Ayrıca…
■ Enerjiktirler 
■ Yeniliklere açık ve girişken olurlar 
■ Sıcak kanlı ve sempatiktirler 
■ Hoşgörülüdürler 
■ Esnektirler 
■ İyi bir espri yeteneğine sahiptirler 
■ Risk alabilirler 
■ İnsanlara kolayca güvenebilirler 
■ Genellikle hayvanlarla iyi anlaşırlar
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Sıklık

■ Çocuklarda ortalama sıklığı %5-8 civarında 
■ Aynı tanısal kriterler kullanıldığında tüm dünyadaki sıklık eşit 
■ Erkek/kız 3/1 
■ Düşük sosyo-ekonomik seviyede daha sık 

■ DEHB; okul işlevselliğinde bozukluk, akran ilişkilerinde 
problemler, aile içi çatışma, iş performansında yetersizlikler, 
daha fazla yaralanma, antisosyal davranış, trafik kurallarına 
uyumsuzluk, trafik kazaları, madde kötüye kullanımı ve 
kendilik saygısında düşüklük ve daha fazla psikiyatrik ko-
morbidite ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. 

■ Yaşla beraber semptom şiddeti genellikle azalır ancak 
vakaların 1/2-2/3’ünde tanı kriterlerini tam karşılamadığı halde 
belirgin sıkıntı veren semptomlar mevcuttur.
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Etyoloji
■ 1980’lere kadar DEHB’nin normalin bir 

varyasyonu olduğu ve olumsuz çevre 
koşullarıyla alevlenerek sorunlara yol açtığı 
düşünülmekteydi. 

■ Ancak günümüzde genetik, çevresel ve psiko-
sosyal etkenlerin birlikte yol açtığı, yüksek 
oranda biyolojik bir hastalık olduğu 
düşünülmektedir. 
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Genetik
■ Aile çalışmaları: DEHB’li çocukların ailelerinde risk 2-8 kat artar 

■ Evlatlık çalışmaları: DEHB’li çocukların biyolojik ailelerinde evlat 
edinildikleri ailelerine göre DEHB daha sık 

■ İkiz çalışmaları: monozigot ikizlerde dizigotiklere göre DEHB daha 
sık 

■ Bağlantı analizleri 16p13 and 17p11’de DEHB genlerini içerdiği 
gösterilmiş. 

■ Moleküler genetik çalışmalar D4 ve D5 dopamin reseptörleri 
(DRD4-DRD5), dopamin transporter (DAT), dopamin beta-
hidroksilaz (DBH), Serotonin transporter (5-HTT), serotonin1B 
reseptör (HTR1B), sinaptozomla ilişkili protein 25 (SNAP-25) 
genlerinin DEHB ile ilişkisini tutarlı bir şekilde göstermiştir.
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İkiz çalışmalarında kalıtılabilirlik: Ortalama %76

Faraone SV ve ark. (2005) Molecular Genetics of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Biol. Psychiatry 57:1313-1323 
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Çevresel etkenler
■ Kurşun intoksikasyonu 
■ Çinko eksikliği 
■ Gebelikte sigara, alkol ve eroin kullanımı  
■ Gebelik ve doğumla ilgili olumsuzluklar (gebelik 

toksemisi, eklampsi, annede sağlık problemleri, küçük-
ileri anne yaşı, postmatürite, uzun doğum, hamilelik 
döneminde kanamalar, fetal distres, düşük doğum 
tartısı) 

■ Psikososyal olumsuz koşulların birlikteliği (anne-baba 
arasında ciddi geçimsizlik, düşük sosyo-ekonomik 
seviye, geniş aile, babada suça yatkınlık, annede 
psikiyatrik bozukluk,  kurumda bakım görmek) 

     Sistematik çalışmalar diyetteki yüksek karbonhidrat 
içeriğinin ve bazı yiyeceklerdeki katkı maddelerinin 
belirtilere etkisini gösteremiyor.
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■ Epilepsi, 
■ Fetal alkol sendromu, 
■ Nörofibromatozis 1, 
■ Genetik sendromlar (Angelman, Prader-Willi, 

Smith-Magenis, Frajil X, Velokardiofasiyel ve 
Williams sendromu) ve 

■ Travmatik beyin hasarında 
    

   DEHB topluma göre daha sık (%20 ya da 
daha fazla) görülmektedir
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Patofizyoloji
Çalışmalar büyük oranda dopaminerjik (DA) ve 

noradrenerjik (NA) sistemlerde dengesizlik ile, 
    fronto-subkortikal bölgelerde yapı ve işlev bozukluğunu 

göstermektedir. 

■ Nöropsikolojik çalışmalar: yürütücü fonksiyonlar ve 
çalışma belleği ile ilgili problemler 

■ Yapısal nöroanatomik çalışmalar: BT ve MR frontal 
cortex, serebellum ve subkortikal yapıların hacimlerinin 
daha küçük olması 

■ Fonksiyonel nöroanatomik çalışmalar: Fronto-
subkortiko-serebellar bölgelerde anormallikler 

■ DA ve NA patofizyolojideki rolünü stimülanların etkisini 
presinaptik DA ve NA’yı artırarak etki etmesi ve hayvan 
çalışmaları göstermektedir.

ÇARE-DER 2013



Değerlendirme I

Psikiyatrik değerlendirme; 
➢ çocuk, aile ve okuldan alınan bilgilerle DEHB’nin 

temel semptomlarının sorgulanmasını,  
➢ bunların ne oranda işlevselliği bozduğunun 

belirlenmesini,  
➢ ayırıcı tanının yapılmasını,  
➢ eşlik eden komorbid durumların ve 
➢ psikososyal faktörlerin tanımlanmasını içerir.
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Değerlendirme II

■ Ebeveynle görüşme 
■ Çocuğun değerlendirilmesi 
■ Okuldan bilgi edinilmesi 
■ Psikoeğitimsel değerlendirme (zeka ve akademik 

başarısının değerlendirilmesi) 
■  EEG ve nörolojik değerlendirme (nöbet şüphesi, kafa 

travması hikayesi ve ya fokal nörolojik bulgular varsa) 
■ Tıbbi değerlendirme (tıbbi öykünün alınması, tam fizik 

muayene, görme, işitme ve uykunun değerlendirmesi) 
■ Ölçeklerin uygulanması
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Ayırıcı Tanı
■ Dikkat bozukluğuna yol açabilecek fiziksel durumlar 

(görme, işitme kusurları, uyku sorunları, kronik hastalıklar, 
nöbet bozuklukları, tik bozuklukları) 

■ Aşırı anksiyete/depresyon  

■ Genel ve spesifik öğrenme bozuklukları 

■ Çocuk istismarı ve kaotik ev ortamı 

■ Yüksek aktivite düzeyi
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DEHB’li çocuklarda eştanılar

■ Davranım bozukluğu 

■ Depresyon 

■ Bipolar bozukluk 

■ Anksiyete bozuklukları 

■ Özgül öğrenme bozukluğu 

■ Mental retardasyon 

■ Tik bozuklukları
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DEHB’li çocuklarda eşlik eden tanılar

Biederman J. (2005) Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Selective Overview.Biol. Psychiatry 57;1215-1220
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DEHB’li erişkinlerde eşlik eden tanılar

Biederman J. (2005) Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Selective Overview.Biol. Psychiatry 57;1215-1220 
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Tedavi amaçları

■ DEHB’nin temel semptomlarını azaltma 
■ Eştanılarla ilişkili semptomları azaltma 
■ İleri dönemdeki komplikasyon riskini azaltma 
■ Çocuğu DEHB konusunda eğitmek (psikoeğitim) 
■ Ebeveyni DEHB konusunda eğitmek (psikoeğitim) 
■ Okul ve ev çevresini hastanın ihtiyaçlarına göre 

adapte etme 
■ Ebeveyn ve öğretmenlerin baş etme becerilerini 

artırma 
■ Uyumu zorlaştıran görüşleri değiştirme
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Tedavi
■ Psikososyal tedavi 

➢Psikoeğitim 
➢Davranış geliştirme teknikleri ile ebeveyn 

eğitimi 
➢Sınıf içi düzenlemeler 
➢Bilişsel davranışçı terapi 
➢Sosyal beceri geliştirme programları 
➢Çocukla bireysel psikoterapi 

■ Psikofarmakolojik tedavi
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İlaç dışı tedaviler 
PSİKOEĞİTİM 
• Davranış geliştirme teknikleri ile ebeveyn eğitimi 
• Sınıf içi düzenlemeler 
• Sosyal beceri geliştirme programları 
• Eşlik eden durumlar için davranışçı tedaviler
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İlaç tedavileri

■ Stimülanlar  
    Metilfenidat (MPH) içeren ilaçlar :  
     Ritalin / Concerta / Medikinet  

■ Uyarıcı olmayan ilaçlar 
     Atomoksetin 

■ Özgül olmayan ilaçlar 
   (Trisiklik antidepresanlar, Bupropiyon, Klonidin)
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DEHB’de alternatif tedaviler

http://www.noropsikiyatriarsivi.com/sayilar/403/buyuk/94-102.pdf 
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DEHB’de alternatif tedaviler
■ Özellikle internette DEHB’de kesin çözüm olarak sunulan 

yüzlerce yöntem yer almakla beraber bunların etkili olup 
olmadığı ve uzun süreli etkinliğine yönelik bilimsel kanıtlar 
çok sınırlıdır. 

■ Bazı çalışmalarda EEG Feedback (Nörofedback)’in DEHB’de 
etkili olduğunu bildirilse de bu çalışmalar sıklıkla bilimsel 
olarak çeşitli yanlılıklar taşımaktadır. 

■ Ayrıca nörofeedback DEHB’ye özgül olmayan, ortalama 
olarak 30-50 seans süren, pahalı, uzun dönem etkinliği ile 
ilgili yeterli bilgi bulunmayan ve çeşitli yan etkileri olabilen bir 
yöntem olduğundan standart bir yöntem olarak halihazırda 
önerilmemektedir. 
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DEHB’de alternatif tedaviler
■ ω-3 and ω-6 yağ asitlerinin (balık yağı) tedavide 

kullanımı ile ilgili çelişkili sonuçlar bulunmasına karşın 
özellikle iştahsız çocuklarda ilaç tedavisine ek olarak 
kullanılabilir. 

■ Çinko, demir ve vitamin eksikliği tespit edilen 
olgularda bunların takviye edilmesi faydalı olacaktır. 

■ Bilinen gıda alerjisi/reaksiyonu olan bireylerde bu 
ürünlerin diyetten çıkarılması uygundur. 

■ Ağır metal tedavisi, aşırı vitamin (megadoz) tedavileri 
ve hiperbarik oksijen tedavisi ise kesinlikle 
önerilmeyen yöntemlerdir. 
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Tedavi olmayan olgular
■ Aile içi ilişkiler ve arkadaşlıklar problemleri 

nedeniyle yaşam kalitesi düşer. 

■ Riskli davranışlar fazla, kazaya maruz kalma riski 
fazladır. 

■ Akademik başarı gerçek potansiyelin altındadır. 

■ Yaşadığı başarısızlıklar özgüvenini düşürür. 

■ Ergenlikte antisosyal eylemlerde bulunma ve 
madde kullanım riski yüksektir.
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Aileleri kaygılandıran bir durum:  
DEHB tedavisi ve madde bağımlılığı
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Stimülan tedavi ve bağımlılık riski

Bu alanda yapılan 6 bilimsel çalışmanın ortak 
sonucu: 

■ DEHB tanısı genel topluma göre madde 
bağımlılığı riskini artıran bir durumdur. 

■ DEHB tedavisi alan olgularda madde 
bağımlılığı riski, tedavi edilmeyen olgulara 
göre ergenlerde 5.8 kat, erişkinde 1.9 kat 
daha düşüktür.
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TEŞEKKÜRLER…


