
1 

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ 

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 

TIP FAKÜLTESĠ 

 

 

 

 

 

 

DĠKKAT EKSĠKLĠĞĠ HĠPERAKTĠVĠTE BOZUKLUĞU VE 

AĞIR DUYGUDURUM DÜZENSĠZLĠĞĠ OLAN ÇOCUK VE 

ERGENLERĠN NÖROPSĠKOLOJĠK PERFORMANSLARININ 

KARġILAġTIRILMASI 

 

 

 

 

Dr. Pınar URAN 

 

 

 

 

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 

ANABĠLĠM DALI 

TIPTA UZMANLIK TEZĠ 

 

 

 

DANIġMAN 

Doç. Dr. Birim Günay KILIÇ 

 

 

 

 

ANKARA 

2011

 



i 

 

 

 

 

 

 

                                                       

  



ii 

TEġEKKÜR 

                                        

Dün gibi anımsadığım ihtisasıma baĢlarken, yaĢadığım heyecan, mutluluk, 

Ģevk ve gayretin çoğalmasını sağlayan, kapılarını ve yüreklerini bizlere sonuna kadar 

açan, derin bilgi birikimi ve tecrübeleriyle bizleri hayata hazırlayan, vizyonumuzun 

geniĢlemesini sağlayan, eğitimimiz için desteklerini esirgemeyen, varlıklarıyla güç 

bulduğumuz çok değerli hocalarım; Prof. Dr. Efser Kerimoğlu, Prof. Dr. Ayla Aysev, 

Prof. Dr. Melda Akçakın, Prof. Dr. NeĢe Erol, Prof. Dr. Emine Kılıç, Prof. Dr. Runa 

Uslu, Doç. Dr. Birim Günay Kılıç ve Doç. Dr. Kağan Gürkan‟a ayrı ayrı 

teĢekkürlerimi sunarım. 

Ġhtisasım boyunca attığım her adımda desteğini ve rehberliğini hissettiğim 

çok değerli tez danıĢmanım Doç. Dr. Birim Günay Kılıç‟a ortaya çıkan bu tez 

çalıĢmamızdaki zengin katkılarından dolayı minnettarlığımı sunarım. 

AraĢtırma görevlisi olduğum A.Ü.T.F. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları Anabilim Dalı‟nda adeta bir aile sıcaklığı içinde huzurla sırt sırta 

çalıĢtığım; tüm meslektaĢlarıma, psikolog arkadaĢlarıma, sekreterlerimize, görevli 

arkadaĢlarıma,  

 Tez çalıĢmamızda Ağır Duygudurum Düzensizliği Modülü Türkçe 

Uyarlaması‟nın kullanılmasına izin veren Uzm. Dr. Esra TaĢkın Çöp‟e, 

Burada bulunma sebebimiz, aynı zamanda yürüttüğümüz araĢtırmamızda 

gönüllü olan tüm çocuklarımıza ve ailelerine, 

Özverileri, sevgileri, bitmek bilmeyen sabırları ile koĢulsuzca desteklerini 

hissettiğim, emeklerini ödeyemeyeceğim sevgili babam Necati Uran‟a, sevgili annem 

IĢık Uran‟a ve sevgili ablam Peri Uran‟a, 

                                                                                             TeĢekkürlerimi sunarım…. 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

ĠÇĠNDEKĠLER 

 

KABUL VE ONAY ................................................................................................................ i 

TEġEKKÜR ........................................................................................................................... ii 

ĠÇĠNDEKĠLER ..................................................................................................................... iii 

1. GĠRĠġ VE AMAÇ .............................................................................................................. 1 

2. GENEL BĠLGĠLER ........................................................................................................... 5 

2.1.  DĠKKAT EKSĠKLĠĞĠ HĠPERAKTĠVĠTE BOZUKLUĞU (DEHB) ....................... 5 

2.2.  AĞIR DUYGUDURUM DÜZENSĠZLĠĞĠ (ADD) .................................................. 8 

2.3.  ADD ve DEHB‟NĠN FĠZYOPATOLOJĠSĠ ............................................................ 13 

3. YÖNTEM ........................................................................................................................ 19 

3.1.  ÖRNEKLEM .......................................................................................................... 19 

3.2.  VERĠ TOPLAMA ARAÇLARI .............................................................................. 20 

3.3.  ĠġLEM ..................................................................................................................... 27 

4. BULGULAR .................................................................................................................... 29 

4.1.  SOSYODEMOGRAFĠK VERĠLER ....................................................................... 29 

4.2. OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARI ĠÇĠN DUYGULANIM BOZUKLUKLARI 

ġĠZOFRENĠ GÖRÜġME ÇĠZELGESĠ ġĠMDĠ VE YAġAM BOYU ġEKLĠ 

TÜRKÇE UYARLAMASI (ÇDġG-ġY) ĠLE KONULAN Eġ TANILARA 

ĠLĠġKĠN VERĠLER ................................................................................................ 32 

4.3.  ZEKA PUANLARI (WISC-R) ĠLE ĠLĠġKĠLĠ VERĠLER  ..................................... 38 

4.4. GRUPLAR ARASINDA KULLANILAN NÖROBĠLĠġSEL TESTLERE 

ĠLĠġKĠN BULGULAR ........................................................................................... 39 

4.5. YENĠLENMĠġ CONNERS ANNE-BABA UZUN FORMU (YCABDÖ-

UF)  VE ÖĞRETMEN UZUN FORMU (YCÖDÖ-UF) ĠLE ELDE 

EDĠLEN VERĠLER ................................................................................................ 45 

5. TARTIġMA ..................................................................................................................... 54 

5.1.  SOSYODEMOGRAFĠK VE TANIMLAYICI VERĠLER ..................................... 54 

5.2.  ARAġTIRMA GRUPLARINDA ÇDġG-ġY SONUÇLARI .................................. 54 

5.3. YENĠLENMĠġ CONNERS ANNE-BABA UZUN FORMU (YCABDÖ-

UF)  VE ÖĞRETMEN UZUN FORMU (YCÖDÖ-UF) ĠLE ELDE 

EDĠLEN VERĠLER ................................................................................................ 57 

5.4.  NÖROBĠLĠġSEL TESTLERE ĠLĠġKĠN VERĠLER .............................................. 58 

5.5.  ÇALIġMANIN KISITLILIKLARI ......................................................................... 64 

6. SONUÇ VE ÖNERĠLER ................................................................................................. 65 

7. ÖZET ............................................................................................................................... 68 

8. SUMMARY ..................................................................................................................... 70 

9. KAYNAKLAR ................................................................................................................ 72 

10. EKLER ........................................................................................................................... 89 

 



iv 

TABLOLAR DĠZĠNĠ 

 

 

Tablo 1.   ADD Tanısı Konulan Çocuk ve Ergenlerin Klinik ve Demografik 

Karakteristikleri .............................................................................................. 11 

Tablo 2.  AraĢtırma ve Kontrol Gruplarının Cinsiyete Göre Dağılımları ...................... 29 

Tablo 3.  AraĢtırma ve Kontrol Gruplarındaki Deneklerin YaĢ (Ay) 

Ortalamaları ve Standart Sapmaları................................................................ 29 

Tablo 4.  AraĢtırma ve Kontrol Gruplarındaki Deneklerin Anne ve Babalarının 

YaĢ Ortalamaları ve Standart Sapmala ........................................................... 30 

Tablo 5.  AraĢtırma ve Kontrol Gruplarındaki Deneklerin Demografik 

Özellikleri (%, (n=)) ....................................................................................... 31 

Tablo 6.  AraĢtırma ve Kontrol Grubundaki Deneklerin Anne Babalarının 

Eğitim Süreleri Ortalama ve Standart Sapmaları ........................................... 32 

Tablo 7.   ADD Grubunun ÇDġG-ġY‟ye Göre GeçmiĢ Tanı Dağılımı ......................... 34 

Tablo 8.  DEHB Grubunun ÇDġG-ġY‟ye Göre GeçmiĢ Tanı Dağılımları ................... 34 

Tablo 9.   ADD Grubunun ÇDġG-ġY‟ye Göre ġimdiki Tanı Dağılımı ......................... 36 

Tablo 10.  DEHB Grubunun ÇDġG-ġY‟ye Göre ġimdiki Tanı Dağılımı ....................... 36 

Tablo 11.  DEHB Grubundaki Deneklerin Yakın Akrabalarındaki Psikiyatrik 

Tanı Oranları ile DEHB Grubundaki Deneklerin Psikiyatrik Tanı 

Oranları ĠliĢkisi ............................................................................................... 37 

Tablo 12.  ADD Grubundaki Deneklerin Yakın Akrabalarındaki Psikiyatrik Tanı 

Oranları ile ADD Grubundaki Deneklerin Psikiyatrik Tanı Oranları 

ĠliĢkisi ............................................................................................................. 38 

Tablo 13.  AraĢtırma Gruplarının WISC-R Puanları Ortalama, SS ve P Değeri ............. 38 

Tablo 14.  Ġz Sürme Testi (ĠST) A ve B Formu Süre ve Hata Puanları Ortalama 

ve Standart Sapma Değerleri-(Ort±SS) .......................................................... 40 

Tablo 15.  Stroop Testi TBAG Formu Süreleri Ortalama ve Standart Sapma 

Değerleri (Ort±SS) ......................................................................................... 41 

Tablo 16.  Stroop Testi TBAG Formu Hata Puanları Ortalama ve Standart 

Sapma Değerleri (Ort±SS) ............................................................................. 42 

Tablo17.  Stroop testi TBAG Formu Düzeltme Puanları Ortalama ve Standart 

Sapma Değerleri (Ort±SS) ............................................................................. 43 

Tablo 18.  Grupların Kontrollü Kelime Akıcılığı ve Kategori Adlandırma Testi 

Kelime Sayıları Ortalama Puanları ve Standart Sapmaları (Ort±SS) ............. 44 

Tablo 19.  Grupların Kontrollü Kelime Akıcılığı ve Kategori Adlandırma Testi 

Perseverasyon Ortalama Puanları ve Standart Sapmaları (Ort±SS) ............... 45 



v 

Tablo 20.1.  YCADÖ-UF Alt Ölçek Puanlarının Ortalama ve Standart Sapma 

Değerleri (Ort±SS) ......................................................................................... 48 

Tablo 20.2.  YCADÖ-UF Alt Ölçek Puanlarının Ortalama ve Standart Sapma 

Değerleri (Ort±SS) ......................................................................................... 48 

Tablo 21.1.  YCBDÖ-UF Alt Ölçek Puanlarının Ortalama ve Standart Sapma 

Değerleri (Ort±SS) ......................................................................................... 51 

Tablo 21.2.  YCBDÖ-UF Alt Ölçek Puanlarının Ortalama ve Standart Sapma 

Değerleri (Ort±SS) ......................................................................................... 51 

Tablo 22.1.  YCÖDÖ-UF Alt Ölçek Puanlarının Ortalama ve Standart Sapma 

Değerleri (Ort±SS) ......................................................................................... 53 

Tablo 22.2.  YCÖDÖ-UF Alt Ölçek Puanlarının Ortalama ve Standart Sapma 

Değerleri (Ort±SS) ......................................................................................... 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        

 



1 

1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

 

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB); çocukluk çağının %5-8 

görülme sıklığıyla en sık görülen, ko-morbidite oranı yüksek, çocukluktan eriskinliğe 

kadar sürme riski olan, etyolojisinde; çevresel ve genetik etkenlerin rol oynadığı, 

odaklanma, dikkati sürdürme, davranıĢları kontrol etmede zorluk, aĢırı hareketlilik 

ile kendini gösteren akademik ve sosyal alanlarda ciddi iĢlev kaybına yol açan 

nörogeliĢimsel bir bozukluktur. (APA 1994; Gillberg ve ark. 2004; Biederman ve 

Faraone 2005). Kesin bir Ģekilde tanı koyduran psikometrik ya da organik 

değerlendirmesi bulunmamaktadır.  

Klinikte DEHB bileĢik tip tanısı olan çocuk ve ergenlerin, olumsuz 

uyaranlara aĢırı tepki veren ve engellenme eĢiği düĢük olan uykusuzluk, huzursuzluk, 

iritabilite, distraktibilite, psikomotor ajitasyon, amaca yönelik aktivitede artıĢ, fikir 

uçuĢması ve baskılı konuĢma gibi belirtileri daha ön planda yaĢayan ve iĢlevselliği 

daha bozuk olan bir grubu, Leibenluft ve arkadaĢları tarafından, etyolojileri ve 

etyopatogenezleri açısından ilk kez 2003 yılında “geniĢ fenotip” adı altında 

kategorize edilmiĢtir. (Leibenluft ve ark. 2003). Aileleri tarafından yönetimi zor olan, 

duygularını daha zor regüle eden bu gruptaki çocuk ve ergenler, Bipolar Bozukluk 

(BB) Tip 1‟den farklı olarak kronik epizodik olmayan Ģekilde öfke nöbetleri, ciddi 

iritabilite ve duygudurum dalgalanmaları yaĢamaktadır. Leibenluft ve arkadaĢları 

tipik olarak eriĢkin tipi BB için “dar fenotip”, Ağır Duygudurum Düzensizliği 

(ADD) olan çocukları da “ geniĢ fenotip” olarak sınıflandırmıĢtır (Leibenluft ve ark. 

2003). Yakın zamanda yapılan uzunlamasına bir çalıĢmada gençlerde epizodik 

olmayan bu iritabilitenin eriĢkin dönemde BB‟yi değil, Anksiyete ve Unipolar 

Depresif Bozukluk riskini arttırdığı ifade edilmiĢtir (Leibenluft 2011). Aynı zamanda 

ADD tanılı gençlerin ailelerindeki BB görülme oranı, BB tanısı konulan gençlere 

göre düĢük bulunmuĢtur. Her iki bozuklukta da sağlıklı kontrollere göre duygu 

tanımada bozukluklar olmasına ve daha fazla engellenme yaĢamalarına rağmen, bu 

iki grubun fizyopatolojisini oluĢturan mekanizmaların farklı olduğu ileri sürülmüĢtür. 

Dar fenotip BB ve ADD‟yi karĢılaĢtıran bir çalıĢmada, ADD olan çocuklarda BB 

olan çocuklara göre bozukluk baĢlangıç yaĢının daha erken ve DEHB ve KarĢı Olma 
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KarĢı Gelme Bozukluğu (KOKGB) ko-morbiditesinin daha yüksek olduğu 

saptanmıĢtır (Dickstein ve ark. 2005). 

Yapılan çalıĢmalarda ADD grubunun, fenomenoloji, nörobiyoloji, 

nörogörüntüleme, aile öyküsü, prognoz, eĢ tanılar ve tedavileri açısından BB Tip 

1‟den farklı bir bozukluk olduğu ileri sürülmektedir. A.B.D.‟de 1994-2003 yıllarını 

kapsayan ayaktan hasta vizitlerinin araĢtırıldığı bir çalıĢma, BB tanısı taĢıyan 

gençlerin sayısında 40 kat artıĢ olduğunu göstermiĢtir (Moreno ve ark. 2007). BaĢka 

bir gözden geçirmede, 1996 ve 2004 yılları arasında hastaneden taburcu edilen BB 

tanısı konulan çocuk oranında 10.000‟de 1.3‟den 7.3‟e, taburcu olan BB tanılı 

ergenlerde ise %400 artıĢ görülmüĢtür (Blader ve ark. 2007). Bu artıĢ, özellikle 

DEHB tanısı almıĢ çocuklarda gözlenmiĢtir. Distraktibilite, dürtüsellik, psikomotor 

ajitasyon, basınçlı konuĢma, fikir uçuĢması,  ve duygusal dalgalanmalar hem 

DEHB‟de hem BB‟de görülebilen belirtilerdir. Tanı artıĢındaki bir nedenin her iki 

klinik sendromla örtüĢen belirtiler nedeniyle yaĢanan tanı koyma güçlükleri olduğu, 

diğer nedenin de ataklar halinde ortaya çıkmayan iritabilite ve/veya DEHB 

belirtilerinin mani Ģeklinde değerlendirilmesi olduğu ifade edilmektedir (Leibenluft 

ve Rich 2008). Ġritabilite DEHB kriteri olmasa da, öfke nöbetleri, self regulasyonda 

güçlükler çoğu zaman DEHB‟ye eĢlik etmektedir (Barkley ve ark. 1997; Still 2006). 

Ataklar halinde olmayan iritabilite, maninin geliĢimsel Ģekli olarak kabul edildiği 

takdirde, DEHB‟li çocuklara bu Ģekilde yeni tanı konmak süretiyle % 0.1 olan BB 

prevelansı artacaktır. Bu yeni konulan tanılar nedeniyle çocuk ve ergenlerin tedavi 

yöntemlerinde önemli değiĢiklikler olacaktır. Kontrendike olan tedavilerin bilinmesi 

özellikle Duygudurum Bozuklukları ve DEHB tedavisinde oluĢabilecek uygunsuz 

tedavileri de önemli ölçüde azaltacaktır. Bu nedenlerden dolayı epizodik olmayan 

iritabilitenin sistematik Ģekilde diğer klinik prezentasyonlardan nörobiliĢsel olarak 

ayrılması önem kazanmaktadır. 

Fenomenolojiden, fizyopatoloji temelli bir nozolojiye giden yolda  

multidisipliner ve multiteknolojik yöntemlerle edinilmiĢ nesnel verilerin olması 

zorunludur. Psikiyatrik araĢtırmaların esas amaçlarından biri, tanı ve tedavi 

konusunda kılavuz olabilecek biyolojik belirteçlerin belirlenmesidir. Bu bağlamda 

sadece bir fenotipe sahip hastaların sağlıklı kontrollerden farkını açıklayabilecek 

nöral mekanizmalar değil aynı zamanda iki fenotipe sahip hastaların hem bu 
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fenotiplerini birbirinden hem de sağlıklı kontrollerden ayırabilecek nöral 

mekanizmaların ortaya çıkarılmasına ihtiyaç vardır (Beesdo ve ark. 2009).  

Beyin-davranıĢ iliĢkisi temeline dayanan nöropsikolojik testler, davranıĢın 

değerlendirmesini yaparak, aslında bu davranıĢın beyindeki nöral temelleri hakkında 

bilgi verirler (Lezak 1995). Nöropsikolojik testler zihinsel süreçlerin 

sayısallaĢtırılmasını; dikkat, bellek, yönetici iĢlevler ve üst-biliĢ gibi kognitif 

süreçlerin ölçülmesini sağlamaktadır. Bu süreçlerin kültüre uyarlanmıĢ standardize 

testler, görevler ve ölçümler kullanılarak sayısal değerlere dönüĢtürülmesi, ortak bir 

bilimsel dilin oluĢturulmasını; bilimin iletilebilirlik, tekrarlanabilirlik ve 

sağdanabilirlik ölçütlerinin karĢılanmasını sağladığı ileri sürülmektedir (KarakaĢ 

1988). Literatürde, DEHB‟de daha çok dorsolateral prefrontal korteks ile iliĢkili olan 

otomatik süreçlerde devreye giren, cevabı baskılama ve görev yönergelerini ya da 

çalıĢma belleğindeki tasarımları akılda tutabilme yetisi gibi daha saf kognitif 

özellikleri olan “soğuk” yönetici iĢlevler ile ilgili nöropsikolojik testler çalıĢılmıĢtır 

(Zelazo ve Muller 2002). ADD literatüründe ise daha çok orbital ve medial prefrontal 

korteks ile iliĢkili olan görece yüksek duygusal katılımı olan, uyaranın afektif yönü 

ile iliĢkili “sıcak” yönetici iĢlevlerin değerlendirildiği nöropsikolojik testler 

kullanılmıĢtır.  

DEHB ve ADD, klinik görünümleri, tedavi uygulamaları, yanıtları ve 

prognozları birbirinden farklılık göstermektedir. Bizim çalıĢmamızda Türk çocukları 

için standardizasyonu yapılmıĢ norm değerleri belirlenmiĢ daha çok prefrontal lob 

iĢlevlerine duyarlı olduğu düĢünülen mümkün olduğunca özgül ve duyarlı olduğu 

bilinen nöropsikolojik testler kullanılmıĢtır. Bu bağlamda tanısal sınırları üzerinde 

yoğun tartıĢmaların sürdüğü DEHB ve BB‟nin sınırlarını araĢtırmayı kolaylaĢtırmak 

amacıyla oluĢturulmuĢ fenotipik kategorize bir tablo olan ADD‟nin fizyopatolojik 

yönden DEHB‟ye benzerlik ve farklılıklarını aydınlatabilecek davranıĢsal veriler 

elde edilmesi amaçlanmaktadır. 

Bu bilgilerin ıĢığında, 7-18 yaĢ aralığındaki çocuk ve ergenlerde 

yürüttüğümüz çalıĢmanın amaçları Ģunlardır; 

1- DEHB bileĢik tip ve ADD grubundaki çocuk ve ergenlerin birbirleriyle ve 

sağlıklı kontrol grubu ile nöropsikolojik performanslarını karĢılaĢtırarak iki grubun 

benzerlik ve farklılıklarını belirleyebilecek davranıĢsal verileri elde etmek, 
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2- DEHB bileĢik tip ve ADD grubundaki çocuk ve ergenlerin psikiyatrik eĢ 

tanıları, davranıĢ örüntüleri ve sosyodemografik özellikleri açısından birbirleri ve 

sağlıklı kontrol grubu ile karĢılaĢtırmak. 
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2. GENEL BĠLGĠLER 

 

2.1. DĠKKAT EKSĠKLĠĞĠ HĠPERAKTĠVĠTE BOZUKLUĞU (DEHB) 

DEHB aĢırı hareketlilik ve engellenme eĢiğinde düĢüklüğün görüldüğü, 

dikkati gereken yer, biçim ve sürede yönlendirmede zorluklarla kendini gösteren, 

akademik, sosyal ve mesleki alanlarda iĢlevsellikte bozulmalara neden olan bir 

bozukluktur (Faraone ve ark. 1999; Aysev 2001). 

DEHB için DSM-IV Tanı Ölçütleri Ģunlardır (APA, 1994): 

A. AĢağıdakilerden (1) ya da (2) vardır: 

1) AĢağıdaki dikkatsizlik semptomlarından altısı (ya da daha fazlası) en az 6 

ay süreyle, uyumsuzluk doğurucu ve geliĢim düzeyine göre aykırı bir derecede 

sürmüĢtür: 

Dikkatsizlik 

a)  çoğu zaman dikkatini ayrıntılara veremez veya okul ödevlerinde, 

iĢlerinde veya diğer etkinliklerde dikkatsizce hatalar yapar. 

b)  çoğu zaman üzerine aldığı görevlerde veya oynadığı etkinliklerde dikkati 

dağılır. 

c)  doğrudan kendisine konuĢulduğunda çoğu zaman dinlemiyormuĢ gibi 

görünür. 

d) çoğu zaman yönergeleri izlemez ve okul ödevlerini, ufak tefek iĢleri ya 

da iĢyerindeki görevlerini tamamlayamaz (KOKGB ya da yönergeleri 

anlayamamaya bağlı değildir). 

e)  çoğu zaman üzerine aldığı görevleri ve etkinlikleri düzenlemekte zorluk 

çeker. 

f)  çoğu zaman sürekli mental çabayı gerektiren görevlerden kaçınır, bunları 

sevmez veya bunlarda yer almaya karĢı isteksizdir. 

g)  çoğu zaman üzerine aldığı görevler veya etkinlikler için gerekli olan 

Ģeyleri kaybeder (örn. oyuncaklar, ödevler, kalemler, kitaplar ya da araç 

gereçler). 

h)  çoğu zaman dikkati dıĢ uyaranlarla kolaylıkla dağılır. 

i)  günlük etkinliklerde çoğu zaman unutkandır. 
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2) asağıdaki hiperaktivite-impulsivite semptomlarından altısı (ya da daha 

fazlası) en az 6 ay süreyle uyumsuzluk doğurucu ve geliĢim düzeyine göre aykırı bir 

derecede sürmüĢtür: 

Hiperaktivite 

a)  çoğu zaman elleri ayakları kıpır kıpır, oturduğu yerde kıpırdanır. 

b)  çoğu zaman sınıfta veya oturması beklenen diğer durumlarda oturduğu 

yerden kalkar. 

c)  çoğu zaman uygunsuz olan durumlarda koĢuĢturup durur veya tırmanır 

(ergenlerde ya da eriĢkinlerde öznel huzursuzluk duygusu ile sınırlı 

olabilir). 

d)  çoğu zaman sakin bir biçimde, boĢ zamanları geçirme etkinliklerine 

katılma veya oyun oynama zorluğu vardır 

e)  çoğu zaman hareket halindedir ya da bir motor tarafından sürülüyormuĢ 

gibi davranır. 

f)  çoğu zaman konuĢur. 

İmpulsivite (Dürtüsellik) 

g)  çoğu zaman sorulan soru tamamlanmadan önce cevabını yapıĢtırır. 

h)  çoğu zaman sırasını bekleme güçlüğü vardır. 

i)  çoğu zaman baĢkalarının sözünü keser veya yaptıklarının arasına girer 

(örn. BaĢkalarının konuĢmalarına ya da oyunlarına burnunu sokar). 

B. ĠĢlevsel bozulmaya yol açmıĢ olan bazı hiperaktif-impulsif semptomlar 

veya dikkatsizlik semptomları 7 yaĢından önce de vardır. 

C. Ġki ya da daha fazla ortamda semptomlardan kaynaklanan bir iĢlevsel 

bozulma vardır (örn. okul, iĢ, evde). 

D. Toplumsal, okuldaki ya da mesleki iĢlevsellikte klinik açıdan belirgin bir 

bozulma olduğunun açık kanıtları bulunmalıdır. 

E. Bu semptomlar sadece bir Yaygın GeliĢimsel Bozukluk, ġizofreni ya da 

diğer bir Psikotik Bozukluğun gidiĢi sırasında ortaya çıkmamaktadır ve baĢka bir 

mental bozuklukla daha iyi açıklanamaz (örn. Duygudurum Bozukluğu, Anksiyete 

Bozukluğu, Dissosiyatif Bozukluk ya da KiĢilik Bozukluğu). 

3 alt gruba ayrılmaktadır; 
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•  Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu, Dikkatsizliğin Önde Geldiği 

Tip: Son 6 ay boyunca A1 Tanı Ölçütü karĢılanmıĢ, ancak A2 Tanı Ölçütü 

karĢılanmamıĢsa 

•  Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu, Hiperaktivite-Ġmpulsivitenin 

Önde Geldiği Tip: Son 6 ay boyunca A2 tanı ölçütleri karĢılanmıĢ, ancak 

A1 Tanı Ölçütü karĢılanmamıĢsa. 

•  Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu, bileĢik tip: Son 6 ay boyunca 

hem A1, hem de A2 Tanı Ölçütü karĢılanmıĢsa. 

 

2.1.1. EPĠDEMĠYOLOJĠ 

 DEHB sıklığının %5-8 arasında olduğu ifade edilmektedir. Kız/erkek oranı: 

1/3 olarak, sıklıkla erkek cinsiyetin hakimiyeti görülmektedir (Biederman ve Faraone 

2005; Bush 2010). Çocuklarda  %10 oranında, kızlarda %5 oranında görülebildiğini 

öne süren yayınlar da mevcuttur. DEHB belirtileri genellikle yaĢ arttıkça azalma 

eğilimindedir (Miller ve Castellanos 1998; Schweitzer ve ark. 2001).  

Çocukluk döneminde baĢlayan DEHB %30-70 oranında eriĢkinlik döneminde 

de devam etmektedir (Geller 1997; Mick ve Faraone 2000; Larrson ve ark. 2004). 

Ġleriye dönük desende yapılan bazı çalıĢmalarda DEHB‟li çocukların %50‟sinin 

eriĢkinlikte DEHB kriterlerini karĢıladığı ileri sürülürken, eriĢkin DEHB prevalans 

hızının da yaklaĢık % 4-5 olduğu ifade edilmektedir (Wender ve ark. 2001; Wilens 

ve ark. 2004; Kessler ve ark. 2005). Ailede DEHB öyküsü,  Davranım Bozukluğu 

birlikteliği, Duygudurum ve Anksiyete bozukluğu varlığı, DEHB‟nin eriĢkin 

dönemdeki riskini arttıran faktörlerdir. Son yıllarda DEHB oranının kiĢilerin 

bildirdiği orandan daha fazla görüldüğüne dair çalıĢmalar mevcuttur (Rutter ve ark. 

1991; Murphy ve Schachar 2000).  

 

2.1.2. DEHB ALT TĠPLERĠ VE KO-MORBĠDĠTE 

DEHB bileĢik tipin her iki cinsiyette en sık görülen tip olduğu ileri 

sürülmektedir. AĢırı hareketliliğin önde olduğu tip erkeklerde daha sık görülmektedir 

(Biederman ve ark. 1994; 2002; Guavera ve ark. 2002). 
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Dikkat eksikliğinin önde olduğu tip her iki cinste de nadiren görülmekte ve 

kızlarda erkeklere göre daha sık olduğu düĢünülmektedir (Biederman ve ark. 1994; 

2002; Guavera ve ark. 2002; Pary ve ark. 2002; Weis ve ark. 2002). 

 Okul öncesi dönemde ve ilköğretimin ilk yıllarında aĢırı hareketliliğin önde 

olduğu tip daha çok bulgu verirken, bileĢik tip daha çok ilköğretimin ilk yıllarında, 

dikkat eksikliğinin önde olduğu tip ise ilköğrenimin son yılları hatta lise döneminde 

bulgu vermektedir (Canat 1998; Applegate ve ark. 1997; Chhabildas ve ark. 2001). 

DEHB‟de %50 civarında KOKGB ya da Davranım Bozukluğu ko-morbiditesi 

bildirilmektedir. Bazı yayınlarda KOKGB, DEHB ile %40-70 oranında beraber 

görülürken, Davranım Bozukluğu %30-50 oranında DEHB‟ye eĢlik etmektedir 

(Keller ve ark. 1992; Biederman ve ark. 2002). Anksiyete Bozukluğu %25-30 

oranında, Öğrenme Bozuklukları %20-25 oranında görülmektedir (Hechtman ve ark. 

2005). DEHB‟de ko-morbid Major Depresyon oranının % 38-54 olduğu ileri 

sürülmektedir (Jensen ve ark. 1993; Biederman ve ark. 1998). DEHB‟de normal 

kontrollere göre BB görülme riskinin %11-28 gibi yüksek olduğu bildirilmiĢtir 

(Biederman ve ark. 1998; Byun ve ark. 2006). DEHB olanların yaklasık %20‟sine tik 

bozuklukları da eĢlik etmektedir (Scahill ve ark. 2006). Madde kötüye kullanımı ve 

bağımlılığı riski ise %50 olarak bildirilmektedir (Biederman ve ark. 1995). 

 

2.1.3. ETYOLOJĠ 

DEHB etyolojisi halen net olarak bilinmese de bu konudaki çalıĢmalar 

sürmektedir. Büyük oranda kalıtımsal bir bozukluk olduğu, genetik yüklülüğün 

çevresel risk faktörleriyle etkileĢmesi sonucu bozukluğun ortaya çıktığı ileri 

sürülmektedir (Faraone ve ark. 2005).  

 

2.2. AĞIR DUYGUDURUM DÜZENSĠZLĠĞĠ (ADD) 

DSM-IV‟de yer almayan ancak DSM-V Sınıflamasında önce “Disfori ile 

Seyreden Öfke Düzenleme Bozukluğu” (Temper Dysregulation Disorder with 

Dysphoria) adı altında daha sonra Depresif Bozukluklar kategorisi içerisinde D00 alt 

kodu ile “Yıkıcı Duygudurum Ayarlama Bozukluğu” (Disruptive Mood 

Dysregulation Disorder) adı altında tanımlanmıĢtır (www.dsm5.org.). Distraktibilite, 

dürtüsellik, psikomotor ajitasyon, basınçlı konuĢma, fikir uçuĢması, amaca yönelik 
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davranıĢlarda artıĢ, iritabilite, öfke nöbetleri, ve duygu regülasyonunda zorluklar hem 

DEHB‟de hem ADD ve BB‟de görülebilen belirtilerdir (Barkley 1997; Still 2006). 

Bu bozukluklar birbirinden daha net ayırt edilebilirse tanı biniĢiklikleri ve tanı 

karmaĢası azalacak, bu grupların etyolojileri, prognozları, patofizyolojileri ve 

tedavileri konusunda önemli adımlar atılabilecektir. Bu ayrım için bu konuda çalıĢan 

uzmanlar, çocuklarda dört grup BB tanımlamıĢtır: 

1-Dar fenotip; DSM-IV tanı ölçütlerini tam olarak karĢılayan grup,  

2-BaĢka türlü adlandırılamayan (hipo) mani; tam olarak DSM-IV tanı 

ölçütleri karĢılanmamakta ancak çok kısa süreli olmasına rağmen belirtiler ataklar 

halinde görülmekte. 

3-Ġrritabıl (hipo) mani; tam olarak DSM-IV tanı ölçütleri karĢılanmamakta 

ancak artmıĢ duygudurum yerine huzursuzluk ile birlikte belirtiler ataklar halinde 

görülmekte. 

4- GeniĢ fenotip (Ağır Duygudurum Düzensizliği)  

 

2.2.1.  GeniĢ Fenotip: Ağır Duygudurum Düzensizliği Tanı Ölçütleri 

(Leibenluft ve ark. 2003); 

•  Anormal duygudurum, özellikle öfke ve/ya da üzüntü çevre tarafından 

fark edilen Ģiddette ve günün en az yarısında mevcut olması, 

•  AĢırı uyarılmıĢlık belirtilerinden en az 3'ünün olması: insomnia, ajitasyon, 

distraktibilite, yarıĢan düĢünceler ya da fikir uçuĢması, baskılı konuĢma ve 

dalıcılık, 

•  YaĢıtları ile karĢılaĢtırıldığında olumsuz çevresel uyaranlara aĢırı tepki 

(yaĢa ve duruma uygunsuz), uzamıĢ öfke nöbetleri, etrafa öfke ve 

saldırganlık en azından son 4 haftada ve haftada en az 3 kez olması, 

•  Önceki sayılan 3 maddedeki belirtilerin 12 aydır mevcut olması, 2 aydan 

uzun belirtisiz dönem olmaması ve belirtilerin 12 yaĢından önce baĢlamıĢ 

olması, 

•  ġiddetli belirtilerin en az bir alanda, orta Ģiddette belirtilerin 

(distraktibilite, dalıcılık) ikinci bir alanda olması (alanlar: ev, okul ve 

yaĢıtlar) gerekir. 
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2.2.2.  GeniĢ fenotip: Ağır Duygudurum Düzensizliği DıĢlama Ölçütleri 

(Leibenluft ve ark. 2003); 

 

•  Kardinal mani belirtisi olan çocuklar; artmıĢ, yükselmiĢ duygulanım, 

grandiyozite ya da ĢiĢmiĢ benlik algısı, döngüsel nitelikte uykuya 

gereksinim azalması, 

•  Belirtilerin ayrı periyodlarda 4 günden uzun sürmesi, 

• ġizofreni, ġizofreniform, ġizoafektif Bozukluk, Yaygın GeliĢimsel 

Bozukluk, Travma Sonrası Stres Bozukluğu ölçütlerini karĢılaması, 

•  Son 3 ayda madde kullanımı olması, 

•  IQ<70  

•  Belirtilerin bir ilaç kötüye kullanımı ya da nörolojik bir duruma bağlı 

olması gerekir. 

DSM-IV ciddi iritabilite ile kendini gösteren fenotipi kapsamamaktadır. 

KOKGB‟de “çoğu zaman kendini kaybeder”, “baĢkaları tarafından çabuk kızdırılır”, 

“çoğunlukla öfkeli ve alıngandır” kriterleri bulunmakta ve karĢı gelme davranıĢı 

nedeniyle iritabilitesi olmayan çocuklar bu tanıyı karĢılayabilmektedir. Ġritabilite 

Major Depresyon, BB gibi birçok bozuklukta görülmekte, KOKGB birçok klinik 

prezentasyonu örtmektedir. DSM-IV‟de iritabilite bir kriter olarak Manik Epizod, 

KOKGB, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Distimik Bozukluk, Travma Sonrası Stres 

Bozukluğu ve Major Depresif bozuklukta yer almaktadır. Liebenluft ve 

arkadaĢlarının geliĢtirdiği DSM-IV kriterleri içerisinde yer almayan bu sınıflama 

sayesinde pediatrik BB tanısındaki yükselen artıĢın önüne geçilebileceği ve 

literatürde bu konuda biriken bilginin hızla artacağı ileri sürülmektedir (Liebenluft 

2011). 

Amerikan Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü, 2002 yılından beri ADD tanısı 

konulan 146 çocuk ve ergen üzerinde çalıĢmaktadır. ADD tanısı konulan 146 gencin 

demografik ve klinik karakteristiği tablo 1‟de verilmektedir (Leibenluft 2011). 
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Tablo 1. ADD Tanısı Konulan Çocuk ve Ergenlerin Klinik ve Demografik 

Karakteristikleri (Leibenluft 2011) 

 Ortalama  SS 

ÇalıĢma baĢlangıcındaki yaĢ (yıl)    11.7 2.5 

Bozukluk baĢlangıcındaki yaĢ (yıl) (N=71)     4.9 2.0 

IQ (N=108)    103.3 13.1 

Çocukların çalıĢma baĢlangıcındaki GDÖ skoru (N=140)    45.8 6.9 

DSM-IV ile konan tanı sayısı     2.9 1.2 

ÇalıĢma baĢında kullanılan ilaç sayısı     2.1 1.6 

      N  % 

ÇalıĢma baĢlangıcında tedavi alımı    111 76.0 

Erkek      96 65.8 

YaĢam boyu DEHB öyküsü    126 86.3 

YaĢam boyu KOKGB öyküsü    124 84.9 

YaĢam boyu DEHB ve KOKGB öyküsü    110 75.3 

YaĢam boyu Anksiyete Bozukluğu öyküsü (Ayrılma Kaygısı, 

Yaygın Anksiyete ve Sosyal Fobi) 

    85 58.2 

YaĢam boyu Major Depresyon öyküsü     24 16.4 

YaĢam boyu Davranım Bozukluğu öyküsü      7   4.8 

Hastanede psikiyatrik bozukluk nedeniyle yatma öyküsü     55 37.7 

GDÖ: Genel Değerlendirme Ölçeği      SS: Standart Sapma 

 

Hem klinik hem de toplum örnekleminde Leibenluft ve arkadaĢları tarafından 

uzunlamasına toplanan verilerde ileriye dönük gözlenen manik epizod oranı BB‟de, 

ADD bozukluğu olanlara göre 50 kat fazla olarak bildirilmektedir (Leibenluft 2011). 

YaĢam boyu ADD prevalansının araĢtırıldığı 9-19 yaĢ aralığında 1420 çocuk 

ve ergeni kapsayan bir araĢtırmada ADD prevalansı %3.3 bulunurken, BB prevalansı 

%0.1 olarak saptanmıĢtır. Aynı araĢtırmada 10.6 (±1.4) yaĢında ADD ölçütlerini 

karĢılayan olguların, bu ölçütleri karĢılamayan çocuklara oranla 18.3 (±2.1) yaĢında 

Unipolar Depresyon ölçütlerini 7 kat fazla oranda karĢıladıkları da belirlenmiĢtir 

(Brotman ve ark. 2006).   
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Toplum temelli 20 yıllık boylamsal bir çalıĢmada gençlikteki iritabilitenin 

eriĢkin dönemde sonuçları araĢtırılmıĢtır. Bu çalıĢmada 13.8 yaĢından BB‟nin pik 

yaptığı 33.2 yaĢına kadar 631 olgu takip edilmiĢ ve ergenlerdeki kronik iritabilitenin 

33 yaĢında Major Depresyonu, Yaygın Anksiyete Bozukluğunu ve Distimik 

Bozukluğu yordadığı, Eksen II Bozukluklarını ya da BB‟yi yordamadığı 

bildirilmiĢtir (Stringaris ve ark. 2009). 

Yapılan çalıĢmalarda KOKGB uzunlamasına takip edildiğinde değiĢen 

Ģekilde Unipolar Depresyon ve Anksiyete Bozukluğu bazen de BB yordadığını ileri 

sürülmektedir. Bu bağlamda KOKGB, ADD‟den birincil olarak iritabiliteye değil 

karĢı gelmeye odaklanması ile ve daha az ağır bozukluğa sahip olan bireyleri 

içermesi ile ayrılmaktadır (Cohen ve ark. 2003; Nock ve ark. 2007; Boylan ve ark. 

2007; Copeland ve ark. 2009). 

            

2.2.3. AĠLE HĠKAYESĠ VE KALITSALLIK 

ADD‟nin BB‟nin geliĢimsel bir fenotipi olması halinde, BB‟ye sahip olan 

çocukların bir ebeveyninde BB görülmesi gerektiği hipotezini sınayan 

araĢtırmalardan, çocukların tanılarına kör olarak ebeveyn tanılarını karĢılaĢtıran bir 

araĢtırmada, pediatrik BB tanısı alan gruptaki çocukların ebeveynlerinde BB  

prevalansı %33.3 bulunurken, ADD tanısı alan gruptaki çocuklarında ebeveynlerinde 

BB prevalansı %2.7 bulunmuĢtur. Bu bağlamda araĢtırmacılar ADD‟nin BB‟nin 

geliĢimsel bir fenotipi olmadığı görüĢünü ileri sürmüĢlerdir (Brotman ve ark. 2007). 

Bu çalıĢma ve bu konuda yapılan diğer çalıĢmalarda da ADD tanısı olan çocukların 

ebeveynlerinde ve aile bireylerinde ADD tanısına bakılmamıĢtır (Geller ve ark. 2006; 

Wozniak ve ark. 2010). Bu konu üzerinde KOKGB ve agresyonun genetik kökenleri 

incelenirken durulmuĢtur. Çocuklar için DavranıĢ Değerlendirme Ölçeği, Juvenil 

Bipolar Bozukluk Profili‟nin dikkat, agresyon ve kaygı/depresyon alt ölçeklerindeki 

puanları sonucu elde edilen fenotipin kalıtsal olduğu ileri sürülmüĢtür. Bu profil BB 

tanısıyla iliĢkilendirilmek üzere tanımlanmasına rağmen bazı araĢtırmacılar ataklar 

halinde görülen BB‟den çok ADD profiline uygun olduğu görüĢünde birleĢmiĢtir 

(Faraone ve ark. 2005; Volk ve ark. 2007; Diler ve ark. 2009; Biederman ve ark. 

2009). 
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Bu konuda yapılan çalıĢmalar özetlenecek olursa, ADD ya da iritabilitenin 

aileselliği ya da kalıtılabilirliği konusunda çalıĢma yokken öfke patlamaları ve zaman 

zaman olumsuz duygudurumla karakterize iritabilitede genetik faktörlerin önemi 

vurgulanmaktadır (Leibenluft 2011). 

    

2.3. ADD ve DEHB’NĠN FĠZYOPATOLOJĠSĠ 

Nörobilim penceresinden bakıldığında amaca ulaĢma esnasında engellenen 

bireyde yaĢanan hayal kırıklığı duygusu sırasında uygunsuz cevapları baskılamaya 

yarayan bir mekanizma bulunmaktadır. Bu mekanizmanın alt üst olması halinde bu 

düzenlemeyi baĢaramayan bireyde iritabilite geliĢmektedir. Örnek verilirse bu 

mekanizma seçici dikkat ya da üst düzey mental iĢlev olabilmektedir (Ochsner 

2008). ADD‟de yüzde duygu tanımada, tepki değiĢiminde, dikkatte ve duygu 

düzenlemede bozulmaların olduğu gözlenmiĢtir ve bu durumun, gençlerdeki 

iritabilite için test edilebilir fizyopatolojik model oluĢturduğu ileri sürülmektedir 

(Leibenluft 2011).  

Duygu regulasyonu ve sosyal yeterliliğin gereği; sosyal ipuçlarını uygun 

Ģekilde okuyabilme yetisi önemli bir sosyal-duygusal iĢlevdir. Bu iĢlev hem ADD‟de 

hem de BB‟de bozulmaktadır (Rich 2008; Brotman ve ark. 2010). Guyer ve 

arkadaĢları, ADD ve BB‟de yüzde duygu tanıma görevinde bozukluklar saptarken, 

DEHB ve/veya Davranım Bozukluğu‟nda veya Anksiyete Bozukluğu ve/veya Major 

Depresyonu olan gençlerde bu bozukluklara rastlanmamıĢtır (Guyer ve ark. 2007). 

Bu bağlamda ADD ve BB‟nin bazı ortak fizyopatolojik mekanizmalara sahip 

olabileceği ileri sürülmektedir. Ancak tanı gruplarındaki yüzde duygu tanıma 

görevinde oluĢan benzer davranıĢsal bozukluk nöral bağlantılardaki çok çeĢitli 

disfonksiyonlar sonucu oluĢabilir. DavranıĢsal verilerden daha duyarlı olduğu bilinen 

nörogörüntüleme tekniklerinden fMRG‟de, duygu tanıma görevinde benzer bozukluk 

görülen bu 2 klinik grup, amigdalada gözlenen nöral aktivitelerinde farklılık 

göstermiĢlerdir. ADD grubundaki gençlerin nötral yüzlere bakarken korkuları 

ölçülürken, (duygu tanıma görevi esnasında) amigdala aktivitelerinde BB ve kontrol 

gruplarına göre düĢüklük saptanmıĢtır. Amigdala aktivitesindeki benzer düĢüklük 

Major Depresyona sahip gençlerle yapılan çalıĢmada da saptanmıĢ olup, ADD ile 
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Depresif bozukluk arasındaki uzunlamasına iliĢkiye bakılınca bu benzer sonuç dikkat 

çekici bulunmuĢtur (Brotman ve ark. 2006; Stringaris ve ark. 2009). 

Ochsner tarafından öne sürülen sosyal-duygusal davranıĢın çekirdek 

iĢlevlerinden biri olan “duruma-duyarlı ayarlama”(context-sensitive regulation) veya 

bireyin değiĢen çevre Ģartlarına uygun olarak davranıĢını değiĢtirebilme yetisi tepki 

değiĢimi paradigmasıyla (response reversal paradigm) değerlendirilebilmektedir 

(Ochsner 2008). Bu paradigmada bireyler tepkilerini değiĢen uyarı-ödül birlikteliğine 

göre adapte etmek zorundadır. Blair, tepki değiĢiminde zayıflıkları olan bireylerin 

engellenme durumuyla karĢılaĢma açısından yüksek riske sahip olduğunu ve bu 

nedenle iritabilite veya agresyonu daha sık sergileyeceklerini ileri sürmektedir (Blair 

2010). Bireyin düĢünce ve davranıĢının değiĢen çevre koĢullarına göre uyum yapma 

yeteneği biliĢsel esneklik olarak tanımlanmıĢtır. BB ve ADD olan hastaların biliĢsel 

esnekliği, Chambridge Nöropsikolojik Test Bataryasındaki boyut içi ve dıĢı yer 

değiĢtirme görevi ile ölçülmüĢtür (Dickstein ve ark. 2007). Bu çalısmada BB ve 

ADD tanısı alan deneklerin her ikisi de bileĢik değiĢen öğrenme evresinde 

kontrollere göre daha kötü performans göstermiĢ, BB tanısı olanlar aynı zamanda 

spesifik olarak basit değiĢen öğrenme evresinde de bozukluk sergilemiĢtir. Bu 

sonuçlar BB‟de alternatif motor yanıt oluĢumu bozulurken, ADD‟de ise DEHB‟ye 

benzer Ģekilde seçici dikkatin bozulduğunu göstermektedir. Dickstein ve arkadaĢları 

yaptıkları çalıĢmayı yakın zamanda yaĢ, IQ ve cinsiyet yönünden eĢleĢtirdikleri, 

iritabilitenin görülebildiği dar fenotip BB, ADD, Major Depresyon, Anksiyete 

Bozukluğu ve sağlıklı kontrol grubunda, benzer Ģekilde biliĢsel esnekliği 

değerlendirebilmek için tepki değiĢimi görevleri oluĢturmuĢlar ve deneğe haber 

vermeden deneme yanılma yöntemini kullanmasını bekleyerek değiĢimi öğrenebilme 

yetisini uyaran karĢısında ödül-ceza ikililerini değiĢtirerek 5 grupta sınamıĢlar ve 

benzer sonuçlara ulaĢmıĢlardır (Dickstein ve ark. 2010). Dickstein ve arkadaĢlarının 

2007 ve 2010 çalıĢma sonuçları birleĢtirildiğinde; dar fenotip BB tanısı konulanlarda 

sabit bir Ģekilde, değiĢen öğrenme evresinde bozulmalar saptanırken, ADD tanılı 

grupta bu bozulmanın olası olduğu ancak sabit bir Ģekilde görülmediği ifade 

edilmiĢtir (Dickstein ve ark. 2010). Leibenluft ve arkadaĢları bu yolla, tepki 

değiĢtirmedeki sorunların ADD‟deki iritabilitede önemli bir rol oynayabileceğini öne 

sürmektedir (Liebenluft 2011). Bu sonuçtan yola çıkılarak engellenmeye neden 
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olabilecek görevler verilerek düzenlenmiĢ bir çalıĢmada, ADD ve BB olan bireylerin 

sağlıklı kontrollere göre daha fazla engellenme yaĢadığı gözlenmiĢtir. Özellikle 

engellenme esnasında BB‟ye sahip grupta yukarıdan aĢağı (top-down) yürütücü 

dikkatte bozukluk yaĢanırken (pariyetal P3 dalgalarında azalma gibi), hem 

engellenme durumlarında hem de bu durumun dıĢında ADD grubundaki bireylerin 

aĢağıdan yukarı (bottom-up) erken dikkat süreçlerinde bozulmalar yaĢadığı (paryetal, 

temporal ve santralde N1 ve P1 dalgalarında azalma gibi) gözlemlenmiĢtir (Rich ve 

ark. 2007). 

ADD grubunda bu erken dikkat sürecindeki bozulmalar DEHB grubundaki 

gençlerin sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. (Jonkman ve ark. 2000).  

DEHB‟de duygusal disfonksiyonun nörobiyolojisi ile ilgili az çalıĢma 

bulunmaktadır ancak bu konuya ilgi gün geçtikçe artmaktadır. DEHB, BB, ADD ve 

sağlıklı kontrol gruplarının fMRG ile değerlendirildiği bir çalıĢmada, bireyler nötr 

yüz ifadelerinin emosyonel ve emosyonel olmayan bakıĢ açılarına tabi tutulmuĢ ve 

yüz ifadelerindeki korkunun derecelendirilmesi istenildiği sırada diğer 3 grupla 

karĢılaĢtırıldığında; DEHB olan grupta sol amigdala alanında hiperaktivite, o sırada 

ADD olan grupta ise hipoaktivite saptanmıĢtır. Bu sonuçlar tanı gruplarında yüzde 

duygu tanıma sürecinde özgün nöral bağlantıların olduğunu desteklemektedir 

(Brotman ve ark. 2010). KOKGB ile DEHB yüksek birliktelik göstermektedir (Nock 

ve ark. 2007). Bu bağlamda DEHB‟deki emosyonel disregulasyonun daha fazla 

çalıĢılması gerektiği ifade edilmektedir (Leibenluft 2011). 

DavranıĢsal ve olayla ilgili potansiyel (OĠP) verileri toplandığında, bir kısım 

araĢtırmacılar ADD tanısı konulan gençlerin duygusal çeldiriciler karĢısında BB 

ve/veya kontrol grubuna göre dikkatte daha az bozulma yaĢadıklarını ileri sürerken, 

ADD tanısı konulan bir grubun bu sonucun aksine duygu ifadesine bakılmadan 

sadece yüzlerde burun geniĢliğine bakılması gereken bir görevde yüz ifadelerinden 

kendilerini almakta zorlandıkları görülmüĢtür (Brotman ve ark. 2010). Duygu 

regulasyonunda merkezi öneme sahip olan duygu-dikkat etkileĢiminin ADD tanılı 

gençlerde bozuk olduğu ileri sürülmektedir (Mishel ve ark. 1989; Posner ve Rothbart 

1998; Leibenluft 2011).  

DEHB‟nin nörobiyolojisine iliĢkin araĢtırmalar, dikkat bileĢenleri, yönetici 

iĢlevler (iĢlem belleği ve ketleme) ve enerjik mekanizmalar üzerinde 
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yoğunlaĢmaktadır (Swanson ve ark. 1998; 2003; Kuntsi ve Stevenson 2000; Sergeant 

2000; Paule ve ark. 2000; Slaats-Willemse ve ark. 2003; Kılıç ve ark. 2007). Ayrıca 

DEHB‟deki biliĢsel bozukluğun güdülenimle olan iliĢkisini vurgulayan araĢtırmalar 

da bulunmaktadır (Sonuga-Barke ve ark. 1992; Solanto ve ark. 2001). 

Klinik ve nöropsikolojik verilere dayanarak DEHB‟de hem dorsolateral 

prefrontal korteks (DLPFK) hem de orbitofrontal kortekste (OFK) iĢlev 

bozukluğunun olduğu söylenmektedir. Fakat bu iĢlev bozukluklarının birincil olarak 

PFK‟ye mi yoksa PFK ile iliĢkili beyin bölgelerine mi bağlı olduğu henüz kesinlik 

kazanmamıĢtır. Bu nedenle fronto-subkortikal terimi davranıĢsal/biliĢsel iĢlev 

bozukluğunu gösterdiği gibi DEHB‟nin uygun bir nöropsikolojik tanımını da 

sağlamaktadır (Faraone ve Biederman 1999). Özetle DEHB gibi çok boyutlu 

heterojen bir klinik tabloda bilgi iĢlemenin birçok aĢamasında bozukluklar 

saptanmakta bu da beyinde dağılmıĢ iĢlev ağlarının dinamik bir etkileĢimi ile 

açıklanabilmektedir. 

Lezak yönetici iĢlevleri “bağımsız, amaca yönelik ve kendini kontrol etmeye 

iliĢkin davranıĢları baĢarı ile yürütmeyi sağlayan kapasite” olarak tanımlamıĢtır 

(Lezak 1995). DEHB‟de görüldüğü gibi birçok nörolojik ve psikiyatrik bozuklukta 

yönetici iĢlev bozukluğu görülebilmekte sadece DEHB‟ye özgü bir bozukluk 

olmamaktadır. 

Yönetici iĢlevler, kavramsallaĢtırma, perseverasyon, kurulumu sürdürmede 

baĢarısızlık, öğrenme, akıl yürütme, problem çözme, zihinsel esneklik, yaratıcılık, 

karar verme, planlama, bozucu etkiye karĢı koyabilme ve tepki ketlemesi 

yapabilmeyi içerir (Heaton 1981; Spreen ve Strauss 1991; Lezak 1995). Daha çok 

frontal lobun alt bölgesiyle iliĢkilendirilen yönetici iĢlev bozukluklarının DEHB‟nin 

alt tiplerinde değiĢebildiği öne sürülmektedir (Stuss ve Benson 1984; 1986; Duncan 

1995; Sergeant 2005). 

Yönetici iĢlevlerdeki bozulma ile DEHB‟de gözlemlenen düĢünce ve hareket 

sistemindeki bozuklukların açıklanabileceğini ileri süren çalıĢmalar mevcuttur 

(Barkley 2000; Sonuga-Barke 2002). DüĢünce ve hareketi düzenlemedeki bozulma 

bir çeĢit ketleme bozukluğundan kaynaklanmaktadır. Ketlemeye yönelik sorunlar 

toplum tarafından kabul görmeyen davranıĢsal belirtilerden ve düĢük nitelikli 

planlama becerisinden sorumludur. BiliĢsel süreçleri düzenleyememe ise dikkat, 
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davranıĢsal izleme, planlama ve bellek gerektiren görevlerde zorluk yaĢanmasına yol 

açmaktadır. DEHB‟li çocuklarda, aralarında yönetici iĢlevlerin de bulunduğu biliĢsel 

süreçlerin değerlendirildiği 18 çalıĢmanın 15‟inde bir ya da daha fazla ölçümde 

anlamlı fark olduğunu belirlenmiĢtir. Gruplar arasındaki farkın % 67 oranında 

yönetici iĢlevlerden kaynaklandığı öne sürülmüĢtür (Penington ve Ozonoff 1996).  

Yönetici ĠĢlevlerdeki bozukluğun, tüm DEHB vakalarının nedenini ortaya 

koymaya yetmese de gerekli olduğu yapılan geniĢ meta analizler sonucunda ileri 

sürülmektedir (Willcutt ve ark. 2005). Yönetici iĢlevleri Zelazo ve Muller farklı bir 

bakıĢ açısıyla değerlendirmektedir; frontal korteksteki iĢlevsel farklılıklarına göre, 

yönetici iĢlevleri; daha saf biliĢsel yönleri olan dorsolateral prefrontal korteks 

(DLPFC) ile iliĢkilendirilen “soğuk” ve görece olarak duygu ile iliĢkili orbital ve 

medial prefrontal korteks (OMPFC) ile iliĢkilendirilen “sıcak” yönetici iĢlevler 

olarak ikiye ayırmaktadır (Zelazo ve Muller 2002). DEHB ile daha çok Stroop Testi, 

Yap/Yapma Görevi, Sürekli Performans Testi, ÇalıĢma Belleği Testleri gibi otomatik 

süreçleri veya cevapları baskılama becerisini ya da testlerdeki yönergeleri veya 

temsilleri akılda tutma becerisini ölçen “soğuk” yönetici iĢlevlere iliĢkin testler 

çalıĢılmıĢ ve bozukluklar saptanmıĢtır. Buna dayanarak Zelazo ve Muller DEHB‟nin 

“soğuk” yönetici iĢlev bozukluğu olduğunu ileri sürmüĢtür (Zelazo ve Muller 2002).  

Buna karĢılık Castellanos ve arkadaĢları DEHB‟li çocukların bir bölümünde 

kaçınılmaz bir Ģekilde görülen bu “soğuk” yönetici iĢlev bozukluklarının DEHB‟li 

bir kısım çocukta görülmeyiĢinden hareketle, DEHB‟deki dikkat eksikliği 

belirtilerinin “soğuk” yönetici iĢlev bozukluğunu, hiperaktivite/dürtüsellik 

belirtilerinin ise “sıcak “yönetici iĢlev bozukluğunu yansıttığını öne sürmektedir 

(Castellanos ve ark. 2006). Bu bağlamda bazı DEHB‟li çocukların baĢlıca “soğuk” 

yönetici iĢlevlerde, bazılarının baĢlıca “sıcak” yönetici iĢlevlerde ve bazılarının da 

her iki yönetici iĢlev bozukluğuna sahip olabileceği söylenmektedir. Örneğin “sıcak” 

yönetici iĢlevin bir göstergesi olan Iowa kumar testindeki riskli karar verme 

sürecinin, hiperaktivite/dürtüsellikle iliĢkili olduğu, dikkatsizlikle ya da çalıĢma 

belleği, IQ gibi “soğuk” yönetici iĢlev ölçümleriyle iliĢkili olmadığı saptanmıĢtır 

(Toplak ve ark. 2005).  

Gerçeğe iliĢkin karar verme ve iĢlevsel sonuçları ile iliĢkilendirilen “sıcak” 

yönetici iĢlevler, yüksek afektif içeriği olan veya uyaranın afektif öneminin esnek 
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Ģekilde değerlendirilmesini gerektiren durumlarda devreye girmektedir (Zelazo ve 

Mueller 2002). Literatürde ADD ile çoğunlukla “sıcak” yönetici iĢlevler bağlamında 

çalıĢmalar bulunmaktayken,  bağlamla ilgisi olmayan durumlarda devreye giren daha 

saf biliĢsel özelliği olan “soğuk” iĢlevler daha çok DEHB‟de çalıĢılmıĢtır. 

DEHB‟deki çalıĢmaların çoğu “soğuk” yönetici iĢlevlere odaklanmıĢ olsa da 

motivasyonel ve ödülle iliĢkili süreçlerdeki bozuklukların varlığı nedeniyle 

geliĢimsel bakıĢ açısı ve alt tiplere dikkat edilerek hem “soğuk” hem de “sıcak” 

yönetici iĢlev bozukluklarının değerlendirilmesi önerilmektedir (Castellanos ve ark. 

2006). Test sonuçlarındaki yorumlarda bireysel değiĢkenlerin potansiyel etkilerinin 

de yer aldığı daha verimli analizlerin yapılmasının gerekli olduğu vurgulanmaktadır. 

Belirti temelli ayrımlardan, “soğuk” ve “sıcak” yönetici iĢlevler bağlamında, çalıĢma 

belleği, ketleme, karar verme ve motor koordinasyonun karĢılaĢtırılmasını içeren 

geliĢmiĢ kognitif ve iĢlevsel nörogörüntüleme çalıĢmalarının özellikle DEHB ve 

iliĢkili bozuklukların nörobiyolojik boyutlu profillerinin yapılandırılmasına katkıda 

bulunacağı düĢünülmektedir (Castellanos ve ark. 2006). 
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3. YÖNTEM 

 

3.1. ÖRNEKLEM 

3.1.1. Katılım Ölçütleri 

AraĢtırma grubu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh 

Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı‟na Mayıs 2010 ile Mayıs 2011 tarihleri 

arasında ardıĢık baĢvuran 7-18 yaĢ aralığında, çalıĢmaya gönüllü katılım için yazılı 

onamları alınmıĢ, yapılandırılmıĢ klinik görüĢmeler ve DSM-IV Tanı Sınıflamasına 

göre DEHB bileĢik tip ve ADD tanısı konulan, IQ>80 olan toplam 113 çocuk ve 

ergenden oluĢmaktadır. ADD tanısı alan 24 çocuk ve ergen, DEHB birleĢik tip tanısı 

alan 89 çocuk ve ergen 2 ana araĢtırma grubunu oluĢturmuĢtur. 

AraĢtırma grubundaki deneklerin araĢtırmaya katılmak isteyen arkadaĢları 

arasından 21 sağlıklı çocuk ve ergen kontrol grubunu oluĢturmuĢtur.  

Kontrol grubunu daha önce herhangi bir psikiyatrik baĢvurusu ve psikotrop 

ilaç kullanımı olmayan, düzeltilmemiĢ iĢitme ya da görme kusuru bulunmayan, 

kronik bir fiziksel hastalığa sahip olmayan, 1. derece akrabalarında duygudurum 

bozukluğu dahil major psikopatolojileri olmayan, akademik baĢarısının sınıf 

ortalaması düzeyinde olduğu ifade edilen 21 sağlıklı gönüllü çocuk ve ergen 

oluĢturmuĢtur. 

AraĢtırma grupları ve kontrol grubundaki denekler yaĢ, cinsiyet ve IQ 

yönünden eĢleĢtirilmiĢtir.  

AraĢtırma, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu (GiriĢimsel 

Olmayan Klinik AraĢtırmalar Değerlendirme Komisyonu) tarafından 

değerlendirilmiĢ ve etik açıdan herhangi bir sakınca olmadığı düĢünülerek onay 

verilmiĢtir. 

 

3.1.2. DıĢlama Ölçütleri 

AraĢtırma ve kontrol gruplarında aĢağıdaki özellikler dıĢlama ölçütleri olarak 

belirlenmiĢtir:  

1- Prematür doğum öyküsü 

2- Herhangi bir doğum komplikasyonu varlığı 

3- Bilinç kaybı ile seyreden kafa travması öyküsü 
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4- Nörolojik herhangi bir hastalığının olması 

5 -Kronik bir hastalığının olması 

6- DüzeltilmemiĢ herhangi görme ya da iĢitme kusurunun olması 

7- Özgül Öğrenme Bozukluğu  

8- Psikotrop ilaç alım öyküsü 

9- Mental Retardasyon (IQ<80) 

 

3.2. VERĠ TOPLAMA ARAÇLARI 

3. 2. 1. Sosyodemografik Veri Formu (EK-1) 

Hastaların sosyodemografik özelliklerini belirlemek için araĢtırmacılar 

tarafından geliĢtirilmiĢ sosyodemografik veri formunda; deneklerin yaĢı, cinsiyeti, 

sınıfı, anne-babaların yaĢları, eğitim düzeyleri, ailede psikiyatrik hastalık varlığı, 

medeni durumları, aile yapıları, kardeĢ sayıları ve telefon numaraları ilgili bilgiler 

bulunmaktadır. 

 

3.2.2.  Okul Çağı Çocukları Ġçin Duygulanım Bozuklukları ve ġizofreni 

GörüĢme Çizelgesi ġimdi ve YaĢam Boyu ġekli Türkçe 

Uyarlaması ( Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia 

for School Aged Children Present and Lifetime Version) (ÇDġG-

ġY): 

ÇDġG-ġY Kaufman ve arkadaĢları tarafından geliĢtirilmiĢ çocuk ve 

ergenlerde Ģimdiki ve geçmiĢ zamandaki psikopatolojileri saptamak amacıyla 

kullanılan DSM-III ve DSM-IV tanı ölçütlerine göre düzenlenmiĢ yarı 

yapılandırılmıĢ bir tanı görüĢmesidir. Türkçe‟ye çevrilmesi ve geçerlik güvenirlik 

çalıĢması Gökler ve arkadaĢları tarafından yapılmıĢtır (Gökler ve ark. 2004). ÇDġG-

ġY, DSM-IV (Amerikan Psikiyatri Birliği 1994) tanı ölçütleri göz önüne alınarak 

uygulanan bir form olup 3 bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde çocuğun; 

demografik özellikleri, genel sağlık durumu, varsa daha önceki psikiyatrik 

baĢvurular, aile ve arkadaĢ iliĢkileri, okul bilgileri gibi genel sorular sorulur. Ġkinci 

bölüm özgül psikiyatrik belirtilerin sorgulandığı tarayıcı sorular ve değerlendirme 

ölçütlerini içerirken, tarama görüĢmesi ile saptanan belirtiler varsa o psikopatolojiyi 

daha iyi değerlendirmek amacıyla ek belirti listesi uygulanmaktadır. GörüĢmeci, 
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çocuk, anne ve babayla ayrı görüĢür ve sonunda edindiği bilgiler doğrultusunda 

kendi gözlemlerini de birleĢtirerek belirtilerin varlığına ve Ģiddetine göre çocuğun 

hem Ģimdiki tanısını hem de geçmiĢteki tanısını koyar. ÇDġG-ġY ile Duygudurum 

Bozuklukları, Psikotik Bozukluklar, Anksiyete Bozuklukları, DıĢa Atım 

Bozuklukları, Yıkıcı Davranım Bozuklukları, Madde Kötüye Kullanımı, Yeme 

Bozuklukları ve Tik Bozuklukları değerlendirilebilmektedir. Üçüncü bölüm çocuğun 

değerlendirme anındaki iĢlev düzeyini belirlemek amacıyla kullanılır. 

ÇalıĢmaya katılan çocuklara ÇDġR-ġY uygulanarak DSM-IV tanı ölçütlerine 

göre Ģimdiki ve geçmiĢ psikiyatrik tanıları belirlenmiĢtir. 

 

3.2.3.  Çocuk ve Gençler için Duygulanım Bozukluğu ve ġizofreni 

Ölçeği-ġimdi ve YaĢam boyu Versiyonu Ağır Duygudurum 

Düzensizliği Modülü Türkçe Uyarlaması (Schedule for Affective 

Disorders and Schizophrenia for School Aged Children- Present 

and Lifetime Version, Severe Mood Dysregulation Module) (EK-

2) 

Çocuk/gençlerin anne ve babalarıyla ÇDġG-ġY yarı yapılandırılmıĢ 

görüĢmesi ile aynı prensiple değerlendirildiği Leibenluft ve arkadaĢları tarafından 

Kaufman ile isbirliğiyle 2003‟de geliĢtirilen bu modülün Türkçeye çeviri ve geri 

çevirisi 2009 yılında Dr. Esra Çöp‟ün uzmanlık tez çalıĢması sırasında yapılmıĢtır. 

(Çöp 2009; Leibenluft ve ark. 2003).  

 

3.2.4.  Wechsler Çocuklar Ġçin Zeka Ölçeği- GeliĢtirilmiĢ Formu (WISC-

R) (Wechsler Intelligence Scale for Children – Revised; WISC-R) 

6-17 yaĢ aralığındaki çocuk ve ergenlerin zeka düzeylerini ölçmektedir. 1974 

yılında Wechsler Çocuklar Zeka Ölçeği‟nin revizyondan geçirilmesiyle elde 

edilmistir. Türkçe‟ye çevrilmesi ve geçerlik ve güvenirlik çalısması SavaĢır ve ġahin 

tarafından yapılmıĢtır (SavaĢır ve ġahin 1995). Türk çocukları üzerinde 

standardizasyon örnekleminde alt testler arası korelasyon .51 ile .86 arasında  ve 

WISC-R‟nin Türk kültürü üzerinde yapılan güvenirlik çalıĢmasında  testin iki yarım 

güvenirliği, sözel bölüm için .97, performans bölüm için .93 ve toplam bölüm için 

.97 olarak bulunmuĢtur.WISC-R gittikçe zorlaĢan sorular aracılığıyla sözel ve 
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performans zeka düzeyini ölçmek üzere oluĢturulan iki bölümden oluĢmaktadır. 

Sözel bölüm genel bilgi, yargılama, sayı dizisi, aritmetik ve benzerlikler olmak üzere 

5 testten oluĢmaktadır. Performans bölümünde ise resim tamamlama, küplerle desen, 

resim düzenleme, parça birleĢtirme ve Ģifre olmak üzere 5 alt test bulunmaktadır. 

Test uygulanan bireyin zeka düzeyine iliĢkin “genel zeka bölümü”, “sözel zeka 

bölümü”,“performans zeka bölümü” olmak üzere üç ölçü vermektedir. Zeka 

bölümleri standart puan olarak elde edilmektedir.  

    

3.2.5. YenilenmiĢ Conners Anne-Baba Derecelendirme Ölçeği-Uzun 

Form (Conners' Parent Rating Scales–Revised: Long) 

(YCABDÖ-UF) (EK-3) 

 Conners tarafından geliĢtirilen ölçeğin yenilenmiĢ formunun geçerlik 

güvenirlik çalıĢması Kaner ve arkadaĢları tarafından 2006 yılında yapılmıĢtır. 

Ölçeğin karĢı gelme, biliĢsel problemler/dikkatsizlik, hiperaktivite, kaygı-utangaçlık, 

mükemmeliyetçilik, sosyal problemler ve psikosomatik yakınmalar, DEHB Ġndeksi, 

conners global indeks-huzursuzluk-impulsivite, duygusal değiĢkenlik, global toplam, 

DSM-IV semptomları dikkatsizlik, DSM-IV semptomları hiperaktivite ve DSM-IV 

semptomları toplam olmak üzere 14 alt ölçekten oluĢmaktadır. Toplam 80 maddeden 

oluĢmakta ve sorular ebeveynler tarafından dörtlü likert skalası üzerinde 

yanıtlanmaktadır. “Hiçbir zaman”, “nadiren”,“sıklıkla” ve “her zaman” seçenekleri 

sırasıyla “0”, “1”, “2” ve “3” olarak puanlanmaktadır (Kaner ve ark.  2006). 

 

3.2.6. YenilenmiĢ Conners Öğretmen Derecelendirme Ölçeği-Uzun Form 

(Conners' Teacher Rating Scales–Revised: Long) (YCÖDÖ-UF) (EK-3) 

Öğretmenler tarafından çocuğun/gencin sınıf içindeki davranıĢlarını 

değerlendirmek üzere doldurulan bu ölçekte; karĢı gelme, biliĢsel 

problemler/dikkatsizlik, hiperaktivite, kaygı-utangaçlık, mükemmeliyetçilik, sosyal 

problemler, DEHB Ġndeksi, conners global indeks-huzursuzluk-impulsivite, duygusal 

değiĢkenlik, global toplam, DSM-IV semptomları dikkatsizlik, DSM-IV semptomları 

hiperaktivite ve DSM-IV semptomları toplam olmak üzere 13 alt ölçekten 

oluĢmaktadır. Toplam 58 maddeden oluĢmakta ve sorular öğretmenler tarafından 

dörtlü likert skalası üzerinde yanıtlanmaktadır. “Hiçbir zaman”, “nadiren”,“sıklıkla” 
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ve “her zaman” seçenekleri sırasıyla “0”, “1”, “2” ve “3” olarak puanlanmaktadır 

(Kaner ve ark. 2006). 

 

3.2.7. Nöropsikolojik Testler (EK-4) 

Uluslararası yazında yer alan ve Türk toplumu için standardizasyonu yapılmıĢ 

olan nöropsikolojik testlerin çoğunluğu literatürle uyumlu olarak dorsolateral 

prefrontal korteks ile iliĢkili olduğu bilinen daha saf kognitif bileĢenleri olan görece 

“soğuk” yönetici iĢlevlerin ölçülmesinde kullanılmaktadır. Bizim çalıĢmamızdaki 

nöropsikolojik testler de bu bağlamda daha çok prefrontal korteks iĢlevlerini 

değerlendiren “soğuk” yönetici iĢlevlerle iliĢkili olan testlerdir. “Sıcak ” yönetici 

iĢlevlerde sorun yaĢadığı bilinen ADD‟yi görece “soğuk” yönetici iĢlev sorunlarının 

görüldüğü DEHB‟den nöropsikolojik olarak ayırt edebileceğini düĢündüğümüz 

testler aĢağıda sunulmuĢtur. 

             

3.2.7.1. Stroop Testi TBAG Formu  

Bozucu etki altında algısal kurulum ve tepkiyi değiĢtirebilme becerisi, bilgi 

iĢleme hızı ve dikkati (özellikle de seçici dikkati) de ölçen Stroop Testi ilk olarak 

1935 yılında Stroop tarafından geliĢtirilmiĢtir. Testteki Stroop etkisi, kelimenin 

yazılıĢında kullanılan renk ile kelimenin ifade ettiği renk farklı olduğunda elde 

edilmektedir. Stroop bozucu etkisi (interference) ketleme yapamamaktan, renk 

isimleri söylemenin, renkleri ifade eden kelimeleri okumadan daha uzun zaman 

almasından kaynaklanmaktadır. Stroop etkisinin, değiĢik uyarıcı ve tepki koĢulları 

altında, kolaylaĢtırıcı ve ketleyici etkilerin bulunduğu tüm durumlarda elde 

edilebildiği ileri sürülmektedir (Macleod 1991; KarakaĢ ve Dinçer 2011). Stroop 

etkisi rengi söylemeye odaklanan bireyde aynı zamanda renk ismini okuma 

eğiliminin de bulunmasından kaynaklanmaktadır. Bu eğilime rağmen renk 

söyleyebilme, esnekliği, algısal kurulum, dikkat ve davranıĢı kaydırabilme 

yeteneklerini gerektirmektedir. Bunların bulunmadığı durumlarda ise perseveratif 

davranıĢlar gibi uyumsal olmayan davranıĢlarla motor hareketleri düzenleme ve 

kontrol etme güçlüğü ortaya çıkmaktadır. Dikkat edilen uyarıcılarla, dikkat 

edilmeyen uyarıcıları paralel biçimde iĢleme yeteneğini, bilgi iĢleme hızını, kiĢinin 

algısal kurulumunu değiĢen talepler doğrultusunda ve özellikle de bir “bozucu etki” 
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altında değiĢtirebilme kolaylığını, alıĢılmıĢ bir davranıĢ örüntüsünü bastırabilme ve 

olağan olmayan bir davranıĢı yapabilme yeteneğini ölçmektedir. Stroop ile yapılan 

çalıĢmaların çoğu test performansının sol prefrontal lobla ilgili olduğunu ileri 

sürerken, bir bozucu etki altında kurulumu sürdürmede bozulmanın özellikle 

orbitofrontal korteks hasarı ile ilgili olduğu ifade edilmektedir (Stuss ve Benson 

1984; Macleod 1991). Fonksiyonel görüntüleme çalıĢmalarından elde edilen 

bulgular, Stroop renk-kelime bozucu etkisinin öncelikle anterior singulatı aktive 

ettiği, bunu kelime anlamlarının ek iĢlenmesinden kaynaklanan sol temporoparietal 

korteks aktivasyonunun izlediği yönündedir (Liotti ve ark. 2000). Orijinali 1935 

yılında Stroop tarafından geliĢtirilen testin örneklemi KarakaĢ ve arkadaĢları 

tarafından, çocuk örneklemi için ise Kılıç ve arkadaĢları tarafından yapılmıĢtır 

(KarakaĢ ve ark. 1996; Kılıç ve ark. 2002). 

Stroop Testi TBAG Formu 14 cm×21.5 cm boyutlarında dört adet beyaz 

karttan oluĢmaktadır. Her kartın üzerinde seçkisiz olarak sıralanmıĢ 4‟er maddeden 

oluĢan 6 satır bulunmaktadır. Bu kartlar testin „uyarıcı‟ maddelerini içermektedir. 

Birinci kartın üzerinde siyah olarak basılmıĢ renk isimleri (mavi, yeĢil, kırmızı ve 

sarı kelimeleri) bulunmaktadır. Ġkinci kartta mavi, yeĢil, kırmızı ve sarı renklerde 

basılmıĢ renk isimleri (mavi, yeĢil, kırmızı ve sarı kelimeleri) bulunmaktadır. Bu 

kartta, her kelimenin basımında kullanılan renk, kelimenin ifade ettiği renkten 

farklıdır. Üçüncü kartta mavi, yeĢil, kırmızı ve sarı renklerde basılmıĢ 0.4 cm 

çapında daireler bulunmaktadır. Dördüncü kartta ise; mavi, yeĢil, kırmızı ve sarı 

olarak basılmıĢ renk ismi olmayan nötr kelimeler (kadar, zayıf, ise ve orta) 

bulunmaktadır. 

Stroop Testi TBAG Formu‟nun her bölümü için süre, hata ve düzeltme 

puanları hesaplanır. Alınabilecek en yüksek puan her bölüm için „0‟ hata puanı, „0‟ 

düzeltme sayısı ve okuma/renk söyleme için olabildiğince kısa sürelerdir. 

Kılıç ve arkadaĢları Stroop Testi TBAG Formu‟nu 6-11 yaĢ aralığındaki 

sağlıklı Türk çocukları üzerinde çalıĢmıĢtır. 5 alt testte test tekrar korelasyon 

katsayılarının 0.63 ile 0.81 arasında değiĢtiği ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

bildirilmiĢtir. En yüksek güvenirlik katsayısı 5. Bölümün süre puanında elde 

edilmiĢtir (Kılıç ve ark. 2002). 
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3.2.8. Ġz Sürme Testi (Trail Making Test) 

1944‟de Ordu Bireysel Test Bataryası içinde yer alan bu test Halstead 

Bataryasına Reiten tarafından eklenmiĢtir. Ġki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde 

(Bölüm A), sayfa üzerinde düzenli bir Ģekilde rastgele yer alan daire içindeki 25 

rakamın sırasıyla kurĢun kalemle birleĢtirilmesi, ikinci bölümde (Bölüm B) karıĢık 

sırada yuvarlak içindeki 25 rakam ve harfin sırasıyla çizilerek birleĢtirilmesi gerekir. 

Ġkinci bölümde deneğin bir harf bir sayı arasında set değiĢtirmesi gerekmektedir. (1-

A, 2-B, 3-C, 4-D vs.). Her testin öncesinde deneme testi uygulanır. Teste ait 

performansın değerlendirilmesinde, testi bitirme süresi, hata sayısı, düzeltilmiĢ hata 

sayısı ve ipucu sayısı puanları ayrı değerlendirilmektedir. Deneğin hatayı düzeltirken 

zaman kaybetmesi nedeniyle hata puanı yerine sadece zamanın puanlanmasının 

güvenirliği düĢürdüğünü söyleyen yayınlar bulunmaktadır (Lezak 1983). 

Testin Çocuk ve YetiĢkin Formları vardır. Çocuk formu 9-14 yaĢlara 

kullanılır, 15 yaĢ ve üstüne YetiĢkin Formu uygulanır. Ġz Sürme Testi (ĠST), görsel 

kavramsallaĢtırma ve görsel-motor izleme, psiko-motor hız, karmaĢık görsel tarama, 

basit motor beceriler, temel sıralama yetenekleri, görsel iz sürme, zihinsel esneklik, 

görsel dikkat, odaklanmıĢ dikkat, görsel algısal yetenekler ve yönetici iĢlevler gibi 

iĢlevleri değerlendirmek için geliĢtirilmiĢ bir testtir (Lezak 1995; Spreen ve Strauss 

1998; Mitrushina ve ark. 2005). Bir kağıt- kalem testi olan ĠST; A ve B Formu olmak 

üzere iki bölümden oluĢmaktadır. Dorsolateral prefrontal korteks iĢlevlerine duyarlı 

olduğu ileri sürülen ĠST‟in A ve B formları ile ilgili yapılan analizlerde, A Formunun 

görsel tarama, dikkat ve motor fonksiyonla iliĢkili olduğu; B Formunun ise daha çok 

zihinsel esneklikle, dikkati eĢ zamanlı olarak birden fazla uyarana yöneltme becerisi 

ile iliĢkili olduğu bulunmuĢtur (Spreen ve Strauss 1998). 

6-15 yaĢ Türk Çocukları için standardizasyonu ġahin-Aközel, Altınoğlu-

Dikmeer ve Erol (2006) tarafından yapılmıĢtır (ġahin-Aközel ve ark. 2006). 

ĠST‟nin test-tekrar test yöntemi kullanılarak yapılan güvenirlik belirleme 

çalıĢmasında, ĠSTA ve ĠSTB için yalnızca süre puanları anlamlı olmuĢtur. Güvenirlik 

katsayıları sırasıyla .65 ile .68‟dir. 
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3.2.9. Kontrollü Kelime Akıcılığı Testi (Controlled Oral Word 

Association Test) 

Daha çok prefrontal korteks tarafından sürdürülen önemli yönetici iĢlevlerden 

birisi olan sözel akıcılığın değerlendirildiği Kelime Akıcılığı Testlerinden Kontrollü 

Kelime Akıcılığı Testi ilk kez Benton ve arkadaĢları tarafından geliĢtirilmiĢtir 

(Benton 1968). Bu testte denekten 60 saniye içerisinde verilen harfle baĢlayan 

olabildiğince çok sayıda özel isim ve eylem isimleri haricinde kelime türetilmesi 

istenmektedir. Özellikle sol frontal bölge hasarlarına duyarlı olduğu düĢünülen ve 

dikkat kapasitesi, davranıĢı sürdürebilme ve çelinebilirlik gibi yönetici iĢlevlerin 

değerlendirildiği DEHB‟li olgularda sıklıkla kullanılan bu testin orijinalinde 

denekten bir dakika içinde F, A ve S harfleriyle baĢlayan kelimeler bulması istenir 

(Benton 1968). Türkçe uyarlamasında F yerine K harfi kullanılmaktadır. Bir dakika 

içerisinde doğru söylenilen kelime sayısı toplam puanı vermektedir. Bireyin tekrar 

ettiği kelime sayısı da perseverasyon puanını oluĢturmaktadır (Öktem 1994). Sözel 

ve fonemik akıcılığın ölçüldüğü bu testin test-tekrar test yöntemi kullanılarak 

Altınoğlu-Dikmeer ve arkadaĢları tarafından yapılan çocuk örneklemi için 

standardizasyon çalıĢmasında tüm alt testler için perseverasyon ve yanlıĢ sayısı 

puanları dıĢındaki tüm puanların güvenirlik katsayıları .40 ile .69 arasında ve anlamlı 

olarak bulunmuĢtur (Altınoğlu-Dikmeer ve ark. 2006). 

 

3.2.10. Kategori Adlandırma Testi (Category Naming Test) 

Kategori Adlandırma Testinde; kelime türetme ve sürdürebilme iĢlevi, iĢitsel 

dikkat, kısa ve uzun süreli belleği doğru Ģekilde kullanabilme becerisi 

değerlendirilmektedir. Aynı zamanda bu test bir kelimeden diğerine geçebilmeyi 

sağlayan biliĢsel esnekliğin ve hızlandırılmıĢ Ģekilde zihinsel süreçlerin devreye 

sokulabilmesi, tepki ketleyebilme gibi önemli yönetici iĢlevlerin kullanımını 

gerektirmektedir (Mitrushina ve ark. 2005). Semantik akıcılığı değerlendirdiği ifade 

edilen Sözel Akıcılık Testlerinden biri Kategori Adlandırma Testidir. Hayvan-

meyve-sebze gibi çeĢitli kategorilerden biri ile belli bir zaman aralığında 

olabildiğince çok sayıda kelime türetebilme prensibine dayanmaktadır. Toplam 

doğru kelime puanını 60 sn. süre içerisinde söylenen doğru kelime sayısı, 

perseverasyon puanını ise tekrar edilen kelime sayısı oluĢturur. Ġlk olarak Newcombe 
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tarafından uygulanan bu testin orijinali 60 sn süre içerisinde hayvan kategorisinden 

isimlerin türetilmesi Ģeklinde kullanılmıĢtır (Lezak 1995). Türk çocukları için 

standardizasyonu Altınoğlu-Dikmeer ve arkadaĢları tarafından yapılmıĢtır 

(Altınoğlu-Dikmeer ve ark. 2006). 

 

3.3. ĠġLEM 

AraĢtırmaya katılan tüm çocuk ve ergenlerin anne babalarına ve 

öğretmenlerine YCABDÖ-UF ve YCÖDÖ-UF uygulanmıĢtır. Bireylerin renk ve sayıları 

tanıma becerilerinin test edilmesinden sonra Nöropsikolojik Testler (Stroop Testi, Ġz 

Sürme Testi, Kontrollü Kelime Akıcılığı Testi, Kategori Adlandırma Testi) tüm 

sıralarda yer alacak Ģekilde dengeleme yöntemiyle dikkat dağıtmayacak uygun koĢul 

ve mekanda yaklaĢık 60 dakikalık sürede uygulanmıĢtır. Ayrı bir günde uzman 

psikologlar tarafından 2 ana araĢtırma grubuna yaklaĢık bir saatte uygulaması yapılan 

WISC-R Zeka Testi uygulanmıĢtır. Ayrı bir oturumda Okul Çağı Çocukları Ġçin 

Duygulanım Bozuklukları ve ġizofreni GörüĢme Çizelgesi ġimdi ve YaĢam Boyu 

ġekli Türkçe Uyarlaması (ÇDġG-ġY) ve Çocuk ve Gençler için Duygulanım 

Bozukluğu ve ġizofreni Ölçeği-ġimdi ve YaĢam boyu Versiyonu Ağır Duygudurum 

Düzensizliği Modülü Türkçe Uyarlaması bu konuda eğitim almıĢ çalıĢmacı 

tarafından bireylere uygulanarak öncelikle ADD tanısı konulan ve DEHB birleĢik tip 

tanısı konulan çocuklar 2 ana grup altında değerlendirilmiĢ ayrıca bu çocukların 

DSM-IV‟e göre psikiyatrik tanıları belirlenmiĢtir. Üçüncü grup ise karĢılaĢtırma 

yapılacak olan yaĢ, cinsiyet ve IQ yönünden eĢleĢtirilmiĢ sağlıklı çocuk ve 

ergenlerden oluĢmuĢ kontrol grubudur.  

 

3.3.1. Ġstatistiksel Değerlendirme 

Ġstatistiksel değerlendirme SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 

15.0 paket programı ile yapılmıĢtır. Ġstatistiksel değerlendirmelerde anlamlılık düzeyi 

p<0.05 olarak alınmıĢtır. Gruplarda yüzdeleri karĢılaĢtırmak amacıyla Ki-kare Testi 

kullanılmıĢtır. Sürekli değiĢkenlerin normal dağılıma uygunluğu Shapiro-Wilk Testi 

kullanılarak incelenmiĢtir. Normal dağılan değiĢkenler 2 grupta Student‟s-t Testi ile 

karĢılaĢtırılırken, 3 ya da daha fazla grupta Tek Yönlü Varyans Analizi ile 

karĢılaĢtırılmıĢtır. Normal dağılmayan veriler Mann-Whitney Testi kullanılarak 
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karĢılaĢtırılmıĢ, 3 grup karĢılaĢtırılırken Kruskal Wallis Varyans Analizi 

uygulanmıĢtır. Sürekli değiĢkenler arasındaki iliĢkiler Spearman‟s Korelasyon 

katsayıları kullanılarak elde edilmiĢtir. 
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4. BULGULAR 

 

4.1. SOSYODEMOGRAFĠK VERĠLER 

AraĢtırmaya, 7-18 yaĢ (84-216 ay) aralığında 78 erkek (%58) ve 56 kız (%42)  

toplam 134 denek katılmıĢtır. DEHB grubu 89, ADD grubu 24, kontrol grubu ise 21 

kiĢiden oluĢmuĢtur. DEHB grubunda 58 erkek (%65), 31 kız (%35), ADD grubunda 

11 erkek (%46), 13 kız (%54), kontrol grubunda 9 erkek (%43), 12 kız (%57) 

bulunmaktadır. Üç grup arasında cinsiyet açısından anlamlı fark saptanmamıĢtır 

(p=0.07). Tablo 2‟de gruplardaki cinsiyet dağılımları görülmektedir. 

 

Tablo 2. AraĢtırma ve Kontrol Gruplarının Cinsiyete Göre Dağılımları 

   DEHB    ADD KONTROL   TOPLAM 

Kız     31      13       9       56 

Erkek     58      11      12       78 

Toplam     89      24      21       134 

    

Tablo 3‟de 3 grubun yaĢ ortalamaları ve standart sapmaları verilmektedir. YaĢ 

ortalamaları açısından gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark 

saptanmamıĢtır ((F2,131)=0.681  p=0.508). 

 

Tablo 3.  AraĢtırma ve Kontrol Gruplarındaki Deneklerin YaĢ (Ay) Ortalamaları ve 

Standart Sapmaları 

      N   Ortalama      SS 

DEHB     89        145    32,5 

ADD     24        151    32,4 

KONTROL     21        140    37,5 

TOPLAM    134        145    33 

SS: Standart Sapma 

 

Gruplar annelerin yaĢ ortalamaları açısından karĢılaĢtırıldığında; DEHB 

grubunda annelerin yaĢlarının ortalaması yıl olarak 38, kontrol grubunda 36 iken 
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ADD grubunda 42 olup ADD grubundaki annelerin yaĢlarının ortalaması istatistiksel 

açıdan hem DEHB hem de kontrol grubundan anlamlı Ģekilde yüksek bulunmuĢtur (F 

(2,129)=5.804  (p=0.004). 

Gruplar babaların yaĢ ortalamaları açısından karĢılaĢtırıldığında; DEHB 

grubunda babaların yaĢlarının ortalaması yıl olarak 42, kontrol grubunda 40 iken 

ADD grubunda 46 olup kontrol grubunun baba yaĢı ortalaması ile DEHB grubunun 

baba yaĢı ortalaması arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark yoktur. DEHB 

grubunun baba yaĢı ortalaması ile ADD grubunun baba yaĢı ortalaması arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmamıĢtır. Fakat ADD grubunun yaĢ ortalaması 

istatistiksel açıdan kontrol grubundan anlamlı Ģekilde yüksek bulunmuĢtur (F 

(2,128)=4.536  (p=0.012). Gruplardaki çocuk ve ergenlerin anne ve babalarının yaĢ 

ortalamaları ve standart sapma değerleri tablo 4‟de verilmiĢtir. 

 

Tablo 4.  AraĢtırma ve Kontrol Gruplarındaki Deneklerin Anne ve Babalarının YaĢ 

Ortalamaları ve Standart Sapmala 

       N Ortalama       SS 

Anne YaĢı DEHB     87      38      6,5 

 ADD     24      42      7,9 

 KONTROL     21      36      4,2 

 TOPLAM    132      39      6,7 

Baba YaĢı DEHB     87      42      6,7 

 ADD     24      46      8,3 

 KONTROL     20      40      4,7 

 TOPLAM    131      42      6,9 

SS: Standart Sapma 

 

DEHB grubunda 3 (%3) , ADD grubunda 1 (%4) ve kontrol grubunda 0 (%0) 

ebeveyn kaybı olan çocuk bulunmakta olup, ebeveyn kaybı açısından gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p=0.65). 

DEHB grubundaki eĢler arasında boĢanma oranını %13,5 (n=12), ADD 

grubunda %52 (n=12), kontrol grubunda ise %0 (n=0) olup, ADD grubundaki eĢlerin 
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diğer gruplara göre boĢanma oranı istatistiksel olarak anlamlı Ģekilde yüksektir 

(p=0.00). 

DEHB grubundaki ailelerin %90‟ı (n=80), ADD grubundaki ailelerin %83‟ü 

(n=19), kontrol grubundaki ailelerin %100‟ü (n=21) çekirdek aile yapısında olup 

gruplar arasında aile yapıları açısından istatistiksel anlamlı farklılık 

bulunmamaktadır (p=0.15). 

Gruplardaki çocukların kardeĢ sayısı; DEHB grubunun %66‟sında (n=55),  

ADD grubunda %48‟inde (n=10), kontrol grubunun %63‟ünde (n=12) tüm grupların 

%63‟nde (n=77) ortalama 1 bulunmuĢtur.  

Grupların kardeĢ sayısı açısından birbirleri arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p=0.08).  

Her 3 gruba ait çocuk ve ergenlerin demografik özellikleri tablo 5‟de 

verilmiĢtir. 

 

Tablo 5.  AraĢtırma ve Kontrol Gruplarındaki Deneklerin Demografik Özellikleri 

(%, (n=)) 

 

Gruplardaki çocuk ve ergenlerin yakınlarında geçmiĢte ve Ģimdiki zamanda 

psikiyatrik tanı konulma oranları DEHB grubunda %24 (n=27), ADD grubunda %32 

(n=7) olup gruplar arasında istatistiksel anlamda fark bulunmamaktadır (p=0.62). 

Annelerin eğitim düzeyleri (yıl) açısından karĢılaĢtırıldığında araĢtırma ve 

kontrol grupları arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık bulunmamaktadır 

(p=0.536). Babaların eğitim düzeyleri (yıl) açısından karĢılaĢtırıldığında araĢtırma ve 

kontrol grupları arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık bulunmamaktadır 

 Ebeveyn 

kaybı 

Çekirdek 

    Aile        

BoĢanma         KardeĢ Sayısı (n)  

 

 

DEHB 

  0   1   2   3   4 

        

  3, (3)   90, (80)  13,5, (12)   18 55 8 2 0 

ADD   4, (1)   83, (19)  52, (12)    5 10 5 0 1 

Kontrol   0, (0)   100, (21)  0, (0)    4 12 0 3 0 

Toplam   3, (4)   90, (120)  24, (24)   27 77 13 5 1 
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(p=0.495). Anne ve babaların eğitim düzeylerinin ortalamaları ve standart sapma 

değerleri tablo 6‟da verilmiĢtir. 

 

 Tablo 6.  AraĢtırma ve Kontrol Grubundaki Deneklerin Anne Babalarının Eğitim 

Süreleri Ortalama ve Standart Sapmaları 

       N Ortalama       SS 

Anne Eğitimi DEHB     89      9      3,74 

 ADD     24      9      3,29 

 KONTROL     21      10      5,70 

Baba Eğitimi DEHB     89      10      3,72 

 ADD     24      10      4,27 

 KONTROL     21      10      5,10 

SS: Standart Sapma   

              

 

4.2.  OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARI ĠÇĠN DUYGULANIM 

BOZUKLUKLARI ġĠZOFRENĠ GÖRÜġME ÇĠZELGESĠ ġĠMDĠ 

VE YAġAM BOYU ġEKLĠ TÜRKÇE UYARLAMASI (ÇDġG-ġY) 

ĠLE KONULAN Eġ TANILARA ĠLĠġKĠN VERĠLER 

Deneklere ÇDġG-ġY uygulanmıĢ ve her grubun eĢlik eden hem geçmiĢ 

psikiyatrik tanıları hem de Ģimdiki psikiyatrik tanıları belirlenmiĢtir. Sağlıklı kontrol 

grubunun geçmiĢ ve Ģimdiki zamanda herhangi bir psikiyatrik bozukluğu 

bulunmamaktadır. 

DEHB grubunda geçmiĢte psikiyatrik tanısı olanların oranı %23 iken ADD 

grubundaki çocukların geçmiĢte psikiyatrik bozukluğa sahip olma oranı %92 olup 

istatistiksel olarak anlamlı Ģekilde yüksek çıkmıĢtır (p=0.00).  

DEHB grubundaki çocuk ve ergenlerin %77‟sine geçmiĢte herhangi bir 

psikiyatrik tanı konulmazken, %23‟üne çeĢitli ek tanılar konulmuĢtur. DEHB 

grubundaki deneklerin %23 toplam tanı oranı hastalıklara göre sınıflandırıldığında; 

%10‟una Anksiyete Bozukluğu, %6‟sına KOKGB, %5‟ine DıĢa Atım Bozukluğu, 

%2‟sine Major Depresyon tanısı konulmuĢtur. Bir baĢka Ģekilde ifade edilecek 

olursa, DEHB grubundaki 87 deneğin 67 tanesine (%77) geçmiĢ dönemde ek tanı 
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konulmazken, 9 tanesine (%10.3) Anksiyete Bozukluğu tanısı, 5 tanesine (%5.7) 

KOKGB tanısı, 5 tanesine (%5.7) DıĢa Atım Bozukluğu tanısı, 2 tanesine (%2.3) ise 

Major Depresyon tanısı konulmuĢtur. DEHB grubundaki çocuklara geçmiĢte 2 ya da 

daha fazla tanı konma oranı %1.1‟dir. 

ADD grubunun %92‟sine geçmiĢte ek psikiyatrik tanı konmuĢtur. ADD 

grubundaki çocuk ve ergenlerin %92 toplam tanı oranı hastalıklara göre 

sınıflandırıldığında;  %31‟ine DEHB bileĢik tip, %22‟sine KOKGB, %20‟sine Major 

Depresyon, %15‟ine Anksiyete Bozukluğu, %4‟üne DıĢa Atım Bozukluğu tanıları 

konmuĢtur. Bir baĢka Ģekilde ifade edilecek olursa, ADD grubundaki 24 deneğin 2 

tanesine geçmiĢ dönemde tanı konulmazken (%8.3), 15 tanesine (%62.5) DEHB 

tanısı, 9 tanesine (%37.5) KOKGB tanısı, 7 tanesine (%29.1) Major Depresyon 

tanısı, 6 tanesine (%25) Anksiyete Bozukluğu tanısı, 2 tanesine (%8.3) DıĢa Atım 

Bozukluğu tanısı konulmuĢtur. ADD grubundaki çocuklara geçmiĢte 2 ya da daha 

fazla tanı konma oranı %58‟dir.  

Her 2 grubun geçmiĢteki ek tanılarının bağıl olarak yüzde dağılımları Tablo 

7‟de ve 8‟de grafikler Ģeklinde verilmiĢtir. 
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Tablo 7.  ADD Grubunun ÇDġG-ġY‟ye Göre GeçmiĢ Tanı Dağılımı 

 

kokg: KarĢı Olma KarĢı Gelme Bozukluğu 

 

Tablo 8. DEHB Grubunun ÇDġG-ġY‟ye Göre GeçmiĢ Tanı Dağılımları 

 

kokg: KarĢı Olma KarĢı Gelme Bozukluğu 

 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

dehb kokg depresyon anksiyete yok dıĢa atım

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

yok anksiyete kokg dıĢa atım depresyon



35 

Gruplarda Ģimdiki psikiyatrik tanılar açısından da farklılık mevcuttur. DEHB 

grubundaki deneklerin Ģimdiki psikiyatrik tanı oranı %34 iken, bu oran ADD 

grubunda %92 olmaktadır. 2 grup arasında Ģimdiki psikiyatrik tanılar açısından 

anlamlı Ģekilde farklılık bulunmaktadır (p=0.00). 

DEHB grubunun %66‟sına herhangi bir ek psikiyatrik tanı konulmazken, 

%34‟üne çeĢitli tanılar konulmuĢtur. DEHB grubundaki çocuk ve ergenlerin %34 

toplam tanı oranı, psikiyatrik hastalıklara göre sınıflandırıldığında en sık görülen ek 

tanı Anksiyete Bozukluğu olup deneklerin oranı ise %14,5 olmakta, ikinci sırada 

%13,5 oran ile KOKGB gelmekte olup, %5‟ine Major Depresyon, %1‟ine de DıĢa 

Atım Bozukluğu tanıları konulmuĢtur. Bir baĢka Ģekilde ifade edilecek olursa, DEHB 

grubundaki 87 deneğin 58 tanesine (%66) Ģimdiki dönemde ek tanı konulmazken, 13 

tanesine (%15) Anksiyete Bozukluğu tanısı, 12 tanesine (%13.8) KOKGB tanısı, 5 

tanesine (%5.7) Major Depresyon tanısı, 5 tanesine (%5.7) DıĢa Atım Bozukluğu 

tanısı konmuĢtur. DEHB grubundaki çocuk ve ergenlere Ģimdiki zamanda 2 ya da 

daha fazla ek psikiyatrik tanı konma oranı %2.3‟dür. 

ADD grubundaki deneklerin Ģimdiki zamanda %8‟ine herhangi bir ek 

psikiyatrik tanı konulmazken, %92‟sine çeĢitli tanılar konulmuĢtur. ADD grubundaki 

çocuk ve ergenlerin %92 toplam tanı oranı psikiyatrik hastalıklara göre 

sınıflandırıldığında en sık tanı DEHB bileĢik tip olup %31 oranında görülmüĢtür. 

Sırasıyla Major Depresyona sahip deneklerin oranı %25 iken, KOKGB‟ye sahip 

denekler %19 oranında, Anksiyete Bozukluğuna sahip denekler %17 oranında 

görülmektedir. Bir baĢka Ģekilde ifade edilecek olursa, ADD grubundaki 24 deneğin 

2 tanesine Ģimdiki dönemde ek bir psikiyatrik tanı konulurken (%8), 15 tanesine 

(%62.5) DEHB tanısı, 12 tanesine (%50) Major Depresyon tanısı, 9 tanesine (%37.5) 

KOKGB tanısı, 8 tanesine (%33) Anksiyete Bozukluğu tanısı konulmuĢtur. ADD 

grubundaki çocuklara Ģimdiki zamanda 2 ya da daha fazla psikiyatrik tanı konma 

oranı %66‟dır. 

Grupların Ģimdiki psikiyatrik tanılarının bağıl yüzde dağılımları tablo 9‟da ve 

10‟da grafik Ģeklinde görülmektedir. 
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Tablo 9.  ADD Grubunun ÇDġG-ġY‟ye Göre ġimdiki Tanı Dağılımı 

 

kokg: KarĢı Olma KarĢı Gelme Bozukluğu 

 

Tablo 10. DEHB Grubunun ÇDġG-ġY‟ye Göre ġimdiki Tanı Dağılımı 

 

kokg: KarĢı Olma KarĢı Gelme Bozukluğu 

           

DEHB grubundaki deneklerin yakın akrabalarında psikiyatrik bozukluk 

öyküsü olanların %42‟sine geçmiĢ dönemde herhangi bir psikiyatrik tanı konulurken, 

yakın akrabasında psikiyatrik bozukluk öyküsü olmayanların %17‟sine geçmiĢ 

dönemde psikiyatrik tanı konulmuĢtur. Bu grupların arasındaki fark istatistiksel 

açıdan anlamlıdır (p=0.019). DEHB grubundaki deneklerin yakın akrabalarında 

psikiyatrik bozukluk öyküsü olanların %63‟üne Ģimdiki zamanda herhangi bir 
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psikiyatrik tanı konulurken, yakın akrabasında psikiyatrik bozukluk öyküsü 

olmayanların %24‟üne Ģimdiki zamanda psikiyatrik tanı konulmuĢtur. Bu grupların 

arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlıdır (p=0.001). DEHB grubundaki 

deneklerin yakın akrabasında psikiyatrik tanı öyküsü olan ve olmayanlara geçmiĢ ve 

Ģimdiki zamanda psikiyatrik tanı konulma oranları Tablo11‟de verilmektedir. 

          

Tablo 11. DEHB Grubundaki Deneklerin Yakın Akrabalarındaki Psikiyatrik Tanı 

Oranları ile DEHB Grubundaki Deneklerin Psikiyatrik Tanı Oranları 

ĠliĢkisi 

DEHB Grubu              GeçmiĢ Tanı               ġimdiki Tanı 

  yok    var toplam  yok    var toplam 

Aile 

tanısı 

yok %83 

(n=48) 

%17 

(n=10) 

%100 

(n=58) 

%76 

(n=44) 

%24 

(n=14) 

%100 

(n=58) 

var %58 

(n=14) 

%42 

(n=10) 

%100 

(n=24) 

%38 

(n=9) 

%63 

(n=15) 

%100 

(n=24) 

                 

toplam 

%76 

(n=62) 

%24 

(n=20) 

%100 

(n=82) 

%65 

(n=53) 

%35 

(n=29) 

%100 

(n=82) 

          

         ADD grubundaki deneklerin yakın akrabalarında psikiyatrik bozukluk öyküsü 

olanların %71‟ine geçmiĢ dönemde ek bir psikiyatrik tanı konulurken, yakın 

akrabasında psikiyatrik bozukluk öyküsü olmayanların %77‟sine geçmiĢ dönemde ek 

psikiyatrik tanı konulmuĢtur. Bu grupların arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı 

değildir (p=0.795). ADD grubundaki deneklerin yakın akrabalarında psikiyatrik 

bozukluk öyküsü olanların %86‟sına Ģimdiki zamanda ek bir psikiyatrik tanı 

konulurken, yakın akrabasında psikiyatrik bozukluk öyküsü olmayanların %82‟sine 

Ģimdiki zamanda ek bir psikiyatrik tanı konulmuĢtur. Bu grupların arasındaki fark 

istatistiksel açıdan anlamlı değildir (p=0.841). ADD grubundaki deneklerin yakın 

akrabasında psikiyatrik tanı öyküsü olan ve olmayanların geçmiĢ ve Ģimdiki zamanda 

psikiyatrik tanı alma oranları Tablo12‟de verilmektedir. 
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Tablo 12. ADD Grubundaki Deneklerin Yakın Akrabalarındaki Psikiyatrik Tanı 

Oranları ile ADD Grubundaki Deneklerin Psikiyatrik Tanı Oranları 

ĠliĢkisi 

  ADD Grubu              GeçmiĢ Tanı               ġimdiki Tanı 

  yok    var toplam  yok  var Topla

m 

Aile 

tanısı 

yok %23 

(n=4) 

%77 

(n=13) 

%100 

(n=17) 

%18 

(n=3) 

%82 

(n=14) 

%100 

(n=17) 

var %29 

(n=2) 

%71 

(n=5) 

%100 

(n=7) 

%14 

(n=1) 

%86 

(n=6) 

%100 

(n=7) 

                 

toplam 

%25 

(n=6) 

%75 

(n=18) 

%100 

(n=24) 

%17 

(n=4) 

%83 

(n=20) 

%100 

(n=24) 

 

 

4.3. ZEKA PUANLARI (WISC-R) ĠLE ĠLĠġKĠLĠ VERĠLER 

DEHB ve ADD gruplarının zeka puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı 

fark bulunmamaktadır. DEHB grubundan 6 denek ve ADD grubundan 1 deneğe 

teknik zorluktan dolayı WISC-R uygulanamamıĢtır. Tablo 13‟de WISC-R Sözel, 

Performans ve Toplam Puanlarının Ortalamaları, Standart Sapması gösterilmektedir. 

 

Tablo 13. AraĢtırma Gruplarının WISC-R Puanları Ortalama, SS ve P Değeri 

      N Ortalama    SS    P 

WISC-R   

Sözel 

 DEHB 

 ADD 

   83 

   23 

     95 

     91 

 14,7 

 12,5 

 

0.18 

WISC-R 

Performans 

 DEHB 

 ADD 

   83 

   23 

    102 

     98 

 15,6 

 19,6 

 

0.32 

WISC-R 

Toplam 

 DEHB 

 ADD 

   83 

   23 

     98 

     94 

 16 

 15 

 

0.32 
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Deneklerin taraf seçimi (el tercihi) açısından gruplar arasında anlamlı Ģekilde 

istatistiksel farklılık bulunmamaktadır (p=0.24). DEHB grubundaki deneklerin 

%88‟i, ADD grubundaki deneklerin %78‟i ve kontrol grubundakilerin %95‟i sağ 

elini tercih etmektedir. 

 

4.4. GRUPLAR ARASINDA KULLANILAN NÖROBĠLĠġSEL 

TESTLERE ĠLĠġKĠN BULGULAR 

4.4.1. Ġz Sürme Testi  

Ġz Sürme Testlerinin sırasıyla A ve B formları deneklere uygulanmıĢtır. Her 

bir bölüm için süre ve hata puanları hesaplanmıĢtır. DEHB grubundan ve ADD 

grubundan birer denek testi teknik zorluklar nedeniyle tamamlayamamıĢlardır.  

Grupların sonuçları tablo 14‟de verilmiĢtir. Bu sonuçlara göre;  

Deneklerin yaĢı ile Ġz Sürme Testi A bölümü zaman puanı arasında negatif 

yönde anlamlı iliĢki saptanmıĢtır (r=-0.589, p=0.000). Ġz Sürme Testi A bölümüne 

göre gruplar arasında süre açısından istatistiksel anlamlı farklılık oluĢmamıĢtır 

(F(2,124)=1.766 p=0.175). Deneklerin yaĢı ile Ġz Sürme Testi B bölümü zaman 

puanı arasında negatif yönde anlamlı iliĢki saptanmıĢtır (r=-0.623, p=0.000). Ġz 

Sürme Testi B bölümünde deneklerin testi tamamlama sürelerine bakılınca, DEHB 

grubundaki denekler testi kontrol grubundaki deneklere göre istatistiksel açıdan 

anlamlı olacak Ģekilde uzun sürede tamamlamıĢlardır (F(2,129)=4.028  p=0.02). 

DEHB grubundaki denekler ile ADD grubundaki denekler test süresi açısından 

karĢılaĢtırıldığında aralarında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmamaktadır 

(p>0.05). ADD grubundaki denekler ile kontrol grubundaki denekler test süresi 

açısından karĢılaĢtırıldığında aralarında istatistiksel açıdan anlamlı fark 

bulunmamaktadır (p>0.05).  

Deneklerin yaĢı ile Ġz Sürme Testi B bölümündeki hata puanı arasında negatif 

yönde anlamlı iliĢki saptanmıĢtır (r=-0.261, p=0.002). Ġz Sürme Testi A bölümünde 

deneklerin yaptığı hata sayısı karĢılaĢtırıldığında; DEHB grubundaki deneklerin hata 

sayıları ile ADD grubundaki deneklerin hata sayıları arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı fark bulunmamaktadır (p=0.334). ADD grubundaki deneklerin hata sayıları 

kontrol grubundaki deneklerin hata sayısından anlamlı Ģekilde yüksektir (p=0.039). 

DEHB grubundaki deneklerin hata sayıları ile kontrol grubundaki deneklerin hata 
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sayıları arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmamaktadır (p=0.101). Ġz 

Sürme Testi B bölümünde deneklerin yaptığı hata sayısı karĢılaĢtırıldığında; DEHB 

grubundaki deneklerin hata sayıları ile ADD grubundaki deneklerin hata sayıları 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmamaktadır (p=0.106). DEHB 

grubundaki deneklerin hata sayıları kontrol grubundaki deneklerin hata sayısından 

anlamlı Ģekilde yüksektir (p=0.002). ADD grubundaki deneklerin hata sayıları ile 

kontrol grubundaki deneklerin hata sayıları arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark 

bulunmamaktadır (p=0.217). 

 

Tablo 14.  Ġz Sürme Testi (ĠST) A ve B Formu Süre ve Hata Puanları Ortalama ve 

Standart Sapma Değerleri-(Ort±SS)          

  ĠST-A 

  Süre 

  ĠST-B    

   Süre                    

   ĠST-A  

    Hata 

   ĠST -B  

    Hata 

 

 

DEHB 

N=88 

39±19      92±52        0.3±0.6 

   

  1.7±1.8    

 

 

ADD 

N=23       

39±16   80±33   0.4 ±0.6    1.4±2.3 

                  

 

 

Kontrol 

N=21 

31±14      60±28     0.0±0.0       0.4±0.5 

 

 

4.4.2. Stroop Testi TBAG Formu 

Deneklerin yaĢı ile Stroop Testi 1, 2, 3, 4, 5. Bölüm süre puanları arasında 

negatif yönde anlamlı iliĢki saptanmıĢtır (Sırasıyla r=-0.473, r=-0.389, r=-0.596, r=-

0.725, r=-0.607 ve p=0.000). DEHB grubundan 2, ADD grubundan 1 denek teknik 

zorluk nedeniyle testleri tamamlayamamıĢlardır. 

DEHB grubunda Stroop Testi 1, 2, 3, 4, 5 süreleri açısından ADD grubuyla 

arasında istatistiksel farklılık bulunmamaktadır (sırasıyla p=0.697, p=0.777, p=0.322, 

p=0.248, p=0.075). 
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DEHB grubunda Stroop Testi 1, 2, 3 süreleri kontrol grubunun sürelerine 

göre istatistiksel açıdan anlamlı Ģekilde yüksek bulunmuĢtur (sırasıyla p=0.003, p= 

0.008, p=0.001). DEHB grubunda StroopTesti 4, Stroop Testi 5 süreleri açısından 

kontrol grubuyla arasında istatistiksel farklılık bulunmamıĢtır (sırasıyla p=0.248, 

p=0.075). 

ADD grubunda Stroop Testi 1 ve Stroop Testi 3 süreleri kontrol grubunun 

sürelerine göre istatistiksel açıdan anlamlı Ģekilde yüksek bulunmuĢtur (sırasıyla 

p=0.035, p= 0.039). ADD grubunun Stroop Testi 2 süreleri kontrol grubunun 

sürelerine göre yüksektir fakat bu değer istatistiksel açıdan anlamlı olmasa da 

oldukça yakın bir değerdir (p=0.055). ADD grubunda Stroop Testi 4, Stroop Testi 5 

süreleri açısından kontrol grubuyla arasında istatistiksel farklılık bulunmamıĢtır 

(sırasıyla p=0.248, p=0.075). ADD grubunda Stroop Testi 1, 2, 3, 4, 5 süreleri 

açısından DEHB grubuyla arasında istatistiksel farklılık bulunmamıĢtır (sırasıyla 

p=0.697, p=0.777, p=0.322, p=0.248, p=0.075). Grupların Stroop Test sürelerine 

iliĢkin sonuçları tablo 10‟da verilmiĢtir.   

 

Tablo 15.  Stroop Testi TBAG Formu Süreleri Ortalama ve Standart Sapma 

Değerleri (Ort±SS) 

 Stroop 1 

  Süre 

Stroop 2 

  Süre 

Stroop 3 

  Süre 

Stroop 4 

  Süre 

Stroop 5 

  Süre 

      

DEHB                            

N=87 11±3.06  13±4.23  17±5.22  24±8.94 38±15.90 

                       

      

ADD 

N=23 

 

 12±5.96 

 

 14±8.62 

 

 16±5.26 

 

23±10.01 

 

34±12.66 

      

      

Kontrol 

N=21 

10±2.52 11±3.07 13±3.18 22±8.70 30±10.93 

          

  

Deneklerin yaĢı ile Stroop Testi 4 hata puanı arasında negatif yönde anlamlı 

iliĢki saptanmıĢtır (r=-0.316, p=0.000). 
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Stroop Testleri gruplardaki deneklerin yaptıkları hata sayıları açısından 

karĢılaĢtırıldığında; 

Stroop Testi 1, 2, 3, 4 hata sayısı açısından gruplar arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı farklılık bulunmamaktadır ( sırasıyla; p=0.640, p=0.601, p=0.280, 

p=0.662). 

Stroop Testi 5 hata sayısı açısından gruplar arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı farklılık bulunmaktadır (p=0.001). DEHB grubundaki deneklerin Stroop 

Testi 5‟deki hata sayıları kontrol grubundakilerden istatistiksel olarak anlamlı Ģekilde 

fazladır (p=0.002). DEHB grubuyla ADD grubu arasında bu açıdan istatistiksel 

açıdan anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p=0.130). ADD ile kontrol grubu arasında 

Stroop Testi 5 hata sayıları istatistiksel açıdan anlamlı farklılık bulunmamaktadır 

(p=0.195). Grupların Stroop Testleri hata sayılarına iliĢkin istatistik sonuçları tablo 

16‟da ayrıntılı olarak verilmiĢtir. 

 

Tablo 16.  Stroop Testi TBAG Formu Hata Puanları Ortalama ve Standart Sapma 

Değerleri (Ort±SS) 

 Stroop 1 

Hata 

Stroop 2 

Hata 

Stroop 3 

Hata 

Stroop 4 

Hata 

Stroop 5 

Hata 

      

DEHB                            

N=87 0.05±0.38 0.07±0.47 0.24±0.96 0.05±0.26  2±4.36 

                       

      

ADD 

N=23 

 

0.04±0.20 

 

0.00±0.00 

 

0.04±0.20 

 

0.04±0.20 

 

0.65±1.52 

      

      

Kontrol 

N=21 

 

0±0.00 

 

0±0.00 

 

0±0.00 

 

0±0.00 

 

0±0.00 

          

 

    

Stroop Testleri düzeltme puanları açısından gruplar birbirleriyle 

karĢılaĢtırıldığında; 

Stroop Testi 1, 2, 3, 4, 5 düzeltme sayısı açısından gruplar arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı farklılık bulunmamaktadır (sırasıyla; p=0.135, p=0.601, 
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p=0.104, p=0.222, p=0.320). Grupların Stroop Testleri düzeltme sayılarına iliĢkin 

istatistik sonuçları tablo 17‟de ayrıntılı olarak verilmiĢtir. 

 

Tablo17.  Stroop testi TBAG Formu Düzeltme Puanları Ortalama ve Standart 

Sapma Değerleri (Ort±SS) 

 Stroop 1 

Düzeltme 

Stroop 2 

Düzeltme 

Stroop 3 

Düzeltme 

Stroop 4 

Düzeltme 

Stroop 5 

Düzeltme 

      

DEHB                            

N=87 0.00±0.00 0.02±0.15 0.39±0.75 0.37±0.73 1.66±1.43 

                       

      

ADD 

N=23 

 

0.04±0.20 

 

0.00±0.00 

 

0.47±0.89 

 

0.21±0.67 

 

1.73±1.83 

      

      

Kontrol 

N=21 

 

0.04±0.21 

 

0.00±0.00 

 

0.09±0.43 

 

0.19±0.51 

 

1.09±0.94 

          

       

 

4.4.3. Kontrollü Kelime Akıcılığı ve Kategori Adlandırma Testleri 

Deneklerin yaĢı ile Kontrollü Kelime Akıcılığı Testi “K”, “A”, “S” harfi ile 

baĢlayan kelime sayısı arasında pozitif yönde anlamlı iliĢki saptanmıĢtır ( sırasıyla; 

r=0.434, r=0.333, r=0.387, p=0.000). DEHB grubundan 1 denek teknik zorluk 

nedeniyle testleri tamamlayamamıĢtır. 

Kontrollü Kelime Akıcılığı ve Kategori Adlandırma Testlerinde gruplar 

birbirleriyle karĢılaĢtırıldığında; 

“K” harfi ile baĢlayan kelime türetme sayısı açısından gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar mevcuttur (F(2,130)=4.007  p=0.020). 

 DEHB grubundaki deneklerle ADD grubundaki denekler arasında bu açıdan 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmazken (p=0.954), DEHB grubundaki 

deneklerin 1 dakikada “K” harfi ile baĢlayan ürettikleri kelime sayısı kontrol 

grubundaki deneklerden daha düĢüktür (p=0.015). ADD grubundaki deneklerle 

kontrol grubundaki denekler arasında bu açıdan istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

bulunmamaktadır (p=0.102). 
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“A” harfi ile baĢlayan kelime türetme sayısı açısından gruplar açısından 

istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar mevcuttur (p=0.001). 

DEHB grubundaki deneklerle ADD grubundaki denekler arasında bu açıdan 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmazken (p=0.364), DEHB grubundaki 

deneklerin 1 dakikada “A” harfi ile baĢlayan ürettikleri kelime sayısı kontrol 

grubundaki deneklerden daha düĢük olarak bulunmuĢtur (p=0.000). ADD grubundaki 

deneklerin 1 dakikada “A” harfi ile baĢlayan ürettikleri kelime sayısı kontrol 

grubundaki deneklerden daha düĢük olarak bulunmuĢtur (p=0.017). 

“S” harfi ile baĢlayan kelime türetme sayısı açısından gruplar açısından 

istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar mevcuttur (p=0.000). 

DEHB grubundaki deneklerle ADD grubundaki denekler arasında bu açıdan 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmazken (p=0.982), DEHB grubundaki 

deneklerin 1 dakikada “S” harfi ile baĢlayan kelime sayısı kontrol grubundaki 

deneklerden daha düĢük olarak bulunmuĢtur (p=0.000). ADD grubundaki deneklerin 

1 dakikada ürettikleri “S” harfi ile baĢlayan kelime sayısı kontrol grubundaki 

deneklerden daha düĢük olarak bulunmuĢtur (p=0.001). 

Gruplar arasında 1 dakikada “hayvan” kategorisinden üretilen kelime sayısı 

açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıĢtır (F(2,129)=2.429  

p=0.092). Deneklerin yaĢı ile kategori adlandırma testi kelime sayısı arasında pozitif 

yönde anlamlı iliĢki saptanmıĢtır (r=0.439, p=0.000).  

Tablo 18‟de grupların Kontrollü Kelime Akıcılığı ve Kategori Adlandırma 

Testlerindeki kelime sayıları ilgili ayrıntılı karĢılaĢtırmalı istatistiksel verileri 

sunulmuĢtur. 

 

Tablo 18.  Grupların Kontrollü Kelime Akıcılığı ve Kategori Adlandırma Testi 

Kelime Sayıları Ortalama Puanları ve Standart Sapmaları (Ort±SS)  

 “K” kelime  

sayısı 

“A” kelime  

sayısı 

“S” kelime  

sayısı 

Hayvan sayısı 

DEHB 

N=88 

     

10±4.74 

     

 7±3.69 

      

  7±3.78 

      

 17±4.49 

ADD 

N=24 

 

10±4.85 

 

  7±3.53 

 

 7±4.86 

 

 17±3.67 

Kontrol 

N=21 

 

13±4.46 

 

 10±3.46 

 

 11±3.82 

 

 20±4.80 
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Kontrollü Kelime Akıcılığı ve Kategori Adlandırma Testlerinde kelime 

perseverasyon miktarları açısından gruplar birbirleriyle karĢılaĢtırıldığında; 

 “K”, “A”, “S” harfleri ile baĢlayan kelimelerde perseverasyon miktarı 

açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık mevcut değildir 

(sırasıyla; p=0.362, p=0.738, p=0.756). 

Gruplar arasında 1 dakikada “hayvan” kategorisinden üretilen kelimelerde 

perseverasyon miktarı açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıĢtır 

(p=0.489). 

Tablo 19‟da grupların Kontrollü Kelime Akıcılığı ve Kategori Adlandırma 

Testi perseverasyon miktarlarına iliĢkin ayrıntılı karĢılaĢtırmalı istatistiksel verileri 

sunulmuĢtur. 

 

Tablo 19.  Grupların Kontrollü Kelime Akıcılığı ve Kategori Adlandırma Testi 

Perseverasyon Ortalama Puanları ve Standart Sapmaları (Ort±SS)   

 “K”kelime   

pers.sayısı 

“A”kelime  

pers.sayısı 

“S”kelime  

pers.sayısı 

Hayvan 

pers.sayısı 

     

DEHB 

N=88 

     

0.10±0.34 

     

 0.04±0.20 

      

 0.06±0.25 

      

 0.39±0.78 

                  

     

ADD 

N=24 

 

0.08±0.28 

 

  0.12±0.44 

 

 0.04±0.20 

 

 0.29±0.55 

     

     

Kontrol 

N=21 

 

0.00±0.00 

 

 0.04±0.21 

 

 0.14±0.47 

 

 0.14±0.35 

         

 

           

4.5. YENĠLENMĠġ CONNERS ANNE-BABA UZUN FORMU 

(YCABDÖ-UF)  VE ÖĞRETMEN UZUN FORMU (YCÖDÖ-UF) 

ĠLE ELDE EDĠLEN VERĠLER 

Gruplar arasında YenilenmiĢ Conners Anne Uzun Formu (YCADÖ-UF) Alt 

Ölçeklerinin ortalama puanları karĢılaĢtırıldığında; 
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 “KarĢı gelme” alt ölçeğinde ADD grubu ortalama puanları istatistiksel açıdan 

DEHB grubu ortalama puanlarından anlamlı Ģekilde yüksek çıkmıĢtır (p=0.004). 

ADD grubunun ortalama puanları kontrol grubundaki deneklerin aldıkları puanlara 

göre anlamlı derecede yüksek çıkmıĢtır (p=0.000). DEHB grubu ortalama puanları 

istatistiksel açıdan kontrol grubu ortalama puanlarından anlamlı Ģekilde yüksek 

çıkmıĢtır (p=0.000). 

“BiliĢsel problemler/dikkatsizlik” alt ölçeğinde DEHB grubu ortalama 

puanları istatistiksel açıdan kontrol grubu ortalama puanlarından anlamlı Ģekilde 

yüksek çıkmıĢtır (p=0.000). ADD grubu ortalama puanları istatistiksel açıdan kontrol 

grubu ortalama puanlarından anlamlı Ģekilde yüksek çıkmıĢtır (p=0.000). DEHB 

grubuyla ADD grubu arasında ise bu açıdan anlamlı farklılık saptanmamıĢtır 

(p=0.145). 

 “Hiperaktivite” alt ölçeğinde ADD grubu ortalama puanları istatistiksel 

açıdan DEHB grubu ortalama puanlarından anlamlı Ģekilde yüksek çıkmıĢtır 

(p=0.001). DEHB grubu ortalama puanları istatistiksel açıdan kontrol grubu ortalama 

puanlarından anlamlı Ģekilde yüksek çıkmıĢtır (p=0.000). ADD grubu ortalama 

puanları istatistiksel açıdan kontrol grubu ortalama puanlarından anlamlı Ģekilde 

yüksek çıkmıĢtır (p=0.000). 

 “Kaygı-utangaçlık” alt ölçeğinde gruplar arasında ortalama puanları 

açısından istatistiksel anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p=0.211). 

 “Mükemmelliyetçilik” alt ölçeğinde gruplar arasında ortalama puanları 

açısından istatistiksel anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p=0.126). 

 “Sosyal problemler” alt ölçeğinde ADD grubu ortalama puanları istatistiksel 

açıdan DEHB grubu ortalama puanlarından anlamlı Ģekilde yüksek çıkmıĢtır 

(p=0.009). DEHB grubu ortalama puanları istatistiksel açıdan kontrol grubu ortalama 

puanlarından anlamlı Ģekilde yüksek çıkmıĢtır (p=0.012). ADD grubu ortalama 

puanları istatistiksel açıdan kontrol grubu ortalama puanlarından anlamlı Ģekilde 

yüksek çıkmıĢtır (p=0.000). 

 “Psikosomatik” alt ölçeğinde ADD grubu ortalama puanları istatistiksel 

açıdan DEHB grubu ortalama puanlarından anlamlı Ģekilde yüksek çıkmıĢtır 

(p=0.027). DEHB grubu ortalama puanları ile kontrol grubu puanları arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p=0.162). ADD grubu 
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ortalama puanları istatistiksel açıdan kontrol grubu ortalama puanlarından anlamlı 

Ģekilde yüksek çıkmıĢtır (p=0.005). 

“DEHB Ġndeksi” alt ölçeğinde ADD grubu ortalama puanları istatistiksel 

açıdan DEHB grubu ortalama puanlarından anlamlı Ģekilde yüksek çıkmıĢtır 

(p=0.044). DEHB grubu ortalama puanları istatistiksel açıdan kontrol grubu ortalama 

puanlarından anlamlı Ģekilde yüksek çıkmıĢtır (p=0.000). ADD grubu ortalama 

puanları istatistiksel açıdan kontrol grubu ortalama puanlarından anlamlı Ģekilde 

yüksek çıkmıĢtır (p=0.000). 

 “Huzursuzluk-impulsivite” alt ölçeğinde ADD grubu ortalama puanları 

istatistiksel açıdan DEHB grubu ortalama puanlarından anlamlı Ģekilde yüksek 

çıkmıĢtır (p=0.001). DEHB grubu ortalama puanları istatistiksel açıdan kontrol grubu 

ortalama puanlarından anlamlı Ģekilde yüksek çıkmıĢtır (p=0.000). ADD grubu 

ortalama puanları istatistiksel açıdan kontrol grubu ortalama puanlarından anlamlı 

Ģekilde yüksek çıkmıĢtır (p=0.000). 

 “Duygusal değiĢkenlik” alt ölçeğinde ADD grubu ortalama puanları 

istatistiksel açıdan DEHB grubu ortalama puanlarından anlamlı Ģekilde yüksek 

çıkmıĢtır (p=0.000). DEHB grubu ortalama puanları istatistiksel açıdan kontrol grubu 

ortalama puanlarından anlamlı Ģekilde yüksek çıkmıĢtır (p=0.007). ADD grubu 

ortalama puanları istatistiksel açıdan kontrol grubu ortalama puanlarından anlamlı 

Ģekilde yüksek çıkmıĢtır (p=0.000). 

 “Global Ġndeks Toplam” alt ölçeğinde ADD grubu ortalama puanları 

istatistiksel açıdan DEHB grubu ortalama puanlarından anlamlı Ģekilde yüksek 

çıkmıĢtır (p=0.000). DEHB grubu ortalama puanları istatistiksel açıdan kontrol grubu 

ortalama puanlarından anlamlı Ģekilde yüksek çıkmıĢtır (p=0.000). ADD grubu 

ortalama puanları istatistiksel açıdan kontrol grubu ortalama puanlarından anlamlı 

Ģekilde yüksek çıkmıĢtır (p=0.000).  

Tablo 20.1. ve 20.2.‟de grupların YenilenmiĢ Conners Anne Değerlendirme 

Ölçeği Uzun Formunun (YCADÖ-UF) Alt Ölçek Puanlarının ortalama ve standart 

sapma değerleri görülmektedir. 
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Tablo 20.1. YCADÖ-UF Alt Ölçek Puanlarının Ortalama ve Standart Sapma 

Değerleri (Ort±SS) 

 KarĢı 

gelme 

Dikkat- 

sizlik 

Hiper 

aktivite 

Kaygı-

utanma 

Mükem-

meliyetçilik 

 

  Sosyal 

  sorun 

 

       

DEHB 

N=84 

12.6±6.66    18.4±7.36     11.4±6.33 

   

 6.6±4.47     5.7±3.53 3.9±3.53 

       

ADD 

N=21      

17.2±6.43 20.8±7.92 15.7±5.22  7.6±4.87 6.6±3.81 5.8±3.45 

                    

       

kontrol 

N=20 

4.9±3.48    5.0±4.43  3.8±3.43    4.9±2.38 4.2±2.74 1.8±1.28 

 

 

Tablo 20.2.  YCADÖ-UF Alt Ölçek Puanlarının Ortalama ve Standart Sapma 

Değerleri (Ort±SS) 

 Psiko- 

somatik 

DEHB 

Ġndeksi 

Ġmpulsi-

vite 

Duygusal 

DeğiĢim 

Global Ġ. 

Toplam 

      

DEHB 

N=84 

3.8±3.48   20.9±7.63    10.1±4.85 

   

 3.9±2.69    13.8±6.69 

      

ADD 

N=21      

5.1±2.88 24.5±7.76 13.5±3.88  6.1±2.66 19.7±4.96 

                   

      

Kontrol 

N=20 

2.5±1.84    5.5±4.05  3.4±2.39    2.4±1.38 5.7±3.40 

 

Gruplar arasında YenilenmiĢ Conners Baba Uzun Formu (YCBDÖ-UF) Alt 

Ölçeklerinin ortalama puanları karĢılaĢtırıldığında; 

 “KarĢı gelme” alt ölçeğinde ADD grubu ortalama puanları istatistiksel açıdan 

DEHB grubu ortalama puanlarından anlamlı Ģekilde yüksek çıkmıĢtır (p=0.021). 

ADD grubunun ortalama puanları kontrol grubundaki deneklerin aldıkları puanlara 

göre anlamlı derecede yüksek çıkmıĢtır (p=0.000). DEHB grubu ortalama puanları 

istatistiksel açıdan kontrol grubu ortalama puanlarından anlamlı Ģekilde yüksek 

çıkmıĢtır (p=0.000). 
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“BiliĢsel problemler/dikkatsizlik” alt ölçeğinde DEHB grubu ortalama 

puanları istatistiksel açıdan kontrol grubu ortalama puanlarından anlamlı Ģekilde 

yüksek çıkmıĢtır (p=0.000). ADD grubu ortalama puanları istatistiksel açıdan kontrol 

grubu ortalama puanlarından anlamlı Ģekilde yüksek çıkmıĢtır (p=0.000). DEHB 

grubuyla ADD grubu arasında ise bu açıdan anlamlı farklılık saptanmamıĢtır 

(p=0.824). 

“Hiperaktivite” alt ölçeğinde ADD grubu ortalama puanları ile DEHB grubu 

ortalama puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmamaktadır 

(p=0.067). DEHB grubu ortalama puanları istatistiksel açıdan kontrol grubu ortalama 

puanlarından anlamlı Ģekilde yüksek çıkmıĢtır (p=0.000). ADD grubu ortalama 

puanları istatistiksel açıdan kontrol grubu ortalama puanlarından anlamlı Ģekilde 

yüksek çıkmıĢtır (p=0.000). Ancak ADD grubunun ortalama puanları anlamlı olmasa 

da DEHB grubunun ortalama puanlarından yüksek bulunmuĢtur. 

 “Kaygı-utangaçlık” alt ölçeğinde gruplar ortalama puanları açısından 

istatistiksel anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p=0.409). 

 “Mükemmelliyetçilik” alt ölçeğinde ADD grubu ortalama puanları 

istatistiksel açıdan DEHB grubu ortalama puanlarından anlamlı Ģekilde yüksek 

çıkmıĢtır (p=0.036). DEHB grubu ortalama puanları istatistiksel açıdan kontrol grubu 

ortalama puanlarından farklı bulunmamıĢtır (p=0.173). ADD grubu ortalama puanları 

istatistiksel açıdan kontrol grubu ortalama puanlarından anlamlı Ģekilde yüksek 

çıkmıĢtır (p=0.006). 

 “Sosyal problemler” alt ölçeğinde ADD grubu ortalama puanları istatistiksel 

açıdan DEHB grubu ortalama puanlarından anlamlı farklılık göstermemektedir 

(p=0.118). DEHB grubu ortalama puanları istatistiksel açıdan kontrol grubu ortalama 

puanlarından anlamlı Ģekilde yüksek çıkmıĢtır (p=0.000). ADD grubu ortalama 

puanları istatistiksel açıdan kontrol grubu ortalama puanlarından anlamlı Ģekilde 

yüksek çıkmıĢtır (p=0.000). Ancak ADD grubunun ortalama puanları anlamlı olmasa 

da DEHB grubunun ortalama puanlarından yüksek bulunmuĢtur. 

 “Psikosomatik” alt ölçeğinde alt ölçeğinde gruplar arasında ortalama puanları 

açısından istatistiksel anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p=0.068). ADD grubunun 

alt ölçek puanları diğer 2 gruptan yüksek bulunmuĢtur. 
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 “DEHB Ġndeksi” alt ölçeğinde ADD grubu ortalama puanları istatistiksel 

açıdan DEHB grubu ortalama puanlarından anlamlı farklılık göstermemektedir 

(p=0.525). DEHB grubu ortalama puanları istatistiksel açıdan kontrol grubu ortalama 

puanlarından anlamlı Ģekilde yüksek çıkmıĢtır (p=0.000). ADD grubu ortalama 

puanları istatistiksel açıdan kontrol grubu ortalama puanlarından anlamlı Ģekilde 

yüksek çıkmıĢtır (p=0.000). Ancak ADD grubunun ortalama puanları anlamlı olmasa 

da DEHB grubunun ortalama puanlarından yüksek bulunmuĢtur. 

 “Huzursuzluk-impulsivite” alt ölçeğinde ADD grubu ortalama puanları 

istatistiksel açıdan DEHB grubu ortalama puanlarından anlamlı farklılık 

göstermemektedir (p=0.273). DEHB grubu ortalama puanları istatistiksel açıdan 

kontrol grubu ortalama puanlarından anlamlı Ģekilde yüksek çıkmıĢtır (p=0.000). 

ADD grubu ortalama puanları istatistiksel açıdan kontrol grubu ortalama puanlarından 

anlamlı Ģekilde yüksek çıkmıĢtır (p=0.000). Ancak ADD grubunun ortalama puanları 

anlamlı olmasa da DEHB grubunun ortalama puanlarından yüksek bulunmuĢtur. 

“Duygusal değiĢkenlik” alt ölçeğinde ADD grubu ortalama puanları 

istatistiksel açıdan DEHB grubu ortalama puanlarından anlamlı Ģekilde yüksek 

çıkmıĢtır (p=0.001). DEHB grubu ortalama puanları istatistiksel açıdan kontrol grubu 

ortalama puanlarından anlamlı Ģekilde yüksek çıkmıĢtır (p=0.025). ADD grubu 

ortalama puanları istatistiksel açıdan kontrol grubu ortalama puanlarından anlamlı 

Ģekilde yüksek çıkmıĢtır (p=0.000). 

“Global Ġndeks Toplam” alt ölçeğinde ADD grubu ortalama puanları 

istatistiksel açıdan DEHB grubu ortalama puanlarından anlamlı Ģekilde yüksek 

çıkmıĢtır (p=0.004). DEHB grubu ortalama puanları istatistiksel açıdan kontrol grubu 

ortalama puanlarından anlamlı Ģekilde yüksek çıkmıĢtır (p=0.000). ADD grubu 

ortalama puanları istatistiksel açıdan kontrol grubu ortalama puanlarından anlamlı 

Ģekilde yüksek çıkmıĢtır (p=0.000).  

Tablo 21.1. ve 21.2.‟de grupların YenilenmiĢ Conners Baba Değerlendirme 

Ölçeği Uzun Formunun (YCBDÖ-UF) Alt Ölçek Puanlarının ortalama ve standart 

sapma değerleri görülmektedir. 
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Tablo 21.1.  YCBDÖ-UF Alt Ölçek Puanlarının Ortalama ve Standart Sapma 

Değerleri (Ort±SS) 

 KarĢı 

gelme 

Dikkat- 

sizlik 

Hiper 

aktivite 

Kaygı-

utanma 

Mükem-

meliyetçilik 

 

  Sosyal 

  sorun 

 

       

DEHB 

N=73 

12.6±6.63   18.0±6.90     11.6±5.94 

   

 6.5±4.74    5.8±3.74 3.8±3.14 

       

ADD 

N=19     

17.1±7.03 17.7±8.83 14.1±5.50  7.4±5.12 7.9±4.16 4.7±3.14 

                    

       

kontrol 

N=20 

4.7±3.48    4.8±4.45  4.1±3.62    4.9±2.70 4.4±2.74 1.4±1.14 

 

 

  Tablo 21.2.  YCBDÖ-UF Alt Ölçek Puanlarının Ortalama ve Standart Sapma 

Değerleri (Ort±SS) 

 Psiko- 

Somatik 

DEHB 

Ġndeksi 

Ġmpulsi-

vite 

Duygusal 

DeğiĢim 

Global Ġ. 

Toplam 

      

DEHB 

N=84 

3.6±4.64   19.5±6.6   9.7±4.37 

   

 3.9±3.18    13.5±5.76 

      

ADD 

N=21      

4.7±3.77 21±9.09 11.4±5.23  7.0±3.85 18.2±6.80 

                   

      

Kontrol 

N=20 

2.1±1.42   5.7±3.73  3.7±2.71    2.4±1.53 6.0±3.56 

           

Gruplar arasında YenilenmiĢ Conners Öğretmen Uzun Formu (YCÖDÖ-UF) 

Alt Ölçeklerinin ortalama puanları karĢılaĢtırıldığında; 

“KarĢı gelme” alt ölçeğinde gruplar arasında ortalama puanları açısından 

istatistiksel anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p=0.566). 

 “BiliĢsel problemler/dikkatsizlik” alt ölçeğinde ADD grubu ortalama 

puanları ile DEHB grubu ortalama puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark 

bulunmamaktadır (p=0.726). DEHB grubu ortalama puanları istatistiksel açıdan 

kontrol grubu ortalama puanlarından anlamlı Ģekilde yüksek çıkmıĢtır (p=0.000). 
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ADD grubu ortalama puanları istatistiksel açıdan kontrol grubu ortalama 

puanlarından anlamlı Ģekilde yüksek çıkmıĢtır (p=0.002). 

 “Hiperaktivite” alt ölçeğinde ADD grubu ortalama puanları ile DEHB grubu 

ortalama puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmamaktadır 

(p=0.815). DEHB grubu ortalama puanları istatistiksel açıdan kontrol grubu ortalama 

puanlarından anlamlı Ģekilde yüksek çıkmıĢtır (p=0.001). ADD grubu ortalama 

puanları istatistiksel açıdan kontrol grubu ortalama puanlarından anlamlı Ģekilde 

yüksek çıkmıĢtır (p=0.008). Ancak ADD grubunun ortalama puanları diğer 2 grubun 

ortalama puanlarından yüksek bulunmuĢtur. 

 “Kaygı-utangaçlık” alt ölçeğinde gruplar arasında ortalama puanları 

açısından istatistiksel anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p=0.477). 

“Mükemmelliyetçilik” alt ölçeğinde gruplar arasında ortalama puanları 

açısından istatistiksel anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p=0.294). 

 “Sosyal problemler” alt ölçeğinde ADD grubu ortalama puanları istatistiksel 

açıdan DEHB grubu ortalama puanlarından anlamlı farklılık göstermemektedir 

(p=0.827). DEHB grubu ortalama puanları istatistiksel açıdan kontrol grubu ortalama 

puanlarından anlamlı Ģekilde yüksek çıkmıĢtır (p=0.014). ADD grubu ortalama 

puanları istatistiksel açıdan kontrol grubu ortalama puanlarından anlamlı farklılık 

göstermemektedir (p=0.086).  

 “DEHB Ġndeksi” alt ölçeğinde ADD grubu ortalama puanları istatistiksel 

açıdan DEHB grubu ortalama puanlarından anlamlı farklılık göstermemektedir 

(p=0.832). DEHB grubu ortalama puanları istatistiksel açıdan kontrol grubu ortalama 

puanlarından anlamlı Ģekilde yüksek çıkmıĢtır (p=0.000). ADD grubu ortalama 

puanları istatistiksel açıdan kontrol grubu ortalama puanlarından anlamlı Ģekilde 

yüksek çıkmıĢtır (p=0.000). Ancak ADD grubunun ortalama puanları diğer 2 grubun 

ortalama puanlarından yüksek bulunmuĢtur. 

 “Huzursuzluk-impulsivite” alt ölçeğinde ADD grubu ortalama puanları 

istatistiksel açıdan DEHB grubu ortalama puanlarından anlamlı farklılık 

göstermemektedir (p=0.803). DEHB grubu ortalama puanları istatistiksel açıdan 

kontrol grubu ortalama puanlarından anlamlı Ģekilde yüksek çıkmıĢtır (p=0.000). 

ADD grubu ortalama puanları istatistiksel açıdan kontrol grubu ortalama 

puanlarından anlamlı Ģekilde yüksek çıkmıĢtır (p=0.000). 
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 “Duygusal değiĢkenlik” alt ölçeğinde gruplar arasında ortalama puanları 

açısından istatistiksel anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p=0.052). Ancak ADD 

grubundaki deneklerin ortalama puanı diğer gruplardan yüksek bulunmuĢtur. 

 “Global Ġndeks Toplam” alt ölçeğinde ADD grubu ortalama puanları ile 

istatistiksel açıdan DEHB grubu ortalama puanları arasında anlamlı farklılık 

bulunmamaktadır (p=0.580). DEHB grubu ortalama puanları istatistiksel açıdan 

kontrol grubu ortalama puanlarından anlamlı Ģekilde yüksek çıkmıĢtır (p=0.000). 

ADD grubu ortalama puanları istatistiksel açıdan kontrol grubu ortalama 

puanlarından anlamlı Ģekilde yüksek çıkmıĢtır (p=0.000). Ancak ADD grubunun 

ortalama puanları diğer 2 grubun ortalama puanlarından yüksek bulunmuĢtur. 

Tablo 22.1 ve 22.2.‟de YenilenmiĢ Conners Öğretmen Uzun Formu 

(YCÖDÖ-UF) Alt Ölçek Puanlarının ortalama ve standart sapması verilmiĢtir. 

 

Tablo 22.1.  YCÖDÖ-UF Alt Ölçek Puanlarının Ortalama ve Standart Sapma 

Değerleri (Ort±SS) 

 KarĢı 

gelme 

Dikkat- 

sizlik 

Hiper 

aktivite 

Kaygı-

utanma 

Mükem-

meliyetçilik 

 

  Sosyal 

  sorun 

 

DEHB 

N=78 

5.4±5.92   9.6±5.76    7.3±4.99 

   

 5.7±3.52   4.1±3.62 4.3±3.65 

ADD 

N=17     

5.1±4.47 8.6±4.66 7.6±5.44  5.8±3.40 3.5±2.96 4.5±4.51 

                    

kontrol 

N=19 

3.1±2.49    3.9±2.32  3.3±2.55    4.5±1.74 4.8±2.96 2.1±1.99 

 

Tablo 22.2.  YCÖDÖ-UF Alt Ölçek Puanlarının Ortalama ve Standart Sapma 

Değerleri (Ort±SS) 

 DEHB 

Ġndeksi 

Ġmpulsivite Duygusal 

DeğiĢim 

Global Ġ. 

Toplam 

 

DEHB 

N=78 

15.2±8.1   7.5±4.10 

   

 4.6±3.38    12.1±6.51 

ADD 

N=17      

 16.1±9.59 7.4±4.50  5.6±3.99 13.4±7.02 

                   

Kontrol 

N=19 

5.9±2.94  2.7±2.07   2.6±1.89 5.4±3.65 
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5. TARTIġMA 

 

5.1. SOSYODEMOGRAFĠK VE TANIMLAYICI VERĠLER 

AraĢtırma grubundaki ADD tanılı çocuk ve ergenlerin yaĢ ortalaması 12.5 

olup literatürde daha önce yapılan çalıĢma sonuçları ile uyum göstermektedir (Rich 

ve ark. 2010; Leibenluft ve ark. 2011). DEHB grubunda erkek/kız oranı yaklaĢık 

olarak 2/1‟dir. Literatürde ADD tanısı konulan çocukların çoğunluğu erkektir 

(Brotman ve ark. 2006; Leibenluft ve ark. 2011). ÇalıĢmamızda ADD tanısı konulan 

gruptaki kız cinsiyet oranı istatistiksel anlamda fark yaratmasa da yüksek 

bulunmuĢtur. ADD grubundaki anne ve babalarının yaĢlarının ortalaması daha 

yüksek bulunmuĢtur. ADD grubundaki eĢlerin diğer gruplara göre boĢanma oranı 

istatistiksel olarak anlamlı Ģekilde yüksektir. ADD‟de ebeveyn psikopatolojilerini 

araĢtıran, ADD ya da iritabilitenin aileselliği ya da kalıtılabilirliği konusunda yeterli 

sayıda çalıĢma bulunmamaktadır. Bir çalıĢmada ADD tanısı alan çocukların 

ebeveyninin %84‟ünün evli olduğu belirtilmiĢtir ( Brotman ve ark. 2007). Yazında 

özellikle duygudurum bozukluklarına sahip ailelerde aile iĢlevleri bozulmakta aile içi 

çatıĢmalarda artıĢ görüldüğü ileri sürülmektedir (Youngstrom ve ark. 2008). Bir 

çalıĢmada ADD tanılı bireylerin ebeveynlerinde Duygudurum Bozuklukları oranı 

olmayan gruplara göre %71 olarak yüksek bulunmuĢtur (Waxmonsky ve ark. 2008). 

Yazındaki çalıĢmalarla bizim araĢtırma sonucumuz birleĢtirilecek olursa, bu ailelerin 

boĢanmıĢ olması ile Duygudurum Bozukluklarını iliĢkilendirebilmek için, ADD 

tanılı çocukların ebeveyn psikopatolojilerinin ve aile iĢlevselliklerinin daha fazla 

nitelikli araĢtırma ile aydınlatılması gerekmektedir. Ancak boĢanma oranının 

yüksekliği, bu çocukların aile iĢlevselliklerinin bozuk olabileceği ve ebeveyninde 

psikopatoloji görülebileceğini akla getirmektedir. 

 

5.2. ARAġTIRMA GRUPLARINDA ÇDġG-ġY SONUÇLARI 

ADD grubunda geçmiĢte ve Ģimdiki zamanda ek bir psikiyatrik tanısı olanlar, 

DEHB grubunda tanısı olanlardan sırasıyla 3 ve 4 kat fazla bulunmuĢtur. ADD tanılı 

bireylerin çoğunluğunun DEHB tanısını almalarının bu ek tanı oranının yüksek 

çıkmasında etkili olduğu düĢünülmektedir. GeçmiĢ zamandaki DEHB ko-morbiditesi 

Ģimdiki zamanda da aynı oranda değiĢmeden kalmıĢtır. DEHB ve ADD 
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kriterlerinden 3‟ünün ve maninin B semptomlarının biniĢiklik göstermesi nedeniyle 

çalıĢmalar sonucunda ADD tanılı bireylerin %86.3‟üne DEHB tanısı konulmasının 

ĢaĢırtıcı olmadığına dikkat çekilmektedir (Leibenluft 2011). Bizim ADD grubunda 

yüksek DEHB ko-morbiditesi bulmuĢ olmamız literatürle uyumludur. ADD tanılı 

bireylere ikinci sıklıkla geçmiĢ dönemde KOKGB ek tanısı koyulurken, Ģimdiki 

zamana ait tanılarında KOKGB oranı düĢmüĢ ve yerini 2. sıraya yükselen Major 

Depresyon ek tanısı almıĢtır. Anksiyete Bozukluğu ek tanısı ise artarak Ģimdiki 

dönemde oldukça yükselmiĢtir. Bu sonuçlar Brotman ve Stringaris ile arkadaĢlarının 

yaptıkları çalıĢmalarda, ergenlerdeki kronik iritabilitenin eriĢkin dönemde Unipolar 

Depresyon ve Anksiyete Bozukluğunu yordadığı, sanıldığının aksine dar fenotip 

BB‟yi yordamadığı sonuçlarıyla uyumludur (Brotman ve ark. 2006; Stringaris ve ark. 

2009). Yapılan çalıĢmalar, KOKGB uzunlamasına takip edildiğinde değiĢen Ģekilde 

Unipolar Depresyon ve Anksiyete Bozukluğu daha zayıf olarak da BB yordadığını 

ileri sürmektedir (Kim-Cohen ve ark. 2003; Nock ve ark. 2007; Boylan ve ark. 2007; 

Copeland ve ark. 2009). ÇalıĢmamızda ADD tanısı olan gruplarda psikopatolojilerin 

bir kısmının baĢka tanılarla yer değiĢtirmesi dıĢında zamanla toplam ek psikopatoloji 

oranının değiĢim göstermeden sabit kalması dikkat çekicidir. Bu sonuçlar ADD 

grubundaki çocukların eĢlik eden psikiyatrik bozukluklarının biniĢikliğinin olduğu 

aynı zamanda bu biniĢiklik oranlarının değiĢmeden kaldığı anlamına gelmektedir. 

ADD tanılı bireylerin duygu düzenlemesinde ağır derecede güçlükler yaĢadığı 

bilinmektedir. DeğiĢen koĢullara uyum yapabilme yetisinde daha fazla sorun 

yaĢamaları nedeniyle birçok alanda iĢlevselliklerinin bozulduğu ve ADD‟ye yüksek 

oranda psikiyatrik bozukluk eĢlik ettiği birçok yayında ifade edilmektedir. Bizim 

çalıĢmamızda ADD tanılı bireylerin yarısından çoğunda yaĢam boyu 2 ya da daha 

fazla ek psikopatolojiye sahip oldukları görülürken DEHB grubundaki çocuklarda ise 

bu oran daha düĢük bulunmuĢtur. Bu sonuç literatürdeki çalıĢmaların sonuçları ile 

uyumlu bulunmaktadır (Brotman ve ark. 2006;2007; Rich ve ark. 2010; Leibenluft 

2011).  

ÇalıĢma sonuçlarımızda DEHB‟de ko-morbidite oranları genel olarak yazına 

göre düĢük bulunmuĢtur. Bizim çalıĢmamızda DEHB‟ye en sık eĢlik eden tanının 

Anksiyete Bozukluğu olduğu görülmektedir. Yazında DEHB‟ye  en sık KOKGB 

(%33-50) ve/veya Davranım Bozukluğu(% 25-42) eĢlik etmektedir (Biederman ve 
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ark. 1998; Byun ve ark. 2006). Anksiyete Bozuklukları en sık görülen psikiyatrik ek 

tanılar arasında yer almakta ve DEHB olan çocuklarla yapılan çalıĢmalar %25-

50‟sinde Anksiyete Bozukluğu ek tanısının var olduğunu göstermektedir (Schatz ve 

Rostain 2006). Ülkemizde yapılmıĢ iki izlem çalıĢmasında ise ko-morbidite oranı 

sırasıyla %76 ve %46 bulunmuĢ ve DEHB‟ye en sık Anksiyete Bozukluğunun eĢlik 

ettiği ifade edilmiĢtir (Aysev ve Öner 2001; Çuhadaroglu ve ark. 2007). KOKGB 

çalıĢmamızda 2. sıklıkla görülmektedir. Bizim sonuçlarımıza göre DEHB‟de Major 

Depresyon görülme oranı literatürdeki %38-54 oranından farklı olarak daha düĢük 

bulunmuĢtur (Jensen ve ark. 1993; Biederman ve ark. 1998). DeğiĢmeyen sırayla 

geçmiĢteki eĢlik eden psikiyatrik tanıların Ģimdi de artarak var olması dikkat 

çekicidir. Hem ADD hem de DEHB eĢ tanılarına dair çıkan çalıĢma sonuçlarımız 

ADD‟nin daha çok Duygudurum Bozukluğu spektrumunda yer aldığını, DEHB‟nin 

ise bu derecede yer almadığını göstermektedir. Bizim çalıĢmamızda DEHB 

grubundaki çocuklara, literatüre göre daha düĢük oranlarda eĢ tanı konulması, DEHB 

bileĢik tiple daha önce yapılan çalıĢmalarda, ADD tanı kriterlerinin DSM-IV Tanı 

Sınıflamasında yer almamasından dolayı atlandığı ve belki de ADD tanısı 

konabilecek çocuk ve ergenlere, DEHB tanısı konulmasından kaynaklanıyor 

olabileceğini düĢündürmektedir. Bu Ģekilde Duygudurum Bozukluğu eĢ tanıları daha 

yüksek, daha fazla oranda yıkıcı davranıĢ bozuklukları sergileyen bir grup çocuğa 

belirtilen nedenlerden dolayı DEHB tanısı konulmuĢ olabilme ihtimali yüksektir.  

DEHB grubundaki deneklerin yakın akrabalarında, psikiyatrik bozukluk 

öyküsü olanların, DEHB tanısı olan çocuk ve ergenlerin geçmiĢte ve Ģimdiki 

zamanda ek psikiyatrik tanı konulma oranları, yakın akrabalarında psikiyatrik 

bozukluk öyküsü bulunmayanlara göre sırasıyla 2.5, 3 kat daha fazla bulunmuĢtur. 

ADD grubundaki deneklerin yakın akrabalarında, psikiyatrik bozukluk öyküsü 

olanların, ADD tanısı konulan çocuk ve ergenlerin geçmiĢte ve Ģimdiki zamanda ek 

psikiyatrik tanı konulma oranları, yakın akrabalarında psikiyatrik bozukluk öyküsü 

bulunmayanların tanı oranlarından farklı çıkmamıĢtır. Gruplardaki çocukların 

ailelerindeki psikiyatrik tanılar hipotezimizin dıĢında kaldığı ve bu nedenle 

sınıflandırılamadıysa da yüzeysel olarak ele alınan yakın akrabalarındaki psikiyatrik 

tanı öyküsü varlığı ve deneklerdeki ek tanı oranlarına bakılınca, genetik 

etkileĢimlerin DEHB grubundaki çocuklarda gözlendiği buna karĢın ADD 
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grubundaki çocuklarda bu etkinin en azından bu düzenekteki çalıĢma içerisinde 

gözlenmediği sonucuna ulaĢılmıĢtır. Yazında ADD genetik çalıĢmaları, aile 

çalıĢmaları konusunda yeterince yayın olmadığı bildirilmektedir.    

 

5.3.  YENĠLENMĠġ CONNERS ANNE-BABA UZUN FORMU 

(YCABDÖ-UF)  VE ÖĞRETMEN UZUN FORMU (YCÖDÖ-UF) 

ĠLE ELDE EDĠLEN VERĠLER 

 “KarĢı gelme”, “hiperaktivite”, “sosyal problemler”, “DEHB Ġndeksi”,  

“huzursuzluk-impulsivite”, “psikosomatik”, “duygusal değiĢkenlik” ve 

“huzursuzluk-impulsivite” ve “duygusal değiĢkenlik” alt ölçek puanlarının 

toplamından oluĢan “Global Ġndeks Toplam” alt ölçeklerinde; ADD grubunun 

ortalama puanlarının DEHB ve kontrol grubu ortalama puanlarından yüksek çıkması, 

literatürdeki ADD grubundaki çocuk ve ergenlerin, DEHB grubundaki çocuk ve 

ergenlere göre daha dürtüsel, huzursuz, hiperaktif, iritabıl, reaktif ve karĢı gelen 

çocuklar olduğu, emosyonel regulasyonda, sosyal ve duygusal alanlarda, sosyal 

ipuçlarını uygun Ģekilde okuyabilme yetisinde daha fazla sorunlar yaĢadığı 

görüĢlerini desteklemektedir. Sosyal ipuçlarını okuyabilme, hem ADD‟de hem de 

BB‟de bozulmaktadır (Rich ve ark. 2008; Brotman ve ark. 2010). Guyer ve 

arkadaĢları ADD ve BB‟de yüzde duygu tanıma görevinde bozukluklar saptarken, 

DEHB ve/veya Davranım Bozukluğunda veya Anksiyete Bozukluğu ve/veya Major 

Depresyonu olan gençlerde bu bozukluklara rastlanmamıĢtır. Bu bağlamda ADD ve 

BB‟nin bazı ortak fizyopatolojik mekanizmalara sahip olabileceği ileri sürülmektedir 

(Guyer ve ark. 2007). Ochsner tarafından öne sürülen sosyal-duygusal davranıĢın 

çekirdek iĢlevlerinden biri olan “duruma-duyarlı ayarlama” (context-sensitive 

regulation) veya bireyin değiĢen çevre Ģartlarına uygun olarak davranıĢını 

değiĢtirebilme yetisi tepki değiĢimi paradigmasıyla (response reversal paradigm) 

değerlendirilebilmektedir. Bu paradigmada bireyler tepkilerini değiĢen uyarı-ödül 

birlikteliğine göre adapte etmek zorundadır (Ochsner 2008). Blair, tepki değiĢiminde 

zayıflıkları olan bireylerin engellenme durumuyla karĢılaĢma açısından yüksek riske 

sahip olduğunu ve bu nedenle iritabilite veya agresyonu daha sık sergileyeceklerini 

ileri sürmektedir (Blair 2010). Leibenluft ve arkadaĢları bu yolla, tepki 

değiĢtirmedeki sorunların ADD‟deki iritabilitede önemli bir rol oynayabileceğini öne 
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sürmektedir (Leibenluft 2011). Bu sonuçtan yola çıkılarak engellenmeye neden 

olabilecek görevler verilerek düzenlenmiĢ bir çalıĢmada, ADD ve BB‟si olan 

bireylerin sağlıklı kontrollere göre daha fazla engellenme yaĢadığı gözlenmiĢtir, bu 

bağlamda elde edilen bulgular literatürle uyumlu olmaktadır.  

ADD grubu, “biliĢsel problemler/dikkatsizlik” alt ölçeğinde DEHB grubunun 

puanlarıyla benzerlik göstermekte olup, yazında ADD‟de,  DEHB‟ye benzer Ģekilde 

seçici dikkatin bozulduğunu gösteren çalıĢmalarla uyumludur (Dickstein ve ark. 

2007).  

Genel olarak klinikte gözlemlediğimiz annelerin çocuklarıyla daha fazla 

zaman geçirmesi, onları daha iyi tanıyabilmesine ve dolayısıyla bu ölçeklere babalar 

ve öğretmenlere göre daha hassas ve duyarlı oldukları kanısından hareketle YCADÖ-

UF‟nin belirtilen alt ölçekleri ile ADD belirtilerinin örtüĢtüğü izlenimi 

edinilmektedir. YCBDÖ-UF alt ölçekleri çoğunlukla YCADÖ-UF alt ölçekleri ile 

benzerlik göstermektedir. YCÖDÖ-UF sonuçları ile YCABDÖ-UF alt ölçeklerinin 

sonuçları arasında kesin olmasa da paralel denilebilecek bir iliĢki görülmektedir. 

BaĢka çalıĢmalarda da anne-baba ve ögretmenler arasında DEHB tanısı ve Yıkıcı 

DavranıĢ Bozukluklarında alınan bilgilerin net örtüĢmediğine dair bilgiler olsa da 

özellikle YCABDÖ-UF ve kısmen YCÖDÖ-UF sonuçları klinik gruplarla 

örtüĢmektedir (Jensen ve ark. 1996; Mitsis ve ark. 2000; Ersan ve ark. 2004). 

                 

5.4. NÖROBĠLĠġSEL TESTLERE ĠLĠġKĠN VERĠLER 

5.4.1. Ġz Sürme Testi  

Deneklerin yaĢı ile Ġz Sürme Testi A ve B kısımlarında süre puanı ve Ġz 

Sürme Testi B kısım hata puanı arasında negatif yönde anlamlı iliĢki saptanmıĢtır. Bu 

sonuç Oades ve Christiansen‟in, deneklerin yaĢı arttıkça testteki bozucu etkinin 

azaldığına dair olan bulgularıyla da uyumludur (Oades ve Christiansen 2008).  

Bu testteki sonuçlar değerlendirildiğinde; DEHB grubundaki çocuklar hem 

süre hem hata puanlarında ADD ve kontrol grubuna göre daha baĢarısız olmuĢtur. 

Literatürde çeĢitli çalıĢmalarda DEHB grubundaki çocuk ve ergenlerin kontrol 

grupları arasında Ġz Sürme Testi performansında hem süre hem de hata puanları 

anlamlı Ģekilde yüksek bulunmuĢtur (Houghton ve ark. 1999; Weber ve ark. 2005; 

Chiang ve Gau 2008; Hale ve ark. 2009; Qian ve ark. 2010). DEHB olan çocukların 
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A bölümünde kontrol grubu ile benzer performans gösterirken, B bölümünde daha 

yavaĢ çalıĢtıkları, DEHB alt grupları arasında ise bir fark olmadığı bildirilmiĢtir 

(Pasini ve ark. 2007). Bizim test sonuçlarımız literatürle uyum göstermektedir. Ġz 

Sürme Testi motor bileĢenleri olan frontal bölge iĢlevlerine duyarlı olduğu bilinen, 

testte baĢarılı olabilmek için çeviklik, motor hız ve dikkatli Ģekilde katılım 

sağlanmasını gerektiren görsel bir tarama testidir (Schear ve Sato 1989; Meguro ve 

ark. 2003; Demakis 2004). Testin B bölümünde harf ve sayıdan oluĢan ikili sembol 

sisteminin olması A bölümünden tepki süresinin uzamasına ve dolayısıyla deneklerin 

yavaĢlamasına ve nörokognitif sürecin zorlaĢmasına neden olmaktadır (Fossum ve 

ark. 1992). Klinik nöropsikoloji uygulamalarında en sık kullanılan tarama 

testlerinden biridir (Spreen ve Strauss 1991) Frontal hasarı olan ve olmayan kiĢilerin 

A bölümündeki performansları arasında fark gözlenmezken, frontal hasarlı kiĢilerin 

B bölümündeki performanslarının düĢtüğünü gösteren çalıĢmalar mevcuttur. 

(Demakis 2004, Meguro ve ark. 2003). Buna karĢın frontal hasarı olan hastalar 

normal deneklerle karĢılaĢtırıldığında hem A hem de B bölümünde performans 

düĢüklüğü yaĢadığını ifade eden çalıĢmalar da mevcuttur (Bornstein 1986, Stuss ve 

ark. 2001). Ġz Sürme Testinin özellikle B bölümü frontal lobun önemli yönetici 

iĢlevlerinden olan karmaĢık dikkat, planlama, set değiĢtirme ve tepki ketlemesinin 

ölçülmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu bağlamda bizim çalıĢmamızda 

ADD grubunda Ġz Sürme Testi ile ölçülen yukarıda belirtilen yönetici iĢlevlerde 

bozukluk çıkmamıĢtır, bu yönden DEHB grubundan ayrılmaktadır. 

 

5.4.2. Stroop Testi TBAG Formu 

Deneklerin yaĢı ile Stroop Testi 1, 2, 3, 4, 5 süre puanları arasında negatif 

yönde anlamlı iliĢki saptanmıĢtır. Literatürde Stroop Testi TBAG formunun sınıf 

(yaĢ) yükseldikçe tüm süre puanlarında kısalma Ģeklinde olumlu bir geliĢiminin 

olduğu vurgulanmıĢtır (Kılıç ve ark. 2002). Dikkat ve ketleme gibi Stroop Testinin 

ölçtüğü biliĢsel yetilerin gerek sağlıklı kontrol gerek DEHB ve ADD gruplarında yaĢ 

ilerledikçe daha olgun düzeye eriĢtiği, Stroop performansının prefrontal kortekste 

temsil ediliyor olması ve bu bölgenin de çocukluk dönemi boyunca geliĢimini 

sürdürüyor olmasının etkisi bizim çalıĢmamızda da görülmekte ve bu açıdan 
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literatürle uyumluluk göstermektedir (Kılıç ve ark. 2002;2007, KarakaĢ ve Dinçer 

2011). 

ADD grubunun Stroop Testi 2 süreleri, kontrol grubunun Stroop Testi 

sürelerine göre yüksektir fakat bu değer istatistiksel açıdan anlamlı olmasa da 

p=0.055 değerine oldukça yakındır. Sonuçlar değerlendirildiğinde; Stroop Testi 1, 2, 

3‟de DEHB ve ADD grubundaki deneklerin performansı kontrol grubundan zayıf 

bulunmuĢtur. DEHB grubu ADD grubundan, kelime okuma, renk okuma becerisi 

(süresi ve doğruluğu) açısından farklı bulunmamıĢtır. Belli bir sorunla karĢılaĢınca, 

bu sorunun üzerine gitmede azalmıĢ sebat DEHB‟de görülen baĢlıca sorunlardan 

birisidir. DEHB‟de dikkatin sürdürülememesi ve belli bir süre aynı yoğunlukta 

tutulamaması temel sorundur. Bu ise gereksiz yanıtların ketlenmesi ve/veya bozucu 

etkiye karĢı koyabilmeyi gerektirmektedir (Greenhill 1990; Kipp 2005). AraĢtırmalar 

Stroop Testindeki ketleme türünün, olağan olmayan bir davranıĢı yapabilmek için, 

alıĢılmıĢ bir davranıĢ türünü bastıramama ile ilgili olduğunu ileri sürmektedir 

(Barkley 1997; KarakaĢ 2004; Kipp 2005; Nigg ve ark. 2005; Sergeant 2005). ADD 

tanılı çocuk ve ergenler, DEHB bileĢik tipi oluĢturan çocuk ve ergenlerden bu 

belirtilen özellikler açısından benzerlik göstermektedir. ADD tanısı konulan 

çocukların dikkatlerinde erken süreçlerde bozulma olduğu, DEHB‟li gençlerle 

yapılan çalıĢmaların sonuçlarıyla benzerlik gösterdiği ileri sürülmektedir (Jonkman 

ve ark. 2000). Dickenstein ve arkadaĢlarının yaptığı çalıĢma sonucunda Wisconsin 

Kart EĢleme Testi model alınarak oluĢturulmuĢ bir bataryada biliĢsel esneklik 

ölçülürken ADD grubundaki çocukların DEHB grubundakilere benzer Ģekilde seçici 

dikkatte bozulma gösterdikleri saptanmıĢtır (Dickenstein ve ark. 2007). Literatürdeki 

bu bulgulara benzer Ģekilde bizim test sonuçlarımız da bu anlamda ayırıcı farklılıklar 

gözlenmemektedir. ADD grubundaki çocukların %62.5‟i aynı zamanda DEHB eĢ 

tanısına sahip olması sebebiyle farklılığın çıkmaması olası bir neden olabilir. 

DEHB grubunda Stroop Testi 4, 5 süreleri açısından kontrol grubuyla 

arasında istatistiksel farklılık bulunmamıĢsa da Stroop testi 5‟de p=0.075 olup DEHB 

grubundaki deneklerin ortalamaları ise 38 çıkmıĢtır. Bu deneklerin standart sapması 

15.90 olup bu değer diğer 2 gruba göre yüksek bir değer olmakta ve ortalaması 30, 

ve standart sapması 10.93 olan kontrol grubundan istatistiksel anlamlılık 

oluĢmamaktadır. ADD grubundaki deneklerin ortalama puanı 34, standart sapması 
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12.66 olup DEHB grubundaki deneklerden düĢük çıkmaktadır. Bu bakıĢ açısıyla 

DEHB grubunda Stroop Testi 5‟de süre puanı diğer gruplara göre istatistiksel olmasa 

yüksek çıkmakta ve hata puanı da anlamlı Ģekilde yüksek çıkmaktadır. Kısmen de 

olsa bu bozucu etki puanı DEHB grubunu diğer gruplardan ayırmaktadır. Yazında 

çok çeĢitli Ģekillerde modifiye edilmiĢ Stroop Testlerinin de içinde bulunduğu, çocuk 

ve ergenlerde DEHB ve kontrol gruplarıyla yapılmıĢ 150‟den fazla çalıĢma 

mevcuttur. Bu çalıĢmalar gözden geçirildiğinde; kelime okuma, renk okuma ve 

bozucu etki Ģeklinde 3 ana grup süre ve hata puanları değerlendirilmektedir. Birçok 

çalıĢmada Stroop Testinde DEHB grubunda kontrol grubuna göre farklı puan 

türlerinde performans düĢüklüğü olduğu görülmektedir (Barkley ve ark. 1992; Mac 

Leod ve Prior 1996; Seidman ve ark. 1997; Doyle ve ark. 2000; Song ve Hakoda 

2000; Kılıç ve ark. 2007; Wodka ve ark. 2008; Biederman ve ark. 2009; Hale ve ark. 

2009; Lopez ve ark. 2010; Hummer ve ark. 2011). Yapılan 3 meta analizde çok 

sayıda yayın taranmıĢ, kelime okuma ve renk okumada DEHB grubunun kontrol 

grubuna göre süre ve/veya hata puanlarında daha zayıf olduğu, ancak bozucu etkinin 

değerlendirildiği (Stroop Testi TBAG Formu bölüm 5‟de) bölümde ise bu farkın 

sabit ve değiĢmez Ģekilde görülmediği ileri sürülmüĢtür (Van Mourik ve ark. 2005; 

Smith ve ark. 2006; Schwartz ve Verhaeghen 2008). Bazı çalıĢmalarda, bozucu 

etkinin değerlendirildiği bölümde, kontrol gruplarına göre DEHB performansında 

düĢüklük bulunmuĢtur (Kaufmann ve Nuerk 2006; Oades ve Christiansen 2008; 

Sideridis ve ark. 2009; Christiansen ve Oades 2010). Bazı araĢtırmalar ve 1 meta 

analiz çalıĢması ise DEHB ve kontrol gruplarında Stroop Testinde anlamlı farklılık 

saptamamıĢtır (Nigg ve ark. 2002; Homack ve ark. 2004;  Lawrence ve ark. 2004; 

Berwid ve ark. 2005). Kılıç ve arkadaĢlarının Stroop Testi TBAG Formunun Türk 

Çocukları için standardizasyonunu yaptıkları 6-11 aralığında, genel olarak okuma 

becerilerinin önemli bir değiĢim geçirdiği 2. sınıf düzeyinde, bozucu etkinin 

ölçüldüğü 5. Bölüm süresi, 1. sınıflardan uzun bulunmuĢtur (Kılıç ve ark. 2002). 

Stroop 5. Bölüm süresinde temel belirleyici, renk-sözcük bozucu etkisine karĢı 

gerçekleĢtirilen tepki ketleme yeteneğidir. Okumanın hızla otomatikleĢmesi, ketleme 

yeteneğinin olgunlaĢmadığı 2. Sınıf düzeyinde 5. bölüm süresinde bir alt sınıf 

düzeyine göre uzamaya neden olmaktadır. Okuma yeteneğinin daha otomatik hale 

geldiği 3., 4., 5., sınıf düzeylerinde ketleme yeteneğindeki artıĢa koĢut olarak 5. 
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Bölüm sürelerinde aĢamalı bir kısalma ortaya çıktığı ileri sürülmektedir (Kılıç ve ark. 

2002). Ketleme becerisi 6-12 yaĢları arasında geliĢmektedir. Çocuklarda Stroop 

etkisinin çalıĢıldığı araĢtırmalarda 7 yaĢtan 18 yaĢa kadar ketlemede azalma olduğu, 

ketleme kontrolündeki ilerleyici geliĢimin ergenliğin sonuna kadar sürdüğü 

bildirilmiĢtir (Comalli ve ark. 1962; MacLeod 1991). Bir diğer çalıĢmada ketleme 

kontrolünün 10-12 yaĢlarda meydana geldiği gözlenmiĢtir (Welsch ve ark. 1991). 

Gözden geçirme çalıĢmaları incelendiğinde, Stroop Testi'nin 6-12 yaĢ grubunda, 

DEHB‟li çocukları sağlıklı kontrollerden ayırt edebildiği ileri sürülmektedir 

(Sergeant 2000a; Homack ve Riccio 2004; Romine ve ark. 2004). Bu çalıĢma 

sonuçları, bizim çalıĢmamızdaki deneklerin ortalama yaĢının 12 civarında olması 

nedeniyle beklenen bozucu etkinin ADD kısmen de DEHB grubunda süre açısından 

anlamlı Ģekilde farklı çıkmamasının bir nedeni olabilir. Aynı bulgulardan hareketle 

gruplar arasında değiĢimin yakalanabilme olasılığının en fazla olduğu 1. ve 2. sınıf 

düzeyinde bu testin yapılması belki daha farklı sonuçlar doğurabilecektir. DEHB 

grubundaki deneklerin standart sapmasının yüksek olması sebebiyle denek sayısının 

artması halinde anlamlı değere çok yakın olan p değerinin anlamlı hale gelebileceği 

ve Stroop Testi TBAG Formu 5. Bölümde DEHB grubundaki deneklerin bozucu etki 

süre puanının diğer gruplardan anlamlı Ģekilde yükselebileceği düĢünülmektedir.  

 

5.4.3. Kontrollü Kelime Akıcılığı ve Kategori Adlandırma Testleri 

Deneklerin yaĢı arttıkça, diğer Test sonuçlarımızda olduğu gibi Kontrollü 

Kelime Akıcılığı Testi “K”, “A”, “S” harfi ile baĢlayan kelime sayısı ve Kategori 

Adlandırma Testi kelime sayısında artıĢ saptanmıĢtır. 

Özellikle sol frontal bölge (prefrontal kortex) hasarlarına duyarlı olduğu 

düĢünülen bu testlerde yönetici iĢlevlerin değerlendirildiği olgularda sözel akıcılık, 

tekrarlama eğilimi, kategori değiĢtirebilme becerisi, kelime türetme ve sürdürebilme 

iĢlevi, iĢitsel dikkat, çalıĢma belleği; kısa ve uzun süreli belleği doğru Ģekilde 

kullanabilme gibi nörokognitif iĢlevler özellikle DEHB‟li çocuk ve ergenlerde 

değerlendirilmektedir. Bizim çalıĢmamızda Kontrollü Kelime Akıcılığı Testindeki 

DEHB ve ADD gruplarının performansları sağlıklı kontrollerden anlamlı Ģekilde 

düĢük bulunmuĢtur. Ancak sözel akıcılığın değerlendirildiği bu testlerde DEHB 

grubu ile ADD grubu arasında performans farklılığı gözlenmemiĢtir. Literatürde 
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DEHB‟li çocuklarla yapılan ve kontrol grupları olan yaklaĢık 18 çalıĢma gözden 

geçirildiğinde; Jacobsan, Miranda, Puentes-Rozo, Marzocchi, Shuai ve Wang, 

Scheres, Geurts, Tripp, Pineda, Koziol ve arkadaĢlarının ayrı ayrı yürüttükleri 

çalıĢmalarda, DEHB‟li çocukların kontrol grubuna göre sözel akıcılıklarında 

bozulma saptadıkları görülmektedir ( Koziol ve ark.1992; Pineda ve ark. 1998; Tripp 

ve ark. 2002; Scheres ve ark. 2004; Geurts ve ark. 2004; Shuai ve Wang 2007; 

Marzocchi ve ark. 2008; Puentes-Rozo ve ark. 2008; Miranda ve ark. 2010;  

Jacobsan ve ark. 2011). Hurks ve arkadaĢları DEHB‟li çocuk ve ergenlerin semantik 

akıcılığı ölçen Kategori Adlandırma Testine göre daha az otomatik olan Kelime 

Akıcılığı Testinde, kontrol gruplarına göre özellikle testin ilk kısmında daha fazla 

zorlandıkları ve hata yaptıklarını gözlemlemiĢlerdir. Buna rağmen test sonuçlarında 

farklılık oluĢmadığını ifade etmiĢlerdir (Hurks ve ark. 2004). Ooesterlaan, Hurks, 

Lopez, Loge, Cohen ve arkadaĢlarının ayrı ayrı yürüttükleri çalıĢmalarda sözel 

akıcılığı değerlendiren testlerde, DEHB‟li gruptaki çocuk ve ergenlerin kontrol 

grubuna göre performanslarında anlamlı farklılık saptamamıĢlardır (Loge ve ark. 

1990; Cohen ve ark. 1999; Hurks ve ark. 2004; Ooesterlaan ve ark. 2005; Lopez ve 

ark. 2005). Bizim çalıĢmamızdaki Kategori Adlandırma Testi ve her iki testin 

perseverasyon puanlarında DEHB‟li grupla kontrol grubu arasında anlamlı farklılık 

saptanmaması sonucu literatürdeki bu çalıĢma sonuçları ile uyumludur. 

Perseverasyonların hangi kelimelerin daha önce söylenildiğini unutmayla iliĢkili 

çalıĢma belleğinde ve/veya söylenilmiĢ kelimeleri içinden söylemek yerine ağzından 

kaçırmayla iliĢkili olan inhibisyonda bozulmalar nedeniyle oluĢtuğu ileri 

sürülmektedir (Wodka ve ark. 2008). Bizim çalıĢmamızda bu bağlamda hem DEHB 

hem de ADD tanılı çocuklar, her 2 testte de perseverasyon puanlarında kontrol 

grubundan anlamlı farklılık göstermemiĢtir. Literatürde ADD tanılı çocuk ve 

ergenlerde sözel akıcılıkla ilgili bir çalıĢmaya rastlanmamıĢtır. Yeni bir tanı 

kategorisi olma anlamında henüz DSM-IV tanı sınıflamasında yer almamakla 

beraber, DSM-V henüz yayınlanmamıĢ olduğu için web sitesinde yer almaktadır 

(www.dsm5.org). Bizim çalıĢmamız, ADD tanılı çocuklarda kontrollere göre sözel 

akıcılıkta bozulmalar olduğunun ancak DEHB grubuyla bu açıdan aralarında fark 

oluĢmadığının gösterildiği ilk çalıĢma olması nedeniyle anlamlı olduğu 

düĢünülmektedir. 

http://www.dsm5.org/
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5.5. ÇALIġMANIN KISITLILIKLARI 

ÇalıĢmamızda ADD tanılı çocuk ve ergenlerin sayısı, DEHB bileĢik tip tanılı 

çocuk ve ergenlerin sayısına göre dengeli istatistiksel karĢılaĢtırma yapacak kadar ise 

de, bağıl olarak düĢük düzeydedir. 9-19 yaĢ aralığında 1420 çocuk ve ergenin 

uzunlamasına epidemiyolojik olarak araĢtırıldığı Great Smoky Mountains 

ÇalıĢması‟nda, ADD‟nin yaĢam boyu prevalansı %3.3 bulunmuĢtur (Brotman ve ark. 

2006). ADD tanısının çok da sık konulan bir tanı kategorisi olmaması nedeniyle, 

bizim çalıĢmamızın yeterince çocuk sayısına ulaĢılamadığı gerçeği, yazındaki 

çalıĢmalarla uyumlu bir kısıtlılık olarak görülebilir. Stroop Testi TBAG Formu 2. ve 

5. bölümünde DEHB ve ADD grubunun standart sapmasının yüksek çıkması 

nedeniyle araĢtırmaya katılan çocuk sayısı arttırıldığı takdirde, istatistiksel olarak 

anlamlı düzeye çok yakın olan p değerinin anlamlı düzeye çıkması mümkün 

görünmektedir.           
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6. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

Bu tez çalıĢmasında klinik süreçte operasyonel tanı kriterleri ile tanımlanan 

ve biniĢikliği sık görülen yaĢ, cinsiyet ve IQ yönünden eĢleĢtirilen ADD ve DEHB 

bileĢik tip tanılı çocuk ve ergenlerin nöropsikolojik yönden karĢılaĢtırılması ve 2 

grubun benzerlik ve farklılıklarını belirleyebilecek davranıĢsal verileri elde etmek 

amaçlanmıĢtır. Ülkemizde ADD tanılı çocuk ve ergenleri hem DEHB tanılı çocuk ve 

ergenlerle hem de sağlıklı kontrollerle karĢılaĢtıran ilk çalıĢma niteliğindedir. ADD 

tanısı konulan çocuk ve ergenler, demografik özellikleri, yaĢam boyu psikiyatrik ek 

tanıları, ebeveyn ve öğretmenler tarafından doldurulan davranıĢ değerlendirme 

ölçekleri ve dikkat testleri açısından hem DEHB bileĢik tip tanısı konulan hem de 

sağlıklı kontrol grubundaki çocuk ve ergenlerle karĢılaĢtırılmıĢtır.  

Genel olarak çalıĢma sonuçlarımız, iki klinik tanının ayırdedici tarafları 

açısından değerlendirildiğinde; ADD tanısı konulan çocuk ve ergenlerin yarısının 

boĢanmıĢ ailelerden oluĢtuğu, %62.5 gibi yüksek bir oranda DEHB eĢ tanısına sahip 

oldukları, %66‟sının yaĢam boyu 2 ya da daha fazla eĢ tanıya sahip olduğu, 

KOKGB‟nin yerini, yaĢ ilerledikçe literatürle uyumlu olarak Unipolar Depresyon ve 

Anksiyete Bozukluğunun aldığı anlaĢılmaktadır. ADD tanılı çocuk ve ergenlerin 

%92 olan eĢ tanı oranının, zamanla azalmadığı ve yakın akrabalarında psikiyatrik eĢ 

tanı olup olmamasından etkilenmediği anlaĢılmaktadır.  

Özellikle annelerin doldurduğu, babaların da benzer Ģekilde puanladığı 

YCABDÖ-UF‟de, “KarĢı gelme”, “hiperaktivite”, “sosyal problemler”, “DEHB 

Ġndeksi”,  “huzursuzluk-impulsivite”, “duygusal değiĢkenlik” ve “huzursuzluk-

impulsivite” ve “duygusal değiĢkenlik” alt ölçek puanlarının toplamından oluĢan 

“Global Ġndeks Toplam” alt ölçeklerinde; ADD grubu ortalama puanları DEHB 

grubu ortalama puanlarından anlamlı Ģekilde yüksek çıkmıĢ olup öğretmenlerin 

doldurduğu YCÖDÖ-UF‟de ise bu ayırdedici farklar net olarak görülmese de paralel 

denebilecek niteliktedir. 

Nöropsikolojik performansları açısından frontal bölge iĢlevlerine duyarlı olan 

Ġz Sürme Testi B Bölümü süre ve hata puanlarında DEHB grubu anlamlı olarak ADD 

ve kontrol grubundan ayrılmaktadır. Bir baĢka ifadeyle; karmaĢık dikkat, planlama, 

set değiĢtirme, tepki ketlemenin değerlendirildiği bu testte, DEHB grubunun 
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performansı ADD ve kontrol gruplarından anlamlı Ģekilde düĢük bulunmuĢtur. 

Orbitofrontal korteksin iĢlevleriyle iliĢkili olan karmaĢık dikkat ve renk-sözcük 

bozucu etkisine karĢı tepki ketleme yeteneğinin ölçüldüğü Stroop Testi TBAG 

Formu Bölüm 5‟de süre ve hata puanlarında, DEHB grubu diğer gruplara oranla daha 

düĢük performans sergilemiĢtir. Sözel akıcılığın değerlendirildiği Kelime Akıcılığı 

Testi‟nde DEHB ve ADD grupları kontrollerden daha kötü ama birbirleriyle benzer 

performans sergilerken, Kategori Adlandırma Testleri‟nde gruplar arasında 

performans farkı bulunmamıĢtır.  

DEHB ile ilgili yazındaki analizlerde özellikle bağlamla ilgisi olmayan 

durumlarda devreye giren ve daha saf biliĢsel özelliği olan “soğuk” yönetici iĢlevlere 

dair bozuklukların görüldüğü vurgulansa da, DEHB‟li çocukların azımsanamayacak 

bir kısmında tahmin edilen inhibitör ve “soğuk” yönetici iĢlev bozukluklarının 

merkezi rolü destek görmemektedir. Bu bağlamda sıklıkla araĢtırılmamıĢ ancak 

yüksek afektif içeriği olan veya uyaranın afektif öneminin esnek Ģekilde 

değerlendirilmesini gerektiren durumlarda devreye girmekte olduğu ileri sürülen 

“sıcak” yönetici iĢlev bozuklukları, hiperaktivite ve dürtüsellikle 

iliĢkilendirilmektedir. Bizim çalıĢmamızda hem DEHB bileĢik tip hem de ADD 

tanısına sahip çocuk ve ergenlerin hiperaktif ve dürtüsel çocuklar olması ve 

motivasyonel, ödülle iliĢkili süreçlerde bozukluklara sahip olmaları nedeniyle bu 

klinik tanıların ayırdedici özelliklerinin belirlenebilmesi için iĢlevsel sonuçları ve 

gerçeğe iliĢkin karar verme ile daha çok iliĢkili olduğu bilinen “sıcak” yönetici iĢlev 

bozukluklarına dair davranıĢsal, biliĢsel ve nörogörüntüleme çalıĢmalarına ihtiyaç 

duyulmaktadır. ÇalıĢmamızdaki ADD tanısı konulan gruptaki çocuk ve ergenlerin 

ebeveynlerinin %50‟sinin boĢanmıĢ olduğu sonucunun, ailedeki duygudurum 

yüklülüğünün bir sonucu mu, yoksa bir rastlantı mı olduğunun test edilebilmesi için 

bu grubun anne babalarıyla yapılandırılmıĢ psikiyatrik görüĢmelerin de planlandığı 

daha geniĢ örneklemli çalıĢmaların yapılması gerekli görülmektedir. Yazında BB 

tanılı bireylerin sayısının dramatik artıĢı ADD tanısını gündeme getirmiĢ ve ataklar 

halinde olmayan kronik iritabilitenin mani olmadığı ve yaĢamın ilerleyen 

dönemlerinde Unipolar Depresyon ve Anksiyete Bozukluklarını geliĢtirdiği ve ailesel 

yüklülüklerinin ve fizyopatolojilerinin farklı olduğuna dair çalıĢmalar yapılmıĢtır. Bu 

biniĢiklik nedeniyle ADD ve BB tanılı çocuk ve ergende özellikle son yıllarda 
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yapılan duygusal bileĢenleri olan nörokognitif test bataryaları ve nörogörüntüleme 

çalıĢmalarının DEHB, ADD ve BB gruplarında yaygınlaĢması, mümkünse DEHB ek 

tanısı konmamıĢ daha saf ADD gruplarıyla da yapılması, bu gruplardaki özellikle 

“sıcak” yönetici iĢlev bozukluklarının aydınlatılmasına ve nöropsikolojik 

profillerinin netleĢmesi ve dolayısıyla tanı ve tedavilerinin daha sağlıklı güvenilir bir 

zemine oturtulmasını sağlayacaktır. 
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7. ÖZET 

 

DĠKKAT EKSĠKLĠĞĠ HĠPERAKTĠVĠTE BOZUKLUĞU VE AĞIR 

DUYGUDURUM DÜZENSĠZLĠĞĠ OLAN ÇOCUK VE ERGENLERĠN 

NÖROPSĠKOLOJĠK PERFORMANSLARININ KARġILAġTIRILMASI 

        

GiriĢ ve amaç: Bu araĢtırmada Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu 

BileĢik Tip (DEHB) ve Ağır Duygudurum Düzensizliği (ADD) olan çocuk ve 

ergenlerin nöropsikolojik test performanslarında, demografik özelliklerinde, ek 

psikiyatrik tanılarında ve davranıĢ örüntülerindeki benzerlik ve farklılıkların ortaya 

konulması amaçlanmıĢtır. 

Yöntem: AraĢtırma grubu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı‟na ardıĢık baĢvuran 7-18 yaĢ aralığında, 

prematür doğum öyküsü, doğum komplikasyonu, kafa travması, nörolojik hastalığı, 

kronik hastalığı, düzeltilmemiĢ görme ya da iĢitme kusuru, Özgül Öğrenme 

Bozukluğu, psikotrop ilaç alım öyküsü, mental retardasyonu (IQ<80) bulunmayan 

araĢtırma ölçütlerini karĢılayan 89 DEHB bileĢik tip tanısı konulan, 24 ADD tanısı 

konulan ve 21 sağlıklı kontrol olmak üzere 134 çocuk ve ergenden oluĢmaktadır. 

Kontrol grubunu, daha önce herhangi bir psikiyatrik baĢvurusu ve psikotrop ilaç 

kullanımı olmayan araĢtırmanın dıĢlama ölçütlerini karĢılayan, okul baĢarısının sınıf 

ortalaması düzeyinde olduğu ifade edilen, araĢtırma grubundaki çocuk ve ergenlerin, 

araĢtırmaya katılmak isteyen arkadaĢları arasından 21 sağlıklı gönüllü 

oluĢturmaktadır. AraĢtırma grubuna zeka testi (WISC-R),  araĢtırma ve kontrol 

grubundaki çocuk ve ergenlere; Okul Çağı Çocukları Ġçin Duygulanım Bozuklukları 

ve ġizofreni GörüĢme Çizelgesi ġimdi ve YaĢam Boyu ġekli Türkçe Uyarlaması 

(ÇDġG-ġY), Çocuk ve Gençler için Duygulanım Bozukluğu ve ġizofreni Ölçeği-

ġimdi ve YaĢam boyu Versiyonu Ağır Duygudurum Düzensizliği Modülü Türkçe 

Uyarlaması uygulanarak tanı grupları belirlenmiĢ, YenilenmiĢ Conners Anne-Baba 

(YCABDÖ-UF) ve Öğretmen Uzun Formu (YCÖDÖ-UF) ile davranıĢ örüntüleri 

karĢılaĢtırılmıĢ, Ġz Sürme Testi, Stroop Testi TBAG Formu ve Kelime Akıcılığı ve 

Kategori Adlandırma Testleri ile nöropsikolojik performansları karĢılaĢtırılmıĢtır. 

Sonuçlar: ADD tanısı konulan çocuk ve ergenlerin yarısının boĢanmıĢ 

ailelerden oluĢtuğu, %62.5 gibi yüksek oranda DEHB eĢ tanısı konulduğu, çoğunun 

yaĢam boyu 2 ya da daha fazla eĢ tanıya sahip olduğu, KOKGB‟nin yerini yaĢ 
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ilerledikçe Unipolar Depresyon ve Anksiyete Bozukluğu aldığı görülmektedir. ADD 

tanılı çocuk ve ergenlerin %92 olan eĢ tanı oranının zamanla azalmadığı ve 

ailelerinde yakın akrabalarında psikiyatrik eĢ tanı olup olmamasından etkilenmediği 

anlaĢılmaktadır. Özellikle annelerin doldurdukları YCABDÖ-UF‟de “KarĢı gelme”, 

“hiperaktivite”, “sosyal problemler”, “DEHB Ġndeksi”,  “huzursuzluk-impulsivite”, 

“duygusal değiĢkenlik” ve “huzursuzluk-impulsivite” ve “duygusal değiĢkenlik” alt 

ölçek puanlarının toplamından oluĢan “Global Ġndeks Toplam” alt ölçeklerinde; 

ADD grubu ortalama puanları DEHB grubu ortalama puanlarından anlamlı Ģekilde 

yüksek çıkmıĢtır. Ġz Sürme Testi B Bölümü süre ve hata puanlarında ve Stroop Testi 

TBAG Formu Bölüm 5 süre ve hata puanlarında, DEHB grubunun performansı ADD 

ve kontrol grubundan düĢüktür. Sözel akıcılığın değerlendirildiği Kelime Akıcılığı 

Testi‟nde DEHB ve ADD grupları kontrollerden daha kötü ama birbirleriyle benzer 

performans sergilerken, Kategori Adlandırma Testleri‟nde gruplar arasında 

performans farkı bulunmamıĢtır.  

TartıĢma: ÇalıĢmamızda, daha çok “soğuk” yönetici iĢlevleri ölçen 

nöropsikolojik testler kullanılmıĢ olup, karmaĢık dikkat, planlama, set değiĢtirme, 

tepki ketlemenin değerlendirildiği Ġz Sürme Testi‟nde, DEHB grubunun performansı 

ADD ve kontrol gruplarından anlamlı Ģekilde düĢük bulunurken, orbitofrontal 

korteksin iĢlevleriyle iliĢkili olan karmaĢık dikkat ve tepki ketlemenin ölçüldüğü 

Stroop Testi TBAG Formu‟nda DEHB grubu kısmen diğer gruplardan daha kötü 

performans sergilemiĢtir. Sözel akıcılık testlerinde DEHB grubu ile ADD grubu 

performansları benzerlik göstermiĢtir. Hiperaktif, dürtüsel ve motivasyonel, ödülle 

iliĢkili süreçlerde bozukluklara sahip olduğu düĢünülen bu klinik gruplardaki 

(DEHB, ADD, BB) çocuk ve ergenlerin birbirlerinden ve sağlıklı kontrollerden daha 

net sınırlarla ayrılabilmesini sağlamak için “soğuk” yönetici iĢlev bozuklukları ile 

dengelenmiĢ duygusal bileĢenleri olan “sıcak” yönetici iĢlev bozukluklarının 

beraberce ölçüldüğü daha geniĢ örneklemli çalıĢmaların yapılmasının gerektiği 

anlaĢılmaktadır. Benzer semptomatolojileri olan ve sıkça biniĢiklik gösteren bu 

kategorik tanıların, etyolojilerinin, ailesel yüklülüklerinin, genetik özelliklerinin, 

psikopatolojilerinin, nörokognitif profillerinin yeni yapılacak olan çalıĢmalarla 

aydınlatılması, bu bozuklukların tanı ve tedavisinde geliĢmelere imkan sağlayacaktır. 
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8. SUMMARY 

 

COMPARISON OF NEUROPSYCHOLOGICAL PERFORMANCES OF 

CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH ATTENTION DEFICIT 

HYPERACTIVITY DISORDER AND SEVERE MOOD DYSREGULATION 

 

Introduction: In this research, we aimed to investigate the similarities and 

differences in neuropsychological test performances, demographic features, 

psychiatric co-morbidities and behavioural patterns of children and adolescents with 

ADHD Combined type and SMD. 

Method: Research group is composed of 134 children and adolescents (89 

with ADHD Combined type, 24 with SMD and 21 healthy controls) age 7 to 18 years 

who consecutively applied to Ankara University School of Medicine Child and 

Adolescent Psychiatry Department, met the research criterias and who did not have a 

premature birth history, birth complication, head trauma, neurologic illness, chronic 

illness, uncorrected vision or hearing defect, specific learning difficulties, 

psychotropic drug history and mental retardation (IQ≤80). Control group was 

composed of 21 healthy volunteers whose academic success is known as on the 

average level, who met research exclusion criterias, did not have a psychiatric 

application and a psychotropic drug usage, among the friends of the children and 

adolescents in the research groups, willing to participate in the research. Wecshler 

Inteligence Scale for Children-Revised (WISC-R) was applied to research groups 

and the groups were are identified by using K-SADS-PL (Schedule for Affective 

Disorders and Schizophrenia for School Aged Children- Present and Lifetime 

version) and K-SADS-SMDM (Severe Mood Dysregulation Module). Behavioural 

patterns were compared by Conners Parent Rating Scale-revised long form (CPRS-

R:L) and Conners Teacher Rating Scale-revised long form (CTRS-R:L). 

Neuropsychological performances were compared by Trail Making Test, Stroop 

Test, Controlled Oral Word Association Test and Category Naming Tests. 

Results: It is observed that %50 of the children and adolescents with SMD 

were the children of divorced parents. Most of the Children with SMD had two or 

more lifelong psychiatric diagnosis and %62.5 of them had diagnosis of ADHD at 
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the same time. Opposiotional Defiant Disorder turned into Unipolar Depression and 

Anxiety Disorders as the age grows up. In SMD group, it was understood that the 

children‟s %92 rate of the psychiatric co-morbidities did not decrease in time and 

these children and adolescents‟ co-morbidities‟ rate was not affected by whether their 

relatives‟ having psychiatric diagnosis or not. In “oppositional”, “hyperactivity”, 

“social problems”, “ADHD Index”, “restless-impulsive”, “emotional lability” and 

“Conners Global Index” subscales of CPRS-R: L, especially filled by mothers, SMD 

group‟s average scores were significantly higher than that of ADHD group. In Trail 

Making Test Section B and Stroop Test Section 5, ADHD group‟s performances in 

time and error scores were lower when compared to SMD and control groups. In the 

Controlled Oral Word Association Test in which verbal fluency was evaluated, both 

ADHD and SMD groups showed worse performance than the control group, whereas 

showing similar performance with each other. There was not observed any 

performance differences between the groups in the Category Naming Test. 

Conclusion: In our study, most of the neuropsychological tests were used to 

evaluate the “cool” executive functions. In Trail Making Test, where joint attention, 

planning, set shifting, response inhibition was evaluated, the performance of ADHD 

group was significantly found lower than SMD and the control groups. ADHD group 

showed partially worse performance than the other groups in Stroop Test where joint 

attention and response inhibition associated with the orbitofrontal cortex functions 

were evaluated. In Verbal Fluency Tests, ADHD group‟s performance and SMD 

group‟s performance were found similar to each other. It is emerged that there is a 

need for researches which “cold” and relatively “hot” executive functions are 

involved in a balanced manner, where healthy controls will be compared to children 

and adolescents with SMD, ADHD and Bipolar Disorder in a large clinical sample. 

These researches will provide us to diminish these hyperactive, impulsive children 

known as having impairments in motivational and reward-related processes, from 

each other more clearly. The illumination of etiologies, familial aggregation, genetic 

features, pathophysiology and neurocognitive profiles of these similar and frequently 

overlapped categoric diagnosis by new researches, will enable to improve the 

diagnosis and treatment of these disorders. 
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10. EKLER 

 

EK 1: SOSYODEMOGREFĠK VERĠ FORMU 

 

ÇOCUK/ERGENĠN 

ADI-SOYADI: 

DOĞUM TARĠHĠ (gün/ay/yıl): 

CĠNSĠYETĠ: 

OKULU VE SINIFI: 

EL TERCĠHĠ: 

KARDEġ SAYISI: 

EBEVEYNĠNĠN MEDENĠ DURUMU: 

TELEFONU: 

AĠLE YAPISI (çekirdek/geniĢ/varsa; ebeveyn kaybı/boĢanma/ölüm/ayrılık): 

 

AĠLESĠNDE VE AKRABALARINDA PSĠKĠYATRĠK HASTALIK ÖYKÜSÜ: 

 

ANNESĠNĠN YAġI: 

ANNESĠNĠN EĞĠTĠMĠ (yıl olarak): 

ANNESĠNĠN MESLEĞĠ: 

 

BABASININ YAġI: 

BABASININ EĞĠTĠMĠ (yıl olarak): 

BABASININ MESLEĞĠ: 
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EK 2: AĞIR DUYGUDURUM DÜZENSĠZLĠĞĠ MODÜLÜ  
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95 

EK 3: YENĠLENMĠġ CONNERS EBEVEYN VE ÖĞRETMEN 

DERECELENDĠRME ÖLÇEKLERĠ  

 

  



96 
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EK 4: NÖROPSĠKOLOJĠK TESTLER 
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