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ÖZET 

Toklu, Ç. Eskişehir İli Merkez İlçelerinde İlköğretim Çağı Çocuklarda Dikkat 

Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Yaygınlığı ve Risk Etmenleri, Eskişehir 

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Tezi, Eskişehir, 2016. Bu çalışmada 

Eskişehir İli Merkez İlçelerinde ilköğretim çağı çocuklarda DEHB (Dikkat Eksikliği 

ve Hiperaktivite Bozukluğu) ve alt tiplerinin yaygınlığının saptanması ile DEHB ve 

alt tiplerini yordayabilecek olası risk etmenlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırma basit rastgele örnekleme yöntemi ile seçilmiş 10 ilkokul ve 8 ortaokuldan, 

toplam 3230 ilkokul, 2800 ortaokul öğrencisi ile yürütülmüştür. Çalışmaya katılan 

çocukların ebeveynlerine sosyodemografik veri formu, ebeveyn ve öğretmenlere 

Çocuk ve Ergenlerde Davranım Bozuklukları için DSM IV’e Dayalı Tarama ve 

Değerlendirme Ölçeği verilmiştir. Ölçekler değerlendirilirken sıklık saptanmasında 

aile ve öğretmenin, aynı öğrenci için doldurmuş oldukları ölçeklerin ikisinde de 

yeterli puanı almak gerekliliği göz önünde bulundurulmuştur. Buna göre çalışmaya 

dahil edilmiş olan 3329 çocuk ve ergenin %4,4’ünde DEHB saptanmıştır. Alt 

tiplerde DEHB-D (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu-Dikkat Eksikliği 

Baskın Tip) yaygınlığı %2,3, DEHB-H (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite 

Bozukluğu-Hiperaktivite ve Dürtüsellik Baskın Tip) yaygınlığı %1,3 ve DEHB-B 

(Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu-Bileşik Tip) yaygınlığı %0,8 olarak 

saptanmıştır. DEHB ve alt tipler için erkek cinsiyetin belirgin bir risk etmeni olduğu 

görülmüştür. Ayrıca annenin ev hanımı olması, tek ebeveynli çocuk olma, annenin 

gebelikte sigara içmiş olması, grip/solunum yolu enfeksiyonu geçirmiş olması, ruhsal 

hastalık öyküsü, çocukta kronik hastalık varlığı, çocukta eş zamanlı epilepsi ve astım 

tanısının olması, DEHB ve alt tipler açısından risk etmenleri olarak tespit edilmiştir. 

Elde edilen sonuçlar ışığında DEHB oluşumunda risk oluşturan çevresel etmenlerin 

azaltılması için annelerin çalışmalarının desteklenmesi, gebelikte sigara kullanımının 

engellenmesi, gebelikte enfeksiyonlardan korunma gerekmektedir. Özellikle epilepsi 

ve astım gibi kronik hastalığı olan çocuklarında DEHB açısından riskli olduğu göz 

önünde bulundurulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, yaygınlık, risk 

           etmenleri, çocuk-ergen, ruh sağlığı  
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ABSTRACT 

TOKLU,C. The Prevalance And Risk Factors Of Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder Among Primary School Children In City Center Of 

Eskişehir, Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine Department of 

Child and Adolescent Psychiatry Speciality in Medicine Thesis, Eskişehir, 

2016.In this study, we aimed to identify the possible risk factors that might predict 

ADHD (attention deficit and hyperactivity disorder) and its subtypes and determine 

the prevalences in primary school age children in the central of Eskişehir Province. A 

total of 3230 students from 10 primary schools and 2800 students from 8 secondary 

schools were recruitedby simple random sampling method for the study. 

Sociodemographic data form were given to all parentsand the DSM-IV-Based Child 

and Adolescent Behavioral Disorders Screening and Rating Scale were completed 

both all parents and teachers. ADHD prevalence was detected in 4,4% of the 3329 

children and adolescents included in the study. The prevalence of the subtypes were; 

2,3% for ADHD-I (inattentive type), 1,3% for ADHD-HI (hyperactive-impulsive 

type), and 0,8% for ADHD-C (combine type). Male sexuality was a significant risk 

factor for ADHD and its subtypes. In addition, having a housewife mother and a 

single parent, history of smoking during pregnancy, history of influenza/other 

respiratory tract infection, history of mental illness, presence of a chronic disease in 

the child, and diagnosis for accompanying epilepsy or asthma in the child were also 

concluded as risk factors for ADHD and its subtypes. According to our findings, 

encouraging mothers for working, avoiding smoking and prevention from infection 

during pregnancy are essential in minimizing the environmental risk factors of 

ADHD. The relatively high risk of ADHD in children with chronic diseases such as 

epilepsy or asthma should also be kept in mind.  

Keywords: Attention deficit and hyperactivity disorder, prevalence, risk factor, child,

        adolescent, mental health. 
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1. GİRİŞ 

 

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) yaşa ve gelişim düzeyine 

göre uygun olmayan dikkatsizlik, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik ile kendini gösteren 

nörogelişimsel bir bozukluktur (1,2). En yaygın görülen çocukluk çağı ruhsal 

hastalıklardan biridir; okul başarısızlığı, ailede sorunlar, arkadaş ilişkilerinde 

sorunlar gibi belirtilere neden olur (3). Erişkinlik döneminde devam etmesi olasıdır, 

genellikle ailede, sosyal ortamda, akademik ortamda işlevselliği bozar (4,5,6).  

DEHB etiyolojisinde birçok çevresel ve genetik faktörlerin rol oynadığı kabul 

edilmektedir (6,7,8). 

Amerikan Psikiyatri Birliği verilerine göre DEHB okul çağı çocuklarının %3-

5’sinde görülmektedir (1). DSM-IV-TR sınıflamasına göre DEHB’nin 3 alt tipi 

vardır: dikkatsizliğin baskın olduğu tip (DEHB-D), hareketlilik ve dürtüselliğin 

baskın olduğu tip (DEHB-H) ve bileşik tip (DEHB-B) (1,2,6). Klinik örneklemde 

kız/erkek oranı 9/1 iken, toplum örnekleminde 3/1 olarak bildirilmiştir. Bu farklılığın 

erkeklerde aşırı hareketlilik belirtilerine daha fazla rastlanmasına ve bu nedenle 

tedavi başvuru sıklığının daha fazla olmasından kaynaklanabileceği düşünülmüştür 

(9,10). Yapılan araştırmaların çoğunda sırasıyla en sık DEHB dikkat eksikliği baskın 

tip, DEHB kombine tip, DEHB hiperaktivite-dürtüsellik baskın tip görülmektedir. 

Erkeklerde her 3 alt tipin kızlara oranla daha sık görüldüğü, kızlarda DEHB dikkat 

eksikliği baskın tipin diğer alt tiplere göre daha sık görüldüğü belirtilmiştir (10,11). 

DEHB epidemiyolojisi hakkında 2012 yılında yapılan bir meta analiz çalışmasında; 

hiperaktivite-dürtüsellik baskın tip sıklığının okul öncesi dönem sonrası azaldığı, 

ancak dikkat eksikliği baskın tip sıklığının arttığı ve alt tipler arasında birbirine geçiş 

olabileceği bildirilmiştir (10,11). 

Yaygınlık çalışmalarının sonuçları, kimden bilgi alındığı, işlevsellikte 

bozulmanın değerlendirilmesi ve araştırmanın uygulandığı bölgeye göre 

değişmektedir (2,10,12,13). Türkiye’de yapılan farklı araştırmalarda ilkokul 

çağındaki çocuklarda DEHB sıklığının %5–13 arasında değiştiği saptanmıştır 

(14,15). Diğer ülkelerde de sıklık  %2-%17 gibi bir aralıkta bildirilmektedir (16).  

DEHB’nin erken tanı ve tedavisine yönelik stratejilerinin geliştirilmesinde 

daha çok epidemiyolojik veriye gerek duyulmaktadır (10,17). DEHB’nin 
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epidemiyolojisi konusunda tüm dünyada çok sayıda araştırma yapılmıştır. Son 

yıllarda yapılan kapsamlı bir meta analiz çalışmasında DEHB’nin tüm dünyadaki 

ortalama yaygınlığının %5.29 olduğu gösterilmiştir (10,17). Ancak DEHB’nin 

sıklığının belirlenmesine yönelik araştırmalara tek tek bakıldığında %0,2-0,4 ile 

%23,4-27 gibi farklı sonuçların ortaya çıktığı görülmekte ve bu sonuçlar DEHB 

epidemiyolojisi ile ilgili olarak görüş birliği bulunmadığını göstermektedir. (10,18). 

DEHB tanısı için yaygın olarak DSM-IV-TR ve ICD-10 (1,19) tanı ölçütleri 

kullanılmaktadır. Tanısal süreç anne, baba ve öğretmenlerin görüş ve gözlemlerine 

bağlıdır ve tanıya özgü laboratuvar testleri bulunmamaktadır (20). 

Çocuklarda görülen ruhsal bozuklukların tespit edilmesi, tedavi edilmesi ve 

önlenmesi bu yaş grubundaki mevcut sıkıntıların ortadan kaldırılması kadar erişkin 

yaşamdaki işlevselliğin arttırılması açısından da önemlidir (10,21). Çalışmamızda 

özellikle çocukluk çağı ruhsal hastalıkları içinde sık görülen DEHB’nin Eskişehir il 

merkezindeki 6-15 yaş grubu çocuk ve ergenlerdeki yaygınlığı ve etiyolojide yer 

alabilecek risk etmenleri ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.  



3 

 

 

 

2. GENEL BİLGİLER 

 

2.1. Tanım ve Tarihçe 

Dikkat, konsantrasyon, hareketlilik ve dürtü kontrolü alanlarındaki sorunlarla 

karakterize olan Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), çocukluk 

çağının en sık görülen psikiyatrik bozukluklarındandır (2,22). Tedavi edildiği zaman 

düzelme sağlanması, tedavi edilmediğinde önemli psikiyatrik ve sosyal sorunlara yol 

açmasıyla birlikte, zamanla hastalığın daha iyi tanınmasına rağmen etiyoloji ve 

patofizyoloji hakkındaki kısıtlı bilgiye sahip olunması hastalığa olan ilgiyi 

artırmaktadır (23). 1990’larda DEHB’nin yaşam boyu devam eden bir bozukluk 

olduğunun öğrenilmesi ile birlikte çocukların yanı sıra ergen ve erişkinlerle ilgili 

yapılan çalışmalar da artmaya başlamıştır. Ayrıca DEHB’nin biyolojik temelli bir 

bozukluk olduğunun anlaşılması ile moleküler, genetik, nörokimyasal ve 

görüntüleme çalışmaları artmıştır (22,24). 

Belirtiler yaşamın erken döneminde başlamasına rağmen tanı, düzenli 

öğrenim için gerekli dikkat süresi ve yoğunlaşmanın gelişmesinin beklendiği ilkokul 

yıllarına kadar gecikebilmektedir. 

Bugün psikiyatride yaygın olarak kullanılan DSM sınıflaması içinde DEHB 

tanısına ilişkin ilk tanımlamalar ise 1968’deki DSM-II’de yapılmış ve “Çocukluğun 

Hiperkinetik Reaksiyonu” olarak adlandırılmıştır. 1980’de yayımlanan DSM-III’de, 

“Dikkat Eksikliği Bozukluğu” olarak adlandırılmıştır.  Dikkat Eksikliği Bozukluğu  

(DEB)  hiperaktiviteli ve hiperaktivitesiz olarak ikiye ayrılmıştır. DSM-III-R ile 

birlikte  “Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu” olarak ifade edilmiştir. DSM-

IV’te tanı ölçütlerinde bazı değişiklikler yapılarak aynı adla anılmaya devam etmiştir 

(2,25). DSM-IV TR’de DEHB “Dikkat Eksikliği ve Yıkıcı Davranış Bozuklukları” 

genel başlığı altında verilmektedir. DEHB 3 alt tipi ve 18 belirtisi ile tanımlanmış 

olup; tanı için her bir belirti kümesindeki dokuz maddeden altısının bulunması 

zorunluluğu getirilmiştir. Belirtilerin en az 6 aylık bir süre boyunca devam etmesi ve 

bu belirtilerin anlamlı olabilmesi için yaşa ve gelişim düzeyi ile uygun olmayan bir 

şekilde belirgin ve şiddetli olması gerekliliği vurgulanmıştır Tanı için belirtilerin en 

az iki ortamda  (ev,  okul ya da işyeri gibi)  ortaya çıkması,  bireyin günlük 

işlevselliğini bozması vebelirtilerden en azından bazılarının 7 yaşından önce 
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başlamış olması gerekmektedir (1,2). DSM-V’e göre çocuklarda DEHB tanısı için 

günlük işlevselliğin çeşitli alanlarını bozacak şekilde dokuz dikkat eksikliği 

belirtisinden ve/veya dokuz hareketlilik-dürtüsellik belirtisinden – her bir alanı için – 

en az 6’sının karşılanması, geç ergenlik döneminde ve erişkinlikte ise 5’inin 

karşılanması gereklidir. Belirtiler 12 yaşından önce başlamış olmalıdır ve en az 6 

aydır var olmalıdır (26). 

DSM-IV’e göre DEHB olarak adlandırılan bu bozukluk Dünya Sağlık 

Örgütü’ne ait sınıflama sistemi olan ICD-10’da ise Hiperkinetik Bozukluk olarak 

adlandırılmıştır. ICD-10’da hiperkinetik bozukluk tanısı için belirtilerin 5 yaşından 

önce başlaması, hemen her alanda dikkat süresi ve yoğunluğuna ilişkin sorunların 

bulunması ve aşırı motor hareketliliğin görülmesi belirtilmiştir. ICD-10’da ek olarak, 

sıklıkla motor ve dil gelişiminde de gecikme olduğu ifade edilmiştir. ICD-10 ayrıca 

hiperkinetik davranım bozukluğu adıyla DSM-IV ölçütlerine göre Davranım 

Bozukluğu (DB) eştanısı olan DEHB ile hemen hemen aynı ölçütlere sahip bir 

bozukluğu da tanımlamıştır (19). ICD-10 ile DSM- IV tanılandırma sistemleri 

arasındaki bu farklar DSM-IV’ün kullanıldığı sıklık çalışmalarında görülen daha 

yüksek sıklık rakamlarını açıklayabilir (2,12,19). 

 

2.2. Epidemiyoloji 

Psikiyatride epidemiyolojinin temel amacı ruhsal bozuklukların yaygınlıkları, 

zaman, yer ve kişiye göre değişimlerini saptamakla birlikte bu bozuklukların 

nedenleri,   gidişleri ve sonuçlarının da ortaya çıkarılmasına katkı sağlamaktır. 

Yaygınlık tahmin oranı kullanılan tanı ölçütleri, bilgi kaynağının kim olduğu, 

işlevsellikte bozulmanın değerlendirilip değerlendirilmemesi ve araştırmanın 

uygulandığı coğrafik bölgeye göre değişmektedir (10,12,13,27). DSM-IV kriterlerine 

göre bu sendromun sıklığı   %3 ve %5 arasında belirtilmektedir (1,2). Yazındaki 

mevcut bilgilerin çoğu klinik çalışmaların sonuçlarına dayanmaktadır. Bu veriler 

toplum örneklemini yeterince temsil etmemektedir. Toplum temelli çalışmalarda 

örneklem küçük olsa dahi temsil ettiği toplum hakkında geniş bilgiler sunmaktadır. 

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun sıklığına ilişkin yapılan 

çalışmalarda farklı ülkelerden farklı oranlar bildirilmekte, %2-%17 arasında geniş bir 

aralık belirtilmektedir (16). Dünya genelinde birleştirilmiş yaygınlık oranı  %5,29 
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olarak belirtilmiştir (10,12). Sadece çocuklar değerlendirildiğinde oran %6,48‘dir 

(9,12). Araştırmalarda cinsiyete göre bulgular da farklılık göstermektedir. Bazı 

çalışmalarda erkeklerde hiperaktivite, kızlarda dikkat eksikliği ile ilgili belirtilerin ön 

planda olduğu belirtilmekte iken (28), tüm alt tiplerin erkeklerde daha fazla olduğunu 

belirten çalışmalar da vardır (29,30,31). 

Froeliech ve ark.’nın 2007 yılında 8-15 yaş arası 3082 çocuk ve ergen ile 

yaptıkları çalışmada sadece aile ile klinik görüşme yapılarak bilgi alınmış ve %8,7 

oranında DEHB saptanmıştır (30). Ponde ve ark.’nın 2007 yılında Brezilya’da 6-17 

yaş arası 774 çocuk ve ergenle sadece öğretmenden alınan bilgilerle yaptıkları 

çalışmada DEHB yaygınlığı %6,7 olarak saptanmıştır (32). 2007 yılında Hebrani ve 

ark. 5-6 yaşlarındaki 1083 çocukla DEHB yaygınlığını saptamak üzere bir çalışma 

yapmış, aile, ebeveyn ve çocuktan bilgi alınan bu çalışmada DEHB yaygınlığı %12,3 

olarak bulunmuştur (33). Nijerya’da 2007 yılında Adevuya ve ark. tarafından yapılan 

çalışmada 6-12 yaş arası çocuklarda DEHB yaygınlığı %8,7 olarak saptanmıştır (34). 

Ruchkin ve ark. 2008 yılında Rusya’da 12-17 yaş arası DEHB yaygınlığını 

erkeklerde %9,2, kızlarda %3,6 olarak saptamışlardır (35). Montiel ve ark. 2008 

yılında Venezuela’da 4-12 yaş arası 1535 çocuk ve ergenle yaptıkları çalışmada 

%10,0 oranında DEHB yaygınlığı saptamışlardır (36). Alyahri ve ark. (2008) 

Yemen’de 7-10 yaş arası çocuklarda DEHB yaygınlığını %1,3 olarak saptamışlardır 

(37). Birleşik Arap Emirlikleri’nde Eapen ve ark. tarafından 2009 yılında yapılan 

yaygınlık çalışmasında 5-16 yaş arası çocuk ve ergenlerde ailelerin bildirimine göre 

%4,1, öğretmenlerin bildirimine göre %3,4 oranında DEHB saptanmıştır (38). 

İngiltere’de 2010 yılında Alloway ve ark. 10 yaşındaki çocuklarda öğretmen 

bildirimlerine göre %8,0 oranında DEHB saptamışlardır (39). 2010 yılında Alqahtani 

ve ark. 7-9 yaş arası çocuklarda %2,7 oranında DEHB saptamışlardır (40). 2010 

yılında Yunanistan’da Skounti ve ark.’nın yaptıkları çalışmada 6-11 yaş arası 

çocuklarda DEHB yaygınlığı %6,0 olarak bulunmuştur (41). İran’da 2010 yılında 

yapılan iki çalışmada Amiri ve ark. 7-15 yaş arası DEHB yaygınlığını %9,7 (42), 

Talaei ve ark. 7-9 yaş arası DEHB yaygınlığını %15,2 olarak saptamışlardır (43). 

2011 yılında Fransa’da Lecendreux ve ark. 6-12 yaş arası çocuklarda sadece aile 

bildirimlerine göre %3,5 oaranında DEHB yaygınlığı bulmuşlardır (44). 2011 yılında 

Ambuabunos ve ark. Nijerya’da 6-12 yaş arası çocuklarda DEHB yaygınlığını %7,6 
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(45), Sanchez ve ark. Panama’da 6-11 yaş arası DEHB yaygınlığını %7,4 (46), 

Gomez ve ark. Malezya’da 6-12 yaş arası DEHB yaygınlığını %1,61 (29) ve 

Tashakori ve ark. İran’da 5-6 yaş arası DEHB yaygınlığını %24,6 (47)olarak 

saptamışlardır. 2012 yılında Richa ve ark. Lübnan’da 6-10 yaş arası 1000 çocukla 

yaptıkları çalışmada DEHB yaygınlığını %3,2 olarak bulmuşlardır (48). 

Türkiye’de yapılan yaygınlık çalışmaları gözden geçirildiğinde Şenol ve 

arkadaşlarının 1997’de yaptıkları yaygınlık çalışmasında Gazi Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Polikliniği'ne başvuran 1556 çocuk ve ergen DSM- IV 

tanı ölçütleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Başvurular içinden Dikkat Eksikliği ve 

Yıkıcı Davranış Bozuklukları (DEYDB) tanılarından birini alan toplam 270 (% 17,4) 

çocuk belirlenmiş, DEYDB, polikliniğe başvurular arasında en sık görülen bozukluk 

olarak bulunmuştur. DEYDB örnekleminin % 50'si Dikkat Eksikliği Hiperaktivite 

Bozukluğu, % 40'ı Davranım Bozukluğu ve % 10'u da Karşı Gelme Bozukluğu 

(KGB) olarak belirlenmiş, DEHB tanısı alan çocukların % 54'ü, DB tanısı alan 

çocukların % 31 'i ve KGB tanısı alan çocukların % 55,8'i DEYDB grubundan diğer 

bir bozukluğun tanısını da almıştır. Genel olarak bu çocukların yarısı ise diğer DSM-

IV tanıları ile eş hastalanma göstermişlerdir (49). 

Özcan ve ark. Malatya il merkezinde 3002 ilköğretim öğrencisi ile yaptıkları 

yaygınlık çalışmasında sınıf öğretmenlerine gözlem formu göndermiş, öğretmen 

tarafından dikkat eksikliği, huzursuzluk ve yerinde duramama tanımlanan 411 

öğrenci içinden sistematik örneklem yöntemi ile 50 kişi belirlemişlerdir. Bu 50 

öğrenciden 43 tanesi ile klinik görüşme yapılmış ve DSM-IV tanı ölçütlerine göre 

DEHB yaygınlığı %9,5, erkeklerin oranı %73,3, kızların oranı %26,7 ve erkek/kız   

(E/K)   oranı 2,75 olarak bildirilmiştir.   Alt tiplerin dağılımı DEHB-D   %   6,7,   

DEHB-H   %26,7 ve DEHB-B   %66,7 olarak belirlenmiştir (50). 

Mukaddes ve ark. yaşları 7-9 arasında değişen ilköğretim çağında 620 (286 

kız, 334 erkek) çocuğa “Çocuk Davranış Değerlendirme Ölçeği” uygulamış, ölçek 

sonuçlarına göre 94 çocuğu klinik görüşmeye çağırmışlardır. Bunlardan 87'si 

görüşmelere katılmış, DSM-III-R'a göre yarı yapılandırılmış görüşme ile 

değerlendirmişlerdir. Klinik değerlendirme sonucunda DEHB yaygınlığı %5, 

KOKGB (Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu) %2,2, DB (Davranım Bozukluğu) 

%0,16 olarak belirlenmiştir. Olguların %36’sında komorbidite belirlenmiştir (14). 



7 

 

 

 

Erşan ve ark.2004 yılında Sivas il merkezinde yaptıkları biryaygınlık 

çalışmasında 6-15 yaş aralığında 2000 ilköğretim öğrencisinin oluşturduğu bir 

örneklem grubuyla çalışmışlarıdır.  Örneklem grubunun ebeveyn ya da 

öğretmenlerine DSM-IV Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve Karşıt Olma 

Karşı Gelme Bozukluğu tanı ölçütlerine göre hazırlanmış anketler verilmiştir. 

Çalışmanın tamamlama oranı %71,25 olarak saptanmıştır. Çalışma sonucunda 

DEHB yaygınlığı %8,1 oranında bulunmuştur. Alt tiplere bakıldığında DEHB-D alt 

tipi için %2,6, DEHB- H alt tipi için %3,3, DEHB-B alt tipi için %2,2 oranında 

prevelans bulunmuştur. KOKGB yaygınlığı %11,5 oranında saptanmış, DEHB ile 

KOKGB’nin birlikte görülme oranı %52,2 olarak bulunmuştur (51). 

2006 yılında Taşkın ve arkadaşları tarafından yapılan araştırmada İstanbul’da 

iki ilköğretim okulunda eğitim görmekte olan 1676 çocuğun DEHB belirtileri 

Conners Anababa Derecelendirme Ölçeği (CADÖ) ve DSM-IV DEHB belirti listesi 

ile, davranış özellikleri ise Çocuk ve Ergenlerde Davranış Değerlendirme Ölçeği 

(ÇDDÖ) kullanılarak değerlendirilmiştir. Çocukların sosyal, akademik ve davranışsal 

alanda işlevselliklerini değerlendirmek için öğretmen ve ebeveynlere kendileri 

tarafından doldurulan ölçek verilmiştir. DEHB belirtilerinin sayısı ve şiddeti DSM- 

IV ölçütlerine göre DEHB belirlenmesine yetecek düzeyde olanların oranı %4,77, 

E/K oranı ise 2,2/1 bulunmuştur. Alt tiplerin tüm örneklem içinde sıklığı ve E/K 

oranları DEHB-D %1,85 (E/K:4,l/1), DEHB-H %1,9 (E/K:1,1/1), DEHB-B %1,02 

(E/K:3,2/l) olarak saptanmış, DEHB-D grubunun yaş ortalaması diğer iki gruba göre 

daha yüksek bulunmuştur (52). 

Gül ve ark. 2010’da Trabzon’da yaptıkları çalışmada 6-12 yaş aralığındaki 

ilköğretim öğrencilerinde DEHB ve eşlik eden KOKGB, DB sıklığını belirlemeyi 

amaçlamışlar, toplam 1500 ilköğretim çağındaki çocuğun ebeveyn ve öğretmenlerine 

Çocuk ve Ergenlerde Davranım Bozuklukları için DSM-IV’e Dayalı Tarama Ölçeği 

göndermişler, bunlardan 1126'sı (%75,1) toplanmış ve değerlendirmişlerdir. DEHB 

yaygınlığı %8,6 ve alt tip dağılımları sırasıyla dikkat eksikliği %1.6, hiperaktif/ 

impulsif tip %6,1 ve bileşik tip %0,9 olarak bulunmuştur. Erkeklerde DEHB oranı 

%12,8, kızlarda DEHB oranı %3,7, erkek/kız oranı DEHB’nin tüm alt tipleri için 

3,5/1 olarak saptanmıştır. KOKGB yaygınlığı %14,1 ve davranım bozukluğunun 

sıklığı %4,4 olarak bildirilmiştir. DEHB olan olgularda KOKGB sıklığı %57,5 ve 
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DB sıklığı %20,6’dır. Gül ve ark. bu çalışmanın sonucunu DEHB yaygınlığının 

erkeklerde daha sık olduğu, alt tiplere göre dağılımının diğer çalışmalardan farklı 

olarak saptandığı,   bu farkın Türk toplumunda çocuğa yönelik yaşa bağlı tutumlar, 

beklentilerle ilişkili kültürel farklarla şekillenebileceği şeklinde yorumlamışlardır 

(31). 

Ülkemizde yapılan en kapsamlı çalışmada İzmir’de ilkokul 2.sınıf 

öğrencilerinde 2.sınıftan başlayarak DEHB yaygınlığının boylamsal olarak 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Belirlenen okul örneklemiyle, iki kademeli 

değerlendirme (tarama sonrası olguların seçilmesi) yöntemiyle, DSM-IV tanı 

ölçütleri kullanılarak, yarı yapılandırılmış tanı görüşmesi kullanılarak (K-SADS), 

çocuk, ebeveyn ve öğretmenden bilgi alınarak, kısa WISC-R ile mental 

değerlendirme yapılarak ve bozulma kriterleri göz önüne alınarak yapılan bu 

çalışmada DEHB yaygınlığı ilk yıl için %13,8, 2.yıl için %12.53, 3.yıl için %12,22, 

4.yıl için %12,91 olarak saptanmış, 4 yılın ortalaması alındığında DEHB yaygınlığı 

%12,7 olarak bulunmuştur (15). 

Yazında Eskişehir iline ait toplum örneklemindeki DEHB yaygınlığı ve eş 

tanılara ait veri saptanamamıştır. 

Polancyzk ve ark. tarafından 2007’de yapılan sistematik gözden geçirme ve 

geniş kapsamlı meta analiz çalışmasında DEHB’nin dünyadaki ortalama (pooled) 

yaygınlığı 5.29% olarak saptanmıştır (10,12). Bu çalışmada Ocak 1978 ve Aralık 

2005 arasında yayınlanan 9105 abstract gözden geçirilmiştir. Aralarından örneklemi 

18 yaş ve altı ile sınırlı olan, genel popülasyon (ev, doğum kayıtları) veya okuldan 

seçilen, DSM (III, III-R veya IV) ya da ICD (9-10) tanı sistemleri kullanılarak 

DEHB yaygınlığının hesaplandığı 102 çalışma değerlendirmeye alınmıştır. DEHB 

sıklığındaki farklılığın coğrafik nedenlerden çok araştırmalarda kullanılan tanı 

sistemine, kullanılan yönteme, bilgi kaynağına ve tanısal şartların (bozulma kriteri) 

aranıp aranmadığına bağlı olduğu gösterilmiştir. Bu meta analiz araştırmasında 

bozulma kriterinin alınmadığı çalışmalarda DEHB yaygınlığının daha yüksek 

bulunduğu saptanmıştır. Tanı sistemi olarak DSM-IV kriterleri kullanıldığında DSM- 

III-R ve ICD-10 tanı kriterleri kullanılanlara göre daha yüksek DEHB yaygınlığının 

saptandığı görülmüştür. Sadece tek bilgi kaynağının kullanıldığı ya da sadece 

ölçeklerle tanı konulan çalışmalara kıyasla daha fazla kaynaktan bilgi alınarak 
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yapılan ve ölçeklerle değerlendirme sonrası klinik görüşme de yapılan çalışmalarda 

DEHB yaygınlığının daha düşük bulunduğu belirlenmiştir. DEHB yaygınlığındaki 

farklı sonuçların temelde metodolojik özelliklerden kaynaklandığı belirtilmektedir 

fakat Kuzey Amerika ve Avrupa arasında anlamlı farklılık olmadığı ancak bu iki kıta 

ile Orta Doğu ve Afrika arasında anlamlı farklılıkların bulunduğu eklenmiştir. Öte 

yandan bu meta analiz çalışmasında değerlendirmeye alınan 102 çalışmanın çoğunun 

Kuzey Amerika(32 çalışma) ve Avrupa’dan(32 çalışma) olması özellikle 

belirtilmiştir. Orta Doğu(4 çalışma) ve Afrika’dan(4 çalışma) toplam 8 adet 

çalışmanın değerlendirmeye alınmış olması coğrafik bölgelerden çok çalışma 

sayısının bu farklılıkta rol oynadığını düşündürmüştür (10,12). 2015’te çocuk ve 

ergenlerde psikiyatrik bozuklukların yaygınlığının araştırıldığı bir meta analiz 

çalışmasında (27 ülkeden 41 çalışma) tüm dünyada psikiyatrik bozukluk yaygınlığı 

ortalama %13,4, DEHB yaygınlığı ortalama %3,4 olarak bulunmuştur (53). 

Hem klinik örneklemde hem de epidemiyolojik örneklemde hastalığın kızlara 

oranla erkeklerde daha sık görüldüğü bilinmektedir. Epidemiyolojik örneklemde 

erkek-kız oranı 3/1 iken; klinik örneklemde 9/1 olarak bildirilmiştir. Bu farklılığın 

kızlarda davranışsal semptomlara erkeklerden daha az rastlanmasından ve tedavi 

başvuru sıklığının erkeklerde daha fazla olmasından kaynaklanabileceği 

düşünülmüştür (2,9,10,22,54). 

DEHB sıklığına ilişkin farklı sonuçların elde edilmesindeki en önemli 

nedenlerden birisi, araştırmalarda farklı tanı sistemlerinin kullanılmasıdır. Bilindiği 

gibi ICD-10’da DEHB tanısı konabilmesi için DEHB’nin üç temel bileşeni olan 

“dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik” alanlarındaki belirtilerin bir arada 

bulunması gerekmektedir. DSM-IV’te ise dikkat eksikliği ve hiperaktivite-dürtüsellik 

ayrı olarak ele alınmakta ve herhangi birisinden altı belirtinin bulunması tanı için 

yeterli olmaktadır (2,18). DSM-IV ve DSM-III-R karşılaştırıldığında da DSM-IV’e 

göre değerlendirildiğinde daha yüksek DEHB sıklığı elde edildiği bulunmuştur. Aynı 

örneklemin DSM-III-R ve DSM-IV’e göre değerlendirildiği iki çalışmada DSM-III-

R’ye göre elde edilen oranların (%7,3 ve %10,9) DSM-IV ölçütleri uygulandığında 

(%11,4 ve %17,8) belirgin şekilde artış gösterdiği gözlenmiştir. Kısacası DEHB 

sıklığı belirlenirken DSM-IV ölçütleri kullanıldığında en yüksek oranlar elde 
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edilirken DSM-III-R ve ICD-10 kriterleri temel alındığında daha düşük oranlar elde 

edilmektedir (10,18). 

Epidemiyolojik çalışmalarda klinik görüşme veya ölçeklerin 

değerlendirilmesi yöntemleri kullanıldığı görülmektedir. Sadece ölçeklerin 

değerlendirilmesiyle tanı konan çalışmalarda klinik değerlendirme yapılanlardan çok 

daha yüksek DEHB sıklıkları elde edilmektedir. Ölçeklere bağlı olarak tanı konan 

çalışmalarda ebeveynden, öğretmenden veya her ikisinden bilgi alınan çalışmalar 

bulunmaktadır. İki bilgi kaynağının da aynı fikirde olması durumunda tanı konan 

çalışmalar “ve” kuralı, ikisinden birisi tarafından tanı ölçütleri karşılandığında tanı 

konan çalışmalar ise “veya” kuralını kullanan çalışmalar olarak adlandırılır (10,18). 

 

2.3. Etiyopatogenez 

DEHB genetik, biyolojik ve psikososyal faktörler gibi çoklu nedenleriolan bir 

ruhsal bozukluktur. Ancak bunların DEHB’ye hangi yollarla neden olduğu tam 

olarak anlaşılamamıştır (13,55). Tüm nöropsikiyatrik hastalıklarda olduğu gibi 

DEHB gelişimi de birden çok faktöre bağlıdır ve etiyolojisi tam olarak 

bilinmemektedir. Hastalığın daha iyi anlaşılması için, bozukluğu farklı boyutlarını 

ele alan çok sayıda araştırma yapılmaktadır. Bu çalışmaların odaklandığı alanlardan 

birisi de bozukluğun genetiği ve gen çevre etkileşimidir (2,13,22,56,57). 

DEHB'nin etiyolojisinde tek bir hipotez kabul görmemektedir. Hipotezlerin 

çoğuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bu konudaki hipotezlerin çoğu genetik, 

doğum ya da doğum sonrasında beyin işlevlerinde ortaya çıkan bozukluklar üzerinde 

dururken, bazı çalışmalar sosyalizasyon üzerinde durur. DEHB belirtilerinin 

sosyoekonomik düzeyi düşük,  ihmal edilmiş ya da istismara uğramış kişilerde daha 

fazla görülmesi DEHB’de çevresel etkilerin önemini destekler görünmektedir: 

Sosyalizasyon,  model alma,  olumsuz yaşam olaylarınınfazla olması, genetik 

etkenler (sosyal kayma), travmatik (tehlikeli ortamlarda bulunma), doğumsal 

nedenler (yetersiz perinatal bakım), santral sinir sistemi enfeksiyonları 

(sosyoekonomik nedenlerle immun sistemi daha çok baskı altında kalmış kişiler), 

zehirlenmeler (kurşun) ve beyin gelişimi DEHB oluşumunda önemlidir (55). 
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2.3.1. Genetik Etmenler 

Genetik etmenlerin, DEHB etyolojisinde önemli yeri vardır. DEHB’li 

çocukların birinci ve ikinci derece yakınlarında insidans artışı tespit edilmiştir (2). 

Aile çalışmaları, genetik katkının varlığını tutarlı şekilde göstermişlerdir. Faraone ve 

ark.’nın yaptığı çalışmada DEHB’li çocukların ebeveynlerinde DEHB için 2-8 kat, 

kardeşlerinde 3-5 kat risk artışı saptanmıştır (7,58).  

İkiz çalışmalarında monozigotik ikizlerde DEHB açısından konkordans oranı 

%50-80 iken dizigotik ikizlerde (ikiz olmayan kardeşlere benzer şekilde) bu oran 

%33 olarak saptanmıştır (59). Evlat edinme çalışmaları da DEHB’nda genetik 

geçişin araştırıldığı alanlardan birisidir. Yapılan araştırmalarda DEHB olan çocukları 

evlat edinen kişilerin, biyolojik ebeveynlere göre daha az DEHB belirtisi gösterdiği 

saptanmıştır (7). 20 ikiz çalışmasının gözden geçirildiği bir meta analiz çalışması 

sonucu ortalama kalıtılabilirliğin 0,79 olduğu belirtilmiştir (7). 

DEHB ile ilişkilendirilen 100’den fazla gen bölgesi olduğu belirtilmiştir (60). 

6q12, 16p13, 17p11, 4q13.1, 15q15, 7p13, 4q13.2, 5q33.3 ve 11q22 gibi birçok gen 

bölgesinin DEHB ile ilişkili olduğu belirtilmektedir (61). 

DRD4 (D4 Dopamin reseptör geni) ve DAT1 (Dopamin taşıyıcı geni-

SLC6A3)  genetik varyasyonları, şu ana kadar üzerinde en çok çalışılan genetik 

araştırmalardır (61). Her iki genetik varyasyon, DEHB’nin etyolojisinde pek çok 

çalışmada tutarlı şekilde ortaya konmuştur.  1991-2004 yılları arasında yapılan 

moleküler genetik çalışmaları gözden geçiren bir çalışmada, DEHB’nin 4 genle 

anlamlı ilişkisi bulunmuştur: Bu genler dopamin D4 ve D5 reseptörleri ve dopamin 

ve serotonin taşıyıcılarıdır.  Ayrıca dopamin beta hidroksilaz geni (DBH), serotonin 

1 B reseptörü (HTR1B) ve SNAP-25 genleri ile DEHB arasında istatistiksel olarak 

anlamlı ilişki saptanmıştır. Yapılan çalışmalarda, DEHB ile en fazla ilişkili bulunan 

gen DAT1’dir (62).  

DEHB benzeri belirtiler nadir görülen Turner Sendromu, Fragile X 

Sendromu, Velokardiyofasyal Sendrom, Williams Sendromu gibi bazı nörogenetik 

bozukluklarla birlikte görülebilmektedir. Bu sendromlar farklı genetik 

anormalliklerden kaynaklansa da, biyolojik yolaklarda DEHB semptomlarına yol 

açabilecek etkiler oluşturabilmektedir (63). 
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2.3.2. Nörotransmitterler 

Şizofreni, depresyon, alkol ve madde bağımlılığının yanı sıra DEHB’da 

dopaminin önemli rol oynadığı psikiyatrik hastalıklardan biridir (64).  Dikkat 

eksikliği hiperaktivite bozukluğunun patofizyolojisinden en çok dopamin ve 

norepinefrin sorumlu tutulmuştur. Bu güne kadarki hayvan deneyleri ve insan 

çalışmalarından elde edilen bilgiler DEHB'nin patofizyolojisinde frontostriatal ve 

frontoserebellar katekolaminerjik döngüdeki disregulasyonun önemli olduğu 

göstermiştir (58). DEHB’de dopamin ve noradrenalin azlığı veya disregülasyonu 

olduğu düşünülmektedir. Ayrıca beyin omurilik sıvısında (BOS) dopamin 

metabolitlerinin azlığı da saptanmıştır. Dopamin ve noradrenalin motivasyon, ilgi, 

öğrenme gibi uyarım ve odaklanmayla ilgili bilişsel işlevlerde rol oynar. 

Mezokortikal dopamin salınımı sözel akıcılık, dizisel öğrenme, uyanıklık, dikkatin 

korunması ve odaklanması, davranış önceliğinin belirlenmesi, davranışın 

belirlenmesi açısından önemlidir. Ayrıca adrenalin seviyesindeki değişiklikler lokus 

serolous nöronlarının inhibisyonunu bozarak dikkatsizlik, uykusuzluk ve bilişsel 

bozukluklar oluşturur (65). 

 

2.3.3 Yapısal ve Fonksiyonel Görüntüleme Çalışmaları 

Yapısal ve fonksiyonel nörogörüntüleme çalışmaları DEHB ile ilişkili 

nörobiyolojik bilgileri ortaya koymuştur (63,66).  

Yapısal görüntüleme ile yapılan çalışmalarda normal olgularla 

karşılaştırıldığında bu çocuklarda normal anatomik beyin asimetrisinin bulunmadığı 

görülmüştür. Ayrıca, korpus kallozum, nükleus kaudatus, globus pallidus ve putamen 

gibi beynin çeşitli bölgelerinde farklılıklar bulunmuştur. Örneğin korpus kallozumun 

bazı bölgelerinin normalden küçük, nükleus kaudatusun ise normal asimetrisinin 

olmadığı, kanlanması ve metabolizmasının düşük olduğu tespit edilmiştir. Yine, 

DEHB’li olgularda globus pallidus hacmi küçük bulunmuştur (23,63,66).  

Fonksiyonel beyin görüntüleme çalışmalarından elde edilen önemli 

sonuçlardan biri, DEHB’li olguların frontal bölge glukoz kullanımlarının düşük 

olmasıdır (23). Fonksiyonel görüntüleme çalışmalarında dikkati çeken bulgulardan 

biri de motivasyon ve tepki ketlenmesiyle ilgili dorsal anterior midsingulat kortekste 

DEHB’li bireylerde tepki ketlenmesini değerlendiren go/no go (başla/dur) testi 
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sırasındaki hipoaktivasyondur (67). DEHB’li çocuklar ve bu çocukların DEHB’li 

ebeveynleri incelendiğinde frontostriatal aktivasyon azalması ve bu bölgedeki beyaz 

cevher entegrasyonunda azalma tespit edilmiştir ve frontostriatal beyaz cevherdeki 

problemin ailesel geçişle ilgili olabileceği söylenmiştir (68). DEHB ile ilgili 

çocuklarda yapılan çalışmalar daha çok sayıda ve birbirleriyle tutarlı iken, 

erişkinlerde daha az sayıda ve birbiriyle çelişen sonuçlar bulan çalışmalar vardır. 

DEHB gelişimsel bir bozukluk olduğu için, ileri yaşlarda sadece DEHB belirtileri 

geçmeyenlerde görüntüleme bulgularında belirgin değişiklikler görülebileceği 

söylenmektedir (69). 

DEHB gelişiminde kalıtsallığın yaklaşık %60-80 oranında etkili olduğunun 

öngörülmesine rağmen, çevresel etmenlerin bozukluğun gelişiminde önemli olduğu 

çalışmalarda belirtilmektedir (70,71). Bu bulguların yanısıra perinatal nedenler, 

nörolojik hastalıklar, diyet alerjisi, çevresel toksinler ve psikososyal sebeplerin de 

etiyolojide rol oynayabileceğine dair ifadeler yazında mevcuttur. Obstetrik 

komplikasyonlar, prematürite, Frajil X gibi genetik anormallikler, hamilelikte sigara, 

alkol, uyuşturucu gibi maddelere maruz kalma gibi prenatal ve perinatal dönemdeki 

çevresel etkenler de DEHB oluşumunu kolaylaştırabilir (72).  

 

2.3.4. DEHB ve Ailesel Etmenler 

DEHB ile sosyoekonomik düzey arasındaki ilişki tam olarak açıklanamamış 

olsa da yüksek eğitim düzeyi olan ailelerin hastalık hakkında bilgili oldukları ve 

tedaviye başvuru oranlarının daha yüksek olduğu gözlenmektedir (1). Ailede 

işlevselliğin yeterince iyi olmaması, ailede psikiyatrik hastalık mevcut olması, 

arkadaş ilişkilerinin sorunlu olması, kendine güven duygusunun zayıf olması, 

akademik başarısızlık gibi faktörler DEHB sıklığı ve uzun dönemde ortaya 

çıkabilecek sorunlarla ilişkili bulunmuştur (17). Froehlich ve ark yaptığı bir 

çalışmada ekonomik olarak düşük seviyede olan ailelerde DEHB sıklığının 

artabileceğini, bunun nedeninin bu ailelerin çocuklarında prenatal ve/veya doğumsal 

ve çevresel risk etmenlerinin daha fazla görüldüğünü belirtmişlerdir (30). 

Offord ve ark.’nın yaptığı çocuk sağlığı çalışmasında, ailesel işlev 

bozukluklarının ve düşük gelir seviyesinin bir ya da fazla psikiyatrik bozukluk 

başlaması ve kalıcılığının göstergesi olabileceğini saptanmıştır (73). Bazı 
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çalışmalarda ise, annenin düşük eğitim düzeyinde olması, tek ebeveynlik ve düşük 

sosyal sınıfın DEHB için önemli yan etkenler olabileceği gösterilmiştir (59). 

Biederman ve ark. ailede kronik anlaşmazlık, aile bağlarının zayıflaması ve özellikle 

annede olmak üzere ebeveynlerdeki psikopatolojinin, kontrol ailelere göre DEHB’li 

ailelerde daha sık görüldüğünü göstermişlerdir. Ayrıca parçalanmış aile çocuklarında 

ve tek çocuk olanlarda DEHB’nin daha fazla olduğunu bulmuşlardır (74). 

 

2.3.5. Prenatal Dönem ve DEHB 

Prenatal stresin psikopatoloji üzerine etkisi birçok hayvan ve insan 

çalışmasın-da gösterilmiştir. Prenatal dönemde stresin hipotalamo-pituiter-

adrenokortikal yolun negatif geribildirim regülasyonunda bozulmaya ve aşırı 

aktiviteye neden olduğu saptanmıştır (75). Yapılan bir metaanalizde 1976–2001 

yılları arasında yayınlanan 51 makale incelenmiş ve DEHB tanılı çocukların doğum 

öncesi, doğum sırasında ya da doğum sonrasında gelişen strese diğer çocuklara göre 

daha çok maruz kaldıkları bulunmuştur (76). Annenin gebeliğinde ve doğumda 

yaşanan komplikasyonlar  (toksemi,  eklampsi,  anne yaşı,  doğumun süresi,  fetal 

distres, düşük doğum ağırlığı, antepartum kanamalar) DEHB’ye yatkınlık 

oluşturduğu bildirilmektedir (77). Annenin gebelik öncesi ya da gebelik süresince 

tıbbi durumlarının, ruhsal zorluklarının, sigara veya alkol kullanımının ve doğum 

komplikasyonlarının çocuktaki DEHB için risk oluşturduğu gösterilmiştir (78).  

Linnet ve ark.’nın 1973-2002 yılları arası çalışmaları içeren gözden geçirme 

çalışmasında gebelikte sigara içen annelerin çocuklarında DEHB riskinin arttığı 

belirlenmiş, olası mekanizmanın dopaminerjik sistemin modulasyonu ve nikotin 

reseptörlerinin sayısının artması olarak öne sürülmüştür (79). Ulusal ve uluslarası 

yazında gebelikte sigara kullanımı ile DEHB ilişkisini araştıran bir çok araştırma 

mevcuttur (8,70,71,76,79-88). 

Yazında annenin gebelik sürecinde grip enfeksiyonu geçirmesiyle DEHB 

arasındaki ilişkiyi araştıran çalışma bulunamamıştır. Genel olarak annede prenatal 

enfeksiyonların çocukta nörogelişimsel bozuklukların gelişmesi açısından bir risk 

etmeni olabileceği belirtilmektedir (89). 

Gebelikte annenin yaşadığı ruhsal stresin DEHB açısından risk etmeni 

olduğunu gösteren çalışmalar yazında mevcuttur (79,90). Son dönemde oldukça 
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geniş bir örneklem -29.094 çocuk- üzerinde yapılan bir çalışmaya gebelik döneminde 

veya 1 yıl öncesinde çocuğunu veya eşini kaybeden anneler dâhil edilmiştir. Hem 

gebelik hem de gebeliğin 6 ay öncesinde kayıp yaşayan annelerin çocuklarında 

DEHB riskinin belirgin bir şekilde artmış olmasına rağmen gebelik sürecindeki 

kayıplarda riskin daha yüksek olduğu ortaya konulmuştur (tehlike oranı: hazard 

ratio) sırasıyla 1.72; 1.47) (80). 

 

2.3.6. DEHB ve Nörolojik Hastalıklar 

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite belirtileri birçok nörolojik hastalığın 

başlangıç bulgusu olarak ortaya çıkabilir. Bunlar arasında üzerinde en önemli 

durulması gereken grup çocukluk çağında dil ve davranış alanında gelişimsel 

sorunlara yol açan bazı epileptik sendromlardır. Öncelikle Landau-Kleffner 

Sendromu (LKS), diğer adıyla kazanılmış epileptiform afazi ve uykuda sürekli diken 

dalga gösteren epilepsi (ESES-Epilepsy with Electrical Status Epilepticus During 

Slow Sleep) sayılmalıdır (91,92). 

Epilepsi tanılı çocukların davranışsal, duygusal, psikiyatrik ve sosyal açıdan 

sağlıklı çocuklara göre daha fazla risk altındadır (93). Normal zihinsel düzey-de olan 

olgularda en sık görülen ruhsal bozukluk tanıları arasında depresyon, anksiyete 

bozuklukları ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) yer almaktadır 

(94). Tam olarak aydınlatılmamış da olsa, epilepside DEHB eş tanısında çok sayıda 

etmenin rol oynadığı tahmin edilmektedir. Bu faktörler arasında hem epilepside hem 

DEHB’de ortak olan beyin işlev bozuklukları, antiepileptik ilaçların muhtemel 

etkileri, kronik nöbetlerin nörokimyasal ve yapısal etkileri ve epileptiform 

elektroensefalografi (EEG) anomalilerinin aralarında dikkat, uyanıklık, bellek ve 

işlem hızında bozulmaların bulunduğu bilişsel etkileri ön plana çıkmaktadır (95). 

Epileptik çocuk ve ergenlerde DEHB eş tanısı %1,6-%54 arasında değişen oranlarda 

bildirilmektedir (96). Güncel çalışmalardan birinde normal toplumdaki DEHB 

oranının %4-5 olarak bildirilmesine karşn epileptik çocuklarda bu oran %29,1 olarak 

bulunmuştur (97). Gürkan ve ark. yaptıkları bir çalışmada 5-18 yaş grubundaki 64 

epilepsi tanılı çocuk ve ergenle çalışmış, DSM-IV kriterlerine göre psikiyatrik eş 

tanıları incelemişlerdir. Olguların 31’ine (%48,4) DSM-IV ölçütlerine göre 

psikiyatrik tanı konulmuşken en fazla konulan tanının % 17,2 ile dikkat eksikliği 
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hiperaktivite bozukluğu olduğu görülmüştür (98). Fidan ve ark. 7-17 yaş grubunda 

55 epilepsi tanılı çocuk ve 55 sağlıklı kontrol grubu ile yaptıkları çalışmada DSM-IV 

kriterlerine göre grupları dikkat eksikliği, hiperaktivite, karşıt olma karşı gelme, 

davranım bozukluğu ve olası mani belirtileri açısından karşılaştırmış, epilepsi tanılı 

grup ile sağlıklı gruplar arasında tanı oranı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulamamışlardır (99). 

 

2.3.7. Kronik Hastalıklar ve DEHB 

Diğer kronik hastalıklarda olduğu gibi, duygusal ve davranışsal sorunlar 

geliştirme açısından daha yüksek riske sahip olan astımın psikolojik yönü 

fizyopatolojisi kadar araştırılmamıştır. Oysaki süreğen, erken yaşlarda başlayabilen, 

agresif seyredebilen ve asfiksiden dolayı ölüm riski olan astımda, hem çocuk hem de 

ailesi için kaygı dolu ve psikopatolojiye eğilimli bir yaşamın kaçınılmaz olduğu öne 

sürülmektedir (100). Astımlı hastalardaki psikopatolojiyi araştıran yayınların 

çoğunda hem çocuk-ergenlerde hem de erişkinlerde en sık depresif bozukluk ve 

anksiyete bozukluk riskinin artmış olduğu gösterilmiştir (101). Türkoğlu ve ark 

yaptıkları çalışmada astımlı grupla kontrol grubu arasında psikiyatrik bozukluk eş 

tanısının olması bakımından anlamlı fark bulduklarını, ancak DEHB tanısı acısından 

her 2 grup arasında anlamlı fark saptamadıklarını,  bu konuda yazında çelişen 

sonuçlar olduğunu bildirmişlerdir (101). Shyu ve ark. 18 yaş altı pediatrik alerjik 

hastalıkları olan çocuklarda DEHB yaygınlığını araştırdıkları çalışmada alerjik 

hastalıkların DEHB riskini artırdığını belirtmişlerdir (102). 2001 yılında yayınlanan 

4119 çocuğun uzunlamasına değerlendirildiği bir araştırmada ise DEHB tanısını 

karșılayan çocuklarda astım riskinin anlamlı ölçüde arttığı bildirilmiştir (103). 

 

2.3.8. Anne Sütü ve DEHB 

Ülkemizde Yorbık ve ark. tarafından yapılan bir çalışma anne sütünün DEHB 

için koruyucu olabileceğini göstermiştir (104). Çakalöz ve ark. yaptığı çalışmada 

DEHB’li çocukların sağlıklı çocuklara göre anne sütü alma sürelerinin daha kısa 

olduğu saptanmıştır (81). Yazında anne sütü almanın DEHB için koruyucu 

olabileceğini belirten çalışmalar mevcuttur (105). 
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2.3.9. Obezite ve DEHB 

Obezite ve psikiyatrik hastalıklar arasındaki ilişkinin incelenmesi üzerine 

yapılan çalışmalar atrmaktadır. Özkan ve ark. yaptığı çalışmada depresyon ve sosyal 

anksiyete belirtileri obez çocuklarda daha yaygın olduğu ve obezite derecesi ile 

ilişkili olmadığı sonucuna varılmış olup, çocukluk çağı obezitesini önlemenin 

yetişkinlikteki psikiyatrik bozuklukların azaltılmasında her iki cinsiyet için de son 

derece önemli olduğu sonucuna varılmıştır (106). Obezite üzerine ülkemizde yapılan 

bir çalışmada erişkinlerde klinik obez grupta daha fazla olmak üzere obezlerde 

DEHB sıklığı normal kilolu kontrollere göre daha fazla bulunmuştur (107). Çocuk ve 

ergenlerde yapılan bazı çalışmalarda obezite düşük kendilik, anksiyete ve daha fazla 

depresif belirtiyle bağlantılı bulunurken, bazı çalışmalarda ise kontrol grubuyla fark 

bulunmamıştır (108). Çocuklarda beden kitle indeksi hesaplanırken yaşa göre 

persentil değerlerinin kullanılması gerekmektedir (109). Erermiş ve ark. klinik 

obezite, klinik başvurusu olmayan obezite ve normal kilolu 12‐16 yaş arası ergen 

bireyle yaptıkları çalışmada DEHB oranlarını klinik obezite grubunda %13,3 (4 kişi), 

klinik başvurusu olmayan obezite grubunda %3.3 (n=1) ve normal kontrol grubunda 

% 3,3 (n=1) olarak saptamıştır (110). 

Yüksek miktarda şeker tüketimi ile DEHB belirtileri arasında ilişki olduğunu 

gösteren araştırmalar yayınlanmıştır ancak daha sonra bu konuda yapılan sistematik 

ve kontrollü araştırmalar sonucu desteklememiştir (55). 

 

2.4. Klinik Özellikler 

DEHB’nin majör bir sağlık sorunu olarak kabul  edilmesinin nedeni yaşam 

boyu yaygınlığının önemli düzeyde olması ve ilişkili bozuklukların sık 

olmasıdır(111).  DEHB klinik bir tanıdır ve çoğu kez ebeveyn ve öğretmen 

bildirimlerine göre tanı konur. DEHB için tanı koydurucu güvenilir bir test 

bulunmamaktadır (20). Klinisyen tanı koyarken aile ve çocuk ile görüşme ve klinik 

gözlemler ile fizik ve nörolojik muayene, davranışsal değerlendirme ölçekleri ve 

bilişsel testlerden sağladığı verileri kullanmaktadır (23). Ölçeklerden sık kullanılan 

bazıları Dr. Atilla Turgay'ın (Eylül 1995) Çocuk ve Ergenlerde Davranım 

Bozuklukları için DSM IV’e Dayalı Tarama ve Değerlendirme Ölçeği formu, 

Conners ana baba ve öğretmen derecelendirme ölçekleridir (112). 
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DEHB için tanı ölçütleri DSM-IV TR ve ICD-10 ile belirlenmiştir (1,19). 

DSM-IV TR ile belirtiler dikkatsizlik ve hiperaktivite-dürtüsellik olmak üzere iki ana 

grupta toplanmıştır. DEHB bileşik tip tanısı her iki belirti grubundaki 9 maddeden en 

az 6’sının varlığını gerektirir.  Sadece bir belirti kümesinden ölçüt karşılandığında 

DEHB-dikkatsizliğin önde geldiği tip veya DEHB-hiperaktivite-dürtüselliğin önde 

geldiği tipten söz edilir.  Ek olarak belirtilerin en az 6 aydır sürüyor olması, 

uyumsuzluğa neden olması, en az iki ortamda işlevselliği bozması, gelişimsel 

düzeyle uyumlu olmaması ve diğer mental bozukluklardan ayırt edilmesi gerekir 

(Tablo 2.1) (1). 
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Tablo 2.1. DSM-IV TR Tanı Kriterleri. 

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

(1) Aşağıdakidikkatsizlik belirtilerinden altısı (ya da daha fazlası) en az 6 ay süreyle, uyumsuzluk 

doğurucu ve gelişim düzeyine göre aykırı bir derecede sürmüştür: 

Dikkatsizlik 

             (a) Çoğu zaman dikkatini ayrıntılara veremez ya da okul ödevlerinde, işlerinde ya da diğer 

etkinliklerde dikkatsizce hatalar yapar. 

(b) Çoğu zaman üzerine aldığı görevlerde ya da oynadığı etkinliklerde dikkati dağılır.  

(c) Doğrudan kendisine konuşulduğunda çoğu zaman dinlemiyormuş gibi görünür. 

              (d) Çoğu zaman yönergeleri izlemez ve okul ödevlerini, ufak tefek şeyleri ya da işyerindeki 

görevlerini tamamlayamaz (karşıt olma bozukluğuna 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 ya da 

bunlarda yer almaya karşı isteksizdir. 

             (g) Çoğu zaman üzerine aldığı görevler ya da etkinlikler için gerekli olan şeyleri kaybeder 

(örn. oyuncaklar, okul ödevleri, kalemler, kitaplar ya da araç-gereçler). 

(h) Çoğu zaman dikkati dış uyaranlarla kolaylıkla dağılır.  

(i) Günlük etkinliklerinde çoğu zaman unutkandır. 

(2) Aşağıdaki hiperaktivite-impulsivite semptomlanndan altısı (ya da daha fazlası) en az 6 ay 

süreyle, uyumsuzluk doğurucu ve gelişim düzeyine göre aykırı bir derecede sürmüştür; 

Hiperaktivite 

(a) Çoğu zaman elleri ayaklan kıpır kıpırdır ya da oturduğu yerde kıpırdanıp durur. 

(b) Çoğu zaman sınıfta ya da oturması beklenen diğer durumlarda oturduğu yerden kalkar. 

              (c) Çoğu zaman uygunsuz olan durumlarda koşuşturup durur ya da tırmanıp (ergenlerde ya 

da erişkinlerde öznel huzursuzluk duyguları ile sınırlı olabilir). 

(d) Çoğu zaman sakin bir biçimde, boş zamanları geçirme, etkinliklere katılma ya da oyun 

oynama zorluğu vardır. 

(e) Çoğu zaman hareket halindedir ya da bir motor tarafından sürülüyormuş gibi davranır.  

(f) Çoğu zaman çok konuşur. 

İmpulsivite (dürtüsellik) 

(g) Çoğu zaman sorulan soru tamamlanmadan önce cevabını yapıştırır.  

(h) Çoğu zaman sırasını bekleme güçlüğü vardır. 

(i) Çoğu zaman başkalarının sözünü keser ya da yaptıklarının arasına girer (Örn. 

Başkalarının konuşmalarına ya da oyunlarına burnunu sokar). 

B. Bozulmaya yol açmış olan bazı hiperaktif-impulsif belirtiler ya da dikkatsizlik belirtileri 7 

yaşından önce de vardır 

C. İki ya da daha fazla ortamda belirtilerden kaynaklanan bir bozulma vardır (Örn. okulda -ya da 

işte- ve evde). 

D. Toplumsal, okuldaki ya da mesleki işlevsellikte klinik açıdan belirgin bir bozulma olduğunun açık 

kanıtları bulunmalıdır 

E. Bu belirtiler sadece bir Yaygın Gelişimsel Bozukluk, Şizofreni ya da diğer bir Psikotik 

bozukluğun gidişi sırasında ortaya çıkmamaktadır ve başka bir mental bozuklukla daha iyi 

açıklanamaz (Örn. Duygudurum Bozukluğu, Anksiyete Bozukluğu, Disosiatif Bozukluk ya da bir 

Kişilik Bozukluğu). 

Tipine göre kodlayınız: 

314.01 Dikkat eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu Bileşik Tip: Son 6 ay boyunca hem A1 hem A2 

Tanı Ölçütü karşılanmışsa 

314.00 Dikkat eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu, Dikkatsizliğin Önde Geldiği Tip: Son 6 ay 

boyunca A1 Tanı ölçütü karşılanmış ancak A2 Tanı ölçütü karşılanmamışsa 

314.01 Dikkat eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu, Hiperaktivite-İmpulsivitenin Önde Geldiği 

Tip: Son 6 ay boyunca A2 Tanı ölçütü karşılanmış, ancak A2 Tanı ölçütü karşılanmamışsa 

Kodlama Notu: O sırada artık tanı ölçütlerini tam karşılamayan bireyler (özellikle ergenler ve 

erişkinler) “Kısmi remisyonda” olarak belirtilmelidirler 

 



20 

 

 

 

Okul öncesi dönemde daha çok hareketlilik ve motor huzursuzluk belirtileri 

ön plandadır. Bu dönemde yapılandırılmış oyun ve aktivitelere katılmakta güçlük 

yaşarlar. Oyun oynarken kurallara uymada, oyunun içeriğine, düzenine uyum 

sağlamakta sorun yaşarlar. Arkadaş ilişkilerinde dikkatsizlikleri ve dürtüsellikleri 

nedeniyle yapılandırılmış oyunların kurallarını öğrenmekte, arkadaşlarını dinlemekte 

güçlük çekerler, oyunlarda sıra bekleyemezler ve tehlikeli aktivitelere yönelirler 

(113,114). 

Okul döneminde aktivitelerin kısa sürmesi,   bir etkinlikten diğerine geçme, 

unutkanlık, organize olamama, dikkatin kolay dağılması, sakin olması beklendiğinde 

huzursuzluk, sıra bekleyememe, başka çocukların yaptıklarının ya da konuşmalarının 

arasına girme, kuralları bozma ve kazalar görülebilir (115). 

Ergenlik döneminde DEHB yaşıtlarından kısa dikkat süresi, ayrıntılara 

dikkatini verememe, planlama yapamama, huzursuzluk, kendini kontrol etmede 

zorluk ve risk alma davranışıyla kendini gösterirken, erişkinlikte tamamlanmamış 

görevler, randevuların unutulması, geleceği öngörememe, öznel huzursuzluk hissi, 

trafik kazaları ve diğer kazalar, düşünmeden karar verme, sabırsızlık hâkimdir 

(114,116). 

ICD-10’da aynı belirtiler hiperkinetik bozukluklar başlığında 

tanımlanmaktadır. Dikkatsizlik, hiperaktivite ve impulsivitenin hepsinden yeterli 

sayıda maddenin karşılanması gereklidir; dolayısıyla sadece bileşik tip DEHB 

tanımlanmaktadır. Ek olarak tüm belirtilerin birden fazla ortamda var olması, yaygın 

gelişimsel bozukluk, mani, depresif bozukluk veya anksiyete bozukluğunun 

olmaması, bozukluğun en az 6 aydır devam ediyor olması ve IQ’nun 50’nin üzerinde 

olması gerekmektedir (19). 

 

2.5. Gidiş ve Sonlanış 

Yaşla birlikte belirtilerde azalma olmakla birlikte hiperaktivite dürtüsellik 

belirtileri daha belirgin olarak azalmakta ancak dikkatsizlik daha az olarak 

azalmaktadır.   DEHB  olan   ergen   okul   başarısızlığı,   yaşıtlarıyla   olan 

ilişkilerinde sorunlar, kanun ile sorunlar yaşamak konusunda risk altındadır. Ergende 

hastalığın yetişkin dönemine kadar süregelmesini öngören faktörler arasında eşlik 

eden komorbid bozukluklar, agresyon ve suça karışma gösterilmektedir (77).  
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DEHB’nin klinik gidişini izlemek için, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada 

ve bazı Avrupa ülkelerinde, DEHB olan çocukların sağlıklı kontrollerle 

karşılaştırıldığı ve 2, 4, 8 ve 12 yıl gibi belirli aralıklarla değerlendirildiği uzun süreli 

izlem çalışmaları yapılmıştır. Bu araştırmaların sonucunda, çocukluklarında DEHB 

olanların % 80’inin ergenlik dönemlerinde de DEHB belirtilerini göstermeye devam 

ettikleri; bu çocukların %30-65’lik bölümünün ise erişkinlikte de DEHB belirtilerini 

taşıdıkları bildirilmektedir (117). İspanya’ da 8, 11 ve 15 yaşlarındaki örneklemlerin 

genel psikiyatrik bozuklukların sıklığı bakımından değerlendirildiği çalışmada 

DEHB sıklığı 8 yaş için %14,4, 11 yaş için %5,3 ve 15 yaş için %3 olarak 

bulunmuştur (118). Kanada’da yapılan araştırmada 6-8, 9-11 ve 12-14 yaşlarındaki 

olgularda DEHB yaygınlığı sırasıyla %5,5, %4 ve %2,5 olarak bildirilmiştir (119).  

DEHB olan çocuklarda ileriki yıllarda başka psikiyatrik bozukluklar, kontrol 

grubuna göre çok yüksek oranda çıkmaktadır. Örneğin DEHB olan çocukların 

yaklaşık üçte birlik kısmında erişkin dönemde, alkol-madde kullanım bozukluğu, 

antisosyal kişilik özellikleri, depresyon ve anksiyete bozuklukları bildirilmiştir (120). 

Erişkinlerden geriye dönük edinilen bilgiler ve gençlerdeki prospektif 

gözlemler DEHB olan çocukların ergenlik döneminde sigara ve madde kullanımı için 

yüksek risk taşıdıklarını göstermektedir (77,121). 

Bir izlem çalışmasında 6-18 yaş arası 128 erkek olgu ileriye dönük 4 yıl 

izlenmiş ve olguların 40%’ ının tanı almaya devam ettikleri saptanmıştır (122). Aynı 

olguların 10 yıllık izlemi sonunda %58’inin tam ya da eşik altı belirtileri karşıladığı 

saptanmıştır (123).  

Yaşın ilerlemesi ile DEHB belirtilerinin görülme sıklığının azaldığı bilinir. 

İlerleyen yaşın getirdiği bilişsel bozuklukların etkilerinden kurtulmak için erişkin 

DEHB yaygınlık çalışmalarında genellikle 18-44 yaş aralığı alınmıştır. Bazı 

çalışmalarda daha geniş bir yaş aralığının değerlendirildiği gözlenmektedir (124). 

Yaşın etkisi, Bitter ve ark.’nın çalışmasında tipik olarak gözlenmektedir. 

Araştırmacılar 40 yaş ve altındakilerde erişkin DEHB yaygınlığını %2,02, kırk yaş 

üzerindekilerde %0,7 olarak saptamışlardır (125). Benzer şekilde 19-24 yaşlar 

arasındaki genç erişkin dönemini değerlendiren çalışmalarda yaygınlık oranları daha 

yüksek görünmektedir (Toplum temelli çalışmalardaki %1,0-6,6 oranına karşın, 

üniversite yaş grubunda %4,0-8,7) (124). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Örneklem Seçimi 

Eskişehir Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü verilerine göre 2013-2014 

eğitim öğretim yılında merkez ilçelerde (Odunpazarı ve Tepebaşı) 95 ilkokulda 

toplam 35833 öğrenci, 69 ortaokulda toplam 34274 öğrenci öğrenim görmektedir.  

Çalışmamız, Eskişehir merkez ilçelerinde ilköğretim öğrencileri arasında 

DEHB sıklığını araştıran kesitsel bir çalışmadır. Araştırma için Eskişehir Valiliği İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvuru dilekçesi, araştırmada kullanılacak form ve 

ölçekler ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik 

Kurulu’ndan alınan 06.05.2014 tarih ve 80558721/149 sayılı onay formu ile 

başvurulmuş, yazılı izin alınarak merkez ilçelere ait okul sayıları, derslik sayıları ve 

öğrenci sayılarını gösterir detaylı bilgiler ve tablolar kurumdan sağlanmıştır. 

İstatistiksel olarak Eskişehir Merkez ilçelerinde okuyan ilkokul ve ortaokul 

öğrencilerini temsilen 3230 ilkokul, 2800 ortaokul olmak üzere toplam 6030 

ilköğretim öğrencisine ulaşılması hedeflenmiştir. 

 

3.2. Veri Toplama Araçları 

Sosyodemografik Veri Formu: Sosyodemografik ve klinik özelliklere 

ilişkin bilgilerin kaydedilmesi amacıyla tarafımızca hazırlanmış formların 

kullanılması planlanmıştır. Formda yaş, cinsiyet, ebeveyn eğitim düzeyleri, ebeveyn 

mesleği, ebeveynlerin evlilik durumu, ailenin aylık geliri, ailedeki çocuk sayısı, 

çalışmaya katılan çocuğun ailenin kaçıncı çocuğu olduğu, çocuğun boyu, kilosu, el 

tercihi, annenin gebelik özellikleri (gebelikte sigara kullanımı, geçirdiği hastalıklar), 

doğumda annenin yaşı, gebelik süresi, çocuğun doğum şekli, doğum sonrası küvöz 

bakımı alma, sarılık geçirme, fototerapi alma durumu, anne sütü alma süresi, daha 

önce epileptik nöbet geçirip geçirmediği, epileptik nöbet geçirdiyse tipi 

(febril/afebril), okul öncesi eğitim alma durumu, kronik hastalık varlığı, kronik 

hastalığı varsa tanısı sorgulanmıştır. 

Dr. Atilla Turgay'ın (Eylül 1995) Çocuk ve Ergenlerde Davranım 

Bozuklukları için DSM-IV’e Dayalı Tarama ve Değerlendirme Ölçeği: DSM-IV 

ölçütlerine göre geliştirilmiştir. Ölçeğin DEHB belirtileri gruplarından dikkatsizliği 

sorgulayan 9,aşırı hareketliliği sorgulayan 6 ve dürtüselliği sorgulayan 3 maddesi 
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bulunmaktadır. Ölçekte DSM–IV ölçütleri anlamları değiştirilmeden soru şekline 

çevrilmiştir. Ölçekteki maddeler 0-3 arasında değerlendirilmektedir. DEHB tanısı 

için 9 dikkat eksikliğini sorgulayan maddenin en az 6’sının 2 ya da 3; 9 hiperaktivite 

ve dürtüselliği sorgulayan maddenin en az 6’sının 2ya da 3 olarak karşılanması 

gerekmektedir. KOKGB tanısı için 8 maddenin en az 4’ünün 2 ya da 3 olarak 

karşılanması, DB içinse 15 adet maddenin en az 2’sinin 6 ay ya da 1 yıl süre ile 

karşılanması gerekmektedir. Türkiye’ de geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Ercan ve 

arkadaşları tarafından 2001 yılında yapılmıştır (126). Ölçek değerlendirilirken sıklık 

saptanmasında esas olarak aile ve öğretmenin aynı öğrenci için doldurmuş oldukları 

ölçeklerin ikisinde de yeterli puanı almak gerekliliği göz önünde bulundurulmuştur. 

 

3.3. Yöntem 

Araştırma basit rastgele örnekleme yöntemi ile seçilmiş 10 ilkokul ve 8 

ortaokulda gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanması 20 Mayıs 2014-13 Haziran 2014 

tarihleri arasında belirlenen okullarda yapılmıştır.  Bu çalışmada her okula ayrı ayrı 

gidilerek öğretmenlere DEHB yaygınlığı ve risk etmenleri hakkında bilgi verilmiştir. 

Kız ve erkek öğrenci sayılarının yakın olmasına gayret edilmiştir. Çalışmada her 

öğrenci için hem sınıf öğretmenlerinden hem de kendi ailesinden ayrı ayrı birer adet 

ölçek formu (Dr. Atilla Turgay' in (Eylül 1995) Çocuk ve Ergenlerde Davranım 

Bozuklukları için DSM IV’e dayalı Tarama ve Değerlendirme Ölçeği) doldurmaları 

istenmiştir. Ölçek formları öğretmenlere açık olarak ailelere ise bir adet 

bilgilendirme formu, bir adet sosyodemografik veri formu ve ölçek formunu içeren 

zarf ile öğrenciler vasıtasıyla ulaştırılmıştır. Doldurulan formlar kapalı zarfla okul 

idaresine 5 gün içinde teslim edilmiştir. Ulaşılan formlar değerlendirildiğinde hem 

aileden hem öğretmenden eksiksiz bilgi edinilen çocuk ve ergenler çalışmaya dahil 

edilmiştir. 3230 ilkokul öğrencisinden 2339’u (%72,3), 2800 ortaokul öğrencisinden 

990’ı (%35,3), ulaşılması planlanan toplam 6030 ilköğretim öğrencisinden, tüm 

formları aile ve öğretmen tarafından eksiksiz doldurulan 3329’u (%55,2) çalışmaya 

dahil edilmiştir. Örneklemin dışlama kriterleri ilköğretim çağında olmamak, ailenin 

çalışmaya katılmayı kabul etmemesi ve formların eksik doldurulması olarak 

belirlenmiştir. 
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Ölçekler değerlendirilirken ebeveyn ve öğretmenin her ikisinin de DEHB için 

aynı fikirde olması (ve kuralı) tanı kriteri olarak alınmıştır, DEHB ve alt tipi 

belirlenmiştir. 

Örneklemin beden kitle indeksi hesaplaması Neyzi ve ark.’nın 2008’de 

yapmış olduğu “Türk çocuklarında vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi ve vücut 

kitle indeksi referans değerleri” çalışması göz önünde bulundurularak yaşa göre 

persentil değerleri ile hesaplanmıştır (109). 

Aylık gelir grupları oluşturulurken 2014 yılının ilk yarısına ait asgari ücret 

bilgileri (846 TL) göz önüne alınarak yapılmıştır (127). 

 

3.4. İstatistiksel Analiz 

Verilerin analizi SPSS 21 paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Sürekli değişkenlere ait belirtici istatistikler ortalama±standart sapma olarak 

verilmiştir. Kategorik verilere ait belirtici istatistikler sayı ve yüzdelikler olarak 

verilen tablolar ile gösterilmiştir. Gruplar arasında kategorik değişkenler açısından 

fark olup olmadığı Pearson Ki kare Testi ve Fisher Ki kare Testi ile analiz edilmiştir, 

risk oranları Odds oranı (OR) ve %95 Güven Aralığı (%95 GA) şeklinde verilmiştir. 

İki örneklem grubu arasında ortalamalar açısından fark olup olmadığını araştırmak 

amacıyla Bağımsız Örnekler T Testi (Independent-Samples T-Test) uygulanmıştır. 

Ayrıca iki cevaplı değişkenlerin analizinde lojistik regresyon kullanılmıştır. Tüm 

veriler için p<0.05 olasılık düzeyi istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. 
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4. BULGULAR 

 

4.1. Sosyodemografik Özellikler 

Ulaşılan formlar değerlendirildiğinde hem aileden hem öğretmenden eksiksiz 

bilgi edinilen çocuk ve ergenler çalışmaya dahil edilmiştir. 3230 ilkokul 

öğrencisinden 2339’u (%72,3), 2800 ortaokul öğrencisinden 990’ı (%35,3), 

ulaşılması planlanan toplam 6030 ilköğretim öğrencisinden, tüm formları aile ve 

öğretmen tarafından eksiksiz doldurulan 3329’u (%55,2) çalışmaya dahil edilmiştir. 

Örneklemin yaş aralığı 6-15, yaş ortalaması 9,53±2,14 olarak saptanmıştır. 

Cinsiyet dağılımları değerlendirildiğinde 3329 çocuk ve ergenin %54,6’sının 

kız (n=1818), %45,4’ünün erkek (n=1511) olduğu görülmektedir. Çalışmaya katılan 

3329 öğrencinin 2339’u (%70,3) ilkokul, 990’ı (%29,7) ortaokul düzeyinde eğitim 

görmektedir. Kız öğrencilerin yaş ortalaması 9,63±2,21, erkek öğrencilerin yaş 

ortalaması 9,39±2,04 olarak saptanmıştır. İlkokul öğrencilerinin yaş ortalaması 

8,37±1,23, ortaokul öğrencilerinin yaş ortalamaları 12,23±1,18 olarak saptanmıştır. 

Örneklemin okul ve cinsiyete göre dağılımı Tablo 4.1’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 4.1. Örneklemin Okul ve Cinsiyet Dağılımı. 

Okul Cinsiyet n % 

 

İlkokul 

 

Kız 1235 %37,1 

Erkek 1104 %33,2 

Toplam 2339 %70,3 

 

Ortaokul 

 

Kız 583 %17,5 

Erkek 407 %12,7 

Toplam 990 %29,7 

Toplam 

Kız 1818 %54,6 

Erkek 1511 %45,4 

Toplam 3329 %100,0 

n: sayı, %: yüzde 

Çalışmaya katılan tüm öğrenciler için anne eğitim düzeyi ve baba eğitim 

düzeyi Tablo 4.2, anne mesleği ve baba mesleği Tablo 4.3’te gösterilmiştir. 
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Tablo 4.2. Örneklemin Anne ve Baba Eğitim Düzeyi Dağılımı. 

Eğitim Düzeyi 

Anne Baba 

n % n % 

İlkokul 1423 %42,7 756 %22,7 

Ortaokul 466 %14,0 529 %15,9 

Lise 887 %26,6 1251 %37,6 

Yüksekokul/Üniversite 553 %16,6 793 %23,8 

Toplam 3329 %100,0 3329 %100,0 

n: sayı %: yüzde 

 

Tablo 4.3. Örneklemin Anne ve Baba Meslek Dağılımı. 

Meslek 
Anne Baba 

n % n % 

Serbest Meslek 56 %1,7 510 %15,3 

Ev Hanımı/İşsiz 2404 %72,2 71 %2,1 

İşçi 514 %15,4 2100 %63,1 

Memur 355 %10,7 648 %19,5 

Toplam 3329 %100,0 3329 %100,0 

n: sayı %: yüzde 

Ebeveynlerin evlilik durumuna bakıldığında anne ve babası birlikte olan 

çocuk sayısı 3132 (%94,1), tek ebeveynli (anne ve babası boşanmış veya eşi ölmüş) 

öğrenci sayısı 197 (%5,9) olarak saptanmıştır. 

Katılımcıların toplam çocuk sayısına bakıldığında çocuk sayısının 1 ile 7 

arasında değişkenlik gösterdiği, ortalama çocuk sayısının 2,17+0,83 olduğu, toplam 

1 çocuk olanların 544 (%16,3), toplam 2 çocuk olanların 1939 (%58,2) ve toplam 3 

çocuk ve üstü olanların 846 (%25,4) olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin 1743’ü 

(%52,4) ailenin ilk çocuğudur. 

Katılımcıların aylık gelir gruplaması çalışmanın yapıldığı 2014 yılının ilk 

yarısına ait net asgari ücret değeri göz önüne alınarak yapılmıştır (127). Asgari 

ücretin katları (asgari ücretin altında, asgari ücretin 2 katı, 3 katı, 4 katı ve üzeri ) 

şeklinde aileler 4 gelir grubuna ayrılmıştır. 264 (%7,9) ailenin 0-850 TL, 1624 

(%48,8) ailenin 851-1700 TL, 758 (%22,5) 1701-2550 TL, 683 (%20,5) ailenin 2551 

TL ve üstü aylık geliri olduğu tespit edilmiştir. Aylık gelir bilgileri Tablo 4.4’de 

özetlenmiştir. Aylık gelir gruplarına göre dağılım Şekil 4.1’de gösterilmiştir. 
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Tablo 4.4. Örneklemin Aylık Gelir Bilgileri. 

 

n 3329 

Ortalama±SS 1953,04±1361,95 TL 

Aylık Gelir Aralığı 

(Minimum-Maksimum) 100 TL-15000 TL 

n: sayı, SS: standart sapma 

 

 

 

Şekil 4.1. Örneklemin Aylık Gelir Dağılımı. 

 

Çalışmaya katılan tüm öğrencilerin el tercihi incelendiğinde 3028 (%91,0) 

sağ elini, 301 (%9,0) sol elini kullandığı saptanmıştır. 

Öğrencilerin beden kitle indeksleri, boy ve kilo bilgileri ile yaşa göre 

persentil değerleri kullanılarak, Neyzi ve ark.’nın “Türk çocuklarında vücut ağırlığı, 

boy uzunluğu, baş çevresi ve vücut kitle indeksi referans değerleri” çalışmasındaki 

beden kitle indeksi persentil değerleri göz önüne alınarak hesaplanmıştır (109). 

Sonuçlar Tablo 4.5’de gösterilmiştir. 
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Tablo 4.5.  Örneklemin Yaşa Göre Persentil Kullanılarak Hesaplanmış Olan

          Beden Kitle İndekslerinin Dağılımı. 

Beden Kitle İndeksi n % 

Zayıf 319 %9,6 

Normal Kilolu 2342 %70,4 

Fazla Kilolu 339 %10,2 

Obez 329 %9,9 

Toplam 3329 %100,0 

n: sayı, %:yüzde 

 

4.2. DEHB ve Alt Tiplerinin Yaygınlığı ve Risk Etmenleri 

Toplam 3329 çocuk ve ergenin 149’unda (%4,4) hem aile hem öğretmen 

tarafından bildirilen DEHB tanısı mevcuttur. Alt tiplere bakıldığında DEHB-D 

mevcut öğrenci sayısı 77 (%2,3), DEHB-H mevcut öğrenci sayısı 42 (%1,3) ve 

DEHB-B mevcut öğrenci sayısı 27 (%0,8) olarak saptanmıştır. DEHB ve alt tipleri 

için toplam sayı ve yaygınlık oranları Tablo 4.6 ve Tablo 4.7’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 4.6. DEHB Yaygınlığı. 

DEHB  n % 

VAR 146 %4,4 

YOK 3183 %95,6 

Toplam 3329 %100,0 

n: sayı, %: yüzde 

 

Tablo 4.7. DEHB Alt Tiplerinin Yaygınlığı. 

DEHB Alt tipleri n % 

DEHB-D 77 %2,3 

DEHB-H 42 %1,3 

DEHB-B 27 %0,8 

DEHB Yok 3183 %95,6 

Toplam 3329 %100,0 

n: sayı, %: yüzde 
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DEHB ve alt tip yaygınlık oranları “ve kuralı” uygulanarak saptanmıştır. 

Ancak “veya kuaralı” uygulanarak yapılan analizde ebeveyn ve öğretmenlerin 

belirttikleri yaygınlık oranları arasında fark olduğu, öğretmenlerin doldurduğu 

ölçeklerde DEHB belirtilerinin daha fazla olduğu görülmüştür. Buna göre aile 

bildirimlerine göre DEHB yaygınlığı %6,2 (n=207), öğretmen bildirimlerine göre 

DEHB yaygınlığı %9,2 (n=317) olarak saptanmıştır.  

Yaş ortalamalarına bakıldığında DEHB tanısı alan 146 çocuğun yaş 

ortalaması 9,40±1,98 olarak saptanmıştır. DEHB tanısı alan grup ile tanı almayan 

grubun yaş ortalamaları arasında farklılık yoktur (t=0.693, sd=3327, p=0.488). 

Toplam DEHB olgularının ve alt tiplerin yaş ortalamaları Tablo 4.8 ve Tablo 4.9’da 

verilmiştir.  

 

Tablo 4.8. DEHB Tanısı Alan ve Almayan Çocukların Yaş Ortalamaları. 

DEHB n Yaş Ortalaması±SS Standart Hata 
t=0,693* 

sd=3327 

p=0,488 

Var 146 9,41±1,99 
0,16459 

Yok 3183 9,53±2,15 
0,03812 

Toplam 3329 9,53±2,14  

n: sayı, SS: standart sapma 

*DEHB tanısı alan grup ile tanı almayan grubun yaş ortalamaları Bağımsız Örnekler T Test ile 

araştırılmıştır. 

 

Tablo 4.9. DEHB Alt Tiplerinin Yaş Ortalamaları ve Standart Sapmaları. 

DEHB Alt Tipleri n Yaş Ortalaması±SS 

DEHB-D 77 9,70±1,99 

DEHB-H 42 9,05±2,04 

DEHB-B 27 9,11±1,85 

DEHB Yok 3183 9,53±2,15 

Toplam 3329 9,53±2,14 

n: sayı, SS: standart sapma 

 

 DEHB tanısının yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında DEHB tanısı 

alan olguların %4,6’sı (n=122) 6-11 yaş grubunda, %3,5’i (n=24) 12-15 yaş 

grubundadır ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (2= 1,5 sd=1 p=0,23) 

(Tablo 4.12). Alt tiplere bakıldığında her üç alt tipte de 6-11 yaş grubundaki 

yaygınlık 12-15 yaş grubundaki yaygınlıktan fazladır ancak istatistiksel olarak 
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anlamlı değildir [DEHB-D (2=0,004,sd=1, p=0,95), DEHB-H (2=0,64,sd=1, 

p=0,42) ve DEHB-B (2=1,45, sd=1, p=0,33)] (Tablo 4.10, Tablo 4.11). 

 

Tablo 4.10. Yaş Gruplarına Göre DEHB Yaygınlığı. 

 

Yaş Grubu 

DEHB 
Toplam 

Var Yok 

n % n % n % 

6-11 122 %4,6 2527 %44,6 1511 %45,4 

12-15 24 %3,5 656 %55,4 1818 %54,6 

Toplam  146 %4,4 3183 %95,6 3329 %100,0 

n: sayı %: yüzde 

 

Tablo 4.11. Yaş Gruplarına Göre DEHB Alt Tiplerinin Yaygınlığı. 

 

Yaş Grubu 

DEHB ALT TİP 
Toplam 

DEHB-D DEHB-H DEHB-B DEHB Yok 

n % n % n % n % n % 

6-11 62 %2,3 36 %1,4 24 %0,9 2527 %95,4 2649 %100,0 

12-15 15 %2,2 6 %0,9 3 %0,4 656 %96,5 680 %100,0 

Toplam  77 %2,3 42 %1,3 27 %0,8 3183 %95,6 3329 %100,0 

n: sayı %: yüzde 

 

Her iki cinsiyet için ayrı ayrı DEHB ve alt tiplerin yaygınlığı araştırışmıştır. 

Buna göre erkeklerde DEHB yaygınlığı %6,1, kızlarda DEHB yaygınlığı %3,0 

olarak saptanmıştır ve bu fark istatistiksel olarak anlamlıdır (2=19,14, sd=1, 

p<0,001). Alt tiplere bakıldığında DEHB-D erkeklerde %3,1, kızlarda %1,7 oranında 

(2=7,79, sd=1, p=0,005), DEHB-H erkeklerde %1,8, kızlarda %0,8 oranında 

(2=5,38, sd=1, p=0,02) ve DEHB-B erkeklerde %1,2, kızlarda %0,5 oranında 

(2=4,14, sd=1, p=0,04) görülmektedir. 

DEHB tanısı alan öğrencilerin %37’si (n=54) kız, %63’ü (n=92) erkek olarak 

saptanmış olup DEHB ile cinsiyet arasında ilişki saptanmıştır (2= 19.14 sd=1 

p<0,001). Erkeklerin DEHB tanısı kızların DEHB tanısından 2.12 kat fazladır 

(OR=2.12, %95 GA=1.50-2.99)  [OR (Odds ratio) =Risk oranı, GA=Güven 

Aralığı)]. DEHB alt tipleri ile cinsiyet arasında da ilişki saptanmıştır [DEHB-D 
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(2=7,79, sd=1, p=0,0052, OR=1,91, %95GA=1,20-3,04), DEHB-H (2=5,38, sd=1, 

p=0,02, OR=2,19, %95GA=1,16-4,13) ve DEHB-B (2=4,14, sd=1, p=0,042, 

OR=2,42, %95GA=1,09-5,41)] (Tablo 4.12, Tablo 4.13). 

 

Tablo 4.12. Cinsiyete Göre DEHB Yaygınlığı. 

 

Cinsiyet 

DEHB 
Toplam 

Var Yok 

n % n % n % 

Erkek 92 %6,1 1419 %93,9 1511 %100,0 

Kız 54 %3,0 1764 %97,0 1818 %100,0 

Toplam  146 %4,4 3183 %95,6 3329 %100,0 

n: sayı, %: yüzde 

 

Tablo 4.13. Cinsiyete Göre DEHB Alt Tiplerinin Yaygınlığı. 

 

Cinsiyet 

DEHB Alt Tip 
Toplam 

DEHB-D DEHB-H DEHB-B DEHB Yok 

n % n % n % n % n % 

Erkek 
47 %3,1 27 %1,8 18 %1,2 1419 %93,9 1511 %100,0 

Kız 30 %1,7 15 %0,8 9 %0,5 1764 %97,0 1818 %100,0 

Toplam 77 %2,3 42 %1,3 27 %0,8 3183 %95,6 3329 %100,0 

n: sayı, %: yüzde 

DEHB ve DEHB alt tipleri ile anne eğitim düzeyi arasında fark yoktur 

[DEHB (2=3,73, sd=3, p=0,30), DEHB-D (2=3,36, sd=3, p=0,34), DEHB-H 

(2=2,99, sd=3, p=0,39), DEHB-B (2=4,92, sd=3, p=0,18)] (Tablo 4.14, Tablo 

4.15). 
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Tablo 4.14. DEHB Olgularının Anne Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı. 

Anne Eğitim 

Düzeyi 

DEHB 
Toplam 

Var Yok 

n % n % n % 

İlkokul 68 %46,6 1355 %42,6 1423 %42,7 

Ortaokul 20 %13,7 446 %14,0 466 %14,0 

Lise 42 %28,8 845 %26,5 887 %26,6 

Yüksekokul/ 

Üniversite 
16 %11,0 537 %16,9 553 %16,6 

Toplam  146 %100,0 3183 %100,0 3329 %100,0 

n: sayı, %: yüzde 

 

Tablo 4.15. DEHB Alt Tiplerinin Anne Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı. 

Anne Eğitim 

Düzeyi 

DEHB Alt Tip 
Toplam 

DEHB-D DEHB-H DEHB-B DEHB Yok 

n % n % n % n % n % 

İlkokul 37 %48,1 16 %38,1 15 %55,6 1355 %42,6 1423 %42,7 

Ortaokul 12 %15,6 8 %19,0 0 %0,0 446 %14,0 466 %14,0 

Lise 21 %27,3 14 %33,3 7 %25,9 845 %26,5 887 %26,6 

Yüksekokul

/ Üniversite 
7 %9,1 4 %9,5 5 %18,5 537 %16,9 553 %16,6 

Toplam 77 %100,0 42 %100,0 27 %100,0 3183 %100,0 3329 %100,0 

n: sayı, %: yüzde  

DEHB ve DEHB alt tipleri ile baba eğitim düzeyi arasında fark yoktur 

[DEHB (2=6,03, sd=3, p=0,11), DEHB-D (2=7,73, sd=3, p=0,052), DEHB-H 

(2=4,01, sd=3, p=0,26), DEHB-B (2=4,58, sd=3, p=0,21)] (Tablo 4.16, Tablo 

4.17). 
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Tablo 4.16. DEHB Olgularının Baba Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı. 

 

Baba Eğitim 

Düzeyi 

DEHB 
Toplam 

Var Yok 

n % n % n % 

İlkokul 40 %27,4 716 %22,5 756 %22,7 

Ortaokul 29 %19,9 500 %15,7 529 %15,9 

Lise 52 %35,6 1199 %37,7 1251 %37,6 

Yüksekokul/ 

Üniversite 
25 %17,1 768 %24,1 793 %23,8 

Toplam  146 %100,0 3183 %100,0 3329 %100,0 

n: sayı, %: yüzde 

 

Tablo 4.17. DEHB Alt Tiplerinin Baba Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı. 

Baba Eğitim 

Düzeyi 

DEHB Alt Tip 
Toplam 

DEHB-D DEHB-H DEHB-B DEHB YOK 

n % n % n % n % n % 

İlkokul 26 %33,8 8 %19,0 6 %22,2 716 %22,5 756 %22,7 

Ortaokul 15 %19,5 11 %26,2 3 %11,1 500 %15,7 529 %15,9 

Lise 21 %27,3 16 %38,1 15 %55,6 1199 %37,7 1251 %37,6 

Yüksekokul/ 

Üniversite 
15 %19,5 7 %16,7 3 %11,1 768 %24,1 793 %23,8 

Toplam 77 %100,0 42 %100,0 27 %100,0 3183 %100,0 3329 %100,0 

n: sayı, %: yüzde 

DEHB ile anne mesleği arasında fark yoktur (2=6,12, sd=3, p=0,11). Alt 

tiplerde ise DEHB-D ve DEHB-H alt tipleri ile anne mesleği arasında fark yokken, 

DEHB-B ile anne mesleği arasında fark olduğu saptanmıştır [DEHB-D (2=0,52, 

sd=3, p=0,92), DEHB-H (2=2,94, sd=3, p=0,40), DEHB-B (2=9,60, sd=3, 

p=0,022)]. DEHB-B tipinde anne mesleği dağılımı %85,2 (n=23) ev hanımı, %7,4 

(n=2) serbest meslek, %3,7 (n=1) işçi ve  %3,7 (n=1) memur şeklindedir (Tablo 4.18, 

Tablo 4.19). 
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Tablo 4.18. DEHB Olgularının Anne Mesleğine Göre Dağılımı. 

 

Annenin 

Mesleği 

DEHB 
Toplam 

Var Yok 

n % n % n % 

Serbest 

Meslek 
6 %4,1 50 %1,6 56 %1,7 

Evhanımı 107 %73,3 2297 %72,2 2404 %72,2 

İşçi 20 %13,7 494 %15,5 514 %15,4 

Memur 13 %8,9 342 %10,7 355 %10,7 

Toplam  146 %100,0 3183 %100,0 3329 %100,0 

n: sayı, %: yüzde 

 

Tablo 4.19. DEHB Alt Tiplerinin Anne Mesleğine Göre Dağılımı. 

Annenin 

Mesleği 

DEHB Alt Tip 
Toplam 

DEHB-D DEHB-H DEHB-B DEHB Yok 

n % n % n % n % n % 

Serbest 

Meslek 
2 %2,6 2 %4,8 2 %7,4 50 %1,6 56 %1,7 

Evhanımı 54 %70,1 30 %71,4 23 %85,2 2297 %72,2 2404 %72,2 

İşçi 12 %15,6 7 %16,7 1 %3,7 494 %15,5 514 %15,4 

Memur 9 %11,7 3 %7,1 1 %3,7 342 %10,7 355 %10,7 

Toplam 77 %100,0 42 %100,0 27 %100,0 3183 %100,0 3329 %100,0 

n: sayı, %: yüzde 

DEHB ve DEHB alt tipleri ile baba mesleği arasında fark saptanmamıştır 

[DEHB (2=4,73, sd=3, p=0,19), DEHB-D (2=3,62, sd=3, p=0,31), DEHB-H 

(2=1,76, sd=3, p=0,62), DEHB-B (2=1,53, sd=3, p=0,68)] (Tablo 4.20, Tablo 

4.21). 
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Tablo 4.20. DEHB Olgularının Baba Mesleğine Göre Dağılımı. 

Babanın 

Mesleği 

DEHB 
Toplam Var Yok 

n % n % n % 

Serbest 

Meslek 
21 %14,4 489 %15,4 510 %15,3 

İşsiz 4 %2,7 67 %2,1 71 %2,1 

İşçi 102 %69,9 1998 %62,8 2100 %63,1 

Memur 19 %13,0 629 %19,8 648 %19,5 

Toplam  146 %100,0 3183 %100,0 3329 %100,0 

n: sayı, %: yüzde 

 

Tablo 4.21. DEHB Alt Tiplerinin Baba Mesleğine Göre Dağılımı. 

Babanın 

Mesleği 

DEHB Alt Tip 
Toplam 

DEHB-D DEHB-H DEHB-B DEHB Yok 

n % n % n % n % n % 

Serbest 

Meslek 
9 %11,7 6 %14,3 6 %22,2 489 %15,4 510 %15,3 

İşsiz 2 %2,6 1 %2,4 1 %3,7 67 %2,1 71 %2,1 

İşçi 56 %72,7 30 %71,4 16 %59,3 1998 %62,8 2100 %63,1 

Memur 10 %13,0 5 %11,9 4 %14,8 629 %19,8 648 %19,5 

Toplam 77 %100,0 42 %100,0 27 %100,0 3183 %100,0 3329 %100,0 

n: sayı, %: yüzde 

DEHB ile ebeveynlerin evlilik durumu arasında ilişki vardır (2=4,42, sd=1, 

p=0,036, OR=1,89, %95GA=1,08-3,29). Alt tiplere bakıldığında DEHB-D ve 

DEHB-B ile fark yoktur. DEHB-H ile evlilik durumu arasında anlamlı fark 

bulunmuştur [DEHB-D (Fisher’s Exact Test p=0,81), DEHB-H (Fisher’s Exact Test 

p=0,035, OR=2,70, %95GA=1,12-6,49), DEHB-B (Fisher’s Exact Test p=0,07)] 

(Tablo 4.22, 4.23). 
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Tablo 4.22. DEHB Olgularının Ebeveynlerin Evlilik Durumuna Göre Dağılımı. 

Evlilik 

Durumu 

DEHB 
Toplam 

Var Yok 

n % n % n % 

Boşanmış/ 

Eşi ölmüş 
15 %10,3 182 %5,7 197 %5,9 

Evli 131 %89,7 3001 %94,3 3132 %94,1 

Toplam  146 %100,0 3183 %100,0 3329 %100,0 

n: sayı, %: yüzde 

 

Tablo 4.23. DEHB Alt Tiplerinin Ebeveynlerin Evlilik Durumuna Göre  

         Dağılımı. 

Evlilik 

Durumu 

DEHB Alt Tip 
Toplam 

DEHB-D DEHB-H DEHB-B DEHB Yok 

n % n % n % n % n % 

Boşanmış/ 

Eşi ölmüş 
5 %6,5 6 %14,3 4 %14,8 182 %5,7 197 %5,9 

Evli 72 %93,5 36 %85,7 23 %85,2 3001 %94,3 3132 %94,1 

Toplam 77 %100,0 42 %100,0 27 %100,0 3183 %100,0 3329 %100,0 

n: sayı, %: yüzde 

DEHB tanısı alan çocukların ailelerindeki toplam çocuk sayısına bakıldığında 

%21,2 (n=31) tek çocuk, %54,8 (n=80) 2 çocuk, %24 (n=35) 3 çocuk ve üstü olduğu 

saptanmıştır. DEHB ve DEHB alt tipleri ile ailenin toplam çocuk sayısı arasında fark 

bulunamamıştır [DEHB (2=2,67, sd=2, p=0,26), DEHB-D (2=0,60, sd=2, p=0,74), 

DEHB-H (2=4,66, sd=2,pP=0,10), DEHB-B (2=3,63, sd=2, p=0,16)]. 

DEHB tanısı alan öğrencilerin %57,5’i (n=84) ailenin ilk çocuğudur. DEHB 

ve DEHB alt tipleri ile ailenin ilk çocuğu olma arasında fark bulunamamıştır [DEHB 

(2=1,64, sd=1, p=0,2), DEHB-D (2=0,38, sd=1, p=0,54), DEHB-H (2=0,61, sd=1, 

p=0,44), DEHB-B (2=0,28, sd=1, p=0,60)]. 

DEHB tanısı alan grup ile tanı almayan grubun aylık gelirleri ortalamaları 

araştırılmış ve fark bulunamamıştır (t = -1,235, sd=3327 p=0,217) (Tablo 4.24). 
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Tablo 4.24. DEHB Tanısı Alan Grup İle Tanı Almayan Grubun Aylık Gelir 

         Ortalamaları. 

 DEHB n Ortalama±SS Standart Hata t = -1,235* 

sd=3327 

p=0,217 

Aylık 

Gelir 

VAR 146 1816,93±1605,66 132,885 

YOK 3183 1959,28±1349,68 23,923 
n: sayı, SS: standart sapma 

* DEHB tanısı alan grup ile tanı almayan grubun aylık gelir ortalamaları Bağımsız Örnekler T Testile 

araştırılmıştır. 

 

DEHB ile aylık gelir grupları arasında fark yoktur (2=7,70, sd=3, p=0,53). 

DEHB alt tipleri ile aylık gelir grupları arasında fark yoktur [DEHB-D (2=2,37, 

sd=3, p=0,50), DEHB-H (2=3,28, sd=3, p=0,35), DEHB-B (2=4,17, sd=3, p=0,25)] 

(Tablo 4.25, Tablo 4.26). 

 

Tablo 4.25. DEHB Olgularının Aylık Gelir Gruplarına Göre Dağılımı. 

 

Aylık Gelir 

Grubu 

DEHB 
Toplam 

Var Yok 

n % n % n % 

0-850 TL 16 %11,0 248 %7,8 264 %7,9 

851-1700 TL 81 %55,5 1543 %48,5 1624 %48,8 

1701-2550 TL 30 %20,5 728 %22,9 758 %22,8 

2551 TL ve üstü 19 %13,0 664 %20,9 683 %20,5 

Toplam  146 %100,0 3183 %100,0 3329 %100,0 

n: sayı, %: yüzde 

 

Tablo 4.26. DEHB Alt Tiplerinin Aylık Gelir Gruplarına Göre Dağılımı. 

Aylık Gelir 

Grubu 

DEHB Alt Tip 
Toplam 

DEHB-D DEHB-H DEHB-B DEHB Yok 

n % n % n % n % n % 

0-850 TL 8 %10,4 4 %9,5 4 %14,8 248 %7,8 264 %7,9 

851-1700 TL 42 %54,5 24 %57,1 15 %55,6 1543 %48,5 1624 %48,8 

1701-2550 TL 14 %18,2 10 %23,8 6 %22,2 728 %22,9 758 %22,8 

2551 TL ve üstü 13 %16,9 4 %9,5 2 %7,4 664 %20,9 683 %20,5 

Toplam 77 %100,0 42 %100,0 27 %100,0 3183 %100,0 3329 %100,0 

n: sayı, %: yüzde 

DEHB tanısı almış olan öğrencilerin %91,1’i (n=133) sağ elini, %8,9’u 

(n=13) sol elini kullanmaktadır. DEHB ve DEHB alt tipleri ile el dominansı ile 
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arasında fark bulunamamıştır [DEHB (2=0, sd=1, p=1), DEHB-D (2=0, sd=1, 

p=1), DEHB-H (Fisher’s Exact Test p=0,58), DEHB-B (Fisher’s Exact Test p=0,3)]. 

Katılımcıların beden kitle indeksleri, boy ve kilo bilgileri yanı sıra yaşa göre 

beden kitle indeksi persentil eğrisi kullanılarak hesaplanmıştır. DEHB ve DEHB alt 

tipleri ile beden kitle indeksi arasında fark bulunamamıştır [DEHB (2=1,78, sd=3, 

p=0,62), DEHB-D (2=1,70, sd=3, p=0,64), DEHB-H (2=0,90, sd=3, p=0,83), 

DEHB-B (2=5,65, sd=3, p=0,12)] (Tablo 4.27, Tablo 4.28). 

 

Tablo 4.27. DEHB Olgularının Yaşa Göre Hesaplanmış Beden Kitle İndeksleri

         Sonuçlarına Göre Dağılımı. 

Beden Kitle 

İndeksi Sonucu 

DEHB 
Toplam 

Var Yok 

n % n % n % 

Zayıf 15 %10,3 304 %9,6 319 %9,6 

Normal Kilolu 100 %68,5 2242 %70,4 2342 %70,4 

Fazla Kilolu 19 %13,0 320 %10,1 339 %10,2 

Obez 12 %8,2 317 %10,0 329 %9,9 

Toplam 146 %100,0 3183 %100,0 3329 %100,0 

n: sayı, %: yüzde 

 

 

Tablo 4.28. DEHB Alt Tiplerinin Yaşa Göre Hesaplanmış Beden Kitle  

         İndeksleri Sonuçlarına Göre Dağılımı. 

Beden Kitle 

İndeksi 

Sonucu 

DEHB ALT TİP 
Toplam 

DEHB-D DEHB-H DEHB-B DEHB Yok 

n % n % n % n % n % 

Zayıf 7 %9,1 3 %7,1 5 %18,5 304 %9,6 319 %9,6 

Normal 

Kilolu 
53 %68,8 31 %73,8 16 %59,3 2242 %70,4 2342 %70,4 

Fazla Kilolu 11 %14,3 3 %7,1 5 %18,5 320 %10,1 339 %10,2 

Obez 6 %7,8 5 %11,9 1 %3,7 317 %10,0 329 %9,9 

Toplam 77 %100,0 42 %100,0 27 %100,0 3183 %100,0 3329 %100,0 

n: sayı, %: yüzde 

Annenin gebelikte sigara içmesinin DEHB açısından bir risk etmeni olup 

olmadığı araştırılmıştır. DEHB ile annenin gebelikte sigara içmesi arasında fark 

bulunamamıştır (2=2,29, sd=1, p=0,13). DEHB alt tiplerine bakıldığında DEHB-D 

(2=0,02, sd=1, p=0,90) ve DEHB-H (Fisher’s Exact Test p=0,14) ile annenin 
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gebelikte sigara içmesi arasında anlamlı bir fark bulunamazken, DEHB-B ile annenin 

gebelikte sigara içmesi arasında fark bulunmuştur (Fisher’s Exact Test p=0,03, 

OR=2,72, %95GA=1,14-6,49) (Tablo 4.29, Tablo 4.30). 

 

Tablo 4.29. DEHB İle Gebelikte Sigara İçme Durumunun Karşılaştırılması.  

 

Gebelikte 

Sigara İçme 

DEHB 
Toplam 

Var Yok 

n % n % n % 

Evet 23 %15,8 360 %11,3 383 %11,5 

Hayır 123 %84,2 2823 %88,7 2946 %88,5 

Toplam  146 %100,0 3183 %100,0 3329 %100,0 

n: sayı, %: yüzde 

 

Tablo 4.30. DEHB Alt Tipleri İle Gebelikte Sigara İçme Durumunun  

         Karşılaştırılması. 

Gebelikte 

Sigara 

İçme 

DEHB Alt Tip 
Toplam 

DEHB-D DEHB-H DEHB-B DEHB Yok 

n % n % n % n % n % 

Evet 8 %10,4 8 %19,0 7 %25,9 360 %11,3 383 %11,5 

Hayır 69 %89,6 34 %81,0 20 %74,1 2823 %88,7 2946 %88,5 

Toplam 77 %100,0 42 %100,0 27 %100,0 3183 %100,0 3329 %100,0 

n: sayı, %: yüzde 

Annenin gebelikte grip ve solunum yolu hastalıkları geçirmesinin DEHB için 

bir risk etmeni olup olmadığı araştırılmıştır. DEHB tanısı alan çocukların %39’unun 

(n=57) annesi gebeliğinde grip ve solunum yolu enfeksiyonu geçirmiş iken, 

%61’inin (n=89) annesi gebeliğinde grip ve solunum yolu enfeksiyonu 

geçirmemiştir. DEHB ile annenin gebelikte grip ve solunum yolu enfeksiyonu 

geçirmesi anlamlı fark bulunmuştur (2=12,07, sd=1, p<0,001, OR=1,81, 

%95GA=1,30-2,56). Alt tiplere bakıldığında DEHB-D ve DEHB-H ile annenin 

gebeliğinde grip ve solunum yolu enfeksiyonu geçirmesi arasında anlamlı ilişki 

saptanırken DEHB-B ile fark bulunamamıştır [DEHB-D (2=8,25, sd=1, p=0,004, 

OR=2,00, %95GA=1,26-3,16), DEHB-H (2=4,94, sd=1, p=0,03, OR=2,10, 

%95GA=1,13-3,87), DEHB-B (2=0, sd=1, p=1)] (Tablo 4.31, Tablo 4.32). 
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Tablo 4.31. DEHB Olguları İle Gebelikte Grip ve Solunum Yolu Enfeksiyonu

          Geçirme Durumunun Karşılaştırılması. 

Gebelikte Grip 

Ve Solunum Yolu 

Enfeksiyonu 

DEHB 
Toplam 

Var Yok 

n % n % n % 

Evet 57 %39,0 829 %26,0 886 %26,6 

Hayır 89 %61,0 2354 %74,0 2443 %73,4 

Toplam  146 %100,0 3183 %100,0 3329 %100,0 

n: sayı, %: yüzde 

 

Tablo 4.32. DEHB Alt Tipleri İle Gebelikte Grip ve Solunum Yolu  

         Enfeksiyonu Geçirme Durumunun Karşılaştırılması. 

Gebelikte Grip 

Ve Solunum Yolu 

Enfeksiyonu 

DEHB Alt Tip 
Toplam 

DEHB-D DEHB-H DEHB-B DEHB Yok 

n % n % n % n % n % 

Evet 32 %41,6 18 %42,9 7 %25,9 829 %26,0 886 %26,6 

Hayır 45 %58,4 24 %57,1 20 %74,1 2354 %74,0 2443 %73,4 

Toplam 77 %100,0 42 %100,0 27 %100,0 3183 %100,0 3329 %100,0 

n: sayı, %: yüzde 

DEHB tanısı alan çocukların annelerinin gebelikte ruhsal hastalık geçirme 

durumu araştırıldığında %9,6’sının (n=14) ruhsal hastalık geçirmiş olduğu, 

%90,4’ünün (n=132) ruhsal hastalık geçirmemiş olduğu görülmüştür. DEHB ile 

annenin gebelikte ruhsal hastalık geçirmesi arasında anlamlı ilişki bulunmuştur 

(Fisher’s Exact Test p<0,001, OR=3,69, %95GA=2,04-6,65). Annenin gebeliğinde 

ruhsal hastalık geçirmesi ile DEHB-D arasında fark bulunmazken, DEHB-H ve 

DEHB-B arasında  anlamlı ilişki saptanmıştır [DEHB-D (Fisher’s Exact Test 

p=0,09), DEHB-H (Fisher’s Exact Test p=0,04, OR=3,39, %95GA=1,19-9,68), 

DEHB-B (Fisher’s Exact Test p<0,01, OR=7,43, %95GA=2,76-20,03)] (Tablo 4.33, 

Tablo 4.34). 
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Tablo 4.33. DEHB İle Gebelikte Ruhsal Hastalık Geçirme Durumunun  

         Karşılaştırılması.        

Gebelikte 

Ruhsal 

Hastalık 

Geçirme 

DEHB 
Toplam 

Var Yok 

n % n % n % 

Evet 14 %9,6 89 %2,8 103 %3,1 

Hayır 132 %90,4 3094 %97,2 3226 %96,9 

Toplam  146 %100,0 3183 %100,0 3329 %100,0 

n: sayı, %: yüzde 

 

Tablo 4.34. DEHB Alt Tipleri İle Gebelikte Ruhsal Hastalık Geçirme  

         Durumunun Karşılaştırılması. 

Gebelikte 

Ruhsal 

Hastalık 

Geçirme 

DEHB Alt Tip 
Toplam 

DEHB-D DEHB-H DEHB-B DEHB Yok 

n % n % n % n % n % 

Evet 5 %6,5 4 %9,5 5 %18,5 89 %2,8 103 %3,1 

Hayır 72 %93,5 38 %90,5 22 %81,5 3094 %97,2 3226 %96,9 

Toplam 77 %100,0 42 %100,0 27 %100,0 3183 %100,0 3329 %100,0 

n: sayı %: yüzde 

Doğumda anne yaşı 17 yaş ve altı, 18-24 yaş, 25-39 yaş ve 40 yaş ve üstü 

olarak sorgulanmıştır. DEHB ile doğumda annenin yaşı arasında fark bulunamamıştır 

(2=2,61, sd=3, p=0,44). DEHB alt tipleri ile doğumda anne yaşı arasında fark 

bulunamamıştır [DEHB-D (2=2,67, sd=3, p=0,36), DEHB-H (2=1,72, sd=3, 

p=0,63) ve DEHB-B (2=1,98, sd=3, p=0,46)]. 

Gebelik süresi 36 hafta ve altı, 37-42 hafta ve 42 hafta ve üstü olarak 

sorgulanmıştır. DEHB ile annenin gebelik süresi arasında fark yoktur (2=0,51, sd=2, 

p=0,78). DEHB alt tipleri ile annenin gebelik süresi arasında fark yoktur [DEHB-D 

(2=1,19, sd=2, p=0,55), DEHB-H (2=0,26, sd=2, p=0,88), DEHB-B (2=2,23, 

sd=2, p=0,33)]. 

DEHB ve DEHB alt tipleri ile çocuğun doğum şekli (sezaryen doğum/normal 

doğum) arasında fark yoktur [DEHB (2=0,14, sd=1, p=0,71), DEHB-D (2=0,68, 

sd=1, p=0,41), DEHB-H (2=1,50, sd=1, p=0,22), DEHB-B (2=0,10, sd=1, 

p=0,75)]. 
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DEHB ve DEHB alt tipleri ile çocuğun doğum sonrası küvöz bakımı alması 

arasında fark yoktur [DEHB (2=0,28, sd=1, p=0,60), DEHB-D (2=0,18, sd=1, 

p=0,67), DEHB-H (2=0, sd=1, p=1), DEHB-B (2=0,01, sd=1, p=0,91)]. 

DEHB ve DEHB alt tipleri ile çocuğun doğum sonrası sarılık olması arasında 

fark yoktur [DEHB (2=0,07, sd=1, P=0,79), DEHB-D (2=0,05, sd=1, P=0,82), 

DEHB-H (2=1,76, sd=1, P=0,18), DEHB-B (2=0,19, sd=1, P=0,51)]. 

DEHB ve DEHB alt tipleri ile çocuğun doğum sonrası fototerapi alması 

arasında fark yoktur [DEHB (2=0,06, sd=1, p=0,72), DEHB-D (2=0,20, sd=1, 

p=0,55), DEHB-H (2=0, sd=1, p=1), DEHB-B (Fisher’s Exact Test p=1)]. 

DEHB tanısı alan ve almayan grupların anne sütü alma süreleri ortalamaları 

arasında fark yoktur (t= -0,935, sd=3327, p=0,385) (Tablo 4.35). 

 

Tablo 4.35. DEHB Tanısı Alan ve Almayan Grupların Anne Sütü Alma  

         Süreleri Ortalamaları (Ay). 

 DEHB n Ortalama±SS Standart Hata t= -0,935* 

sd=3327 

P=0,385 

Anne Sütü Alma 

Süresi (Ay) 

VAR 146 12,90±8,02 0,66368 

YOK 3183 13,51±7,70 0,13642 

n: sayı, SS: standart sapma 

*DEHB tanısı alan grup ile tanı almayan grubun anne sütü alma sürelerinin ortalamaları Bağımsız 

Örnekler T Test ile araştırılmıştır.  

Anne sütü alma süreleri gruplandığında DEHB ve DEHB alt tipleri ile fark 

bulunamamıştır [DEHB (2=0,49, sd=1, p=0,49), DEHB-D (2=3,50, sd=1, p=0,62), 

DEHB-H (2=1,16, sd=1, p=0,28), DEHB-B (2=0, sd=1, p=1)] (Tablo 4.36, Tablo 

4.37). 

 

Tablo 4.36. DEHB Olgularının Anne Sütü Alma Süresine Göre Dağılımı. 

Anne Sütü 

Alma Süresi 

DEHB 
Toplam 

Var Yok 

n % n % n % 

0-6 Ay 44 %30,1 875 %27,5 919 %27,6 

7 Ay ve Üstü 102 %69,9 2308 %72,5 2410 %72,4 

Toplam  146 %100,0 3183 %100,0 3329 %100,0 

n: sayı, %: yüzde 
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Tablo 4.37. DEHB Alt Tiplerinin Anne Sütü Alma Süresine Göre Dağılımı. 

Anne Sütü 

Alma Süresi 

DEHB Alt Tip 
Toplam 

DEHB-D DEHB-H DEHB-B DEHB Yok 

n % n % n % n % n % 

0-6 Ay 29 %37,7 8 %19,0 7 %25,9 875 %27,5 919 %27,6 

7 Ay ve Üstü 48 %62,3 34 %81,0 20 %74,1 2308 %72,5 2410 %72,4 

Toplam 77 %100,0 42 %100,0 27 %100,0 3183 %100,0 3329 %100,0 

n: sayı, %: yüzde 

DEHB tanısı almış çocuklarda daha önce epileptik nöbet geçirmiş olmanın bir 

risk etmeni olup olmadığı araştırılmıştır. DEHB ve DEHB alt tipleri ile epileptik 

nöbet geçirme arasında fark olmadığı görülmüştür [DEHB (2=2,55, sd=1, p=0,11), 

DEHB-D (Fisher Exact Test p=0,06), DEHB-H (Fisher Exact Test p=0,47), DEHB-B 

(Fisher Exact Test p=1)]. 

Bununla birlikte DEHB olan ve olmayan gruplarda epileptik nöbetin tipi ile 

ilgili anlamlı fark bulunmuştur (2=6,94, sd=2, p=0,03). Ancak nöbetin şekliyle alt 

tipler arasında fark bulunamamıştır [DEHB-D (2=5,10, sd=2, p=0,07), DEHB-H 

(2=3,07, sd=2, p=0,19), DEHB-B (2=1,80, sd=2, p=0,28)] (Tablo 4.38). 

 

Tablo 4.38. DEHB ile Epileptik Nöbet Tipinin Karşılaştırılması. 

Epileptik 

Nöbetin Tipi 

DEHB 
Toplam 

Var Yok 

n % n % n % 

Febril 6 %4,1 111 %3,5 117 %3,5 

Afebril 6 %4,1 45 %1,4 51 %1,5 

Nöbet Yok 134 %91,8 3027 %95,1 3161 %95,0 

Toplam  146 %100,0 3183 %100,0 3329 %100,0 

n: sayı, %: yüzde 

DEHB ve DEHB alt tipleri ile okul öncesi eğitim alma arasındaki ilişki 

incelendiğinde fark bulunamamıştır [DEHB (2=0,20, sd=1, p=0,66), DEHB-D 

(2=0,45, sd=1, p=0,5), DEHB-H (2=1,50, sd=1, p=0,22), DEHB-B (2=0,14, sd=1, 

p=0,71)]. 

DEHB tanısı almış olan çocuklarda kronik hastalık varlığının bir risk etmeni 

olup olmadığı araştırılmıştır. Buna göre kronik hastalık varlığının DEHB için 

belirgin bir risk etmeni olduğu görülmüştür (2=18,31, sd=1, p<0,001, OR=2,45, 
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%95GA=1,61-3,75). Alt tiplere bakıldığında DEHB-D ve DEHB-H ile kronik 

hastalık varlığı arasında anlamlı bir ilişki saptanırken, DEHB-B ile kronik hastalık 

varlığı arasında fark bulunamamıştır [DEHB-D (2=5,63, sd=1, p=0,018, OR=2,13, 

%95GA=1,18-3,85), DEHB-H (Fisher’s Exact Test p<0,01, OR=2,99, 

%95GA=1,46-6,14), DEHB-B (Fisher’s Exact Test p=0,18)] (Tablo 4.39, Tablo 

4.40). 

 

Tablo 4.39. DEHB ile Kronik Hastalık Varlığının Karşılaştırılması. 

Kronik 

Hastalık Varlığı 

DEHB 
Toplam 

Var Yok 

n % n % n % 

Evet 29 %19,9 292 %9,2 321 %9,6 

Hayır 117 %80,1 2891 %90,8 3008 %90,4 

Toplam  146 %100,0 3183 %100,0 3329 %100,0 

n: sayı, %: yüzde 

 

Tablo 4.40. DEHB Alt Tipleri ile Kronik Hastalık Varlığının Karşılaştırılması. 

Kronik 

Hastalık 

Varlığı 

DEHB Alt Tip 
Toplam 

DEHB-D DEHB-H DEHB-B DEHB Yok 

n % n % n % n % n % 

Evet 14 %18,2 10 %23,8 5 %18,5 292 %9,2 321 %9,6 

Hayır 63 %81,8 32 %76,2 22 %81,5 2891 %90,8 3008 %90,4 

Toplam 77 %100,0 42 %100,0 27 %100,0 3183 %100,0 3329 %100,0 

n: sayı, %: yüzde 

Kronik hastalığı olan ve DEHB tanısı olan çocukların kronik hastalık tanıları 

incelenmiştir. Buna göre DEHB ile kronik hastalık tanı grupları arasında fark 

saptanmıştır (2=39,83, sd=10, P=0,002). Alt tiplere bakıldığında DEHB-D ve 

DEHB-H ile kronik hastalık tanı grupları arasında fark saptanırken, DEHB-B ile fark 

görülmemiştir [DEHB-D (2=24,85, sd=10, P=0,046), DEHB-H (2=67,34, sd=10, 

P=0,002), DEHB-B (2=37,04, sd=10, P=0,052)] (Tablo 4.41). 
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Tablo 4.41. DEHB Alt Tiplerinin Kronik Hastalık Grupları ile   

         Karşılaştırılması. 

Kronik Hastalık 

Tanı Grubu 

DEHB Alt Tip 
Toplam 

DEHB-D DEHB-H DEHB-B YOK 

n % n % n % n % n % 

Nörolojik 2 %2,6 0 %0,0 3 %11,1 22 %0,7 27 %0,8 

Endokrin-

Metabolik 3 %3,9 0 %0,0 0 %0,0 32 %1,0 35 %1,1 

Kardiyovasküler 0 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 17 %0,5 17 %0,5 

Gastrointestinal-

Hepatobiliyer 0 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 10 %0,3 10 %0,3 

Alerjik-Solunum 5 %6,5 7 %16,7 2 %7,4 162 %5,1 176 %5,3 

Üriner 3 %3,9 0 %0,0 0 %0,0 19 %0,6 22 %0,7 

Romatolojik 1 %1,3 0 %0,0 0 %0,0 14 %0,4 15 %0,5 

Hematolojik 0 %0,0 3 %7,1 0 %0,0 9 %0,3 12 %0,4 

Onkolojik 0 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 3 %0,1 3 %0,1 

Ortopedik 0 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 4 %0,1 4 %0,1 

Hastalık Yok 63 %81,8 32 %76,2 22 %81,5 2891 %90,8 3008 %90,4 

Toplam 77 %100,0 42 %100,0 27 %100,0 3183 %100,0 3329 %100,0 

n: sayı, %: yüzde 

 Kronik hastalık gruplarının DEHB ve DEHB alt tipleriyle farklılık göstermesi 

üzerine sosyodemografik formda ailelerin belirttikleri kronik hastalık tanıları gözden 

geçirilmiş, DEHB ve DEHB alt tiplerinin tanılar ile ilişkisi araştırılmıştır. Buna göre 

DEHB ile epilepsi arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. DEHB-B ile epilepsi tanısı 

arasında anlamlı fark bulunurken, diğer alt tiplerde anlamlı bir fark bulunamamıştır 

[DEHB (Fisher’s Exact Test p=0,02, OR=4,69, %95GA=1,58-13,97), DEHB-D 

(Fisher’s Exact Test p=0,10), DEHB-H (Fisher’s Exact Test p=1), DEHB-B (Fisher’s 

Exact Test p=0,01, OR=12,50, %95GA=2,78-56,18)] (Tablo 4.42, Tablo 4.43). 

 

Tablo 4.42. DEHB ile Çocukta Epilepsi Tanısının Karşılaştırılması. 

Çocukta 

Epilepsi 

DEHB 
Toplam 

Var Yok 

n % n % n % 

Var 4 %2,7 19 %0,6 23 %0,7 

Yok 142 %97,3 3164 %99,4 3306 %99,3 

Toplam  146 %100,0 3183 %100,0 3329 %100,0 

n: sayı, %: yüzde 
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Tablo 4.43. DEHB Alt Tipleri ile Çocukta Epilepsi Tanısının Karşılaştırılması. 

Çocukta 

Epilepsi 

DEHB Alt Tip 
Toplam 

DEHB-D DEHB-H DEHB-B YOK 

n % n % n % n % n % 

Var 2 %2,6 0 %0,0 2 %7,4 19 %0,6 23 %0,7 

Yok 75 %97,4 42 %100,0 25 %92,6 3164 %99,4 3306 %99,3 

Toplam 77 %100,0 42 %100,0 27 %100,0 3183 %100,0 3329 %100,0 

n: sayı, %: yüzde 

Alerjik solunum yolu hastalıkları ile DEHB ilişkisi araştırıldığında, DEHB ile 

alerjik solunum yolu hastalıkları arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Alt tiplere 

bakıldığında DEHB-H ile ilişki bulunurken, diğer alt tiplerle fark bulunamamıştır 

[DEHB (2=5,87, sd=1, p=0,03, OR=2,00, %95GA=1,13-3,56), DEHB-D (Fisher’s 

Exact Test p=0,60), DEHB-H (Fisher’s Exact Test p=0,005, OR=3,74, 

%95GA=1,64-8,54), DEHB-B (Fisher’s Exact Test p=0,65)] (Tablo 4.44, Tablo 

4.45). 

 

Tablo 4.44. DEHB ile Çocukta Astım Tanısının Karşılaştırılması. 

Çocukta 

Astım 

DEHB 
Toplam 

Var Yok 

n % n % N % 

Var 14 %9,6 160 %5,0 174 %5,2 

Yok 132 %90,4 3023 %95,0 3155 %94,8 

Toplam  146 %100,0 3183 %100,0 3329 %100,0 

n: sayı, %: yüzde 

 

Tablo 4.45. DEHB Alt Tipleri ile Çocukta Astım Tanısının Karşılaştırılması. 

Çocukta 

Astım 

DEHB Alt Tip 
Toplam 

DEHB-D DEHB-H DEHB-B YOK 

n % n % n % N % n % 

Var 5 %6,5 7 %16,7 2 %7,4 160 %5,0 174 %5,2 

Yok 72 %93,5 35 %83,3 25 %92,6 3023 %95,0 3155 %94,8 

Toplam 77 %100,0 42 %100,0 27 %100,0 3183 %100,0 3329 %100,0 

n: sayı, %: yüzde 

 DEHB ve alt tiplerinde risk etmenlerini yordayabilmek amacıyla lojistik 

regresyon analizi uygulanmıştır. Lojistik regresyon analizinde kullanılan değişkenler 
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çocuğun yaşı, yürümeye başlama zamanı (ay), ilk kelime söyleme zamanı (ay), 

tuvalet eğitimi alma zamanı (ay), ailenin ilk çocuğu olma durumu, anne ve babanın 

eğitim durumu, anne ve babanın mesleği, tek ebeveyn-iki ebeveyn varlığı, annenin 

gebelikte sigara kullanması, grip-solunum yolu enfeksiyonu geçirmiş olması, ruhsal 

hastalık geçirmiş olması, çocuğun preterm doğma durumu, doğum şekli (normal 

doğum/sezaryen doğum), çocuğun doğumdan sonra kuvöz bakımı alması, sarılık 

olması, fototerapi alması, çocuğun anne sütü alma süresi (6 aydan az/6 ay ve üstü), 

çocuğun daha önce epileptik nöbet geçirmiş olma durumu, çocuğun okul öncesi 

eğitim alma durumu, çocukta halen kronik hastalık mevcut olması, çocukta mevcut 

epilepsi tanısı ve çocukta mevcut astım tanısıdır. 

 Lojistik regresyon analizi sonuçlarına göre DEHB ile annenin çalışmıyor 

olması [RO (Risk Oranı)=2,70, %95GA=1,09-6,62, p=0,03], annenin gebelikte grip 

enfeksiyonu geçirmiş olması (RO=1,56, %95GA=1,09-2,24, p=0,02), annenin 

gebelikte ruhsal hastalık geçirmiş olması (RO=2,69, %95GA=1,43-5,07, p=0,002) ve 

çocukta kronik bir hastalık varlığı (RO=1,99, %95GA=1,01-3,89, p=0,046) arasında 

pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur (Tablo 4.46). Alt tiplere bakıldığında 

DEHB-D ile annenin gebelikte grip enfeksiyonu geçirmiş olması (RO=1,85, 

%95GA=1,15-2,99, p=0,012) ve çocukta kronik hastalık varlığı (RO=2,42, 

%95GA=1,06-5,53, p=0,04), DEHB-B ile annenin çalışmıyor olması (RO=4,99, 

%95GA=1,06-23,35, p=0,04), annenin gebelikte ruhsal hastalık geçirmiş olması 

(RO=9,10, %95GA=2,90-28,56, p<0,001) ve çocukta epilepsi tanısının mevcut 

olması (RO=118,37, %95GA=5,73-2446,24, p=0,002) arasında pozitif yönde anlamlı 

ilişki saptanmıştır (Tablo 4.47, Tablo 4.48, Tablo 4.49).  
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Tablo 4.46. DEHB ile Risk Etmenlerinin Yordanmasına İlişkin Lojistik 

         Regresyon Analizi Sonuçları. 

Değişkenler Exp (B) %95 C.I. p 

Yaş 0,96 0,89-1,05 0,37 

Yürüme Zamanı 1,02 0,97-1,07 0,433 

İlk Kelime Söyleme Zamanı 1,03 0,998-1,06 0,06 

Tuvalet Eğitimi Alma Zamanı 1,01 0,98-1,03 0,72 

İlk çocuk Olma 1,23 0,86-1,74 0,25 

Anne Eğitim 1,09 0,74-1,60 0,67 

Baba Eğitim 1,26 0,83-1,92 0,28 

Anne Meslek 2,70 1,09-6,62 0,03* 

Gebelik Süresi 0,82 0,51-1,33 0,42 

Evlilik Durumu 1,62 0,90-2,90 0,11 

Gebelikte Sigara Kullanımı 1,16 0,71-1,87 0,56 

Gebelikte Grip Geçirme 1,56 1,09-2,24 0,02* 

Gebelikte Ruhsal Hastalık Geçirme 2,69 1,43-5,07 0,002* 

Doğum Şekli 1,07 0,75-1,52 0,72 

Doğum Sonrası Kuvöz Bakımı 1,16 0,70-1,93 0,57 

Doğum Sonrası Sarılık 1,11 0,68-1,81 0,69 

Doğum Sonrası Fototerapi Alma 0,72 0,36-1,44 0,35 

Anne Sütü Alma Süresi 1,07 0,74-1,56 0,73 

Epileptik Nöbet Geçirme 1,15 0,57-2,31 0,70 

Kreş/Anaokulu Eğitimi Alma 0,85 0,55-1,31 0,45 

Kronik Hastalık Varlığı 1,99 1,01-3,89 0,046* 

Çocukta Epilepsi Tanısı 2,30 0,59-8,91 0,23 

Çocukta Astım Tanısı 0,86 0,37-2,03 0,73 

Sabit 0,018  ,000 

*p<0,05, %95 C.I: %95 Güven Aralığı 
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Tablo 4.47. DEHB-D ile Risk Etmenlerinin Yordanmasına İlişkin Lojistik 

         Regresyon Analizi Sonuçları. 

Değişkenler Exp (B) %95 C.I. p 

Yaş 1,01 0,91-1,13 0,82 

Yürüme Zamanı 0,997 0,94-1,06 0,92 

İlk Kelime Söyleme Zamanı 1,02 0,98-1,07 0,27 

Tuvalet Eğitimi Alma Zamanı 1,03 1,00-1,06 0,05 

İlk çocuk Olma 1,23 0,77-1,97 0,39 

Anne Eğitim 0,92 0,54-1,56 0,76 

Baba Eğitim 1,69 0,98-2,93 0,06 

Anne Meslek 1,69 0,39-7,34 0,48 

Gebelik Süresi 0,85 0,45-1,59 0,61 

Evlilik Durumu 0,94 0,36-2,43 0,89 

Gebelikte Sigara Kullanımı 0,72 0,34-1,54 0,39 

Gebelikte Grip Geçirme 1,85 1,15-2,99 0,012* 

Gebelikte Ruhsal Hastalık Geçirme 1,64 0,62-4,33 0,32 

Doğum Şekli 0,87 0,53-1,43 0,59 

Doğum Sonrası Kuvöz Bakımı 1,38 0,70-2,72 0,35 

Doğum Sonrası Sarılık 0,97 0,49-1,92 0,92 

Doğum Sonrası Fototerapi Alma 0,66 0,25-1,77 0,41 

Anne Sütü Alma Süresi 1,54 0,95-2,49 0,08 

Epileptik Nöbet Geçirme 1,55 0,67-3,58 0,31 

Kreş/Anaokulu Eğitimi Alma 1,02 0,59-1,78 0,93 

Kronik Hastalık Varlığı 2,42 1,06-5,53 0,04* 

Çocukta Epilepsi Tanısı 1,13 0,19-6,59 0,89 

Çocukta Astım Tanısı 0,47 0,14-1,57 0,22 

Sabit 0,004  0,000 

*p<0,05, %95 C.I: %95 Güven Aralığı 
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Tablo 4.48. DEHB-H ile Risk Etmenlerinin Yordanmasına İlişkin Lojistik 

         Regresyon Analizi Sonuçları. 

Değişkenler Exp (B) %95 C.I. p 

Yaş 0,91 0,76-1,07 0,25 

Yürüme Zamanı 1,04 0,94-1,14 0,43 

İlk Kelime Söyleme Zamanı 1,02 0,96-1,08 0,52 

Tuvalet Eğitimi Alma Zamanı 0,97 0,91-1,03 0,27 

İlk çocuk Olma 1,10 0,57-2,11 0,77 

Anne Eğitim 1,01 0,49-2,07 0,98 

Baba Eğitim 0,91 0,39-2,13 0,82 

Anne Meslek 2,93 0,66-13,02 0,16 

Gebelik Süresi 0,89 0,36-2,17 0,80 

Evlilik Durumu 2,29 0,91-5,74 0,08 

Gebelikte Sigara Kullanımı 1,56 0,69-3,57 0,29 

Gebelikte Grip Geçirme 1,72 0,89-3,31 0,11 

Gebelikte Ruhsal Hastalık Geçirme 1,94 0,61-6,19 0,27 

Doğum Şekli 1,36 0,72-2,56 0,34 

Doğum Sonrası Kuvöz Bakımı 0,76 0,29-1,99 0,57 

Doğum Sonrası Sarılık 1,84 0,84-4,04 0,13 

Doğum Sonrası Fototerapi Alma 0,73 0,23-2,30 0,59 

Anne Sütü Alma Süresi 0,59 0,27-1,30 0,19 

Epileptik Nöbet Geçirme 1,56 0,46-5,29 0,48 

Kreş/Anaokulu Eğitimi Alma 0,58 0,23-1,44 0,24 

Kronik Hastalık Varlığı 1,69 0,48-5,97 0,42 

Çocukta Epilepsi Tanısı 0,00 0,00 0,998 

Çocukta Astım Tanısı 1,81 0,43-7,64 0,42 

Sabit 0,02  0,000 

*p<0,05, %95 C.I: %95 Güven Aralığı 
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Tablo 4.49. DEHB-B ile Risk Etmenlerinin Yordanmasına İlişkin Lojistik 

         Regresyon Analizi Sonuçları. 

Değişkenler Exp (B) %95 C.I. p 

Yaş 0,89 0,73-1,09 0,26 

Yürüme Zamanı 1,06 0,96-1,16 0,26 

İlk Kelime Söyleme Yaşı 1,04 0,98-1,11 0,18 

Tuvalet Eğitimi Alma Zamanı 0,96 0,90-1,03 0,22 

İlk çocuk Olma 1,34 0,59-3,04 0,49 

Anne Eğitim 1,81 0,75-4,40 0,19 

Baba Eğitim 0,87 0,32-2,38 0,79 

Anne Meslek 4,99 1,06-23,35 0,04* 

Gebelik Süresi 0,61 0,18-2,13 0,44 

Evlilik Durumu 2,67 0,86-8,27 0,09 

Gebelikte Sigara Kullanımı 2,19 0,85-5,69 0,11 

Gebelikte Grip Geçirme 0,61 0,23-1,64 0,33 

Gebelikte Ruhsal Hastalık Geçirme 9,10 2,90-28,56 ,000* 

Doğum Şekli 1,30 0,57-2,93 0,53 

Doğum Sonrası Kuvöz Bakımı 1,35 0,43-4,20 0,60 

Doğum Sonrası Sarılık 0,54 0,12-2,36 0,41 

Doğum Sonrası Fototerapi Alma 1,35 0,21-8,58 0,75 

Anne Sütü Alma Süresi 0,78 0,31-1,93 0,59 

Epileptik Nöbet Geçirme 0,08 0,01-1,23 0,07 

Kreş/Anaokulu Eğitimi Alma 0,75 0,27-2,13 0,59 

Kronik Hastalık Varlığı 0,58 0,06-5,45 0,64 

Çocukta Epilepsi Tanısı 118,37 5,73-2446,24 0,002* 

Çocukta Astım Tanısı 1,75 0,13-23,29 0,67 

Sabit ,010  ,001 

*p<0,05, %95 C.I: %95 Güven Aralığı 
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5. TARTIŞMA 

 

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) yaşa ve gelişim düzeyine 

göre uygun olmayan dikkatsizlik, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik ile kendini 

gösteren, yaygın görülen çocukluk çağı ruhsal hastalıklardan biridir, okul 

başarısızlığı, ailede sorunlar, arkadaş ilişkilerinde sorunlar gibi belirtilere neden olur 

(3). Erişkinlik döneminde devam etmesi olasıdır, genellikle ailede, sosyal ortamda, 

akademik ortamda işlevselliği bozar (4,5).  

DEHB etiyolojisinde birçok çevresel ve genetik etmenlerin rol oynadığı kabul 

edilmektedir (7,8). 

Tüm tıbbi durumlarda olduğu gibi DEHB’nin erken tanı ve tedavisine yönelik 

sağlık stratejilerinin geliştirilmesinde de sağlam epidemiyolojik verilere gereksinim 

duyulmaktadır (17).  

Eskişehir ili merkez ilçelerinde ilköğretim çağı çocuklarda DEHB 

yaygınlığını ve olası risk etmenlerini araştırdığımız bu çalışmada Odunpazarı ve 

Tepebaşı ilçelerinden 10 ilkokul ve 8 ortaokuldan 6-15 yaş aralığında toplam 3329 

çocuk ve ergen ile ilgili veriler değerlendirilmiştir. Dağıtılan ölçeklerin geri dönüş 

yüzdeleri ilkokul öğrencilerinde %72,3, ortaokul öğrencilerinde %35,3’tür. Ortaokul 

öğrencilerinin çalışmaya ilgisinin daha az olduğu görülmektedir. Bunun nedenleri 

DEHB belirtilerinin yaşla birlikte azalması, ergenlerin birebir araştırmacı tarafından 

bilgilendirilmemesi sebebiyle çalışmaya katılma motivasyonlarının düşük kalması 

olabilir.  

Çalışmamızda toplam 3329 çocuk ve ergenin %4,4’ünde hem aile hem 

öğretmen tarafından doldurulan Çocuk ve Ergenlerde Davranım Bozuklukları için 

DSM IV’e Dayalı Tarama ve Değerlendirme Ölçeğine göre DEHB tanısı 

saptanmıştır. Alt tiplere bakıldığında DEHB-D yaygınlığı %2,3, DEHB-H yaygınlığı 

%1,3 ve DEHB-B yaygınlığı %0,8 olarak saptanmıştır. Saptadığımız DEHB 

yaygınlığının, yazında belirtilen oranlarla karşılaştırıldığında bazı çalışmalardan 

düşük (%4,7-24,6) (14,15,30-36,39,41-43,45-47,49,51,52,128-133), bazı 

çalışmalardan yüksek (%1,3-4,1) (29,37,38,40,44,48,53) olduğu görülmektedir. 

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun yaygınlığına ilişkin yapılan 

çalışmalarda farklı ülkelerden farklı oranlar bildirilmekte, %2-%17 arasında geniş bir 
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aralık belirtilmektedir (16). Dünyada yapılan çoğu DEHB yaygınlık çalışmaları 

(29,30,32-48,129-131) ve ülkemizde yapılan DEHB yaygınlık çalışmaları 

(14,15,31,49-52,128,132,133) gözden geçirildiğinde yaygınlık oranlarının farklılığı 

göze çarpmaktadır. Yaygınlık oranlarının kullanılan tanı ölçütleri, bilgi kaynağının 

kim olduğu, işlevsellikte bozulmanın değerlendirilip değerlendirilmemesi ve 

araştırmanın uygulandığı coğrafik bölgeye göre değişebileceği belirtilmektedir 

(10,12). Sadece ölçeklerin değerlendirilmesiyle tanı konan çalışmalarda klinik 

değerlendirme yapılanlardan çok daha yüksek DEHB sıklıkları elde edildiği 

belirtilmektedir. Ölçeklere bağlı olarak tanı konan çalışmalarda, ebeveynden ya da 

öğretmenden birisinden alınan bilgilerle tanı konduğunda “veya kuralı”, iki bilgi 

kaynağının da aynı fikirde olması durumunda tanı konduğunda “ve kuralı” 

uygulanmış olmaktadır (10,18). DEHB ölçütlerinin bozulmaya neden olacak kadar 

şiddetli olup olmadığı veya en az iki alanda görülüp görülmediği ölçütleri ele 

alındığında bu ölçütlerin değerlendirilmediği çalışmalara göre daha düşük DEHB 

sıklığı rakamları elde edilmektedir (10,12). Bu çalışmada hem aile ve hem de 

öğretmen geri bildirimlerine göre tanı konulmasına rağmen (ve kuralı), DEHB 

yaygınlığı dünyada ve Türkiye’nin değişik illerinde yapılan diğer çalışmaların 

ortalamalarından daha düşük bulunmuştur. 

Çalışmamızda cinsiyetlere göre DEHB yaygınlığına bakıldığında erkeklerde 

%6,1, kızlarda %3,1 oranında DEHB görüldüğü saptanmıştır. Bu oranlar%3-5 olarak 

bildirilen Amerikan Psikiyatri Birliği (APA) verileri ile benzerlik göstermektedir (1) 

ancak ülkemizde yapılan çalışmaların sonuçlarına bakıldığında (%4,7-12,9) görece 

olarak düşük görünmektedir (14,15,31,49-52,128,132,133). Bunun nedeni Eskişehir 

il merkezinde DEHB risk etmenlerinin diğer illere göre daha az olması (anne çalışma 

oranı ve anne eğitim düzeylerinin yüksek olması, erken doğum, düşük doğum 

ağırlığı, hamilelikte sigara maruziyetinin az olması vb.) olabilir. Çalışmamızda 

ebeveyn ve öğretmenlerin her ikisinin de aynı fikirde olması kriteri aranmaktaydı. 

“Veya kuralı” uygulanarak yapılan analizde ebeveyn ve öğretmenlerin belirttikleri 

yaygınlık oranları arasında fark olduğu, öğretmenlerin doldurduğu ölçeklerde DEHB 

belirtilerinin daha fazla olduğu görülmüştür. Buna göre sadece aile bildirimlerine 

göre DEHB yaygınlığı %6,2 (n=207), sadece öğretmen bildirimlerine göre DEHB 

yaygınlığı %9,2 (n=317) olarak saptanmıştır. Ailelerin damgalanma endişesi 
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nedeniyle tarafsız değerlendirme yapamamaları da yaygınlığın görece düşük çıkmış 

olma nedenleri arasında düşünülebilir. Ayrıca klinik görüşme yapılmamış olması, 

sadece ölçek üzerinden değerlendirme yapılmış olması, ailelerle yüz yüze 

görüşülerek DEHB ve tedavisi ile ilgili yeterli bilgi verilememesi sonuçları etkilemiş 

olabilir. Çalışmamızda daha önce DEHB tanısı konup konmadığı, ilaç tedavisi 

altında olup olmadığı sorulmamıştır. DEHB tanısı almamış olan öğrenciler arasında 

halen DEHB tedavisinde olduğu için ölçek sonuçlarına göre DEHB tanısı almayan 

bir grup olabilir. 

DSM-IV-TR sınıflamasına göre DEHB’nin 3 alt tipi vardır: dikkatsizliğin 

baskın olduğu tip (DEHB-D), hareketlilik ve dürtüselliğin baskın olduğu tip (DEHB-

H) ve bileşik tip (DEHB-B) (1,2). Çalışmamızda alt tiplere bakıldığında en sık %2,3 

ile DEHB-D  alt tipinin görüldüğü, DEHB-H ve DEHB-B oranlarının sırasıyla %1,3 

ve %0,8 olduğu ve yazında belirtilen oranlarla benzer olduğu saptanmıştır. Ayrıca 

yapılan araştırmaların çoğunda sırasıyla en sık DEHB-D, DEHB-B, DEHB-H 

görüldüğü belirtilmektedir (10,11). Çalışmamızda tüm alt tiplerin erkeklerde 

kızlardan daha sık görüldüğü (DEHB-D=%3,1, DEHB-H=%1,8, DEHB-B=%1,2) ve 

kızlarda alt tiplerden DEHB-D’nin en sık görüldüğü (DEHB-D=%1,7, DEHB-

H=%0,8, DEHB-B=%0,5) saptanmıştır. Özcan ve arkadaşları ilkokul öğrencilerinde 

yaptıkları çalışmada DEHB-B tipi en yüksek, DEHB-D tipi en düşük oranda 

saptamışlardır (50). Erşan ve arkadaşları DEHB-D için %2,6, DEHB-H için %3,3, 

DEHB-B için %2,2 oranında yaygınlık bulmuşlardır (51). Taşkın ve ark. alt tiplerin 

oranlarını DEHB-D için %1,85, DEHB-H için %1,9, DEHB-B için %1,02 olarak 

saptanmışlardır (52). Gül ve ark. alt tip dağılımlarını sırasıyla DEHB-D %1.6, 

DEHB-H %6,1 ve DEHB-B %0,9 olarak bulmuştur (31). Wilens ve ark.’nın yaptığı 

çalışmada genel olarak tanı alanların arasında %50 ile %75 arasında DEHB-B 

görüldüğü, %20 ile %30 arasında DEHB-D ve %15 den az olarak DEHB-H 

görüldüğünü belirtilmiştir (134). Skounti ve ark.’nın 2007’de yaptığı gözden geçirme 

çalışmasında alt tiplerin sıklığının sırasıyla DEHB-D, DEHB-B ve DEHB-H şeklinde 

görüldüğü, alt tip oranlarının farklı bulunduğu çalışmaların da olduğu, kızlarda en 

fazla DEHB-D görüldüğü, tüm alt tiplerde erkeklerin oranının  kızlardan fazla 

olduğu belirtilmiştir (10,135). Skounti ve ark.’nın 2010’da yaptıkları diğer bir 

çalışmada da 6-11 yaş arası çocuklarda DEHB yaygınlığı %6,0, erkeklerde DEHB 
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yaygınlığını %8, kızlarda DEHB yaygınlığını %3,8 olarak saptamış olup, alt tip 

yaygınlıklarını sırasıyla DEHB-B (%3,8), DEHB-D (%1,7) ve DEHB-H (%0,5) 

olarak belirtilmiştir (41). Ayrıca kızlarda DEHB-D alt tipinin kızlarda daha sık 

olduğunu saptanmıştır (41). Gadow ve ark.’nın DEHB ve alt tiplerinin yaygınlığını 

belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada 10-12 yaş grubu çocuklarda DEHB 

yaygınlığı %19,8, DEHB-D yaygınlığı %7,2, DEHB-H yaygınlığı %8,5 ve DEHB-B 

yaygınlığı %4,2 olarak bulunmuştur (136). Neuman ve ark.’nın 2005’te 7-18 yaşları 

arasında çocuk ve ergenlerde DEHB ve alt tiplerinin yaygınlığını belirlemek 

amacıyla yaptıkları çalışmada DEHB yaygınlığını %6,2, erkeklerde DEHB 

yaygınlığını %7,4, kızlarda DEHB yaygınlığını %3,9 olarak saptamış, erkeklerde 

DEHB-D alt tipinin, kızlarda ise DEHB-B alt tipinin en sık görüldüğünü 

belirtmişlerdir (137). 

Çalışmamızda DEHB tanısı alan grup ile tanı almayan grubun yaş 

ortalamaları arasında farklılık yoktur. DEHB tanısı ve DEHB alt tipleri ile yaş 

grupları arasında da fark bulunamamıştır. Bu çalışmada DEHB tanısı alan 146 

çocuğun yaş ortalaması 9,40±1,98 olarak saptanmıştır. DEHB tanısı alan öğrencilerin 

yaş gruplarına bakıldığında 122 (%83,6) öğrencinin 6-11 yaş grubunda, 24 (%16,4) 

öğrencinin 12-15 yaş grubunda olduğu saptanmıştır. Yaş gruplarında DEHB 

yaygınlığına bakıldığında 6-11 yaş grubunda %4,6, 12-15 yaş grubunda %3,5 

oranları saptanmıştır. DEHB alt tiplerinde de 6-11 yaş grubu yaygınlığının 12-15 yaş 

grubu yaygınlığından fazla olduğu görülse de DEHB ve alt tipler için bu fark anlamlı 

değildir (p≥0,05). Yapılan lojistik regresyon analizinde de DEHB ve alt tipler için 

yaş bir risk etmeni olarak saptanmamıştır [Exp (B)=0,96, %95 GA=0,89-1,05, 

p=0,37]. 

Yaşla birlikte belirtilerde azalma olmakla birlikte hiperaktivite dürtüsellik 

belirtileri daha belirgin olarak azalmakta ancak dikkatsizlik devam etmektedir (77). 

İspanya’da 8, 11 ve 15 yaşlarındaki örneklemlerin genel psikiyatrik bozuklukların 

sıklığı bakımından değerlendirildiği çalışmada DEHB sıklığı 8 yaş için %14,4, 11 

yaş için %5,3 ve 15 yaş için %3 olarak bulunmuştur (118). Kanada’da yapılan bir 

araştırmada 6-8, 9-11 ve 12-14 yaşlarındaki olgularda DEHB prevalansı sırasıyla 

%5,5, %4 ve %2,5 olarak bildirilmiştir (119). DEHB epidemiyolojisi hakkında 

yapılan bir meta analiz çalışmasında; DEHB-H sıklığının okul öncesi dönem sonrası 
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azaldığı, ancak DEHB-D sıklığının arttığı ve alt tipler arasında birbirine geçiş 

olabileceği bildirilmiştir (10,23). Froehlich ve ark. yaptıkları bir çalışmada daha 

küçük yaşlarda DEHB-H alt tipin daha fazla görüldüğünü belirtmişlerdir 

(30).Costello ve arkadaşları, 9-16 yas grubunda inceledikleri çocuk ve ergenlerde, 

yaş arttıkça DEHB sıklığının azaldığını saptamışlardır (138). 

Çocukluk döneminde başlayan DEHB %70-80 oranında ergenlik döneminde 

devam etmektedir. Buna karşın ergenlik dönemi DEHB açısından az araştırılan bir 

dönemdir. Ergenlik döneminde değişen özellikler, artan hüzün ve depresyon, azalan 

benlik saygısı, geleceğe ilişkin endişeler bu dönemde tanı konulabilmesini ve izlemi 

zorlaştırmaktadır (139).  

Ergenlik döneminde ilk kez tanı konulabilmesi için çocukluk dönemi 

değerlendirilmelidir. Çünkü ergenlerde anksiyete ve duygudurum bozuklukları 

dikkatte azalma, tepkisellik ve aşırı hareketliliğe neden olabilir. Bunlar gelip geçici, 

yaşam koşullarına bağlı durumlar ya da diğer ruhsal bozuklukların belirtileri olabilir.  

Ayrıcı tanı ve kesin tanı için çocukluk dönemi önemlidir. DEHB genelde yedi 

yaşından önce kendini gösterir. Ancak dikkat eksikliğinin baskın olması ve aşırı 

hareketliliğin olmaması, çocuğun evde ve okulda çevreyi pek rahatsız etmemesi 

nedeniyle kimsenin dikkatini çekmeyebilir. Zeka durumu iyi olan çocuklar küçük 

yaşlarda akademik başarısızlığı dengeleyebilir. Okulun ve öğretmenlerin tutumu, 

ilgisi tanı konulmasını geciktirebilir. Her iki sınıflama sistemi de bozuklukların hem 

okulda hem de evde görülmesi gerektiğini belirtir (1,4,19,139,140). Ortaokulda 

öğretmen sayısının fazla olması, öğretmenlerin çocukları günlük 

değerlendirebildikleri ders saatlerinin ilkokul sınıf öğretmenlerine göre az olması 

nedeniyle de DEHB belirtilerini daha az bildirmeleri söz konusu olmuş olabilir. 

Çalışmamızda DEHB tanısı ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Erkek çocuk ve ergenlerde DEHB yaygınlığı kızlara göre 2 kat fazladır (p<0,001). 

Alt tiplere bakıldığında DEHB-D yaklaşık 2 kat (E/K=1,91/1, p=0,005), DEHB-H 2 

kat (E/K=2,19/1, p=0,02) ve DEHB-B 2,5 kat (E/K=2,42/1, p=0,04) erkeklerde daha 

fazladır. 

Erkeklerde her 3 alt tipin kızlara oranla daha sık görüldüğü, kızlarda DEHB-

D tipin diğer alt tiplere göre daha sık görüldüğü belirtilmiştir (10,11). Bazı 

çalışmalarda erkeklerde hiperaktivite, kızlarda dikkat eksikliği ile ilgili belirtilerin ön 
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planda olduğu belirtilmekte iken (28), tüm alt tiplerin erkeklerde daha fazla olduğunu 

belirten çalışmalar da vardır (29,30,31). Hem klinik örneklemde hem de 

epidemiyolojik örneklemde hastalığın kızlara oranla erkeklerde daha sık görüldüğü 

bilinmektedir. Toplum örnekleminde erkek-kız oranı 3/1 iken; klinik örneklemde 9/1 

olarak bildirilmiştir. Bu farklılığın kızlarda davranışsal belirtilere erkeklerden daha 

az rastlanmasından ve tedavi başvuru sıklığının erkeklerde daha fazla olmasından 

kaynaklanabileceği düşünülmüştür (9,54). Toplum örneklemi ile klinik örneklem 

arasındaki farkları araştıran birçok yayın bulunmaktadır. Biederman ve ark. 2005’te 

yaptıkları çalışmada erkek/kız oranını toplum örnekleminde 3-4/1, klinik örneklemde 

7-8/1 olarak bildirmiştir (141). 

Özcan ve ark.’nın Malatya il merkezinde 3002 ilköğretim öğrencisi ile 

yaptıkları yaygınlık çalışmasında DSM-IV tanı ölçütlerine göre DEHB yaygınlığını 

%9,5, erkek/kız (E/K) oranını 2,75 olarak bildirilmiştir. (50). Erşan ve ark.’nın Sivas 

il merkezinde yaptıkları çalışmada erkek/kız oranlarını DEHB için 1.8/1, DEHB-D 

için 1,5/1, DEHB-H için 2,1/1 ve DEHB-B için 1,9/1 olarak saptamışlardır (51). 

Taşkın ve ark.’nın İstanbul’da 2006 yılında yaptıkları çalışmada DEHB için E/K 

oranını 2,2/1 olarak saptamış, alt tiplerde DEHB-D için E/K:4,l/1, DEHB-H için 

E/K:1,1/1, DEHB-B için E/K:3,2/l olarak saptamışlardır (52). Gül ve ark.’nın 

Trabzon’da yaptıkları çalışmada erkek/kız oranını DEHB’nin tüm alt tipleri için 

3,5/1 olarak bulmuşlardır ve sonuçları DEHB yaygınlığının erkeklerde daha sık 

olduğu, alt tiplere göre dağılımının diğer çalışmalardan farklı olarak saptandığı, bu 

farkın Türk toplumunda çocuğa yönelik yaşa bağlı tutumlar, beklentilerle ilişkili 

kültürel farklarla şekillenebileceği şeklinde yorumlamışlardır (31). Toros ve ark.’nın 

2002’de yaptıkları çalışmada DEHB için erkek/kız oranı 3,6/1 olarak saptamış, 

DEHB-D’nin kızlarda daha fazla görüldüğünü bulmuşlardır (142).  

Polanczyk ve ark.’nın 2008’de yaptığı gözden geçirme çalışmasında yapılan 

yaygınlık çalışmalarında DEHB ve alt tiplerinin erkeklerde kızlardan daha fazla 

bulunduğu saptanmıştır (10,17). 2002’de ABD’de National Survey of Children’s 

Health (NSCH) tarafından 102353 çocuğun tarandığı bir çalışmada erkek/kız oranı 

2,5 olarak bulunmuştur (143). Polanczky ve ark.’nın 2007’de yaptığı sistematik 

gözden geçirme ve meta-regresyon analizi çalışmasında DEHB riskinin erkeklerde 

2,4 kat fazla olduğu bulunmuştur (10,12). Skounti ve ark.’nın 2007’de yaptığı 
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gözden geçirme çalışmasında yapılan çalışmalarda DEHB riskinin erkeklerde daha 

fazla olduğu, klinik örneklemlerde riskin daha fazla olduğu belirtilmiştir (135). 

Wilens ve ark.’nın yaptığı gözden geçirme çalışması da yazındaki sonuçları 

desteklemektedir, erkeklerde DEHB sıklığının daha fazla olduğu, kızlarda DEHB-D 

alt tipinin daha sık görüldüğü ve tüm alt tiplerde erkeklerin sıklığının daha fazla 

olduğu belirtilmektedir (134). 

Çalışmamızda DEHB için risk etmenlerini araştırırken çocuğun aile 

özellikleri üzerinde de durulmuştur. Sosyodemografik özellikleri sorgularken 

ebeveynlerin eğitim durumu, ebeveynlerin mesleği, ebeveynlerin evlilik durumu, 

ailedeki toplam çocuk sayısı, çocuğun ilk çocuk olup olmama durumu ve ailenin 

aylık geliri bilgilerini almış olmamız, bu bilgilerle yazındaki bilgileri 

karşılaştırdığımızda, bize sosyoekonomik düzeyle ilgili fikir yürütebilme olanağı 

sağlamıştır. 

DEHB gelişiminde kalıtsallığın yaklaşık %60-80 oranında etkili olduğunun 

öngörülmesine rağmen, çevresel etmenlerin bozukluğun gelişiminde önemli olduğu 

çalışmalarda belirtilmektedir (70,71). 

Çalışmamızda DEHB ve DEHB alt tipleri ile anne ve baba eğitim düzeyi 

karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur (p≥0,05). Ancak 

Johnston ve ark. genel olarak eğitim düzeyi yüksek olan annelerin çocukları ile 

kurabilecekleri iletişimin yeterli düzeyde olabileceğini, çocuklarındaki olumsuz 

değişikliklerin daha erken farkına vararak yardıma başvuracaklarını belirtmiştir 

(144). Özcan ve ark.’nın yaptıkları çalışmada annelerin 8 yıl ve daha az eğitim 

görmüş olmasının DEHB için risk faktörü olduğunu belirtmişlerdir (50). Albayrak 

yaptığı çalışmada annenin ve babanın eğitim durumu düştükçe dikkat eksikliği 

oranlarının anlamlı oranda arttığını göstermiştir ve bu durumu düşük sosyoekonomik 

durumun göstergesi olarak kabul etmişler ve buna bağlı olarak yeterli eğitim 

olanaklarından yararlanmama ile ilişkilendirmişlerdir (132). Faraone ve ark. anne 

eğitiminin düşük olması ile DEHB riskinin artmasına vurgu yapmaktadır 

(58).Türkiye İstatistik Kurumu 2013 yılı verilerine bakıldığında Türkiye’de 81 il 

arasında Eskişehir; lise ve dengi okullardan mezun olan kadın oranında %22,8 ile 3. 

sırada, yüksekokul veya üniversite mezunu olan kadın oranında %13,57 ile 4. 

sıradadır (145). Eskişehir’in Türkiye genelinde kadınların okuma oranının en yüksek 
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olduğu illerden biri olması ve dolayısıyla çalışma hayatında daha çok kadın olması 

DEHB oranlarının düşük olmasının nedenlerinden biri olabilir. 

Anne mesleklerinin DEHB ile ilişkisi araştırıldığında DEHB, DEHB-D ve 

DEHB-H ile fark bulunamazken, DEHB-B ile anne mesleği arasında anlamlı fark 

olduğu saptanmıştır (p=0,02). DEHB-B alt tipinde anne mesleği dağılımına 

bakıldığında %85,2 ile ev hanımı oranının en yüksek olduğu görülmüştür. Yapılan 

lojistik regresyon analizinde ise annenin çalışmıyor olması ile DEHB (p=0,03) ve 

DEHB-B (p=0,04) arasında pozitif yönde anlamlı ilişki saptanmıştır. Baba 

mesleklerinin DEHB ve DEHB alt tipleri ile ilişkisi araştırıldığında fark 

saptanmamıştır (p≥0,05).Graetz ve ark. DEHB olgularının sosyal açıdan göreceli 

olarak daha dezavantajlı olduğunu, özellikle DEHB-B alt tipinde tek ebeveynli olma, 

düşük gelir düzeyi, ebeveynlerde işsizliğin kontrollerden daha fazla olduğunu 

saptamıştır (146). Zorlu’nun Denizli’de DEHB yaygınlığını saptama amaçlı yaptığı 

çalışmada esnaf ve işçi olarak çalışan annelerin çocuklarında DEHB oranlarının daha 

yüksek olduğu, memur gibi çalışma saatleri düzenli olan veya ev hanımı olan 

annelerin çocuklarıyla daha fazla ilgilenebildiği durumların koruyucu olabileceği 

saptanmıştır (128). 

DEHB ile ebeveynlerin evlilik durumu arasında anlamlı ilişki bulunmuştur 

(p=0,036), alt tiplere bakıldığında DEHB-H ile fark varken (p=0,035) DEHB-D ve 

DEHB-B ile fark bulunamamıştır (p≥0,05). Tek ebeveyn ile yaşayan çocuklarda 

DEHB riski yaklaşık 2 kat, DEHB-H riski yaklaşık 3 kat artmaktadır. Johnston ve 

ark.’nın yaptığı çalışmada aile içi iletişimde sorunlar yaşanması, annelerde yüksek 

stres düzeyinin olması, parçalanmış aile ortamında büyüme gibi psikososyal risk 

etmenlerinin DEHB gelişiminde önemli olabileceğini bildirmiştir (144). Eşler arası 

anlaşmazlıklar çocuk üzerindeki gerginliği artırarak psikiyatrik bozuklukların 

gelişimine zemin hazırlayabilir. Esbjorn ve ark.’nın yaptıkları çalışmada psikiyatrik 

bozukluk yaygınlığının tek ebeveynle yaşayan çocuklarda her iki biyolojik ebeveyni 

ile yaşayan çocuklardan daha fazla olduğunu belirtmişlerdir (147). Choi ve ark. tek 

ebeveynli çocuklarda DEHB belirtilerinin arttığını belirtmiştir (148). Carballo ve ark. 

tek ebeveynle yaşamanın DEHB için risk etmeni olduğunu vurgulamıştır (149). 

Bramlett ve ark. parçalanmış ailelerde DEHB riskinin artmasında ekonomik 

dezavantajlara vurgu yaparken (150), Veijola ve ark. gelişim döneminde bağlanma 
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gibi psikolojik faktörler üzerinde durmuştur (151). Faraone ve ark. tek ebeynliğin 

DEHB için risk etmeni olduğunu bildirmiştir (58). Biederman ve ark. ailede 

süreklilik gösteren anlaşmazlık ve aile bağlarının zayıf olmasının kontrollere göre 

DEHB’li ailelerde daha sık görüldüğünü göstermişlerdir. Ayrıca parçalanmış aile 

çocuklarında DEHB’nin daha fazla olduğunu bulmuşlardır (74). Kendini 

düzenlemenin/kontrol etmenin gelişimini sağlayan duyarlı aile çevresi belirtiler için 

biyolojik olarak yatkınlığı olan çocuklarda DEHB belirtilerini azaltan veya sona 

erdiren koruyucu etmenler olduğu belirtilmektedir (144). 

Bu çalışmada aylık gelir grupları 2014 yılı asgari ücrete göre 

sınıflandırılmıştır. Buna göre ailelerin yarısının (%48,8) asgari ücretle çalıştığı, eve 

giren toplam gelirinde asgari ücretin en fazla 2 katı olduğu  (850-1700 TL) tespit 

edilmiştir. Aynı zamanda DEHB tanısı alan grup ile tanı almayan grubun aylık 

gelirleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır (p≥0,05). Skounti 

ve ark.’nın 2007’de yaptığı gözden geçirme çalışmasında yazında DEHB ile 

sosyoekonomik düzey arasında ilişkinin incelendiği çalışmalarda ilişki saptanan 

çalışmalar olduğu kadar ilişki saptamayan çalışmaların da mevcut olduğu 

belirtilmiştir (135). Buna göre yazında sosyoekonomik düzeyi belirlemek amacıyla 

kullanılan parametreler gözden geçirildiğinde çalışmamızda annenin çalışmaması 

veçocuğun tek ebeveyninin olması gibi etmenlerin DEHB riskini arttırdığı 

görülmekte olup, yazınla uyumlu olduğu saptanmıştır. Ancak yazında düşük gelir 

düzeyi ve annenin düşük eğitim düzeyinde olması gibi risk etmenleri bizim 

çalışmamızda saptanmamıştır.  

Özcan ve ark. yaptıkları çalışmada düşük sosyoekonomik düzeyin DEHB için 

bir risk etmeni olduğunu öne sürmüşlerdir (50). Choi ve ark.’nın yaptıkları çalışmada 

DEHB belirtilerinin kırsal bölgede yaşayanlarda, düşük hane geliri olanlarda daha sık 

olduğu belirtilmiştir (148). Faraone ve ark.’nın çalışmasında düşük sosyal sınıfın 

DEHB için önemli bir etken olabileceği gösterilmiştir (58). Polanczyk ve ark.’nın 

2008’de yaptığı gözden geçirme çalışmasında sosyoekonomik düzey ile DEHB 

arasındaki ilişkinin net olarak tanımlanmamış olduğu, ancak yapılan çalışmaların 

sonuçlarına göre bozuklukla ilgili bilgi sahibi olma ve tedaviye uyum sağlamanın 

eğitim düzeyi yüksek olan ailelerde daha iyi olduğu, ebeveynde psikopatoloji olması, 
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bozuk aile ilişkileri ve düşük eğitim düzeyinin DEHB riskini artırdığı 

belirtilmektedir (17). 

Boyle ve ark.’nın gelişimsel bozuklukların (DEHB, zeka geriliği, serebral 

palsi, otizm, nöbet geçirme, öğrenme güçlüğü, işitme kaybı, görme kaybı) yıllar 

içinde yaygınlığında meydana gelen değişiklikleri araştırdıkları bir çalışmada, 

araştırılan tüm hastalıklarda erkeklerin yaygınlığının daha yüksek olduğu, düşük 

anne eğitim düzeyi ve düşük gelir düzeyinin bir çok bozuklukla ilişkili olabileceği 

sonucuna varılmıştır (152). Froehlich ve ark. yaptıkları bir çalışmada ekonomik 

olarak düşük seviyede olan ailelerde DEHB sıklığının artabileceğini, bunun 

nedeninin bu ailelerin çocuklarında prenatal ve/veya doğumsal ve çevresel risk 

etmenlerinin daha fazla görüldüğünü belirtmişlerdir (30). DEHB ile serum D 

vitamini seviyeleri arasındaki ilişkiyi araştıran iki çalışmada DEHB tanısı alan çocuk 

ve ergenlerde serum D vitamini seviyelerinin düşük olduğu bulunmuştur (153,154). 

Bu sonuçlar beslenme olanakları göz önüne alınarak sosyoekonomik düzeyin DEHB 

üzerindeki etkisi ile ilişkilendirilebilir ve D vitamininin beyin gelişimi üzerine etkisi 

tartışılabilir. 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Dünya Akıl Sağlığı Araştırması İnisiyatifi 

çerçevesinde Amerika, Avrupa ve Orta Doğu’daki 10 ülkede 18-44 yaşları arasındaki 

11422 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada DEHB sıklığı %3.4 (%1,2-7,3 aralığında) 

saptanmıştır. Düşük gelir düzeyine sahip ülkelerde DEHB daha seyrek (%1,9) 

bulunurken yüksek gelir düzeyine sahip ülkelerde daha sık (%4,2) bulunmuştur 

(155). 

Çalışmamızda DEHB ve DEHB alt tipleri ile beden kitle indeksi arasındaki 

ilişkiye bakıldığında anlamlı fark bulunamamıştır (p≥0,05).Son yıllarda DEHB ile 

obezite başta olmak üzere yeme bozukluklarının ilişkisi daha çok araştırılmaya 

başlanmıştır (156-159). Tedavi başvurusunda bulunan obez hastalarda DEHB’nin 

daha sık görüldüğü bildirilmiştir (157). Diğer yandan özellikle kadın DEHB 

hastalarında yeme bozukluklarına normalden daha sık rastlanabilir (159). Bu ilişki, 

DEHB’nin yeme davranışlarını etkileyerek obeziteye yol açabilmesi, tıkınırcasına 

yeme davranışlarına dürtüselliğin katkısı ve hipokretin/ oreksin veya dopaminerjik 

sistem anormallikleri ile açıklanmaya çalışılmıştır (156-159). Erhart ve ark. 

yaptıkları çalışmada DEHB tanısı almış 11-17 yaş arası 2863 çocuğun %7’sinde 
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obezite saptamış ve obezitenin DEHB gelişimi açısından riski 2 kat arttırdığını 

bildirmişlerdir. Bu durumun DEHB olgularında fazla yeme kontrolünün kaybına 

bağlı olabileceği belirtilmiştir (160). 

DEHB’nin etiyolojisinin belirlenmesine yönelik çalışmaların son yıllarda hız 

kazandığı görülmektedir. Bu çalışmalarda daha çok genetik, nörolojik, kimyasal, 

nöropsikolojik, çevresel etkenler üzerine yoğunlaşılmıştır. Bunların yanı sıra 

psikolojik etkenler, perinatal olaylar, stres etkenleri ile ilgili araştırmalar yapılmış, 

dopaminerjik sistemin patogenezde önemli olduğu bildirilmiştir (111). Prenatal 

dönemde stresin hipotalamo-pituiter-adrenokortikal yolun negatif geribildirim 

düzenlemesinde bozulmaya ve aşırı aktiviteye neden olduğu saptanmıştır (75). 

DEHB’nin etiyolojisinin aydınlatılmasında erken gelişimsel özellikler üzerinde de 

durulmaktadır (140). Zapitelli ve ark.’nın 1976-2001 yılları arasında gebelik, doğum 

öncesi ve sonrasındaki risk faktörlerine yönelik olarak yayınlanmış 51 makalenin 

meta analizini yaptıkları çalışmalarında DEHB’li çocukların sağlıklı akranlarına göre 

daha fazla strese maruz kaldıklarını belirlemişlerdir (76). 

Gebelikte ve doğum sorunlarından DEHB ile ilişkili olabilecek özel bazı 

durumlar şunlardır: Perinatal ve neonatal hipoksi, intrauterin rubella, diğer 

enfeksiyonlar ve parazitler, postnatal ensefalit, menenjit ve beslenme bozuklukları, 

eklampsi, annenin sağlığının bozuk olması, anne yaşı, postmaturite, doğum süresi, 

düşük doğum ağırlığı, doğum öncesi kanamalar ve erken çocukluk döneminde 

geçirilen beyin travmasıdır (58). Ayrıca, gebelikte, doğum sırasında veya sonrasında 

annelerin ve çocukların fiziksel ve/veya ruhsal sorunlar yaşaması, çocuğun organik 

hastalığa sahip olması, bebeklik döneminde konvülsiyon geçirmesi gibi çeşitli 

etkenlerin DEHB gelişimine katkısı olabileceği ileri sürülmektedir (78,142,161,162). 

Prenatal dönemde annede stres, sigara kullanımı, alkol kullanımı ve ilaç kullanımının 

(ör. Parasetamol) DEHB ile ilişkili olduğunu belirten çalışmalar mevcuttur (82,163-

165). Bu risk etmenlerinin bir kısmını sorguladığımız bu çalışmada;  

Annenin gebelikte sigara içmesiyle DEHB, alt tiplerden DEHB-D ve DEHB-

H arasında fark yoktur ancak DEHB-B ile annenin gebelikte sigara içmesi arasında 

anlamlı fark bulunmuştur (p=0,03). Annenin gebelikte sigara içmesi DEHB-B alt tipi 

riskini yaklaşık 3 kat artırmaktadır. Acar ve ark.’nın 2015 yılında yaptıkları 

çalışmada sigara kullanımı ile DEHB alt tipleri arasında fark bulunmamış, gebelikte 



63 

 

 

 

ilaç, alkol/madde, sigara ve çay/kahve kullanımı sorgulandığında DEHB-B’li 

çocukların intrauterin dönemde en fazla nikotine maruz kaldıkları belirlenmiştir (86). 

Linnet ve ark.’nın 1973-2002 yılları arası çalışmaları içeren gözden geçirme 

çalışmasında gebelikte sigara içen annelerin çocuklarında DEHB riskinin arttığı 

belirlenmiş, olası mekanizmanın dopaminerjik sistemin modulasyonu ve nikotin 

reseptörlerinin sayısının artması olarak öne sürülmüştür (79). Ulusal ve uluslarası 

yazında gebelikte sigara kullanımı ile DEHB ilişkisini araştıran bir çok araştırma 

mevcuttur (8,70,71,76,79-88). 

Annenin gebelikte grip ve solunum yolu enfeksiyonu geçirmesi ile DEHB 

arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0,001). Alt tiplere bakıldığında annenin 

gebeliğinde grip ve solunum yolu enfeksiyonu geçirmesi ile DEHB-D (p=0,004) ve 

DEHB-H (p=0,03) arasında anlamlı ilişki saptanırken DEHB-B alt tipi ile fark 

saptanamamıştır (p≥0,05). Annenin gebelikte grip ve solunum yolu enfeksiyonu 

geçirmesi DEHB riskini yaklaşık 2 kat, DEHB-D riskini 2 kat, DEHB-H riskini 2 kat 

artırmaktadır. Yapılan lojistik regresyon analizi sonuçlarına göre annenin gebelikte 

grip ve solunum yolu enfeksiyonu geçirmiş olması ile DEHB (p=0,02) ve DEHB-D 

(p=0,012) arasında pozitif yönde anlamlı ilişki saptanmıştır. Yazında annenin 

gebelikte geçirdiği enfeksiyonlar araştırıldığında çoğunlukla sitomegalovirus, 

kızamık, kızamıkçık, toksoplazma enfeksiyonları ile üriner sistem enfeksiyonlarına 

ağırlık verildiği görülmüş olup, gebelikte solunum yolu enfeksiyonları ile DEHB ve 

alt tipleri arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmaya rastlanmamıştır. Çalışmamızda grip 

ve üst solunum yolu geçirme sorgulanmış olup, belirgin bir enfeksiyon etkeni veya 

ilaç kullanımı sorgulanmamıştır. Grip veya üst solunum yolu enfeksiyonları bir risk 

etmeni olarak görülüyor olmasına rağmen, enfeksiyon etkeni mikroorganizmanın 

türü ve hastalık nedeniyle kullanılan ilaçların da katkısının olabileceği 

unutulmamalıdır. Ayrıca grip veya solunum yolu enfeksiyonunun gebeliğin hangi 

döneminde geçirildiği de DEHB açısından önemli olabilir. 

Annenin gebelikte ruhsal hastalık geçirmesi ile DEHB tanısı arasında 

istatistiksel olarak oldukça anlamlı fark bulunmuştur (p<0,001). DEHB-D alt tipi 

arasında anlamlı fark bulunmazken (p≥0,05), DEHB-H alt tipi (p=0,04) ve DEHB-B 

alt tipi (p<0,01) arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Buna göre annenin gebelikte 

ruhsal hastalık geçirmesi DEHB riskini yaklaşık 4 kat, DEHB-H riskini yaklaşık 3,5 
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kat, DEHB-B riskini yaklaşık 7,5 kat artırmaktadır. Yapılan lojistik regresyon analizi 

sonucuna göre de annenin gebelikte ruhsal hastalık geçirmesi ile DEHB (p=0,002) ve 

DEHB-B (p<0,001) arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu görülmektedir. 

Biederman ve ark. özellikle annede olmak üzere ebeveynlerdeki ruhsal hastalıkların 

kontrollere göre DEHB’li ailelerde daha sık görüldüğünü göstermişlerdir (74). Acar 

ve ark.’nın yaptığı çalışmada yazındakine benzer olarak DEHB-D ve DEHB-B tanısı 

alan çocukların annelerinin gebelikleri sırasında kontrol grubundaki annelere göre 

daha fazla strese maruz kaldıkları belirlenmiştir. Annenin gebeliğinde yaşadığı stres 

ile DEHB ve alt tipleri arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmalarda DEHB-D alt 

tipinde yer alan çocukların annelerinin hamilelik sırasında daha fazla stresör etkiye 

maruz kaldığı saptanmıştır (78,79). Son dönemde oldukça geniş bir örneklem -

29.094 çocuk- üzerinde yapılan bir çalışmaya gebelik döneminde veya 1 yıl 

öncesinde çocuğunu veya eşini kaybeden anneler dâhil edilmiştir. Hem gebelik hem 

de gebeliğin 6 ay öncesinde kayıp yaşayan annelerin çocuklarında DEHB riskinin 

belirgin bir şekilde artmış olmasına rağmen gebelik sürecindeki kayıplarda riskin 

daha yüksek olduğu ortaya konulmuştur (tehlike oranı: hazard ratio) sırasıyla 1,72; 

1,47) (80). Çalışmamızda gebelikte ruhsal hastalık geçirilip geçirilmediği 

sorgulanırken ilaç kullanımı sorgulanmamıştır. DEHB ve alt tipleri için gebelikte 

ruhsal hastalık geçirilmesinin risk etmeni olduğu ön görülmüş olsa da prenatal ilaç 

maruziyetinin katkısı olabileceği unutulmamalıdır. 

Çalışmamızda DEHB ve DEHB alt tipleri ile doğumda annenin yaşı arasında 

fark bulunamamıştır. Etiyolojik risk etmenlerini belirlemek amacıyla ICD-10 ve 

DSM-IV’e göre DEHB tanısı almış çocukların incelendiği çalışmalarda annenin 

doğum yaşının önemli bir risk etmeni olduğu, 20 yaş altı gebeliklerde hiperaktivite 

görülme riskinin yüksek olduğunu bildirmiştir (166). Acar ve ark.2015 yılında 

yaptıkları çalışmada anne olma yaşı ile DEHB alt tipleri arasında anlamlı fark 

bulunmamıştır ancak 20 yaşın altında anne olma oranının %6,3 olduğu ve bununda 

hiperaktivite/dürtüsellik alt tipinde daha yoğun olduğu belirlenmiştir (86).  

Çalışmamızda gebeliğin preterm, term veya postterm olarak sonlanması ile 

DEHB ve DEHB alt tipleri arasında fark bulunamamıştır (p≥0,05). Prematüritenin 

derecesine bağlı olarak erken doğum DEHB riskini artırmaktadır. Kesin nedeni 

belirlenememiş olmakla birlikte genetik ve perinatal faktörlerin etkili olduğu 
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düşünülmektedir (167,168). Buhutta ve ark. yaptıkları meta-analiz çalışmasında 

düşük doğum ağırlığı ve prematüritenin DEHB ile ilişkili olduğunu belirtmişlerdir 

(169). Ayrıca annenin gebelikte sigara kullanımı, ilaç kullanımı, ruhsal strese maruz 

kalması gibi prenatal faktörler preterm doğum ve düşük doğum ağırlığına neden 

olabilir. Çok düşük doğum ağırlığı ve erken doğum gibi postmatür doğumda da 

DEHB riskinin arttığı gösterilmiştir (170). Mick ve ark.’larının 251 DEHB ve 231 

kontrol grubunun olduğu çalışmasında düşük doğum ağırlığı DEHB hastalarında 3 

kat daha fazla bulunmuştur (171). Halmoy ve ark.’nın erişkin DEHB hastalarında 

yaptığı bir incelemede, DEHB gelişiminde preterm doğumun 5 kat, düşük doğum 

ağırlığının (≤1500 gr) ise 2 kat riski arttırdığı bulunmuştur (172). DEHB alt 

tiplerinde risk etmenlerini sorgulayan Acar ve ark.’nın çalışmasında preterm doğum 

ile DEHB alt tipleri arasında fark saptanmamıştır (86). DEHB tanısı alan ve izlemde 

olan vakalarda özellikle düşük doğum ağırlığı öyküsü olanların nöbet açısından daha 

dikkatli sorgulanması ve epilepsi gelişimi açısından daha riskli olabilmelerinden 

dolayı EEG incelemesinin yapılması önerilebilir. 

Bu çalışmada çocuğun doğum şekli ile DEHB ve DEHB alt tipleri arasındaki 

ilişki incelendiğinde fark bulunamamıştır (p≥0,05). Acar ve ark.’nın yaptığı 

çalışmada da benzer şekilde DEHB alt tipleri ile doğum şekli arasında fark 

bulunmamıştır (86). İçmeli ve ark.’nın zeka geriliği olan çocuk ve ergenlerde DEHB 

özelliklerini araştırdıkları çalışmada sezaryen doğum ile DEHB arasında istatiksel 

olarak anlamlı bir ilişki bulunduğu, zekâ geriliği olan çocuklarda yüksek oranda 

DEHB ortaya çıktığı, bunda da en önemli nedenin sezaryen doğum şekli olduğunun 

görüldüğü belirtilmiştir (173).  

Bu çalışmada çocuğun doğum sonrası kuvöz bakımı alması, sarılık olması ve 

fototerapi alması ile DEHB ve DEHB alt tipleri arasında fark bulunamamıştır 

(p≥0,05). Pineda ve ark.’nın yaptıkları çalışmada doğum sonrası hastanede yatış 

önerilen olgularda DEHB’nin daha sık görüldüğü bildirilmiştir (174). Wei ve 

ark.’nın 2000-2004 yılları arası 24,950 neonatal sarılık olgusunu kontrol grubuyla 

birlikte izledikleri çalışmada neonatal sarılık olgularında DEHB riskinin kontrol 

grubuna göre 2,5 kat artmış olduğu saptanmıştır (175).  

Bu çalışmada DEHB tanısı alan çocuklarda ortalama anne sütü alma süresi 

12,9 ay (±8,02), DEHB tanısı almayan çocuklarda anne sütü alma süresi ortalama 
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13,51 ay (±7,7) olarak saptanmıştır, DEHB tanısı alan ve almayan grupların anne 

sütü alma süreleri ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki saptanamamıştır 

(p≥0,05).Anne sütünün DEHB ve diğer ruhsal hastalıklar için koruyucu olduğu 

düşünülmektedir (113). Ülkemizde yapılan çalışmalar anne sütünün DEHB’ye karşı 

koruyucu olabileceğini ve diğer zihinsel işlevlerin gelişimi için yararlı olabileceğini 

belirtmektedir (81,104,176,177). Ayrıca Karabekiroğlu ve ark.’nın 2009’da 

Samsun’da yaptıkları çalışmada 12-42 ay arasındaki toplam 376 çocuğun annelerini 

“Kısa 1-3 Yaş Sosyal Duygusal Değerlendirme Ölçeği (K-1/3-SDD-TR)” ve “Çocuk 

Davranış Değerlendirme Ölçeği/2-3 (ÇDDÖ-2/3)” ile değerlendirmiş, katılımcılar 

anne sütü alma sürelerine göre gruplandıklarında, 2 aydan daha kısa süre ve 24 aydan 

daha uzun süre anne sütü alanların ÇDDÖ-2/3 toplam puan ve K-1/3-SDD-TR 

psikiyatrik sorun puanlarının anlamlı olarak daha yüksek olduğunu bulmuşlardır. Bu 

sonuçlara göre hem daha kısa sürelerle hem de uzun sürelerle anne sütü almanın 

olumsuz bir durum olmasının bebeğin annesi ile olan ilişkisinin niteliği ya da 

annenin psikopatolojisi ile ilişkili olabileceğini belirtilmişlerdir (165). 

DEHB tanısı almış çocuklarda daha önce epileptik nöbet geçirmiş olmanın bir 

risk etmeni olup olmadığı araştırıldığında ise DEHB ve DEHB alt tiplerinde fark 

olmadığı görülmüştür (p≥0,05). Bununla birlikte epileptik nöbetin febril veya afebril 

olması ile DEHB  tanısı alan ve almayan gruplar arasında anlamlı fark bulunmuş 

(p=0,03) ancak nöbetin şekliyle alt tipler arasında anlamlı bir fark 

bulunamamıştır(p≥0,05). Ku ve ark. erken çocukluk döneminde febril konvulziyon 

geçirmiş olan 1081 çocuğu 11 yıl izlemiş, kontrol grubuyla karşılaştırdıklarında 

DEHB riskinin 1.66 kat artmış olduğunu saptamışlardır (178). Kim ve ark.’nın 

çalışmasında febril konvulziyon öyküsünün DEHB ile ilişkili olduğu görülmüştür 

(179). 

Epilepsi tanısı varlığı ile DEHB arasında istatistiksel olarak belirgin fark 

saptanmıştır (p=0,02). Epilepsinin DEHB riskini yaklaşık 5 kat artırdığı saptanmıştır. 

Alt tiplere bakıldığında DEHB-B ile epilepsi tanısı arasında anlamlı fark bulunmuş 

(p=0,01), epilepsinin riski 12,5 kat artırdığı saptanmıştır. Diğer alt tiplerde anlamlı 

bir fark bulunamamıştır (p≥0,05). Yapılan lojistik regresyon analizi sonuçlarına göre 

epilepsi ile DEHB, DEHB-D ve DEHB-H arasında ilişki saptanmazken DEHB-B 

arasında pozitif yönde ilişki saptanmıştır (p=0,002). 
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Geniş bir klinik örneklemde yapılan EEG taramasında olguların % 18,8’inde 

diken dalga aktivitesi, %30,1’inde ise özellikle oksipital ve temporal bölgelerden 

kaynak alan fokal epileptiform aktiviteye rastlanmıştır. Aynı çalışmada epileptiform 

aktivitenin özellikle sol beyin yarısından kaynaklandığı bildirilmiştir (180). 

Uzunlamasına yapılan EEG çalışmalarında DEHB olan erkeklerin yaşlarına uygun 

EEG gelişimi göstermedikleri ve DEHB alt tiplerinin EEG’deki görünümlerinin 

farklı olduğu saptanmıştır. Aynı çalışma grubu tarafından DEHB olan kızlar üzerinde 

gerçekleştirilen diğer bir araştırmada, olguların EEG’lerin de gelişimsel gecikme ve 

paroksismal anomaliler bulunmuş ve bu bulguların DEHB-B tipte daha fazla olduğu 

bildirilmiştir (181,182). Dikkat eksikliği, çocukluk çağı epilepsilerine sıklıkla eşlik 

eden bir bulgudur. Dikkat eksikliğinin altında yatan esas nedenin epilepsinin kendisi 

mi, kullanılan antiepileptik ilaçlar mı ya da her ikisinin de etkisiyle mi olduğu açık 

değildir (120). 

Epilepsi tanılı çocukların davranışsal, duygusal, psikiyatrik ve sosyal açıdan 

sağlıklı çocuklara göre daha fazla risk altındadır (93). Normal zihinsel düzeyde olan 

olgularda en sık görülen ruhsal bozukluk tanıları arasında depresyon, anksiyete 

bozuklukları ve DEHB yer almaktadır (94). Hem epilepside hem DEHB’de ortak 

olan beyin işlev bozuklukları, antiepileptik ilaçların muhtemel etkileri, kronik 

nöbetlerin nörokimyasal ve yapısal etkileri sonucu dikkat, uyanıklık, bellek ve işlem 

hızında bozulmaların olmasının DEHB ve epilepsi birlikteliğinde rol oynadığı 

düşünülmektedir(95). 2004’te yapılan bir çalışmada normal toplumdaki DEHB 

oranının %4-5 olarak bildirilmesine karşın epileptik çocuklarda bu oran %29,1 olarak 

bulunmuştur (97). Serdaroğlu ve ark. 2004’te yaptıkları çalışmada erkek cinsiyet ve 

preterm ya da postterm doğum öyküsünün epilepsi riskini arttırdığını 

belirtmektedirler (183). Hermann ve ark. yaptıkları çalışmada epilepsi olgularında 

DEHB-D tip, epilepsi olmayan olgularda ise DEHB-B tipin daha sık görüldüğünü 

belirtmişlerdir (184). Yazında sıklıkla DEHB olgularına rutin EEG çekimi 

önerilmemektedir ancak interiktal epileptik deşarjların kendisi bile nöbet olmasa da 

geçici kognitif bozukluklara yol açabilmektedir. Ayrıca Landau-Kleffner Sendromu 

ve ESES (erken uykuda elektriksel status epileptikus) ciddi epileptiform deşarjlar ve 

spesifik kognitif bozukluklar arasındaki ilişkiyi gösteren en iyi örneklerdir (185). Bu 
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nedenle epilepsi açısından risk altında olabilecek DEHB olguları için nörolojik 

değerlendirme önerilebilir. 

DEHB ve DEHB alt tipleri ile çocuklarda okul öncesi eğitim arasındaki ilişki 

incelendiğinde anlamlı bir fark bulunamamıştır (p≥0,05). Bernard-Brak ve ark.’nın 

2011’de yaptığı çalışmada okul öncesi fiziksel eğitimin (yapılandırılmış fiziksel 

aktivite) DEHB belirtilerinin şiddetini azaltabileceği saptanmıştır (186). Barkley ve 

ark.’nın yaptığı, okul öncesi eğitim döneminde yıkıcı davranış bozukluğu saptanmış 

çocuklarda aile temelli ve okul temelli müdahalenin etkisini  araştırdıkları çalışmada 

okul temelli müdahalenin çocuklarda davranışlar, kendini kontrol edebilme, sosyal 

yetenekler ve evdeki adaptif fonksiyon alanlarında iyileşmenin aile temelli 

müdahaleye göre daha fazla olduğu belirtilmiştir (187). Owens ve ark.’nın yaptığı 

çalışmada okul öncesi eğitimde okulda uygulanan ve kanıta dayalı tedavi öğelerini 

içeren müdahale programın uygulandığı çocuklarda hiperaktivite-dürtüsellik 

belirtilerinde ve saldırgan davranışlarda azalma görüldüğü belirtilmiştir (188). 

Yapılan çoğu çalışmada çocuk ve ailenin DEHB belirtileriyle başa çıkabilmesinin 

mümkün olduğu görüşü savunulmaktadır. Uygun okul eğitim stratejileri, çocuk, aile 

ve öğretmen için davranış problemleriyle başa çıkma önerileri ve ilaç tedavileri 

DEHB’nin çekirdek belirtilerinin kontrolünde oldukça başarılı olduğu 

belirtilmektedir (189). 

Kronik hastalık varlığının DEHB için belirgin bir risk faktörü olduğu 

görülmüştür (p<0,001). Kronik hastalığı olan çocukların olmayanlara göre 2,5 kat 

risk altında olduğu saptanmıştır. Alt tiplere bakıldığında kronik hastalığın DEHB-D 

riskini 2 kat (p=0,02) ve DEHB-H riskini 3 kat (p<0,01) artırdığı saptanmıştır. 

DEHB-B ile kronik hastalık varlığı arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır 

(p≥0,05). Yapılan lojistik regresyon analizine göre çocukta kronik hastalık varlığı ile 

DEHB (p=0,046) ve DEHB-D (p=0,04) arasında pozitif yönde anlamlı ilişki 

saptanmıştır. 

Bu çalışmada alerjik solunum yolu hastalıkları ile DEHB arasında istatistiksel 

olarak anlamlı ilişki bulunmuştur. Alt tiplere ayrı ayrı bakıldığında DEHB-H alt tipi 

ile belirgin fark bulunurken, diğer alt tiplerle istatistiksel olarak anlamlı ilişki 

bulunamamıştır.  Alerjik solunum yolu hastalığı olan çocuklar olmayanlara göre 

DEHB açısından 2 kat (p=0,03), DEHB-H açısından 3,74 kat (p=0,005) fazla risk 
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altındadır. 2001 yılında yayınlanan 4119 çocuğun uzunlamasına değerlendirildiği bir 

araştırmada DEHB tanısı alan çocuklarda astım riskinin arttığı bildirilmiştir (103). 

2002’de Toros ve ark.’nın yaptığı DEHB sosyodemografik özelliklerin araştırıldığı 

çalışmadaher iki cinsiyet ve DEHB tüm alt tiplerinde en sık görülen organik hastalık 

alerjik bronşit olarak bulunmuştur (142). 
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

1. Çalışmamızda Eskişehir Merkez ilçelerinden 10 ilkokul ve 8 ortaokuldan 6-

15 yaş arası toplam 3329 çocuk ve ergen ile ilgili veriler değerlendirilmiş, 

%4,4’ünde DEHB saptanmıştır. Alt tiplere bakıldığında DEHB-D yaygınlığı 

%2,3, DEHB-H yaygınlığı %1,3 ve DEHB-B yaygınlığı %0,8 olarak 

saptanmıştır. Çalışmamızın sonuçları, klinik değerlendirme yapılmamış 

olmasına rağmen yazında belirtilen yaygınlık oranları ile benzerlik gösterse 

de görece düşük görünmektedir. Yazındaki yaygınlık çalışmalarının çoğunun 

klinik örneklem ile yapılmış olması, klinik örneklem ile yapılan çalışmalarda 

yaygınlığın toplum örneklemi ile yapılan çalışmalara göre daha yüksek 

oranlarda çıkması bu farkı açıklayabilir. Ayrıca yaygınlık çalışmasında ölçek 

kullanıldığında “ve kuralı” uygulanması yaygınlık sonuçlarını düşürmektedir. 

Bununla birlikte yaygınlık çalışmasının yapıldığı bölgenin demografik 

özellikleri sonuçları oldukça etkilemektedir. Çalışmamızda görece düşük 

yaygınlık oranlarının çıkması Eskişehir il merkezinde DEHB risk 

etmenlerinin diğer illere göre daha az olması (anne çalışma oranı ve anne 

eğitim düzeylerinin yüksek olması, erken doğum, düşük doğum ağırlığı, 

hamilelikte sigara maruziyetinin az olması vb.) olabilir. Ailelerin 

damgalanma endişesi nedeniyle tarafsız değerlendirme yapamamaları da 

yaygınlığın görece düşük çıkmış olma nedenleri arasında düşünülebilir. 

Ayrıca klinik görüşme yapılmamış olması, sadece ölçek üzerinden 

değerlendirme yapılmış olması, ailelerle yüz yüze görüşülerek DEHB ve 

tedavisi ile ilgili yeterli bilgi verilememesi sonuçları etkilemiş olabilir. 

Çalışmamızda daha önce DEHB tanısı konup konmadığı, ilaç tedavisi altında 

olup olmadığı sorulmamıştır. DEHB tanısı almamış olan öğrenciler arasında 

halen DEHB tedavisinde olduğu için ölçek sonuçlarına göre DEHB tanısı 

almayan bir grup olabilir. 

2. Cinsiyetlere göre DEHB yaygınlığına bakıldığında erkeklerde %6,1, kızlarda 

%3,1 oranları saptanmıştır. Çalışmamızda tüm alt tiplerin erkeklerde 

kızlardan daha sık görüldüğü (DEHB-D=%3,1, DEHB-H=%1,8, DEHB-

B=%1,2) ve kızlarda alt tiplerden DEHB-D’nin en sık görüldüğü (DEHB-
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D=%1,7, DEHB-H=%0,8, DEHB-B=%0,5) saptanmıştır. Cinsiyetler arası bu 

farklılığın erkeklerde aşırı hareketlilik belirtilerine daha fazla rastlanması 

nedeniyle tedavi arayışının daha fazla olmasından kaynaklanabileceği 

düşünülmektedir. 

3. Çalışmamızda DEHB tanısı alan grup ile tanı almayan grubun yaş 

ortalamaları arasında farklılık yoktur.  

4. DEHB tanısı ve DEHB alt tipleri ile yaş grupları arasında (6-11/12-15) fark 

yoktur. Yaş gruplarına göre değerlendirme yapıldığında DEHB ve alt 

tiplerinde 6-11 yaş grubunda yaygınlığın 12-15 yaş grubuna göre daha fazla 

olduğu görülse de sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı değildir. Ortaokulda 

öğretmen sayısının fazla olması, öğretmenlerin çocukları günlük 

değerlendirebildikleri ders saatlerinin ilkokul sınıf öğretmenlerine göre az 

olması nedeniyle de DEHB belirtilerini daha az bildirmeleri söz konusu 

olmuş olabilir. 

5. Çalışmamızda DEHB tanısı ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Erkek çocuk ve ergenlerde DEHB yaygınlığı kızlara göre 2 kat fazladır 

(p<0,001). Alt tiplere bakıldığında DEHB-D yaklaşık 2 kat (E/K=1,91/1, 

p=0,005), DEHB-H 2 kat (E/K=2,19/1, p=0,02) ve DEHB-B 2,5 kat 

(E/K=2,42/1, p=0,04) erkeklerde daha fazladır. 

6. Çalışmamızda DEHB ve DEHB alt tipleri ile anne ve baba eğitim düzeyi 

karşılaştırıldığında fark yoktur (p≥0,05). 

7. Anne mesleklerinin DEHB ile ilişkisi araştırıldığında DEHB, DEHB-D ve 

DEHB-H ile fark bulunamazken, DEHB-B ile anne mesleği arasında anlamlı 

fark olduğu saptanmıştır (p=0,02). DEHB-B alt tipinde anne mesleği 

dağılımına bakıldığında %85,2 ile ev hanımı oranının en yüksek olduğu 

görülmüştür. Yapılan lojistik regresyon analizinde ise annenin çalışmıyor 

olması ile DEHB (p=0,03) ve DEHB-B (p=0,04) arasında anlamlı ilişki 

saptanmıştır. Baba mesleklerinin DEHB ve DEHB alt tipleri arasında fark 

yoktur (p≥0,05). 

8. DEHB ile ebeveynlerin evlilik durumu arasında anlamlı ilişki bulunmuştur 

(p=0,036), alt tiplere bakıldığında DEHB-H ile fark varken (p=0,035) DEHB-

D ve DEHB-B ile fark bulunamamıştır (p≥0,05). Tek ebeveyn ile yaşayan 
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çocuklarda DEHB riski yaklaşık 2 kat, DEHB-H riski yaklaşık 3 kat 

artmaktadır. Yapılan lojistik regresyon analizinde ise tek ya da iki ebeveynli 

olmanın DEHB ve alt tipleri ile ilişkisi saptanmamıştır (p≥0,05). 

9. DEHB ile ailenin aylık geliri arasındaki ilişki, tanı alan grup ile tanı almayan 

grubun aylık gelirleri ortalamaları karşılaştırılarak araştırılmış ve anlamlı fark 

bulunamamıştır (p≥0,05). 

10. Çalışmamızda DEHB ve DEHB alt tipleri ile beden kitle indeksi arasındaki 

ilişkiye bakıldığında anlamlı fark bulunamamıştır (p≥0,05). 

11. Çalışmamızın sonuçlarına göre annenin gebelikte sigara içmesiyle DEHB 

arasında fark yoktur ancak DEHB alt tiplerine bakıldığında DEHB-D ve 

DEHB-H ile annenin gebelikte sigara içmesi arasında fark bulunamazken 

(p≥0,05), DEHB-B ile annenin gebelikte sigara içmesi arasında anlamlı fark 

bulunmuştur (p=0,03). Buna göre annenin gebelikte sigara içmesi DEHB-B 

alt tipi riskini 3 kata yakın artırmaktadır. Yapılan lojistik regresyon analizi 

sonuçlarına göre ise DEHB ve alt tipleri ile annenin gebelikte sigara içmesi 

arasında fark yoktur (p≥0,05). 

12. Annenin gebelikte grip ve solunum yolu enfeksiyonu geçirmesi ile DEHB 

arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0,001). Alt tiplere bakıldığında annenin 

gebeliğinde grip ve solunum yolu enfeksiyonu geçirmesi ile DEHB-D 

(p=0,004) ve DEHB-H (p=0,03) arasında anlamlı ilişki saptanırken DEHB-B 

alt tipi ile fark saptanamamıştır (p≥0,05). Annenin gebelikte grip ve solunum 

yolu enfeksiyonu geçirmesi DEHB riskini yaklaşık 2 kat, DEHB-D riskini 2 

kat, DEHB-H riskini 2 kat artırmaktadır. Yapılan lojistik regresyon analizi 

sonuçlarına göre annenin gebelikte grip ve solunum yolu enfeksiyonu 

geçirmiş olması ile DEHB (p=0,02) ve DEHB-D (p=0,012) arasında pozitif 

yönde anlamlı ilişki saptanmıştır. 

13. Annenin gebelikte ruhsal hastalık geçirmesi ile DEHB tanısı arasında ileri 

derece anlamlı fark bulunmuştur (p<0,001). DEHB-D alt tipi arasında anlamlı 

fark bulunmazken (p≥0,05), DEHB-H alt tipi (p=0,04) ve DEHB-B alt tipi 

(p<0,01) arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Buna göre annenin gebelikte 

ruhsal hastalık geçirmesi DEHB riskini yaklaşık 4 kat, DEHB-H riskini 

yaklaşık 3,5 kat, DEHB-B riskini yaklaşık 7,5 kat artırmaktadır. Yapılan 
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lojistik regresyon analizi sonuçları annenin gebelikte ruhsal hastalık 

geçirmesi ile DEHB (p=0,002) ve DEHB-B (p<0,001) arasında pozitif yönde 

anlamlı ilişki olduğu görülmektedir. 

14. Çalışmamızda DEHB ve DEHB alt tipleri ile doğumda annenin yaşı arasında 

fark bulunamamıştır. 

15. Çalışmamızda gebeliğin preterm, term veya postterm olarak sonlanması ile 

DEHB ve DEHB alt tipleri arasında fark bulunamamıştır (p≥0,05). Ayrıca 

yapılan lojistik regresyon analizi sonuçları da prematürite ile DEHB ve alt 

tipleri arasında fark olmadığını göstermektedir (p≥0,05). 

16. Bu çalışmada çocuğun doğum şekli ile DEHB ve DEHB alt tipleri arasındaki 

ilişki incelendiğinde fark bulunamamıştır (p≥0,05). 

17. Bu çalışmada çocuğun doğum sonrası kuvöz bakımı alması, sarılık olması ve 

fototerapi alması ile DEHB ve DEHB alt tipleri arasında fark bulunamamıştır 

(p≥0,05). 

18. Çalışmamızda DEHB tanısı alan ve almayan grupların anne sütü alma 

süreleri ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki saptanamamıştır (p≥0,05). 

19. Çalışmamızda DEHB ve DEHB alt tipleri ile çocuklarda okul öncesi eğitim 

arasındaki ilişki incelendiğinde anlamlı bir fark bulunamamıştır (p≥0,05). 

20. Çalışmamızda DEHB tanısı almış çocuklarda daha önce epileptik nöbet 

geçirmiş olmanın bir risk etmeni olup olmadığı araştırıldığında ise DEHB ve 

DEHB alt tiplerinde fark olmadığı görülmüştür (p≥0,05).  

21. Çalışmamızda epilepsi tanısı varlığı ile DEHB arasında istatistiksel olarak 

belirgin fark saptanmıştır (p=0,02). Epilepsinin DEHB riskini yaklaşık 5 kat 

artırdığı saptanmıştır. Alt tiplere bakıldığında DEHB-B ile epilepsi tanısı 

arasında anlamlı fark bulunmuş (p=0,01), epilepsinin riski 12,5 kat artırdığı 

saptanmıştır. Diğer alt tiplerde anlamlı bir fark bulunamamıştır (p≥0,05). 

Yapılan lojistik regresyon analizi sonuçlarına göre epilepsi ile DEHB, 

DEHB-D ve DEHB-H arasında ilişki saptanmazken DEHB-B arasında pozitif 

yönde ilişki saptanmıştır (p=0,002). 

22. Kronik hastalık varlığının DEHB için belirgin bir risk faktörü olduğu 

görülmüştür (p<0,001). Kronik hastalığı olan çocukların olmayanlara göre 

2,5 kat risk altında olduğu saptanmıştır. Alt tiplere bakıldığında kronik 
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hastalığın DEHB-D riskini 2 kat (p=0,02) ve DEHB-H riskini 3 kat (p<0,01) 

artırdığı saptanmıştır. DEHB-B ile kronik hastalık varlığı arasında anlamlı bir 

fark bulunamamıştır (p≥0,05). Yapılan lojistik regresyon analizine göre 

çocukta kronik hastalık varlığı ile DEHB (p=0,046) ve DEHB-D (p=0,04) 

arasında pozitif yönde anlamlı ilişki saptanmıştır. 

23. Bu çalışmada alerjik solunum yolu hastalıkları ile DEHB arasında istatistiksel 

olarak anlamlı ilişki bulunmuştur. Alt tiplere ayrı ayrı bakıldığında DEHB-H 

alt tipi ile belirgin fark bulunurken, diğer alt tiplerle istatistiksel olarak 

anlamlı ilişki bulunamamıştır.  Alerjik solunum yolu hastalığı olan çocuklar 

olmayanlara göre DEHB açısından 2 kat (p=0,03), DEHB-H açısından 3,74 

kat (p=0,005) fazla risk altındadır. 
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