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DEHB ne değildir?

Hatalı ana-baba tutumlarının yol açtığı bir 
disiplin sorunu
“Fazla zeki” olmanın yol açtığı bir durum
“Zeki” olmamanın yol açtığı bir durum
Şımarıklık
Haylazlık

Tembellik DEĞİLDİR.
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SORULAR

• YARAMAZ ÇOCUKTAN FARKI NE ? 

• BÜYÜYÜNCE GEÇER Mİ ? 

• TEDAVİ EDİLMESİ ŞART MI ?

• İLAÇLAR TEDAVİ EDER Mİ, BAĞIMLILIK 
YAPAR MI ?

• BU HASTALIK ESKİDEN NEDEN YOKTU ?



DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE 
BOZUKLUĞUNA GENEL BAKIŞ

• Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, 
temel olarak dikkat eksikliği, hiperaktivite 
ve impulsivite(hareketlerini kontrol etmede 
zorluk) ile karekterize nörobiyolojik bir 
durumdur.

• Okul, ev, iş ve sosyal yaşamda değişik 
oranlarda sorunlara yol açar. 
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DEHB GÖRÜLME SIKLIĞI

DEHB çocukluk çağının en sık görülen 
psikiyatrik bozukluklarından biridir.

• Prevelans : Çocuklarda %6-8, ergenlerde %6,
erişkinlerde %4

• DSM-IV-TR göre ;

– Kombine tip (%50-75)

– Dikkat azlığı baskın tip (%20-30)

– Hiperaktivite ve impulsivite baskın tip(<%15)
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Nedeni Nedir?

• Kalıtsal ve yapısal bir durumdur.

• Hamilelik, doğum anı ve çocukluk dönemindeki 
beyin travmaları bozukluğun oluşumunu
tetikleyebilir.

• Beyinde bazı kimyasal maddelerin eksikliği ve 
dengesizliği mevcuttur.

• Akrabalar arasında tez canlı, sık iş değiştiren, 
kural ve yasalarla sorun yaşayan kişilerin olması 
bu bozukluğun görülme sıklığını arttırabilir.
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Belirtiler Ne Zaman Ortaya Çıkar?

• Çoğunlukla üç yaşından sonra kendini belli 
eder.

• Okula başlarken arkadaş edinme güçlüğü, 
öğrenme sorunları görülebilir.

• DEHB olanların bebeklik döneminde 
uykusuzluk, yeme bozukluğu ve 
beklenenden daha huzursuz olma durumu 
dikkat çeker.
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AMERİKAN PSİKİYATRİ BİRLİĞİNİN
TANIMLADIĞI BELİRTİLER

Dikkat Eksikliği

1. Belirli bir işe ya da oyuna dikkatini 
vermekte zorlanır.

2. Dikkati kolayca dağılır.

3. Sık sık hata yapar.

4. Başladığı işi bitiremez.
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5. Kendisiyle konuşulurken 
dinlemiyormuş gibi görünür.

6. Görev ve etkinlikleri düzenlemekte 
zorlanır.

7. Yoğun zihinsel çaba gerektiren işleri 
yapmaktan kaçınır (Ev ödevi, okul 
aktiviteleri gibi).

8. Etkinlikler için gerekli eşyaları 
kaybeder.

9. Günlük aktivitelerde unutkandır.
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Hiperaktivite/Dürtüsellik

1. Eli ayağı kıpır kıpırdır.

2. Oturduğu yerde duramaz.

3. Gereksiz yere sağa sola koşturur, 
etrafa tırmanır.

4. Sakince oynamakta zorlanır.

5. Sürekli hareket eder, sanki motor 
takılmış gibidir.
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6. Çok konuşur. 

7. Sorulan soru tamamlanmadan cevap 
verir.

8. Sırasını beklemekte güçlük çeker.

9. Başkalarının sözünü keser ya da 
oyunlarında araya girer.
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TEDAVİ

Aile, okul ve hekim sıkı bir işbirliği içinde olmalı;

kişinin ihtiyacına göre multi-disipliner bir yaklaşım 

uygulanmalıdır.

Danışmanlık, davranış kontrolünü sağlayan bilişsel-

davranışcı yöntemler, destekleyici psikoterapi ve 

ilaç kullanımı tedavide uygulanan yöntemler 

arasındadır.



DEHB’NİN YAŞAM BOYU YOL 
AÇABİLECEĞİ RİSKLER
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• Akademik başarısızlık

• İlişkilerde sorunlar 

• Yasal sorunlar

• Sigara, alkol ve uyuşturucu madde 
kullanımı 

• Yaralanmalar / Motorlu araç kazaları

• Maddi sorunlar

• Mesleki yaşamda sorunlar

• Sağlıksız yaşam biçimi



SİGARA KULLANIMI

• DEHB olanlarda sigara kullanımı sık 
görülür çünkü nikotin dikkati arttırır. 
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DEHB insan ömrünü önemli ölçüde 
kısaltan bir rahatsızlıktır.                    
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Beyin Görüntüleme Çalışmaları

• Azalmış Beyin Hacmi

• Azalmış Kortikal Alanlar

– prefrontal Korteks, serebellum

• Azalmış Subkortikal Alanlar

– Korpus kollosum, thalamus

• Bu alanlarda stimülan tedavi ile düzelen 
hipoperfizyon
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DEHB Yapılsal Durum
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• Kırmızı ve turuncular 
belirgin volüm azalması 
olan bölümleri 
göstermektedir



Dikkat kontrolünde rol 
oynayan beyin bölgeleri  
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◼Beyin ve corpus callosum 

hacim ve ağırlığında azalma 

◼Subkortikal bozukluklar

◼Korteks kalınlığı az

◼Serebellar vermis küçük 

◼Sağ/sol beyin oranında azalma

◼Ön beyin hacminde azalma

◼Ön beyin beyaz madde 
azalması
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Metilfenidat improves 

glucose consumption in the brain
ADHD: Decreased consumption Increased consumption with 

metilfenidat
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EEG abnormalities improve 

with stimulant medication 
(Turgay et al., 1993)

•Slow wave, sleep patterns, in the 

right frontal lobe

•Abnormal waves disappear 

with Dexedrine



DEHB:Sık Görülen Birliktelikler  
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Yaşam Boyu genel

Herhangi bir bozukluk %93 %70-78

Anksiyete Bozuklukları %56 %34

Duygu Durum bozuklukları %54 21%

Bipolar I, Bipolar II %10 %7

Alkol Kullanımı/Bağımlılığı %42 %16

Madde Kullanımı %31 %4



SONUÇ

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktiviteye dikkat 

edin ki 

ÇOCUĞUNUZ HAYATI KAÇIRMASIN…
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İlginize teşekkürler...
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