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ABSTRACT
Objective: The aim of this study was to evaluate quality of life in children and
adolescents with attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD), to determine
the relationship between severity of the disorder and existence of comorbidity,
and to compare the results with those in healthy control group.
Methods: Forty-nine children aged 8-16 years and diagnosed with ADHD based
on the Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-age 
Children-Turkish Version (K-SADS-PL-T) and interview for the Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders-IV Edition (DSM-IV) were enrolled in the
study as well as 49 healthy age- and gender-matched controls. Quality of life in
all children was evaluated by the Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL),
and symptom severity in children with ADHD was assessed by the Turgay
DSM-IV-Based Child and Adolescent Behavior Disorders Screening and Rating
Scale (T-DSM-IV-S).
Results: The ADHD samples showed significantly lower total scale score,
school functioning and psychosocial health summary scores than the healthy
children. The quality of life based on subscale scores and total scale scores,
except physical health and emotional functioning scores, was found 
significantly lower in parents of children with ADHD than in parents of healthy
children. When the relationship between ADHD symptom severity and PedsQL
scores was evaluated, medium-level negative correlation was found between
T-DSM-IV-S total scores and psychosocial health total score, social and 
school functioning scores for PedsQL filled out by parents. It was observed that
17 children with ADHD with comorbid diagnoses had significantly lower 
subscale scores and total scale scores for PedsQL filled out by children, except
for physical health total scores and social functioning scores, compared to 32
children without comorbidity. As for the PedsQL filled out by the parents, 
no statistical difference was found between the scores of children with 
comorbidity and without comorbidity.
Conclusion: ADHD, a chronic neuropsychiatric disorder, was seen to be 
affecting life quality negatively based on reporting by both children and parents. It
can be assumed that evaluation of life quality during observation and treatment of
ADHD may become a guide to finding areas, in which children have difficulties.
(Archives of Neuropsychiatry 2010; 47: 314-8)
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ÖZET 
Amaç: Bu çal›flmada Dikkat Eksikli¤i Hiperaktivite Bozuklu¤u (DEHB) tan›s› 
konmufl çocuk ve ergenlerde yaflam kalitesi alg›lar›n›n de¤erlendirilmesi, 
bozuklu¤un fliddeti ve efltan› varl›¤› ile yaflam kalitesi aras›ndaki iliflkinin 
belirlenmesi ve sonuçlar›n sa¤l›kl› kontrol grubu ile karfl›laflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r.
Yöntemler: Okul Ça¤› Çocuklar› ‹çin Duygulan›m Bozukluklar› ve fiizofreni 
Görüflme Çizelgesi fiimdi ve Yaflam Boyu fiekli-Türkçe Uyarlamas› ve DSM-IV’e
dayal› görüflmelerle DEHB tan›s› konan 8-16 yafl aral›¤›ndaki 49 çocuk ile kontrol
grubu olarak yafl ve cinsiyet aç›s›ndan efllefltirilen sa¤l›kl› 49 çocuk çal›flmaya
al›nm›flt›r. Tüm çocuklar›n yaflam kalitesi Çocuklar için Yaflam Kalitesi Ölçe¤i
(Ç‹YKÖ) Türkçe versiyonu ile, DEHB tan›l› çocuklar›n belirti fliddeti Çocuk ve 
Ergenlerde Davran›fl Bozukluklar› ‹çin DSM-IV’e Dayal› Tarama ve 
De¤erlendirme Ölçe¤i (ÇEDBÖ) ile de¤erlendirilmifltir.
Bulgular: DEHB tan›l› çocuklar›n sa¤l›kl› çocuklara oranla Ç‹YKÖ’de okul ifllevselli¤i,
psikososyal sa¤l›k ve ölçek toplam puan›nlar›ndan istatistiksel olarak anlaml›
oranda düflük puan ald›klar› saptanm›flt›r. DEHB tan›l› çocuklar›n ebeveynlerinin
de¤erlendirmesinde ise fiziksel sa¤l›k toplam puan› ve duygusal ifllevsellik 
puan› d›fl›ndaki di¤er alt alan puanlar› ve ölçek toplam puan›nda yaflam kalitesi 
alg›lar›n›n sa¤l›kl› çocuklar›n ebeveynlerine göre anlaml› oranda düflük oldu¤u 
görülmüfltür. DEHB belirti fliddeti ile Ç‹YKÖ puanlar› aras›ndaki iliflkiye bak›ld›¤›nda
ÇEDBÖ toplam puan› ile ebeveynlerin doldurdu¤u Ç‹YKÖ psikososyal sa¤l›k 
toplam puan›, sosyal ifllevsellik ve okul ifllevselli¤i puanlar› aras›nda negatif 
yönde orta düzeyde ba¤›nt› saptanm›flt›r. Efltan›s› olan 17 DEHB’li çocu¤un 
kendilerinin doldurdu¤u Ç‹YKÖ’de fiziksel sa¤l›k toplam puan› ve sosyal
ifllevsellik puan› d›fl›nda di¤er alt alan puanlar› ve ölçek toplam puan›ndan, 

efltan›s› olmayan 32 çocu¤a göre istatistiksel olarak anlaml› düzeyde düflük 
puanlar ald›klar› görülmüfltür. Ebeveynlerin doldurdu¤u Ç‹YKÖ’ye göre ise 
efltan›s› olan ve olmayan çocuklar aras›nda puanlar aras›nda istatistiksel fark 
bulunmam›flt›r. 
Sonuç: Kronik gidiflli nöropsikiyatrik bir bozukluk olan DEHB’nin hem çocuk hem de
ebeveyn bildirimlerinde yaflam kalitesi alg›s›n› olumsuz yönde etkiledi¤i 
görülmektedir. DEHB’nin takip ve tedavi aflamalar›nda yaflam kalitelerinin de 
de¤erlendirilmesinin çocuklar›n zorland›klar› alanlar›n saptanmas›nda yol gösterici
olaca¤› düflünülebilir. (Nöropsikiyatri Arflivi 2010; 47: 314-8)
Anahtar kelimeler: Dikkat eksikli¤i hiperaktivite bozuklu¤u, yaflam kalitesi, çocuk
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Girifl

Dikkat Eksikli¤i Hiperaktivite Bozuklu¤u (DEHB) okul 
ça¤› çocuklar›nda yayg›nl›¤› %3-12 oran›nda olan kronik gidiflli
nöropsikiyatrik bir bozukluktur (1,2). Davran›m bozuklu¤u ve 
karfl›t olma karfl› gelme bozuklu¤u gibi efltan›lar›n ortaya 
ç›kmas›nda önemli rol oynamaktad›r (3). DEHB tan›l› çocuklar
okul baflar›s›nda düflüklük, akran, ö¤retmen ve ebeveynlerle 
iliflki sorunlar›, özgüven azl›¤› ve buna ba¤l› olarak depresyon 
ve anksiyete bozuklu¤una yatk›nl›k gibi yaflamlar›n›n birçok 
alan›nda zorluklar yaflayabilmektedir. Akademik, sosyal ve 
duygusal alanda ortaya ç›kan bu zorluklar nedeniyle bozuklu¤un
yaflam kalitesi üzerine etkileri son yaz›n bilgilerinde ele al›nmaya
bafllanm›flt›r (4,5).  

Yaflam kalitesi, kiflinin yaflam koflullar›na uyumda kiflisel 
tatminini etkileyen, hastal›¤›n bedensel, ruhsal ve toplumsal 
etkilerine verdi¤i bireysel yan›tlar› temsil eden, hastal›¤›n 
hastan›n yaflam›nda yaratt›¤› etkiyi aç›klamaya çal›flan çok 
boyutlu bir kavramd›r (6). Bireyin yaflam kalitesini psikolojik
testlerle ölçmek; hastalar›n tedavi öncesi ve sonras› yaflam 
kalitelerini belirleyebilmek, t›bbi giriflimlerin etkinli¤ini ve yan
etkilerini de¤erlendirebilmek için önemlidir. Bu amaçla hem 
yetiflkin hem de çocuk ve ergenlerde yaflam kalitesini ölçmeye
yönelik çeflitli ölçekler gelifltirilmifltir. Çocuklar ‹çin Yaflam 
Kalitesi Ölçe¤i (Ç‹YKÖ) (Pediatric Quality of Life Questionniare-
PedsQL) ülkemizde geçerlik ve güvenirlik çal›flmas› yap›lan 
ölçeklerden biridir (7). Yaz›n gözden geçirildi¤inde PedsQL ve
benzeri ölçeklerle DEHB tan›l› çocuklar›n yaflam kalitesi 
alg›lar›n›n de¤erlendirildi¤i az say›da çal›flmaya rastlanm›flt›r
(4,5,8-10). Ülkemizde DEHB tan›l› çocuklarda yaflam kalitesi, 
etkilenen alanlar ve DEHB’nin klinik özellikleriyle ba¤lant›s›n›n
incelendi¤i bir çal›flma bulunmamaktad›r. Daha önce benzer bir
çal›flman›n ülkemizde yap›lmam›fl olmas› nedeniyle, çal›flmam›z
ile bu bofllu¤un giderilmesi hedeflenmifltir. 

Bu çal›flmada DEHB tan›s› konmufl çocuk ve ergenlerde 
yaflam kalitesi alg›lar›n›n de¤erlendirilmesi, bozuklu¤un fliddeti
ve efltan› varl›¤› ile yaflam kalitesi aras›ndaki iliflkinin belirlen-
mesi ve sonuçlar›n sa¤l›kl› kontrol grubu ile karfl›laflt›r›lmas›
amaçlanm›flt›r.

Yöntem

Çal›flma Mart 2008-Mart 2009 y›llar› aras›nda Kocaeli 
Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi poliklini¤inde 
sürdürülmüfltür. Çal›flma grubu, Okul Ça¤› Çocuklar› ‹çin 
Duygulan›m Bozukluklar› ve fiizofreni Görüflme Çizelgesi fiimdi
ve Yaflam Boyu fiekli-Türkçe Uyarlamas› (K-SADS) ve 
DSM-IV’e dayal› görüflmelerle DEHB tan›s› konan, 8-16 yafllar›
aras›ndaki çocuklardan oluflturulmufltur. Zeka bölümü 80’nin
üzerinde olan, efl zamanl› olarak yayg›n geliflimsel bozukluk, 
flizofreni, epilepsi ve di¤er t›bbi hastal›k tan›s› almayan, daha
önce bir psikofarmakolojik tedavi öyküsü bulunmayan yeni tan›
konmufl çocuklar çal›flmaya al›nm›flt›r. Sa¤l›kl› grup daha önce
yap›lm›fl yaflam kalitesi ile ilgili bir çal›flma için okullardan basit
rastgele örneklem yöntemi kullan›larak belirlenmifl 194 kiflilik
veri taban›ndan oluflturulmufltur. Bu veri taban›ndan rastgele
örneklem yoluyla DEHB grubu ile yafl ve cinsiyet olarak birebir

efllefltirilmifl 49 sa¤l›kl› çocuk ve ergen seçilmifltir. Tüm 
çocuklara ve ebeveynlerine Ç‹YKÖ çocuk ve ergen formu 
verilmifl, DEHB tan›l› çocuklar›n belirtilerinin fliddeti anne 
babalar›n doldurdu¤u Çocuk ve Ergenlerde Davran›fl Bozukluk-
lar› için DSM-IV’e Dayal› Tarama ve De¤erlendirme Ölçe¤i
(ÇEDBÖ) ile de¤erlendirilmifltir. Her iki gruptaki çocuklara ve
anne babalar›na çal›flma ile ilgili ayr›nt›l› bilgi verilerek onam
formlar› imzalat›lm›fl ve etik kurul onay› al›nm›flt›r.

Kullan›lan Ölçekler
Okul Ça¤› Çocuklar› için Duygulan›m Bozukluklar› ve 

fiizofreni Görüflme Çizelgesi fiimdi ve Yaflam Boyu fiekli-Türkçe
Uyarlamas› (K-SADS).

Çocuk ve ergenlerde kullan›lan yap›land›r›lm›fl ya da yar› 
yap›land›r›lm›fl görüflme ölçeklerinden biri olan Okul Ça¤› 
Çocuklar› için Duygulan›m Bozukluklar› ve fiizofreni Görüflme
Çizelgesi’nin iki farkl› flekli bulunmaktad›r. Eriflkin Duygulan›m
Bozukluklar› ve fiizofreni Görüflme Çizelgesi (11) kullan›larak
gelifltirilen flimdiki dönem flekli ile flimdi ve yaflam boyu ruhsal
bozukluk episodlar›n› de¤erlendirmek üzere gelifltirilen 
epidemiyolojik fleklinin (12) Türkçe geçerlik ve güvenirli¤i 
Gökler ve arkadafllar› taraf›ndan yap›lm›flt›r (13).

Çocuklar için Yaflam Kalitesi Ölçe¤i (Ç‹YKÖ) 
Ç‹YKÖ 2-18 yafllar› aras›ndaki çocuk ve ergenlerin sa¤l›kla

ilgili yaflam kalitelerini ölçebilmek için Varni ve arkadafllar›
(14,15) taraf›ndan gelifltirilmifl bir ölçektir. Sekiz- on sekiz yafl
aral›¤› için Ç‹YKÖ'nün Türkçe'ye uyarlamas› Çak›n Memik ve
arkadafllar› (16,17) taraf›ndan yap›lm›flt›r. Elde edilen Cronbach
Alfa katsay›lar›n›n 0.80 ile 0.88 aras›nda de¤iflti¤i saptanm›flt›r.
Ç‹YKÖ'nin 8-18 yafllar› aras›ndaki çocuk/ergenler için hem öz
bildirim hem de ebeveyn formlar› bulunmakta ve 23 maddeden
oluflmaktad›r. Dünya Sa¤l›k Örgütü'nün tan›mlad›¤› sa¤l›kl›l›k
halinin özellikleri olan fiziksel sa¤l›k, duygusal ifllevsellik, sosyal
ifllevsellik ve okul ifllevselli¤i alanlar›n› sorgulamaktad›r. 
Puanlama ölçek toplam puan› (ÖTP), fiziksel sa¤l›k toplam 
puan› (FSTP), duygusal, sosyal ve okul ifllevselli¤ini de¤erlendiren
madde puanlar›n›n hesaplanmas›ndan oluflan psikososyal 
sa¤l›k toplam puan› (PSTP) olmak üzere üç alanda yap›lmakta-
d›r (15). Bu ölçek çocuk ve ergenlerin son bir ay›n› sorgulamak-
tad›r ve 8-18 yafllar› aras›ndaki çocuk ve ergenler için 5 
seçenekli likert tipi ölçek fleklinde gelifltirilmifltir. Maddeler 
0-100 aras›nda puanlanmaktad›r. Puanlar toplan›p doldurulan
madde say›s›na bölünerek toplam puan elde edilmektedir. 
Sonuçta Ç‹YKÖ toplam puan› ne kadar yüksek ise, sa¤l›kla ilgili
yaflam kalitesi de o kadar iyi alg›lanmaktad›r (15). Genel yaflam
kalitesi ölçeklerinden olan Ç‹YKÖ okul ve hastane gibi genifl 
kitlelerde, hem sa¤l›kl› hem de hastal›¤› olan çocuk ve ergenlerde
kullan›m› uygun olan bir yaflam kalitesi ölçe¤idir. Ç‹YKÖ'nin 
k›sa olmas›, yaklafl›k 5-10 dakikal›k bir sürede doldurulabiliyor
olmas›, araflt›rmac› taraf›ndan uygulanmas›n›n ve puanlamas›n›n
kolay olmas› en önemli özelliklerindendir (15).

Çocuk ve Ergenlerde Davran›fl Bozukluklar› ‹çin DSM-IV’e
Dayal› Tarama ve De¤erlendirme Ölçe¤i (ÇEDBÖ)
Bu ölçek Turgay (18) taraf›ndan DSM-IV tan› ölçütleri temel

al›narak gelifltirilmifltir. Dokuzu dikkat eksikli¤ini, 9’u afl›r› 
hareketlilik ve dürtüselli¤i, 8’i karfl›t olma karfl› gelme 
bozuklu¤unu, 15’i davran›m bozuklu¤unu sorgulayan 41 
sorudan oluflmufltur. Her madde 0: hiç yok, 1: biraz, 2: oldukça
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fazla, 3: çok fazla biçiminde puanlanmaktad›r. DEHB tan›s› için
dikkat eksikli¤ini sorgulayan 9 maddenin en az 6’s›n›n 2 ya da 3,
afl›r› hareketlilik ya da dürtüselli¤i sorgulayan 9 maddenin en az
6’s›n›n 2 ya da 3 olarak puanlanmas› gerekmektedir. KOKGB için
8 maddenin en az 4’ünün 2 ya da 3 olarak puanlanmas›; DB 
tan›s› için ise 25 maddenin en az 2’sinin 6 ay ya da 1 y›l süreyle
varolmas› gerekmektedir. Türkiye’de geçerlik güvenirlik 
çal›flmas› Ercan ve arkadafllar› taraf›ndan yap›lm›flt›r (19).

‹statistiksel De¤erlendirme
Çal›flman›n verileri Windows için SPSS (Statistical Package

for Social Sciences)  13.0 bilgisayar program› kullan›larak 
de¤erlendirilmifltir. Tan›mlay›c› istatistiksel yöntemlerin 
(ortalama, standart sapma) yan› s›ra niceliksel verilerden ikili
gruplar›n karfl›laflt›r›lmas›nda t testi kullan›lm›flt›r. Niteliksel 
de¤iflkenler Ki Kare testi ile karfl›laflt›r›lm›flt›r. Ç‹YKÖ ve ÇEDBÖ
aras›ndaki iliflkinin yönü ve düzeyinin belirlenmesi amac›yla
Spearman korelasyon testi kullan›lm›flt›r. Sonuçlar %95’lik 
güven aral›¤›nda, anlaml›l›k p<0.05 düzeyinde de¤erlendirilmifltir.

Sonuçlar

Çal›flmaya 8-16 yafllar› aras›nda, DEHB grubunda 49, kontrol
grubunda 49 olmak üzere toplam 98 çocuk kat›lm›flt›r. DEHB 
tan›l› çocuklar›n yafl ortalamas› 9.75±1.84, kontrol grubundaki
çocuklar›n yafl ortalamas› 9.48±1.43’tür. DEHB grubunda 8 k›z,
41 erkek, kontrol grubunda 8 k›z, 41 erkek bulunmaktad›r. Yafl ve
cinsiyet da¤›l›m› aç›s›ndan gruplar aras›nda istatistiksel fark
yoktur (Tablo 1). DEHB grubundaki çocuklar›n efltan› ve DEHB
alt tip da¤›l›mlar› Tablo 1’de gösterilmifltir.

Çocuklar taraf›ndan doldurulan ölçekler de¤erlendirildi¤inde
DEHB grubunda fiziksel sa¤l›k toplam puan› d›fl›nda ölçek 
toplam puan› ve di¤er alt ölçek puanlar› kontrol grubuna göre
düflük olup, okul ifllevselli¤i (p=0.000), psikososyal sa¤l›k toplam
puan› (p=0.000) ve ölçek toplam puan›nda (p=0.000) bu fark 
istatistiksel olarak anlaml›d›r. DEHB grubundaki çocuklar en
yüksek puan› 78.54±14.27 ile fiziksel sa¤l›k toplam puan›ndan,
en düflük puan› ise 62.34±18.43 ile okul ifllevselli¤i puan›ndan 

elde etmifllerdir (Tablo 2). Ebeveynlerin doldurdu¤u ölçek 
puanlar› de¤erlendirildi¤inde DEHB grubunda tüm Ç‹YKÖ 
puanlar› kontrol grubundan düflük bulunmufltur. Fiziksel sa¤l›k
toplam puan› ve duygusal ifllevsellik puan› d›fl›ndaki di¤er alt 
ölçek puanlar› ve ölçek toplam puan›ndaki fark istatistiksel 
olarak anlaml›d›r (ölçek toplam puan› p=0.000; psikososyal 
sa¤l›k toplam puan› p=0.000; sosyal ifllevsellik puan› p=0.000;
okul ifllevselli¤i puan› p= 0.000) (Tablo 2).  

Yaflam kalitesi de¤iflkenleri ile DEHB fliddeti aras›ndaki 
ba¤›nt›ya bak›ld›¤›nda (Tablo 3), ÇEDBÖ toplam puanlar› ile 
çocuklar›n doldurdu¤u Ç‹YKÖ ölçek toplam puanlar› aras›nda
negatif yönde hafif düzeyde ba¤›nt› saptanm›flt›r (r=-0.337).
ÇEDBÖ toplam puanlar› ile ebeveynlerin doldurdu¤u Ç‹YKÖ 
psikososyal sa¤l›k toplam puanlar›, sosyal ifllevsellik ve okul 
ifllevselli¤i puanlar› aras›nda ise negatif yönde orta düzeyde
ba¤›nt› oldu¤u görülmüfltür (Tablo 3). 

DEHB grubunda efltan› varl›¤›n›n Ç‹YKÖ puanlar› ile iliflkisi
de¤erlendirilmifltir. Efltan› da¤›l›m› 7 özgül ö¤renme güçlü¤ü, 4
karfl›t olma karfl› gelme bozuklu¤u, 3 anksiyete bozuklu¤u, 3 tik
bozukluklar› fleklindedir. Efltan›s› olan 17 DEHB’li çocu¤un ken-
dilerinin doldurdu¤u Ç‹YKÖ’de fiziksel sa¤l›k toplam puan› ve
sosyal ifllevsellik puan› d›fl›ndaki ölçek toplam puan› (p=0.044)
ve alt ölçek puanlar› (psikososyal sa¤l›k toplam puan› p=0.033;
duygusal ifllevsellik puan› p=0.046; okul ifllevselli¤i puan›
p=0.047), efltan›s› olmayan 32 çocu¤a göre istatistiksel olarak
anlaml› düzeyde düflük bulunmufltur. Ebeveynlerin doldurdu¤u
Ç‹YKÖ’ye göre ise efltan›s› olan ve olmayan çocuklar aras›nda
alt ölçek puanlar› ve ölçek toplam puan›nda istatistiksel fark 
bulunmam›flt›r (Tablo 4). 

Tart›flma

Bu çal›flmada DEHB tan›s› konmufl çocuk ve ergenlerde 
yaflam kalitesi araflt›r›lm›fl ve DEHB tan›l› çocuklar›n yaflam 
kalitesi alg›lar›n›n sa¤l›kl› kontrol grubu ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda

Tablo 1. Çocuklar›n özellikleri

DEHB Kontrol ‹statistiksel test

Yafl 9.75±1.84 9.48±1.43 p*=0.428

Cinsiyet 
K›z 8 (%16.3) 8 (%16.3) p**=1.000
Erkek 41 (%83.7) 41 (%83.7)

DEHB tipleri
DE 5 (%10.2)
Karma 44 (%89.8)

Efltan›lar 
ÖÖG 7 (%14.3)
KOKGB 4 (%8.2)

Anksiyete bozukluklar› 3 (%6.1)

Tik bozukluklar› 3 (%6.1)

*t test, **Ki-kare test; DEHB: Dikkat Eksikli¤i Hiperaktivite Bozuklu¤u; 
DE:  Dikkat eksikli¤inin önde geldi¤i tip; ÖÖG: Özgül Ö¤renme Güçlü¤ü; 
KOKGB: Karfl›t Olma Karfl› Gelme Bozuklu¤u

Tablo 2. Gruplar aras› Ç‹YKÖ puanlar›

DEHB (n=49) Kontrol (n=49) p*

ÇÇ‹‹YYKKÖÖ ortalama (SD) ortalama (SD)

ÇÇooccuukk  ffoorrmmuu
ÖTP 71.52 12.12 78.30 13.34 0.006
FSTP 78.54 14.27 77.65 18.10 0.788
PSTP 68.32 12.85 78.65 12.52 0.000
D‹P 67.44 18.43 73.36 17.92 0.141
S‹P 77.80 17.68 83.71 16.90 0.064
O‹P 62.34 16.83 78.87 12.79 0.000

EEbbeevveeyynn  ffoorrmmuu

ÖTP 67.08 13.41 78.55 13.06 0.000
FSTP 73.45 17.19 77.64 18.19 0.129
PSTP 64.17 14.29 79.03 13.53 0.000
D‹P 68.36 18.60 73.67 13.49 0.234
S‹P 71.73 19.80 85.81 16.37 0.000
O‹P 52.85 17.52 83.50 16.88 0.000
*t-test; ÖTP: Ölçek toplam puan, FSTP: Fiziksel sa¤l›k toplam puan›; 
PSTP: Psikososyal sa¤l›k toplam puan›, D‹P: Duygusal ifllevsellik puan›, 
S‹P: Sosyal ifllevsellik puan›, O‹P: Okul ifllevselli¤i puan›
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özellikle okul ifllevselli¤i ve psikososyal sa¤l›k alanlar›nda 
anlaml› düzeyde düflük oldu¤u saptanm›flt›r. Ebeveynlerin 
doldurdu¤u ölçek puanlar›nda okul ifllevselli¤i ve psikososyal
sa¤l›¤a ek olarak sosyal ifllevsellikte de belirgin bozulma 
göze çarpmaktad›r. Önceki çal›flmalarda da DEHB tan›s› alan
çocuklarda en güçlü etkilenmenin psikososyal, akademik 
baflar› ve aile ifllevleri alan›nda oldu¤u bildirilmektedir
(8,9,10,20). DEHB varl›¤›nda dikkat sürelerinin k›sa olmas› 
çocuklar›n ö¤renmelerini olumsuz etkilemekte ve akademik 
baflar›lar› beklenenin alt›nda olmaktad›r. Ayr›ca bu çocuklar›n
duygu durumlar›nda ortaya ç›kan ani de¤ifliklikler, öfke 

kontrolsüzlü¤ü, dürtüsellik nedeniyle olaylar karfl›s›nda 
düflünmeden hareket etmeleri, ayn› hatay› ders almadan 
tekrarlamalar› akran iliflkilerini, sosyal becerilerini ve otorite 
figürleri ile olan iletiflimlerini de olumsuz etkilemektedir. 
Çal›flmam›zda hem çocuklar›n hem de ebeveynlerin de¤erlen-
dirmelerinde bu alanlarda yaflam kalitelerindeki olumsuz 
etkilenme aç›kça görülmektedir. 

Çal›flmam›zda ebeveynlerin ve çocuklar›n doldurdu¤u 
Ç‹YKÖ puanlar›nda ebeveynlerin çocuklar›n›n yaflam kalitesini
çocuklar›n kendilerine göre daha düflük alg›lad›klar› görülmüfltür.
Di¤er çal›flmalarda da benzer sonuçlara ulafl›lm›fl ve bu fark›n
DEHB tan›l› çocuklar›n di¤er ruhsal bozukluklar›n tersine kendi
durumlar›n› daha pozitif alg›lad›klar›n› düflündürmüfltür (21).
Klassen ve arkadafllar› (22) bu çocuklar›n problemlerini 
gizlemek isteyebileceklerini, sorunlar›yla bafla ç›kabilmek için
inkar edebileceklerini ya da dürtüsel ve biliflsel özellikleri 
nedeniyle sorular› yanl›fl yorumlayabileceklerini öne 
sürmüfllerdir. Bunun yan›nda ebeveynlerin çocuklar› ile ilgili
beklentileri, baflka çocuklarla k›yaslamalar›, ebeveynin ruhsal
durumu gibi nedenler çocuklar›n›n yaflam kalitelerini oldu¤undan
daha olumsuz alg›lamalar›na neden olmufl olabilir. Bu nedenle
özellikle DEHB’de yaflam kalitesinin de¤erlendirilmesinde hem
ebeveyn hem çocuk formlar›n›n birlikte ele al›nmas›n›n daha
sa¤l›kl› sonuçlara ulafl›lmas›n› sa¤layaca¤› söylenebilir. 

Ebeveyn formlar›nda özellikle psikososyal sa¤l›k toplam
puan›, sosyal ifllevsellik ve okul ifllevselli¤i puanlar› ile DEHB
belirti fliddeti aras›nda orta-hafif düzeyde negatif bir ba¤›nt›
saptanm›fl, çocuk formlar›nda ise belirti fliddeti ile Ç‹YKÖ 
puanlar› aras›nda bir iliflki bulunmam›flt›r. Çal›flmam›zda DEHB
fliddetinin sadece ebeveynlerin doldurdu¤u ÇEDBÖ ölçe¤i 
ile de¤erlendirilmesi, daha objektif bir de¤erlendirme 
sa¤layabilecek klinisyen ve ö¤retmen de¤erlendirilmelerinin
kullan›lmam›fl olmas› sonuçlar›n genellenmesini s›n›rlayan bir
etkendir. Ayr›ca DEHB’li çocuklarda kontrol grubuna göre 
fiziksel sa¤l›k toplam puan›n›n daha yüksek olmas› bu çocuklar›n
kendilerinde varolan hiperaktivite belirtilerini olumlu alg›lama-
lar›na ba¤l› olabilir. Çocuklar›n özellikle hiperaktivite 
belirtilerini yaflam kalitelerini bozan bir sorun olarak 
görmemeleri belirti fliddeti ile yaflam kalitesi ölçek puanlar› 
aras›nda herhangi bir iliflkinin görülmemesine neden olmufl 
olabilir. Ancak bir hastal›¤›n fliddeti ve süresi artt›kça bireyin
yaflam kalitesine olumsuz etkilerinin de artaca¤› düflünülmektedir.
DEHB’nin kronik gidiflli nöropsikiyatrik bir bozukluk oldu¤u göz
önünde bulunduruldu¤unda, ebeveyn ölçekleri ile saptanan
DEHB fliddeti ve yaflam kalitesi aras›ndaki negatif ba¤›nt› 
beklenen bir sonuç olarak de¤erlendirilebilir. 

Çal›flmam›zda özgül ö¤renme güçlü¤ü, anksiyete bozuklu¤u,
karfl›t olma karfl› gelme bozuklu¤u ve tik bozuklu¤u efltan›s› olan
DEHB’li çocuklar›n yaflam kalitesi alg›lar›n›n özellikle psikososyal
sa¤l›k ve duygusal ifllevsellik alanlar›nda efltan›s› olmayan 
çocuklara göre anlaml› oranda düflük oldu¤u görülmüfltür. Ayn›
farkl›l›k ebeveyn formlar›nda ortaya ç›kmam›flt›r. Yaflam kalitesi
öznel ifllevselli¤i ve nesnel belirleyicileri olan çok boyutlu bir
kavramd›r. Öznel ifllevsellik kiflinin fiziksel, duygusal ve sosyal
ifllevselli¤ini içermektedir (23). Nesnel belirleyiciler ise okul 
ifllevselli¤i ve sosyal iliflkilerden oluflmaktad›r (24). Bu durumda
efltan›s› olan hastalarda yaflam kalitesi alg›lar›n›n efltan›s› 

Tablo 4. Efltan› durumuna göre Ç‹YKÖ puanlar›

DEHB efltan› DEHB efltan› p*
(+) (n=17) (-) (n=32)

ÇÇ‹‹YYKKÖÖ ortalama (SD) ortalama (SD)

ÇÇooccuukk  ffoorrmmuu
ÖTP 65.90 12.14 73.78 11.38 0.044
FSTP 73.47 14.50 81.28 13.60 0.082
PSTP 63.12 12.68 71.09 12.25 0.033
D‹P 60.29 22.46 71.25 14.90 0.046
S‹P 76.47 15.68 78.51 18.86 0.465
O‹P 55.29 20.72 66.09 13.24 0.047

EEbbeevveeyynn  ffoorrmmuu

ÖTP 65.27 13.01 68.05 13.73 0.334
FSTP 71. 30 16.28 74.59 17.81 0.424
PSTP 61.65 15.93 65.51 13.41 0.239
D‹P 63.82 19.32 70.78 18.05 0.139
S‹P 69.11 17.43 73.12 21.08 0.376
O‹P 52.94 22.29 52.81 14.80 0.664
* Mann Whitney U test ; ÖTP: Ölçek toplam puan, FSTP: Fiziksel sa¤l›k toplam puan›;

PSTP: Psikososyal sa¤l›k toplam puan›, D‹P: Duygusal ifllevsellik puan›, S‹P: Sosyal ifllevsel-

lik puan›, O‹P: Okul ifllevselli¤i puan›

Tablo 3. Ç‹YKÖ ve ÇEDBÖ puanlar› aras›ndaki korelasyon sonuçlar›

Ç‹YKÖ ÇEDBÖ ÇEDBÖ Dikkat ÇEDBÖ hiperaktivite 
toplam puan eksikli¤i alt puan› alt puan›

Çocuk formu
ÖTP -0.337* -0.278 -0.219
FSTP -0.254 -0.346* -0.202
PSTP -0.223 -0.171 -0.154
D‹P -0.213 -0.030 -0.092
S‹P -0.200 0.013 -0.089
O‹P -0.190 -0.357* -0.314

Ebeveyn formu

ÖTP -0.349 -0.185 -0.062
FSTP -0.135 -0.032 0.070
PSTP -0.406* -0.275 -0.175
D‹P -0.287 0.015 -0.030
S‹P -0.331* -0.152 -0.182
O‹P -0.356* -0.493** -0.325

*Spearman Korelasyon analizi, anlaml›l›k seviyesi p<0.05, **anlaml›l›k seviyesi< 0.01;
ÖTP: Ölçek toplam puan, FSTP: Fiziksel sa¤l›k toplam puan›; PSTP: Psikososyal sa¤l›k top-
lam puan›, D‹P: Duygusal ifllevsellik puan›, S‹P: Sosyal ifllevsellik puan›, O‹P: Okul ifllev-
selli¤i puan›
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olmayanlara göre daha düflük olmas› efltan›n›n niteli¤i ile 
iliflkili olabilir. Çal›flmam›zda özgül ö¤renme güçlü¤ü d›fl›ndaki
KOKGB, anksiyete bozuklu¤u ve tik bozuklu¤u efltan›lar›n›n
DEHB’li çocuklarda okul ifllevselli¤inden çok öznel ifllevsellik
alanlar›nda zorlu¤a yol açt›¤›n›, bu zorluklar›n da ebeveyn 
taraf›ndan fark edilmemifl olabilece¤ini düflündürmektedir.  

Çal›flmam›z›n kesitsel olmas›, örneklem say›s›n›n az olmas›,
kontrol grubu olarak sadece sa¤l›kl› çocuklar›n de¤erlendirilmesi,
baflka bir psikiyatrik tan›s› ya da fiziksel bir hastal›¤› olan 
üçüncü bir grubun de¤erlendirilmeye al›nmamas›, belirti 
fliddetinin sadece ebeveyn formlar› ile ele al›nmas› ve ÇEDBÖ
d›fl›nda DEHB’ye özgü di¤er ölçeklerin kullan›lmamas›, yaflam
kalitesinin klinisyen taraf›ndan de¤erlendirilmemifl olmas› 
çal›flmam›z›n önemli s›n›rl›l›klar›ndand›r. DEHB’li çocuk ve 
ergenlerin yaflam kalitesinde okul çok önemli bir yer tutarken
ö¤retmen verilerinin olmamas› da önemli bir k›s›tl›l›kt›r. Ayr›ca
yaflam kalitesini etkileme olas›l›¤› olan aile yap›s›, ebeveynlerin
e¤itim düzeyi, çocu¤un bulundu¤u sosyokültürel çevre gibi 
sosyodemografik özelliklerin sorgulanmam›fl olmas› sonuçlar›n
güvenirli¤ini etkilemifl olabilir. 

Sonuç olarak kronik gidiflli nöropsikiyatrik bir bozukluk olan
DEHB’nin hem çocuk hem de ebeveyn bildirimlerinde yaflam
kalitesi alg›s›n› olumsuz yönde etkiledi¤i görülmektedir.
DEHB’nin bu çocuklar›n hayatlar›n›n hangi alanlar›n› daha çok
etkiledi¤i ve bizim tedavi ve takip aflamalar›nda onlara nas›l
yard›mc› olabilece¤imiz konusunda yaflam kalitelerinin de 
de¤erlendirilmesi ve tüm alt alanlar›ndaki etkilenme 
düzeylerinin ayr›nt›l› olarak incelenmesi yol gösterici olacakt›r.
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