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ABSTRACT
Objective: The objective of our study was to investigate the prevalence of atten-
tion-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and comorbid psychiatric disorders in
adults who presented to the psychiatric outpatient clinic, and the prevalence of
ADHD-related clinical features described in the previous literature.
Methods: The study was composed of two parts. We aimed to determine the
prevalence in the first part. All patients who had presented to the Istanbul
University Department of Psychiatry outpatient clinic during the period  February-
May 2005 had filled in the Adult ADD/ADHD DSM IV-Based Diagnostic Screening
and Rating Scale. The patients scored above the cutoff value were evaluated with
the Semi-structured Interview Form for ADHD and were diagnosed as having
ADHD according to the DSM criteria by psychiatrist. The patients diagnosed with
ADHD were reevaluated by consultant lecturer. In the second part of the study,
comorbid diagnoses were investigated using the Structured Clinical Interview for
DSM-IV Axis I Disorders (SCID-I) in the ADHD patients identified in the first part
and the patients diagnosed with ADHD in the ADHD outpatient clinic, Department
of Psychiatry, Istanbul Medical Faculty.
Results: The patients diagnosed as having ADHD were mostly young men. Alcohol
and substance abuse were very common problems inADHD patients. The preva-
lence of ADHD in adult psychiatric outpatient clinic was found to be at least 1.6 %. 
Conclusion: ADHD is represented less than the expected rate in the general popula-
tion. ADHD symptoms should be inquired in adult patients who present to psychiatry
departments with alcohol or drug problems. (Archives of Neuropsychiatry 2011; 48:
119-24)
Key words: Attention deficit hyperactivity disorder, adult, comorbidity, prevalence 

ÖZET 
Amaç: Genel psikiyatri poliklini¤ine baflvuran eriflkin hastalar aras›nda dikkat ek-
sikli¤i hiperaktivite bozuklu¤u (DEHB) tan›s›n›n s›kl›¤›, bu tan›y› alan hastalar›n efl-
tan›lar› ve literatürde DEHB’na efllik etti¤i bilinen baz› klinik özelliklerin yayg›nl›¤›-
n› araflt›rmakt›r. 
Yöntem: Çal›flma iki k›s›mdan oluflmaktad›r. Birinci k›s›mda DEHB s›kl›¤›n› belirle-
meyi amaçlad›k. ‹stanbul T›p Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal› genel poliklini¤ine
01 fiubat 2005-31 May›s 2005 tarihleri aras›nda baflvuran hastalar “Eriflkin
DEB/DEHB tan› ve de¤erlendirme envanteri”ni doldurdular. Bu envanterde kesim
noktas›n› geçenler “Yetiflkin DEHB Belirti Çizelgesi” ile de¤erlendirildi ve DSM-IV
tan› ölçütlerine göre psikiyatri uzman› taraf›ndan DEHB tan›s› konuldu. DEHB tan›-
s› alan hastalar dan›flman ö¤retim üyesi taraf›ndan da de¤erlendirildi. Çal›flman›n
ikinci bölümünde ise birinci bölümde DEHB tan›s› alan hastalar ve ‹stanbul T›p Fa-
kültesi Psikiyatri Anabilim Dal› DEHB poliklini¤inde takip edilen DEHB tan›s› kon-
mufl hastalar efltan›lar aç›s›ndan SCID-I kullan›larak incelendi.
Bulgular: DEHB tan›s› alan hastalar daha çok genç erkeklerdi. Bu tan› grubunda
alkol ve madde kullan›m›yla ilgili problemlere rastlanabilir. Genel poliklinikte yetifl-
kin DEHB s›kl›¤› en az %1.6 olarak saptand›. DEHB olgular›n›n SCID-I ile 4’üne
(%10.0)  alkol ba¤›ml›l›¤›, 5’ine (%12.5) alkol d›fl› madde ba¤›ml›l›¤›, 14’üne (%35)
majör depresif bozukluk, 8’ine (%20) anksiyete bozuklu¤u efltan›lar› konmufltur.  
Sonuç: Ülkemizde DEHB olan eriflkinler psikiyatrik tedaviden yeterince yararlana-
mamaktad›rlar. Alkol ya da madde kullan›m problemleri ile gelen hastalarda
DEHB’nin özellikle sorgulanmas›nda yarar vard›r. (Nöropsikiyatri Arflivi 2011; 48:
119-24)
Anahtar kelimeler: Dikkat eksikli¤i hiperaktivite bozuklu¤u, eriflkin, efltan›, s›kl›k

Girifl

Dikkat Eksikli¤i Hiperaktivite Bozuklu¤u (DEHB); dikkat so-
runlar›, dürtü kontrolünde zay›fl›k ve motor aktivitede artman›n

oldu¤u davran›fllar› içine almaktad›r (1). Son y›llarda yap›lan ça-
l›flmalar DEHB’nin eriflkinler aras›nda da oldukça yayg›n bir bo-
zukluk oldu¤unu ortaya koymufltur. Amerikan Ulusal Efltan›
Araflt›rmas›nda 18-44 yafl aras› 3,199 eriflkinde DEHB s›kl›¤›

DOI: 10.4274/npa.y5794



%4.4 bulunmufltur (2). Dünya Sa¤l›k Örgütü taraf›ndan Amerika,
Avrupa ve Orta Do¤u’daki 10 ülkede 18-44 yafl aras› 11422 erifl-
kinde DEHB s›kl›¤› %3.4 (%1.2-7.3 aral›¤›nda) bulunmufltur (3).
Genel toplumdaki eriflkinler aras›nda di¤er psikiyatrik bozukluk-
lar›n s›kl›¤› düflünüldü¤ünde (panik bozukluk %0.7-2, obsesif-
kompulsif bozukluk %2-3, yayg›n anksiyete bozuklu¤u %5, flizof-
reni %0.5-2, iki uçlu bozukluk %0.5-1.5) DEHB’nin bir psikiyatris-
tin günlük prati¤inde s›kl›kla karfl›laflt›¤› pek çok temel psikiyat-
rik bozukluktan daha yayg›n ya da onlara yak›n s›kl›kta oldu¤u
anlafl›l›r (4).

Ülkemizde genel toplumdaki eriflkinlerde DEHB s›kl›¤› ile il-
gili çal›flma bulunmamaktad›r, ancak iki uçlu  bozuklu¤u olan
hastalarda %15.9-16.3, alkol ba¤›ml›l›¤› olan hastalarda %25,
DEHB olan çocuklar›n ebeveynlerinde %24.3-43.5 s›kl›¤›nda
eriflkin DEHB bildirilmifltir (5). 

Eriflkinde DEHB’nin tan›n›p uygun flekilde tedavi edilmesi
önemlidir, çünkü tedavi edilmemifl DEHB belirtileri, ifllevlerde be-
lirgin bir bozulmaya yol açmaktad›r. Tedavi edilmeyen DEHB’si
olan eriflkinler, DEHB olmayan kontrol grubuna göre daha düflük
e¤itim seviyesi ve sosyoekonomik seviyeye, daha fazla ifllev kay-
b›na, daha yüksek iflsizlik oranlar›na, daha düflük gelir düzeyine
ve daha s›k psikiyatrik efltan›lara sahiptirler (2,3,6).  

DEHB olan eriflkinlerin %87’sinin en az bir, %56’s›n›n en az
iki psikiyatrik efltan› ald›¤› bildirilmifltir (4). En s›k görülen eflta-
n›lar ajite depresyon, anksiyete bozukluklar›, madde kullan›m
bozukluklar› iki uçlu duygudurum bozuklu¤u tip 2, siklotimi ve ki-
flilik bozukluklar›d›r (özellikle s›n›rda ve antisosyal) (7). DEHB
olan eriflkin hastalar genellikle hastal›¤›n çocukluktan beri ge-
len çekirdek belirtilerinden çok, sonradan üzerine eklenen di-
¤er psikiyatrik bozukluklar nedeniyle hekime baflvururlar (7).
Baflka bir psikiyatrik bozuklu¤un belirtileri nedeniyle baflvuran
hastada, hekimin baflvuru flikâyetlerinin arka plan›ndaki DEHB
belirtilerini dikkatli bir de¤erlendirmeyle ay›rt etmesi gerekir. 

Bu çal›flman›n amac› genel psikiyatri poliklini¤ine baflvuran
eriflkin hastalar aras›nda DEHB tan›s›n›n s›kl›¤›, bu tan›y› alan
hastalar›n efltan›lar› ve literatürde DEHB’ye efllik etti¤i bilinen
baz› klinik özelliklerin yayg›nl›¤›n› araflt›rmakt›r.

Yöntem

Çal›flma iki k›s›mdan oluflmaktad›r. Birinci k›s›mda genel
psikiyatri poliklini¤ine baflvuran hastalar aras›nda DEHB s›kl›¤›-
n›n belirlenmesi amaçlanm›flt›r. ‹stanbul T›p Fakültesi Psikiyatri
Anabilim Dal› genel poliklini¤ine 1 fiubat 2005-31 May›s 2005 ta-
rihleri aras›nda baflvuran 16-60 yafl aral›¤›ndaki tüm hastalara
ulafl›lmaya çal›fl›ld›. Zeka gerili¤i, psikotik bozuklu¤u, di¤er t›bbi
nedene ba¤l› psikiyatrik bozuklu¤u olanlar çal›flmaya dahil edil-
medi. Hastalar›n hepsine bilgilendirilmifl onam formu verildi. Bu
hastalara Bilgi Alma Formu ve Eriflkin DEB/DEHB tan› ve de¤er-
lendirme envanteri verilerek poliklinikte doldurmalar› istendi.
Eriflkin DEB/DEHB tan› ve de¤erlendirme envanterinde 1. veya
2. bölümdeki en az 5 soruya 2 veya 3 puan veren hastalar DEHB
için yar› yap›land›r›lm›fl görüflme formu (‘‘Yetiflkin DEHB Belirti
Çizelgesi’’) uygulanmak üzere davet edildi. DSM-IV’de tan› için
en az 6 ölçütün karfl›lanmas›n›n gerekmesine ra¤men, kesim
noktas› olarak 5 soruya evet denmesinin kabul edilmesi tarama
testinin duyarl›l›¤›n› artt›rmak içindi. Bu yar› yap›land›r›lm›fl ta-

n›sal görüflmede DEHB tan›s› alan hastalar dan›flman ö¤retim
üyesi taraf›ndan bizzat görülerek DEHB aç›s›ndan klinik de¤er-
lendirmeye al›nd›. Hastalar›n aileleriyle de görüflülmeye çal›fl›-
larak çocukluklar›yla ilgili bilgi al›nd›. Bu ikinci tan›sal de¤erlen-
dirmede de DEHB tan›s› alan hastalara SCID-I uyguland›. 

Çal›flman›n ikinci bölümünde efl tan› oranlar›n› daha sa¤l›kl›
biçimde belirlemek amac›yla birinci bölümde DEHB tan›s› alan
hastalara ek olarak ‹stanbul T›p Fakültesi Psikiyatri Anabilim
Dal› DEHB poliklini¤inde takip edilen DEHB tan›s› konmufl has-
talardan ulafl›labilenler araflt›rma için klini¤e davet edilerek
kendilerine Bilgi Alma Formu ve Eriflkin DEB/DEHB tan› ve de-
¤erlendirme envanteri verildi ve SCID-I uyguland›. Kontrol gru-
bu olarak Eriflkin DEB/DEHB tan› ve de¤erlendirme envanterin-
de 1. veya 2. bölümde 6’dan az soruya 2 veya 3 puan veren has-
talarla, envanterde yüksek puan ald›¤› halde yar› yap›land›r›l-
m›fl görüflmede tan›dan d›fllanan hastalar al›nd›. Envantere yük-
sek puan alan ancak görüflmeye gelmeyen hastalar, tan›lar› ke-
sinleflmedi¤i için analize dahil edilmedi.

11..  AArraaççllaarr
11))  BBiillggii  AAllmmaa  FFoorrmmuu
Olgular›n sosyo-demografik özelliklerini belirlemek için bu

çal›flmada kullan›lmak üzere gelifltirilmifl soru formudur. 
22))  YYeettiiflflkkiinn  DDEEHHBB  BBeelliirrttii  ÇÇiizzeellggeessii
‹stanbul T›p Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal› Yetiflkin DEHB

Poliklini¤i’nde kullan›lmak üzere gelifltirilen ve DSM-IV kriterle-
rine göre DEHB tan›s› koymaya yarayan yar› yap›land›r›lm›fl gö-
rüflme formudur.

33))  AAttiillllaa  TTuurrggaayy’’››nn  EErriiflflkkiinn  DDEEBB//DDEEHHBB  TTaann››  vvee  DDee¤¤eerrlleennddiirrmmee
EEnnvvaanntteerrii
Bu ölçek üç alt bölümden oluflmaktad›r. Birinci bölümde

DSM-IV’teki Dikkat Eksikli¤i (DE) belirtileri al›narak oluflturul-
mufl toplam 9 soru vard›r. ‹kinci bölümde DSM-IV’teki Afl›r› Ha-
reketlilik (AH) belirtileri al›narak oluflturulmufl toplam 9 soru
vard›r. Üçüncü bölüm, klinik deneyim ve gözlemlere göre olufl-
turulan toplam 30 sorudan oluflmaktad›r. Her soru için 0=yok,
1=biraz, 2=fazla, 3=çok fazla seçenekleri bulunur.

Birinci bölümdeki toplam 9 sorudan en az alt› tanesine 2 ve-
ya 3 cevab› verilmiflse Dikkat Eksikli¤i (DE) tan›s› düflünülür.
‹kinci bölümde de toplam 9 sorudan en az alt›s›na 2 veya 3 ce-
vab› al›nm›flsa bu kiflide afl›r› hareketlilik/dürtüsellik vard›r.
Üçüncü bölümdeki sorulara verilen cevaplar toplanarak
DEB/DEHB ile iliflkili özellikler puan› bulunmaktad›r.

Ölçe¤in Türkçede geçerlilik ve güvenirli¤i Günay ve arka-
dafllar› taraf›ndan gösterilmifltir (8).

44))  DDSSMM--IIVV  EEkksseenn  II  BBoozzuukklluukkllaarr››  iiççiinn  YYaapp››llaanndd››rr››llmm››flfl  KKlliinniikk
GGöörrüüflflmmee  ((SSCCIIDD--II))
DSM-IV’de yer alan 1. eksen psikiyatrik bozukluk tan›lar›n›

de¤erlendirmek üzere haz›rlanan yar› yap›land›r›lm›fl bir görüfl-
me çizelgesidir. 

33..  ‹‹ssttaattiissttiikksseell  YYöönntteemmlleerr
S›kl›k ile ilgili de¤erler yüzde cinsinden verildi. 
Eriflkin DEB/DEHB tan›s› alan hastalar, kontrol grubunu

oluflturan hastalarla çeflitli sosyodemografik ve klinik özellikler
bak›m›ndan ¯2 testi ile karfl›laflt›r›ld›. Kontrol grubu Eriflkin
DEB/DEHB tan› ve de¤erlendirme envanterinde 1. veya 2. bö-
lümde 6’dan az soruya 2 veya 3 puan veren hastalarla, envan-
terde yüksek puan ald›¤› halde yar› yap›land›r›lm›fl görüflmede
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tan›dan d›fllanan hastalardan oluflmaktayd›. ‹statistiksel olarak
anlaml› p de¤eri 0.05 ve alt› olarak al›nd›. Envanterde yüksek
puan alan ancak görüflmeye gelmeyen hastalar, tan›lar› kesin-
leflmedi¤i için analize dahil edilmedi.

Bulgular

AA..  PPssiikkiiyyaattrrii  PPoolliikklliinnii¤¤iinnddee  DDEEHHBB  SS››kkll››¤¤››
Çal›flmam›zda, 1 fiubat 2005 - 31 May›s 2005 tarihleri aras›n-

da ‹stanbul T›p Fakültesi genel psikiyatri poliklini¤ine baflvuran
850 hasta çal›flman›n evrenini oluflturdu. Bu hastalardan 118 ta-
nesi d›fllama ölçütlerine uyduklar› için çal›flmaya al›nmad›. Ge-
riye kalan hastalardan 508 tanesi çal›flmaya kat›lmay› kabul
ederek “Eriflkin DEB/DEHB tan› ve de¤erlendirme envanteri”ni
doldurdu. 128 (%25.1) hasta de¤erlendirme envanterindeki 1.
veya 2. bölümdeki dokuzar sorudan en az 5 tanesine 2 veya 3
puan verdi. Yar› yap›land›r›lm›fl klinik görüflmeye kat›lmak üzere
davet edilen bu 128 hastan›n 74’ü (%57.9) randevusuna gelerek
görüflmeye kat›ld›. Bu hastalara DEHB için yar› yap›land›r›lm›fl
görüflme formu (‘‘Yetiflkin DEHB Belirti Çizelgesi’’)  uyguland›.
Bu görüflmelerde 8 (%10.9) hastaya DEHB tan›s› kondu.      

De¤erlendirme envanterini dolduran 508 hastadan 92
(%18.1) hasta envanterdeki 1. veya 2. bölümdeki dokuzar soru-
dan en az 6 tanesine 2 veya 3 puan verdi. En az 5 soruya evet
yan›t› vererek yap›land›r›lm›fl görüflmeye gelen 74 hastan›n 55
tanesi en az 6 soruya evet yan›t› vermiflti. Baflka bir deyiflle 5
soruya evet diyen hasta say›s› 19’du. Envanterde en az 6 soru-
ya evet yan›t› veren ve yar› yap›land›r›lm›fl klinik görüflmeye ge-
len 55 hastan›n 7’si (%12.7) DEHB tan›s› ald›. Sadece 5 soruya
evet yan›t› vererek yar› yap›land›r›lm›fl klinik görüflmeye al›nan
19 hastan›n 1 tanesi (%5.2) DEHB tan›s› ald›. Yar› yap›land›r›lm›fl
görüflmede DEHB tan›s› ald›¤› halde dan›flman ö¤retim üyesinin
yapt›¤› klinik görüflmede DEHB tan›s› do¤rulanmayan 1 hasta
oldu. Bu hastan›n “Eriflkin DEB/DEHB tan› ve de¤erlendirme en-
vanteri” puan› 6’n›n üstündeydi, ancak bu hasta DEHB tan›s›
alan toplam 8 hastan›n d›fl›ndayd›. 

‹stanbul T›p Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal› genel polikli-
ni¤ine baflvuran ve daha önce DEHB tan›s› almam›fl, ilk kez bafl-
vuran ya da herhangi bir tan›yla izlenmekte olan hastalar ara-
s›nda yetiflkin DEHB s›kl›¤› en az  %1.6’d›r. 

BB..  DDEEHHBB  TTaann››ss››  OOllaann  HHaassttaallaarr››nn  SSoossyyoo--DDeemmooggrraaffiikk  ÖÖzzeelllliikklleerrii
Efl tan›lar›n de¤erlendirilmesi amac›yla çal›flmam›z›n birinci

k›sm›nda tan› konan 8 hastaya ek olarak ‹stanbul T›p Fakültesi
Psikiyatri Anabilim Dal› Eriflkin DEHB poliklini¤i taraf›ndan takip
edilen 32 hasta al›narak hasta say›s› 40’a ç›kar›ld›. Dikkat Eksik-
li¤i Hiperaktivite Poliklini¤i’nde izlenen hastalar›n tümünde, ge-
nel poliklinikte tan› konan 8 hastan›n 4’ünde bir yak›n›yla görü-
flülerek çocukluk ça¤›nda DEHB bulgular›n›n oldu¤u do¤rulan-
m›flt›r.

Bu 40 DEHB olgusu, genel psikiyatri poliklini¤ine baflvurmufl
ve tarama envanterinde düflük puan alm›fl ya da tarama envan-
terinde yüksek puan ald›¤› halde tan›sal görüflmelerde tan› al-
mam›fl hastalarla sosyo-demografik ve klinik özellikleri bak›-
m›ndan karfl›laflt›r›ld›. Eriflkin DEB/DEHB tan› ve de¤erlendirme
envanteri dolduran ve birinci ve ikinci bölümdeki dokuzar soru-
dan en az 5 tanesini 2 veya 3 iflaretleyen fakat klinik görüflme
yap›lmam›fl 54 hasta DEHB tan›s› al›p almad›klar›ndan emin olu-
namad›¤› için karfl›laflt›rma analizine dahil edilmedi.  

DEHB grubunda yafl ortalamas› daha gençti. 40 DEHB has-
tan›n yafl ortalamas› 24.05 (SS: 6.26), kontrol grubunu oluflturan
446 hastan›n yafl ortalamas› 34.89 (SS:34.89) idi (t de¤eri 5,66,
SD: 484, p<0.001). 

DEHB grubunun “DEB/DEHB tan› ve de¤erlendirme envan-
teri” skorlar› kontrol grubunun skorlar›ndan yüksekti. 

Tablo 2. DEHB hastalar›n›n ve kontrol grubunun “Eriflkin
DEB/DEHB tan› ve de¤erlendirme envanteri” skorlar›

K›rk DEHB hastas›n›n 12’si (%30.0) “dikkatsizli¤in ön planda
oldu¤u tip”, 6’s› (%15.0) “hiperaktivite ve dürtüselli¤in ön plan-
da oldu¤u tip”, 22’si (%55.0) “bileflik tip” tan›s› ald›.

CC..  DDEEHHBB  TTaann››ss››  OOllaann  HHaassttaallaarr››nn  SSCCIIDD--II  EEflflttaann››llaarr››
1. Alkol-madde kullan›m bozukluklar›
SCID-I ile olgular›n 2’sine (%5.0) alkol kötüye kullan›m bo-

zuklu¤u, 4’üne (%10.0)  alkol ba¤›ml›l›¤›, 2’sine (%5.0)  alkol d›fl›
madde kötüye kullan›m bozuklu¤u, 5’ine (%12.5 )  alkol d›fl› mad-
de ba¤›ml›l›¤› efltan›lar› konmufltur. 

Kad›n hastalar›n 3’üne (%20.0 ) alkol ba¤›ml›l›¤›, 2’sine
(%13.3) alkol d›fl› madde ba¤›ml›l›¤› efltan›lar› konmufltur. Erkek
hastalar›n 2’sine (%8.0) alkol kötüye kullan›m, 1’ine  (%4.0) alkol
ba¤›ml›l›¤›, 2’sine  (%8.0) alkol d›fl› madde kötüye kullan›m, 3’üne
(%12.0)  alkol d›fl› madde ba¤›ml›l›¤› efltan›lar› konmufltur.

22..  DDuuyygguudduurruumm  BBoozzuukklluukkllaarr››
DEHB tan›s› olan 40 hastaya SCID-I uyguland›¤›nda, 7’sine

(%17.5) Majör Depresif Bozukluk tek epizod, 7’sine (%17.5) Ma-
jör Depresif Bozukluk yineleyen efltan›s› kondu. Ayr›ca 1 hasta-
ya (%2.5) ‹ki uçlu I Bozukluk efltan›s› kondu. Olgular›n 2’sine
(%5.0) Distimik Bozukluk, 1’ine (%2.5) madde kullan›m›n›n yol
açt›¤› duygudurum bozuklu¤u efltan›s› kondu.

33..  AAnnkkssiiyyeettee  BBoozzuukklluukkllaarr››
DEHB tan›s› olan 40 hastaya SCID-I uyguland›¤›nda, 1’ine

(%2.5) panik bozuklu¤u, 5’ine (%12.5) sosyal fobi, 1’ine (%2.5)
obsesif  kompulsif bozukluk, 1’ine (%2.5) madde kullan›m›n›n yol
açt›¤› anksiyete bozuklu¤u efltan›lar› kondu. Hastalar›n 8’ine
(%20.0)  herhangi bir anksiyete bozuklu¤u efltan›s› konmufltur. 

44..  DDii¤¤eerr  SSCCIIDD--II  EEflflttaann››llaarr››
1 (%2.5) hastaya uyum bozuklu¤u efltan›s› kondu. Olgular›n

2’sine (% 5.0) yeme bozuklu¤u  (anoreksiya nervoza) efltan›s›
kondu.  

Tart›flma

Dikkat Eksikli¤i Hiperaktivite Bozuklu¤u (DEHB)’nin yetiflkin-
ler aras›ndaki s›kl›¤› ile ilgili çal›flmalar genellikle genel toplum
örneklemlerinde ya da çocuklu¤unda bu tan›y› al›p yetiflkinli¤e
kadar takip edilen kifliler üzerinde yap›lm›flt›r. Literatürde genel
psikiyatri klini¤inde DEHB tan›s› alan yetiflkinlerle ilgili 2 çal›fl-
maya rastlanm›flt›r. Bir çal›flma dosya üzerinden geriye dönük
olarak yap›lm›fl olup, 292 hastan›n sadece 6’s›n›n DEHB tan›s›
ald›¤› görülmüfl (9). Di¤eri editöre mektuptur (10). Bu çal›flmada
Lomas ve Gartside kesitsel bir örneklemde 212 tane rastgele
seçilmifl eriflkin psikiyatrik ayaktan hastada DEHB s›kl›¤›n›
araflt›rm›fllard›r. Bu hastalar›n hiç biri DEHB için refere olma-
m›flt›r ve DEHB tedavisi almam›flt›r. 212 ayaktan hastan›n sade-
ce 114’ü (% 54) tam bir DEHB de¤erlendirmesine al›nm›flt›r. 98
hasta (%46) psikoz veya yap›sal beyin hasar› flüphesi kan›tlar›n-
dan dolay› çal›flma d›fl› b›rak›lm›flt›r. Genel DEHB de¤erlendir-
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mesi aile ve çocukluk hikayesinin gözden geçirilmesi ile ulafl›-
labildi¤i takdirde okul kay›tlar›n›n ve okul notlar› ile ilgili bilgile-
rinin gözden geçirilmesini kapsamaktad›r. Hastalar DEHB için
DSM-IIIR ölçütlerine göre de¤erlendirilmifl. Hastalar erken dö-
nem hat›rlanan okul problemlerini ölçen Wender Utah Derece-
lendirme Ölçe¤i (WURS) ve Wender’in öne sürdü¤ü 25 itemle
(WURS-25),  Halowell ve Ratey’in öne sürdü¤ü 20 itemlik eriflkin
DEHB ölçütleri ile de¤erlendirilmifltir. 114 hastan›n 57’si (%50)
DEHB tan›s› alm›fl. DEHB tan›s› konulanlar›n ortalama olarak
DSM-IIIR ölçütlerinin 10.3’ünü ald›¤› görülmüfl (SS:2.5). Çocuk-
luk dönem okul raporlar›na ulafl›labilen 30 hastan›n 27’sinde
okul raporlar› DEHB’nu göstermifl. DEHB grubundaki 17 hasta-
ya panik bozukluk tan›s› da konmufltur. DEHB’u olmayan grubun
sadece 4’ünde panik bozukluk tan›s› konmufltur. DEHB grubun-
da toplam 29 vakada anksiyete bozuklu¤u saptanm›fl. DEHB ol-
mayan grupta anksiyete bozuklu¤u tan›s› alan 11 vaka olmufltur. 

Bizim çal›flmam›zda, genel psikiyatri poliklini¤inde takip edi-
len ve daha önce DEHB tan›s› almam›fl, ilk kez baflvuran ya da
herhangi bir tan›yla izlenmekte olan hastalar aras›nda yetiflkin
DEHB tan›s› s›kl›¤› en az %1.6 olarak bulunmufltur. Genel toplum
çal›flmalar›nda bulunan s›kl›k (%0.3-%4) göz önüne al›nd›¤›nda
bu oran›n beklenenden az oldu¤u düflünülebilir. Çünkü genellik-
le psikiyatrik hastal›klar›n psikiyatrik popülasyonlardaki s›kl›¤›
genel toplumdakinden yüksektir. Ayr›ca bu çal›flmada saptanan
ayaktan tedavi gören yetiflkin psikiyatri hastalar›nda DEHB ora-
n›, Lomas ve Gartside’›n bildirdi¤i oran›n çok alt›ndad›r. 

Bu çal›flmada DEHB tan›s› alan hasta oran›n›n beklenenden
düflük ç›kmas›n›n çeflitli nedenleri olabilir. Öncelikle, Eriflkin
DEB/DEHB tan› ve de¤erlendirme envanteri dolduran ve birinci
ve ikinci bölümdeki dokuzar sorudan en az 6 tanesini 2 veya 3
iflaretleyen 92 hastan›n 55’i (%59.8) ile klinik görüflme yap›lm›fl,
37’sine (%40.2) ise tekrar ulafl›lamam›fl olmas›n›n genel polikli-
nikte DEHB tan›s›n›n s›kl›¤›n› azaltt›¤› düflünülmektedir. Ölçek
puan› 6 ve üstünde olup görüflmeye al›nan hastalar›n %12.8’ine
DEHB tan›s› kondu¤unu düflünürsek, ölçek puan› yüksek olup
görüflmeye gelmeyen 37 hastan›n da en az 5 tanesinin tan› ala-

bilece¤ini öngörebiliriz. Bu durumda yetiflkin psikiyatri genel
poliklini¤ine baflvuran hastalar aras›nda DEHB s›kl›¤›n›n %2.6
oldu¤unu varsayabiliriz. 

Buldu¤umuz DEHB s›kl›¤›n›n düflük olmas›n›n bir nedeni de
‹stanbul T›p Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal›’nda Yetiflkin
DEHB Poliklini¤i hizmetinin verilmesi ve hastalar›n buraya ge-
nel poliklini¤e u¤ramadan do¤rudan kabul edilebiliyor olmas›-
d›r. Ayr›ca yine do¤rudan baflvurular›n yeni hastalar aras›ndaki
oran› da düflürdü¤ü kanaatindeyiz. 

Bu çal›flmada DEHB s›kl›¤›n›n genel toplum çal›flmalar›nda
ve çocuklu¤unda bu tan›yla izlenen kiflilere yetiflkin hayatta
ulafl›lmas›yla bulunan sonuçlardan oldukça düflük ç›kmas›n›n
bir baflka nedeni ilk kez yetiflkin hayatta bu bozuklu¤un belirti-
leri nedeniyle psikiyatriye baflvurunun az olmas› olabilir.
DEHB’li eriflkin, bozuklu¤un neden oldu¤u problemleri k›smen
telafi edebilir (11). Zira bu hastal›¤›n belirtileri çocukluk ça¤›n-
da bafllad›¤› için hastalar›n kendileri ve çevreleri taraf›ndan ge-
nellikle bir kiflilik özelli¤i gibi alg›lan›p adaptasyon sa¤lanmakta
ya da bunlarla yaflamaya al›fl›lmaktad›r. Bu durum kifli ve çev-
resi taraf›ndan bir hastal›k olmaktan çok kiflilik özelli¤i gibi alg›-
lanmaktad›r. Yetiflkin hayatta baflvuru genellikle efltan›lar nede-
niyle olmaktad›r. 

Yetiflkin psikiyatrisinde DEHB oran›n›n düflük ç›kmas›n›n bir
nedeni de çocukluk ya da ergenlik döneminde tan› alan ve teda-
viden yarar gören hastalardan bir k›sm›n›n halen çocuk ve ergen
psikiyatrisi kliniklerinde takip edilmeleridir. Bu çal›flmada DEHB
tan›s› alm›fl olan 40 hastan›n sadece 4’ünün (%10) daha önce ço-
cukluk ça¤›nda bu tan›y› alm›fl olmalar›, çocuk ve ergen-psikiyat-
risi klini¤inden yetiflkin psikiyatri klini¤ine bu tan›yla önemli oran-
da bir vaka aktar›m› olmad›¤›n› düflündürmektedir.  

Bu çal›flmada tan› konan hastalar›n yafl ortalamas›n›n 24
(min:18, maks:42) olmas›, bu tan›n›n yafl ilerledikçe kendili¤in-
den remisyona girdi¤i ve yetiflkinler aras›nda da özellikle genç-
lerde daha yayg›n oldu¤u ancak baz› vakalar›n oldukça ileri
yafllara kadar tan› alacak düzeyde belirtiler gösterebildi¤ini
desteklemektedir (12). Lomas ve Gartside’›n çal›flmas›nda yafl
ortalamas› 43 olarak bildirilmifltir.

Tablo 1. DHPLC’de anlaml› olabilecek örnekler için taranan kontrollerin dizileme
sonuçlar›

De¤iflkenler DEHB örneklemi Genel psikiyatri 
n= 40 örneklemi n= 446

n % n %

Kad›n 15 37.5 285 63.9

Erkek 25 62.5 161 36.1

Evli 5 12.5 260 58.3

Bekar 33 82.5 169 37.9

Boflanm›fl 2 5.0 17 3.8

‹lkokul mezunu 0 0 132 29.6

Ortaokul mezunu 1 2.5 51 11.4

Lise mezunu 17 42.5 144 32.3

Yüksekokul mezunu 22 55.0 118 26.5

Çocuklukta tan› alan 4 10.0 0 0

Alkol kullan›m› 17 42.5 63 14.1

Madde kullan›m› 9 22.5 15 3.4

Tablo 2. DEHB hastalar›n›n ve kontrol grubunun “Eriflkin DEB/DEHB tan› ve
de¤erlendirme envanteri” skorlar›

De¤iflkenler DEHB Örneklemi Genel psikiyatri örneklemi
n=40 n=446

Dikkat eksikli¤i bölümü 17.6 7.5

Afl›r› hareketlilik 16.9 6.0
-dürtüsellik bölümü

DEB/DEHB ile 46.6 26.3

iliflkili özellikler bölümü

Tablo 3. DEHB hastalar›n›n alt tiplere göre tan› da¤›l›m›

De¤iflkenler DEHB örneklemi
n=40

nn %%
Dikkatsizli¤in ön planda oldu¤u tip 12 30

Hiperaktivite ve dürtüselli¤in ön planda oldu¤u tip 6 15

Bileflik tip 22 55
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Eriflkin DEHB popülasyonunda erkek/kad›n oran› 3/2 olarak
bildirilmifltir (13). Çal›flmam›zda DEHB tan›s› alan 40 hastan›n er-
kek/kad›n oran› 5/3 olarak saptand›. Bu da daha önceki araflt›r-
malarla uyumludur. 

Klinik temelli çal›flmalarda, dürtüselli¤in ön planda oldu¤u
tip, okul öncesi ve erken ilkö¤retim döneminde; bileflik tip, orta
ilkö¤retim döneminde; dikkatsizli¤in ön planda oldu¤u tip geç il-
kö¤retim ve lise bafllang›ç döneminde görüldü¤ü bulunmufltur
(14). Toplumsal temelli çal›flmalarda böyle bir yafl fark› bulun-
mam›flt›r (15). Bu çal›flmada 40 DEHB hastas›n›n 12’si (%30.0)
“dikkatsizli¤in ön planda oldu¤u tip”, 6’s› (%15.0) “hiperaktivite
ve dürtüselli¤in ön planda oldu¤u tip”, 22’si (%55.0) “bileflik tip”
tan›s› ald›. Çal›flmam›zda daha önceki çal›flmalardan farkl› ola-
rak bileflik tip oran› daha yüksek bulundu. 

Yap›lan çal›flmalarda DEHB’nun akademik baflar› düflüklü-
¤üyle s›kl›kla iliflkili oldu¤u bildirilmifltir (16). DEHB’lu çocuk ve
eriflkinler, DEHB tan›s› olmayan kontrollerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda
daha s›k özel s›n›flara yerlefltirildiklerini ve akademik zorluklar›
nedeniyle fazladan yard›m almalar› gerekti¤ini bildirmifllerdir
(17). DEHB’lu yetiflkinlerin yafl›tlar›na k›yasla bir yüksekokuldan
mezun olma, bir lisede okuma ve mezun olma oran› daha düflük-
tür. Ayr›ca ifl de¤iflikli¤i oranlar› daha yüksektir (18).

Bu çal›flmada DEHB hastalar› ile kontrol grubundaki hasta-
lar e¤itim düzeyi aç›s›ndan karfl›laflt›r›ld›¤›nda DEHB grubu da-
ha iyi bir e¤itim düzeyine sahipti. Genel toplum çal›flmalar›nda
DEHB hastalar›n›n daha az e¤itimli olduklar› bildirildi¤i halde
çal›flmam›zda DEHB hastalar›n›n kontrol grubundaki hastalara
göre daha e¤itimli bulunmas›n›n nedeninin, kontrol grubunun
psikiyatri genel poliklini¤indeki hastalardan seçilmesi oldu¤u
düflünüldü. Genel psikiyatri poliklini¤indeki hastalar›n önemli
bir k›sm›n›n flizofreni veya iki uçlu bozukluk gibi daha fazla yeti
yitimi ve performans kayb› ile seyreden hastal›k tan›lar› oldu¤u
için genel olarak e¤itim düzeyleri daha düflüktür.

Bu çal›flmada DEHB grubunu oluflturan hastalar›n büyük
ço¤unlu¤unun bu tan›ya yönelik özel bir poliklinikten olmas›n›n
da e¤itim düzeyindeki bu fark üzerinde etkisi olabilir. Üniversite
hastanesinde böyle bir klini¤e DEHB’ye ait flikâyetlerle 
do¤rudan baflvuran hastalar›n ço¤unlu¤unun fark›ndal›¤›n›n
yüksek olmas›, e¤itim seviyelerinin de yüksek olmas› ile ba¤lan-
t›l› olabilir.      

DEHB’da alkol ya da madde ba¤›ml›l›¤› efltan›s› ile ilgili yap›-
lan çal›flmalarda %34 alkolizm, %30 madde kötüye kullan›m› bil-
dirilmifltir (19). Bu çal›flmada %5.0 alkol kötüye kullan›m bozuk-
lu¤u, %10.0 alkol ba¤›ml›l›¤›, %5.0 alkol d›fl› madde kötüye kulla-

n›m bozuklu¤u, %12.5 alkol d›fl› madde ba¤›ml›l›¤› efltan›lar›
konmufltur. Baflka bir deyiflle %15.0 madde, %17.5 alkol kulla-
n›m bozuklu¤u efltan›s› saptand›. Bu oranlar bat›l› toplumlarda
yap›lan çal›flmalara göre biraz daha düflüktür. Bu fark ülkemiz-
de alkol-madde kullan›m bozukluklar›n›n genel olarak bat›l› ül-
kelere göre daha az yayg›n olmas› ile iliflkili olabilir. Ayr›ca ça-
l›flmaya kat›lan DEHB olgular›n›n e¤itim düzeylerinin yüksek
oluflu, akademik performanslar›n›n iyi olmas› ve sosyoekonomik
durumlar›n›n iyi olmas› ile ilgili olabilir. 

Bu çal›flmada kontrol grubunda alkol-madde kullan›m bo-
zukluklar› aç›s›ndan tan›sal görüflme yap›lmam›flt›r, ancak ya-
flam boyu alkol ya da madde kullan›m› DEHB grubunda daha
yüksektir. DEHB grubunun kontrol grubundan daha genç olma-
s› bu bulgunun rastlant›sal olmad›¤›n› desteklemektedir. Arada-
ki anlaml› fark, bu çal›flmaya al›nan DEHB olgular›nda alkol-
madde kullan›m bozukluklar›n›n bat› toplumlar›ndaki olgulardan
daha seyrek olmas›na ra¤men, DEHB olgular›n›n alkol ve mad-
de kullan›m›na di¤er psikiyatrik gruplara göre daha yatk›n ol-
duklar›n› gösterir. 

Bu çal›flmada DEHB hastalar›ndan 9’u flu anda veya daha
önce hayatlar›n›n herhangi bir döneminde madde, 17’si alkol
kulland›¤›n› belirtmifl. Madde kullan›m› olan 9 hastadan 7’si, al-
kol kullanan 17 hastadan 6’s› kötüye kullan›m ya da ba¤›ml›l›k
tan›s› alm›flt›r. Yani bir kez madde kullanan 9 DEHB hastas›ndan
7’si (%77.8), alkol kullanan 17 DEHB hastas›ndan 6’s› (%35.3)
kullan›m bozuklu¤u tan›s› almaktad›r. Bu da DEHB hastalar›nda
dürtüsellik nedeniyle kontrol kayb› olabilece¤ini ve bu hastala-
r›n ba¤›ml›l›¤a yatk›nl›¤›n› destekleyen bir bulgudur. Koruyucu
hekimlik bak›m›ndan bu hastalar›n alkol ve maddeden özellikle
uzak durmalar›n›n önemli oldu¤u söylenebilir. Ayr›ca DEHB sa-
dece madde kullan›m›na bafllama için bir risk de¤il, daha uzun
süre kullan›m ve daha zor tedavi olma aç›s›ndan da bir yorday›-
c› olarak kabul edilmifltir (20).

Bu çal›flmada yer alan 40 DEHB hastas›nda DSM-IV 1. ek-
sende toplam 42 tane efltan›ya rastlan›lm›flt›r. Hasta bafl›na dü-
flen efltan› ortalamas› 1.05’tir.

DEHB ile depresif bozukluk efltan›s› incelendi¤inde belirgin
bir birliktelik gösterdi¤i belirtilmektedir. Çal›flmalarda DEHB ta-
n›s› alan eriflkinlerin %16-31’inin majör depresif bozukluk tan›s›
ald›¤› (21), %19-37’’sinin distimi tan›s› ald›¤› saptanm›flt›r (22).
Çal›flmam›zda DEHB hastalar›nda majör depresif bozukluk eflta-
n›s›  %35, distimik bozukluk efltan›s› ise  %2.5 olarak bulunmufl-
tur. majör depresif bozukluk efltan›s› yüzdesi daha önceki çal›fl-
malarla uyumlu bulunmufltur. 
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Tablo 4. DEHB tan›s› olan hastalar›n alkol ve madde kullan›m bozukluklar›
aç›s›ndan da¤›l›m› 

De¤iflkenler DEHB örneklemi
n=40

nn %%  
Alkol kullan›m öyküsü 17 42.5

Madde kullan›m öyküsü 9 22.5

Alkol kötüye kullan›m efltan›s› 2 5.0

Alkol ba¤›ml›l›¤› efltan›s› 4 10.0

Madde kötüye kullan›m› efltan›s› 2 5.0

Madde ba¤›ml›l›¤› efltan›s› 5 12.5

Tablo 5. DEHB tan›s› olan hastalar›n duygudurum bozuklu¤u efltan›s› aç›s›ndan
da¤›l›m› 

De¤iflkenler DEHB örneklemi
n=40

nn %%  
Majör Depresif Bozukluk (tek epizod) 7 17.5

Majör Depresif Bozukluk (yineleyici) 7 17.5

Bipolar I Bozukluk 1 2.5

Distimik Bozukluk  2 5.0

Madde kullan›m›n›n yol açt›¤› 1 2.5

duygudurum bozuklu¤u



Eriflkinlerde anksiyete bozuklu¤u efl tan›s› ile ilgili yap›lan
çal›flmalarda, DEHB tan›s› olanlarda, olmayan kontrol grubuna
göre herhangi bir fark görülmemifltir (22). Bu çal›flmada DEHB
hastalar›nda anksiyete bozuklu¤u efltan›s› %20.0 olarak bulun-
mufltur. Genel toplumda anksiyete bozuklu¤unun yaflam boyu
prevalans› kad›nlarda %30.5, erkeklerde %19.2’dir. Bu çal›flma-
daki anksiyete bozuklu¤u efltan› oran› genel toplumla uyumlu
oldu¤undan DEHB’da anksiyete bozuklu¤u efltan›s›n›n genel
toplumdan fazla olmad›¤› düflünüldü. Bu sonuç daha önce erifl-
kinlerde DEHB ile anksiyete bozuklu¤u efltan›s› ile ilgili yap›lan
çal›flmalarla uyumlu bulunmufltur.

Bu çal›flmada efl tan›lar› incelemek için psikiyatri poliklini-
¤inde tarama ile saptanan hastalarla, eriflkin DEHB poliklini¤in-
de izlenen hastalar›n bir arada ele al›nmas› bir k›s›tl›l›k olufltur-
maktad›r. Bu iki grup efl tan›lar bak›m›ndan birbirinden farkl›
özellikler göstermesi mümkün olan hastalard›r. 

Sonuç

‹stanbul T›p Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal› Poliklini¤i’ne
baflvuran ve daha önce DEHB tan›s› almam›fl, ilk kez baflvuran
ya da herhangi bir tan›yla izlenmekte olan hastalar aras›nda ye-
tiflkin DEHB s›kl›¤› en az %1.6’d›r. Bu tan› grubunda alkol ve
madde kullan›m›yla ilgili problemlere, depresyon ve anksiyete
bozukluklar›na s›k rastlan›lmaktad›r. 
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