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Amaç: Klinik örneklemde ilk kez dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu 
(DEHB) tanısı alan olgularda anksiyete bozukluğu (AB) eşhastalanımı yay-
gınlığının belirlenmesiyle birlikte AB eşhastalanımı olan ve olmayan olgula-
rın DEHB belirti şiddetinin ve sosyodemografik verilerinin karşılaştırılması 
amaçlanmıştır. 

Yöntem: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları Polikliniği’ne başvuran 1683 çocuk/ergenden 447’sine DSM 
IV’e dayalı klinik görüşme ile DEHB öntanısı konulmuş ve araştırmanın 
ikinci aşamasına alınmıştır. DEHB tanısı alan olgulara DEHB ve AB tanısını 
desteklemek için hem ebeveynlerinden birine hem de hastanın kendisine 
Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme 
Çizelgesi-Şimdi ve Yaşamboyu Şekli-Türkçe Versiyonu uygulanmıştır. Ol-
guların anne, baba ve öğretmenlerinden Çocuk ve Ergenlerde Davranış 
Bozuklukları için DSM-IV’e Dayalı Tarama ve Değerlendirme Ölçeğini dol-
durmaları istenmiştir. 

Bulgular: Araştırma örneklemimiz %19,4’ü kız, %80,6’sı erkek cinsiyetteki 
170 DEHB tanısı alan çocuk/ergenden oluşmuştur. DEHB tanısı alan ol-
guların %27,6’sında AB eşhastalanımı saptanmıştır. AB eşhastalanım oranı 
kızlarda %39,4 erkeklerde ise %24,8 bulunmuştur. AB eşhastalanımı olan 
olguların doğumlarında anne ve babalarının yaşları diğer olguların doğum-
daki anne, baba yaşlarından istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük 
bulunmuştur. 

Sonuç: Daha önce yapılmış olan çalışmalarla uyumlu olarak araştırma-
mızdaki AB eşhastalanım oranı hem toplum, hem de klinik örneklemde 
DEHB’si olmayan olgulara göre daha yüksek bulunmuştur. AB eşhastalanı-
mının DEHB’de yüksek oranlarda bulunması nedeniyle DEHB’si olan olgu-
larda AB eşhastalanımı olasılığı akılda tutulmalıdır.

Anahtar kelimeler: DEHB, anksiyete bozukluğu, sosyodemografik özel-
likler

Introduction: Our aim is to investigate the prevalence of comorbidity of 
anxiety disorders (AD) among patients newly diagnosed with attention 
deficit hyperactivity disorder (ADHD) and to compare symptom severity 
of ADHD and sociodemographic parameters between patients with and 
without AD. 

Methods: Among 1683 children and adolescents admitted to Kocaeli Uni-
versity Medical Faculty, Child and Adolescent Mental Health Outpatient 
Clinic, 447 children and adolescents, who were preliminarily diagnosed 
as ADHD by clinical interview based on Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders, 4th edition (DSM-IV), were invited to participate 
in the second phase of the study. Kiddie Schedule for Affective Disorder 
and Schizophrenia, Present and Lifetime-Turkish Version were applied to 
children and adolescents with ADHD and one of their parents to support 
the diagnoses of both ADHD and AD. Mothers, fathers, and teachers of 

the children were asked to complete DSM-IV-Based Child and Adolescent 
Behavior Disorders Screening and Rating Scale. 

Results: Our study group comprised 170 children and adolescents di-
agnosed with ADHD of whom 19.4% were girls and 80.6% were boys; 
27.6% of patients diagnosed with ADHD showed AD comorbidity. Age 
of the parents at birth of the patients with AD was significantly lower than 
that of patients without AD. 

Conclusion: In line with the previous studies, the comorbidity rate of AD 
was found to be higher among patients with ADHD than general popula-
tion and clinical sample without ADHD. The possibility of comorbidity of 
AD in patients with ADHD should be considered because higher rates of 
AD are observed in ADHD and comorbidities of AD.
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Bu çalışmanın verileri 24-27 Nisan 2012 tarihlerinde Abant (Bolu) Türkiye’de düzenlenen 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
Kongresi’nde poster bildirisi olarak sunulmuştur.

The data of this study was presented as a poster in the 22th National Child and Adolescent Psychiatry Meeting (24-27 April 2012, Abant, Bolu, Turkey).



GİRİŞ
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), çocukluk döneminden 
ergenlik ve erişkinlik dönemine uzanabilen, dikkat eksikliği, hiperaktivite ve 
dürtüsellik belirtileriyle birlikte bilişsel işlevlerde bozulmayla giden nörop-
sikiyatrik bir bozukluktur (1,2). Çocukluk çağının en sık görülen ruhsal 
bozukluklarından biri olan DEHB’nin önemli akademik, sosyal ve ruhsal 
sorunlara yol açabildiği ve etkilerinin yaşam boyu sürebildiği bilinmektedir 
(1,2). DEHB bireyin işlevselliğini bozması, aile ve sosyal çevreyi etkileyebil-
mesi nedenleriyle önemli bir toplum sağlığı sorunu olarak kabul edilmek-
tedir (3). Okul çağı çocuklarında DEHB yaygınlığı %3-7, tüm dünya için 
yaygınlık oranı %5,29 olarak bildirilmektedir (4,5). 

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuk/ergenlerde yaklaşık 
%30-60 karşıt olma karşı gelme bozukluğu (KOKGB), %15-50 anksiyete 
bozuklukları (AB), %20-60 öğrenme bozuklukları, %3-75 duygudurum 
bozuklukları (DDB) ve %15-50 oranında da davranım bozukluğu (DB) eş-
hastalanımı görülebilmektedir (6,7,8,9). Eşhastalanım varlığında DEHB’nin 
klinik özelliklerinin, şiddetinin, uzun dönemli gidişinin, tedavi yanıtının 
ve yaşam kalitesi algısınının etkilendiği yapılan çalışmalarda bildirilmiştir 
(10,11,12). 

Anksiyete bozuklukları çocuk/ergenlerde en sık görülen ruhsal bozukluk-
lardan biridir (13). Anksiyete duygusal tehlike beklentisiyle birlikte olan 
huzursuzluk olarak tanımlanabilen ve yaşam deneyimlerine bağlı olarak 
değişebilen, koruyucu ve uyum sağlayıcı bir duygudur. Anksiyete bozuk-
lukları ise belirgin sıkıntı ve işlev kaybına yol açan korku ya da endişe ile 
karakterize bir bozukluktur (14,15). Yapılan çalışmalarda tedavi görmemiş 
DEHB olgularında anksiyete ve depresif bozuklukların kontrol grupları-
na göre daha yüksek sıklıkta görüldüğü saptanmıştır (16). DEHB’si olan 
çocuk/ergenlerde AB eşhastalanımı varlığında çalışma belleği ve bilişsel 
süreçler olumsuz etkilenebilmektedir (17). Anksiyetenin DEHB’nin bir 
parçası mı yoksa DEHB’ye ikincil olarak ortaya çıkan bir durum mu ol-
duğu tıbbi yazında tartışılmaktadır. Bazı yazarlar anksiyetenin DEHB’nin 
patogeneziyle ilişkili bir özellik olabileceğini öne sürerken, bazı yazarlar da 
AB eşlik eden DEHB’nin ayrı bir DEHB tipi olabileceğini öne sürmektedir 
(18,19). Schachar ve ark. (20) teorisinde DEHB’nin bilgi işleme sürecin-
deki bozukluğun sosyal ve akademik normlara uyumu bozabileceği, bunun 
da anksiyeteye yol açabileceği öne sürülmektedir. Barkley’in (21) yürütücü 
işlev bozukluğu modelinde yürütücü işlevlerdeki bozukluğun sosyal dav-
ranışları, aile ve arkadaş ilişkilerini bozduğu, bunun da anksiyete oluşu-
muna neden olabileceği bildirilmektedir. Levy (19) ise DEHB’de nükleus 
akumbensin fizyolojisindeki bozulmaya bağlı mezolimbik, mezokortikal 
ve nigrostriatal döngülerdeki bozukluğun anksiyete oluşmasına yol açtı-
ğını öne sürmüştür. Bu duruma farklı bir açıdan yaklaşıldığında, anksiyete 
bozukluklarında DEHB’ye benzer bir biçimde aşırı hareketlilik, dikkatsizlik 
gibi belirtiler görülebilmektedir (22). AB’de dikkatin seçici bir şekilde teh-
dit algısına yönelmesi dikkatte belirgin bir bozulmaya yol açmaktadır (23). 
Dikkatin bu şekilde odaklanması o sırada devam eden diğer aktivitelere 
yeteri kadar odaklanılamaması sonucunu doğurmaktadır (23). Beck ve 
Emery (24) AB’si olan hastalarının %86’sında konsantrasyon güçlüğü oldu-
ğunu bildirmiştir. Konsantrasyon güçlüğü ve diğer uyaranlara karşı azalmış 
dikkatin yanı sıra, ortamın tehdit ipuçları açısından taranması için harcanan 
enerji sonucu yorgunluk da görülebilmektedir (25). Nesnel ölçüm araç-
larının kullanıldığı bazı çalışmalarda AB’si olan hastaların dikkati sürdürme 
işlevinin bozulduğu ortaya konulmuştur (25). Dikkatsizliğin özellikle dikkat 
eksikliği hiperaktivite bozukluğu dikkat eksikliğinin önde geldiği (DEHB-D) 
alttipinin temel belirtilerinden biri olmasından ötürü AB ve DEHB-D’nin 
ayırıcı tanısı zorlaşmakta, dikkatsizliğin AB’den mi, DEHB’den mi yoksa her 
ikisinden mi kaynaklandığını belirlemek her zaman kolay olmamaktadır 
(4,22). Bu gibi nedenlerle AB’si olan bir çocuğa, DEHB’si olmadığı halde 
DEHB tanısı konulabilmektedir (26).

Anksiyete bozukluğu eşhastalanımının DEHB’deki bilişsel yetersizliği art-
tırması, AB eşhastalanımı olan olguların daha fazla akademik ve sosyal 
zorluk yaşıyor olmaları nedeniyle DEHB’de AB eşhastalanımı yaygınlığının 
araştırılması ve AB eşhastalanımı olan ve olmayan DEHB olguları arasında 
DEHB şiddetinin ve sosyodemografik özelliklerin incelenmesi amaçlanmış-
tır (17,27,28).

YÖNTEM

Katılımcıların Seçimi 
Araştırma Ocak-Temmuz 2010 tarihleri arasında Kocaeli Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği’nde yürütül-
müştür. Araştırmamızın örneklemi Ocak-Temmuz 2010 tarihleri arasında-
ki altı aylık sürede Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh 
Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği’ne başvurup DSM IV’e dayalı klinik görüş-
melerle DEHB tanısı alan 6-16 yaşları arasındaki çocuk/ergenden oluştu-
rulmuştur. 

Örneklem grubu için araştırmaya alınma ölçütleri: Daha önce 
DEHB tanı ve tedavisi almamış olmak, paralizi, körlük, sağırlık gibi ağır tıbbi 
bir hastalığa sahip olmamak, psikotik bir bozukluğun bulunmaması, otizm 
spektrum bozukluğunun bulunmaması, epilepsi gibi DEHB belirtilerine 
yol açabilecek herhangi bir organik hastalığın ve zekâ geriliğinin bulunma-
masıdır [Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği-Gözden Geçirilmiş Formu 
(WISC-R) toplam zekâ puanının 70 ve üzeri olması].

Uygulama 
Ocak-Temmuz 2010 tarihleri arasında kliniğimize 1683 çocuk/ergen baş-
vurmuştur. DSM-IV’e dayalı klinik görüşme ile DEHB öntanısı alan 447 ço-
cuk/ergen, araştırmanın ikinci aşamasına davet edilmiştir. Çalışmanın etik 
kurul onayı Kocaeli Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından onaylanmıştır. 
Araştırmaya alınan hastalar ve ailelerine araştırmanın amacını ve yöntemini 
açıklayan sözel ve yazılı bilgi verilerek onamları alınmıştır. Araştırmaya davet 
edilen 447 kişiden 26’sı çalışmaya katılmayı kabul etmemiş, 155 kişi ise ikinci 
görüşmeye katılmamıştır. Çalışmaya katılmayı kabul eden çocuk/ergenlerin 
anne-baba ve öğretmeni tarafından Çocuk ve Ergenlerde Davranış Bozuk-
lukları için DSM-IV’e Dayalı Tarama ve Değerlendirme Ölçeği doldurulma-
sı istenmiştir. Buna ek olarak DEHB öntanısı alan olgulara WISC-R uygulan-
mıştır. DEHB belirtilerine yol açabilecek organik hastalıkları dışlamak amacı 
ile gerekli görülen olgular Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları Anabilim Dalı’na yönlendirilmiştir. İkinci görüşmeye katılan 
DEHB öntanılı 266 olgu ile ayrıntılı klinik görüşme yapılmıştır. Bu olguların 
42’si klinik görüşmede DEHB tanısı almamış, 54 olgu ise araştırmaya alınma 
ölçütleri dışında kalmıştır (Şekil 1). Araştırmaya dahil edilen 170 çocuk/
ergenin sosyodemografik özellikleri araştırmacı tarafından hazırlanan sos-
yodemografik bilgi formu kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmaya alı-
nan olguların DEHB ve AB tanısını desteklemek için hem ebeveynlerinden 
birine hem de hastanın kendisine yarı yapılandırılmış bir tanı görüşmesi 
olan Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüş-
me Çizelgesi Şimdi ve Yaşam Boyu Şekli-Türkçe Uyarlaması (ÇDŞG-ŞY-T) 
uygulanmıştır. Değerlendirme öntanı, ayrıntılı tanı görüşmesi ve yarı yapı-
landırılmış tanı görüşmesi olmak üzere üç aşamada tamamlanmıştır. 

GEREÇLER 

Sosyodemografik Bilgi Formu 
Sosyodemografik bilgi formu çocuğa ait yaş, cinsiyet, anne ve babanın yaşı, 
eğitim durumu, anne ve babanın birliktelik durumu, ailede kişi başına düşen 
gelir, kardeş sayısı, tıbbi ve psikiyatrik özgeçmiş ve soygeçmişle ilgili bilgile-
rin sorgulanabilmesi amacıyla çalışmacı tarafından hazırlanmıştır. Otuz beş 
sorudan oluşan bu form çalışmacı tarafından ailelerden bilgi alınarak dol-186
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durulmuştur.
Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve 
Şizofreni Görüşme Çizelgesi-Şimdi ve Yaşam Boyu 
Şekli-Türkçe Uyarlaması (ÇDŞG-ŞY-T) 
Yarı yapılandırılmış bir görüşme ölçeği olan ÇDŞG-ŞY, Kauffman ve ark. 
(29) tarafından DSM-III-R ve DSM-IV tanı ölçütlerine göre 6-18 yaş arasın-
daki çocuk/ergenlerde ruhsal bozuklukları taramak amacıyla geliştirilmiştir. 
ÇDSG-ŞY, anne-baba ve çocuğun kendisiyle görüşme yoluyla uygulan-
makta ve en sonunda tüm kaynaklardan alınan bilgiler doğrultusunda de-
ğerlendirme yapılmaktadır. Eğer farklı kaynaklardan gelen bilgiler arasında 
uyumsuzluk varsa klinisyen kendi klinik yargısını kullanarak karar vermekte-
dir (30). Görüşme formunun Türkiye’de geçerlilik ve güvenilirlik çalışması 
2004 yılında Gökler ve arkadaşları tarafından yapılmıştır (30).

Çocuk ve Ergenlerde Davranış Bozuklukları İçin DSM-IV’e 
Dayalı Tarama ve Değerlendirme Ölçeği (ÇEDBÖ)
Bu ölçek Turgay tarafından DSM-IV tanı ölçütleri temel alınarak geliştirilmiştir. 
Dokuzu dikkat eksikliğini, 9’u aşırı hareketlilik ve dürtüselliği, 8’i KOKGB’yi ve 
15’i DB’yi sorgulayan 41 sorudan oluşmaktadır. Her madde 0: hiç yok, 1: biraz, 
2: oldukça fazla, 3: çok fazla biçiminde puanlanmaktadır (31). Ölçeğin Türkçe 
geçerlik ve güvenilirlik çalışması Ercan ve ark. (32) tarafından yapılmıştır. 

Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği-Gözden Geçirilmiş 
Formu (WISC-R)
Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği-Gözden Geçirilmiş Formu Wechs-
ler (33) tarafından 1949 yılında geliştirilen Wechsler Çocuklar İçin Zekâ 

Ölçeği’nin (WISC) 1974 yılında gözden geçirilmiş olan şeklidir. WISC-R, 
sözel ve performans olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Sözel ve per-
formans bölüm puanlarından da toplam zekâ bölümü hesaplanmaktadır. 
WISC-R’ın Türk çocukları üzerinde standardizasyonu Savaşır ve Şahin (34) 
tarafından 6-16 yaş grubunda gerçekleştirilmiştir. 

İstatistiksel Analiz
Yapılan değerlendirmeler sonrasında elde edilen veriler SPSS 16 (Statisti-
cal Program for Social Sciences Inc., Chicago, IL, ABD) kullanılarak analiz 
edilmiştir. Olgulara ait nümerik verilerin normal dağılıma uyan kısmı T-testi 
kullanılarak, uymayan kısmı da Mann-Whitney U testi ile değerlendirilmiş-
tir. Kategorik verilerin karşılaştırılmasında Ki-kare testi kullanılmıştır. Ki-kare 
testindeki dört gözlü tablolarda beklenen değer beşin altında olduğu du-
rumlarda Fisher düzeltmesi kullanılarak p değeri bulunmuştur. Tüm analiz-
ler için anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir.

BULGULAR
Araştırmamız 33’ü kız (%19,4), 137’si (%80,6) erkek 170 DEHB tanısı ko-
nulan çocuk/ergen hastada yürütülmüştür (Tablo 1). Erkek/kız oranı 4,15/1 
bulunmuştur. Cinsiyet açısından AB eşhastalanımı olan ve olmayan olgular 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmazken, yaygın anksiyete 
bozukluğu (YAB) görülme oranı kız olgularda erkek olgulara göre daha 
yüksek bulunmuştur (Tablo 2). Araştırmamızdaki tüm olguların yaş or-
talaması 9,0±2,3 yaş olarak saptanmıştır. AB eşhastalanımı olan olguların 
yaş ortalaması 9,0±2,4, AB eşhastalanımı olmayan olguların yaş ortalaması 
8,2±2,4 bulunmuştur. AB eşhastalanımı olan ve olmayan olguların yaşları 
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Şekil 1. Örneklem seçimi
AB: anksiyete bozukluğu; DEHB: dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu; DEHB-B: dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu bileşik tip; DEHB-D: dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu dikkat 
eksikliğinin önde geldiği tip; DEHB-H: dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu hiperaktivite-dürtüselliğin önde geldiği tip

Poliklinik başvurusu
1683

Araştırmaya katılmayı
kabul etmeyen

26

DEHB öntanısı
447

DEHB tanısı alan
224

DEHB-D tanısı alanlar
83

DEHB-H tanısı alanlar
8

DEHB-B tanısı alanlar
79

AB yok
57

AB var
1

AB var
24

AB yok
59

AB yok
7

AB var
22

DEHB tanısı almayan
42

Tanı görüşmesine gelen
266

Tanı görüşmesine
gelmeyen

155

Araştırma ölçütlerini
karşılamayan

54

Araştırma ölçütlerini
karşılayan

170



arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır.
Olguların annelerinin doğum sırasındaki yaşları incelendiğinde, AB eşhasta-
lanımı olan olguların annelerinin yaş ortalaması 23,9±4,9, AB eşhastalanımı 
olmayan olguların annelerinin yaş ortalaması 26±5,2, bulunmuştur. Babaların 
doğum sırasındaki yaşlarına bakıldığında da AB eşhastalanımı olan olguların 
babalarının yaş ortalaması 27,9±5,7, AB eşhastalanımı olmayan olguların ba-
balarının yaş ortalaması, 29,9±5,1, bulunmuştur (Tablo 3). AB eşhastalanımı 
olan anne ve babaların doğum esnasındaki yaş ortalamalarının, AB eşhasta-
lanımı olmayan olguların anne ve babaların doğum esnasındaki yaş ortalama-
larınına oranla daha düşük olması, istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.

Araştırmaya alınan 170 DEHB tanılı çocuk/ergenin 83’ünde (%48,8) 
DEHB-D, sekizinde (%4,7) dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu hiperak-
tivite, dürtüselliğin önde geldiği tip (DEHB-H) ve 79’unda (%46,5) dikkat 
eksikliği hiperaktivite bozukluğu bileşik tip (DEHB-B) saptanmıştır. DEHB 
tanılı bu çocuk/ergenlerin 24’ünde (%14,2) özgül fobi (ÖF), 13’ünde 
(%7,6) ayrılık anksiyetesi bozukluğu (AAB), yedisinde (%4,2) başka türlü 
adlandırılamayan anksiyete bozukluğu (BTA-AB), altısında (%3,6) YAB, be-
şinde (%3) sosyal fobi (SF), dördünde (%2,4) obsesif kompulsif bozuk-

luk (OKB) olmak üzere 47 olguda (%27,6) AB eşhastalanımı saptanmıştır  
(Şekil 2). Bu olguların 36’sında (%76,6) tek kaygı bozukluğu, 10’unda 
(%21,3) iki kaygı bozukluğu, birinde (%2,1) üç kaygı bozukluğu saptanmıştır. 
DEHB alt tipleri AB eşhastalanımı açısından karşılaştırıldığında istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. AB eşhastalanımı olan ve olmayan 
olgular arasında WISC-R puanları ve ÇEDBÖ puanlarında istatistiksel ola-
rak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Tablo 4,5). AB eşhastalanımı olan ve 
olmayan olguların öğrenim düzeyi, doğum şekli, doğum zamanı, anne-baba 
öğrenim düzeyi, anne-baba çalışma durumu, aile şekli, aylık kişi başı gelirleri 
karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır.

TARTIŞMA
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuna KOKGB, AB, DB, DDB ve öğren-
me bozuklukları gibi ruhsal bozuklukların sıklıkla eşlik ettiği bilinmektedir 
(4,6). Yapılan kesitsel, geriye dönük ve takip çalışmaları DEHB’nin çocukluk, 
gençlik ve yetişkinlikteki duygudurum, anksiyete ve madde kullanım bozuk-
luklarının gelişim riskini arttırdığını göstermektedir (35). Yapılan çalışma-
lar sonucunda AB yaygınlığının toplumda %5-15 olduğu, DEHB tanısı alan 
olgularda ise bu oranın %15-35’e yükseldiği saptanmıştır (36,37). Araş-
tırmamızda DEHB tanısı alan 170 olgunun %27,6’sında AB eşhastalanımı 188
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Tablo 1. Anksiyete bozukluğu eşhastalanımı olan ve olmayan DEHB olgularının sosyodemografik özellikleri

                         Toplam                     AB olan                       AB olmayan  
                        n=170                      n=47                     n=123                 İstatistiksel test*

  n %** n %** n %** χ² p

Cinsiyet 

 Kız 33 19,4 13 27,6 20 16,3 
2,825

 
0,093

 Erkek 137 80,6 34 72,3 103 83,7  

Öğrenim düzeyi 

 1.-5.sınıf 136 80 37 78,7 99 80,5  

 6.-8.sınıf 29 17,1 10 22,3 19 15,4 4,126 0,248

 9.-10.sınıf 5 2,9 0 0,0 5 4,1  

Doğum şekli 

 NSVY 107 62,9 28 59,6 79 64,2 
0,316

 
0,701

 C/S 63 37,1 19 41,4 44 35,8  

Doğum zamanı 

 <38 hafta 30 17,6 9 19,2 21 17,0 
0,066

 
0,832

 ≤38 hafta  140 82,4 38 80,8 102 83,0  

Anne öğrenim düzeyi 

 Eğitim yok 3 1,7 0 0 3 2,4  

 İlköğretim 115 67,7 36 76,6 79 64,2 3,011 0,222

 Lise ve üniversite 52 30,6 11 23,4 41 33,3  

Baba öğrenim düzeyi 

 Eğitim yok 1 0,6 0 0 1 0,8  

 İlköğretim 98 57,6 28 56,9 70 56,9 0,452 0,798

 Lise ve üniversite 71 41,8 19 42,3 52 42,3  

Aile şekli 

 Çekirdek 123 72,4 33 70,2 90 73.1  

 Geniş 43 25,3 12 25,6 31 25,2 1,042 0,594

 Parçalanmış 4 2,4 2 4,2 2 1,7  

*Ki Kare testi, **Sütun yüzdesi, AB: anksiyete bozukluğu; NSVY: normal spontan vajinal yol; C/S: sezaryen yöntemi



saptanmıştır. Türkiye’de klinik örneklemde yapılan çalışmalarda DEHB tanılı 
olgulardaki AB yaygınlığı %6,1-49 arası oranlarda bulunmuştur (9,12,38). 
Bu oranlar araştırmamızda bulduğumuz AB eşhastalanımı oranıyla uyum-
ludur. Spencer ve ark. (36) toplum örnekleminde yaş ortalaması 11 olan 
DEHB’li çocuklarda yaptıkları bir çalışmada AB eşhastalanımını %27, sağlıklı 
kontrol grubunda AB yaygınlığını %5 oranında bulduklarını ve dört yıllık 
takip sonucunda DEHB’li çocuklarda AB eşhastalanımının %35 oranına, 
sağlıklı kontrol grubunda da AB yaygınlığının %9 oranına yükseldiğini bildir-
mişlerdir. Bauermeister ve ark. (39) 4-17 yaş arası çocuk/ergenlerde yap-
tıkları bir çalışmada AB eşhastalanımı toplum örneklemindeki DEHB’lilerde 
%24,43, klinik örneklemdeki DEHB’lilerde %33,51 oranında saptamıştır. 

Yapılan araştırmalardaki AB eşhastalanımı oranlarının yüksek bulunması 
DEHB’nin kendisinin ya da DEHB’si olan çocuk/ergenlerin sıklıkla yaşa-
makta olduğu zorlukların AB eşhastalanımı oluşumuna zemin hazırlayıcı 
birer etken olabileceğini düşündürmüştür. AB eşhastalanımı olan olguların 
doğumlarında anne ve babalarının yaşları diğer olguların doğumdaki anne, 
baba yaşlarından istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur. 
DEHB’si olan çocuklarının bebeklik ve çocukluk dönemlerinin sağlıklı ço-
cuklara göre daha zor geçtiği düşünüldüğünde, yaşam tecrübeleri az olan 
genç anne-babaların çaresizlik, endişe ve yetersizlik duyguları yaşayabile-
cekleri düşünülmüştür. Ebeveynlerin yaşadıkları kaygıyla aşırı koruyucu, kol-
layıcı tutum sergileyebilecekleri veya yetersizlik duygularına bağlı katı ceza 
yöntemleri uygulayabilecekleri ya da çaresizliklerine bağlı çocuklarına red-
dedici tutum sergileyebilecekleri düşünülmüş olup bu gibi durumlarında 
çocuklarda kaygı bozukluğu gelişimini kolaylaştırabileceğini akla getirmiştir. 

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu belirtileri büyük oranda erken 
çocukluk döneminde bulunmasına rağmen ebeveynler ve eğitimciler 
tarafından işlevsellik üzerine olumsuz etkisinin fark edilmesi genellikle 
ilköğretim çağında olmaktadır (1). DEHB olan olgularda başvuru süresi-
nin uzaması ve tedavinin gecikmesi belirtilerin ağırlaşmasına neden ola-
bilmektedir (40). Araştırmamızda AB eşhastalanımı olan olguların yaş 
ortalaması 9,04±2,35, AB eşhastalanımı olmayan olguların yaş ortalama-
sı 8,19±2,38 bulunmuştur. Yaş ortalaması bakımından istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark olmamasına karşın AB eşhastalanımı olan olguların yaş 
ortalamasının daha yüksek olduğu görülmektedir. Connor ve ark. (41) 
yaptığı bir çalışmada araştırmamızla uyumlu olarak AB eşhastalanımı 
olan olguların yaş ortalamasının, olmayan olgulara göre daha yüksek ol-
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Tablo 2. Anksiyete bozuklukları eşhastalanımında cinsiyet dağılımlı

                          Kız (n=33)                     Erkek (n=137)                     İstatistiksel test*

Anksiyete bozukluğu  n %** n %** χ² p

ÖF Olan 7 21,2 16 11,7 
2,06

 
0,16

  Olmayan 26 78,8 121 88,3  

SF  Olan 1 3,0 4 2,9 
0,00

 
1,00

  Olmayan 32 97,0 133 97,1  

AAB Olan 3 9,1 10 7,3 
0,12

 
0,71

  Olmayan 30 90,9 127 92,7  

OKB Olan 2 6,1 2 1,5 
2,45

 
0,17

  Olmayan 31 93,9 135 98,5  

YAB Olan 4 12,1 2 1,5 
8,87

 
0,01

  Olmayan 29 87,9 135 98,5  

BTA-AB Olan 1 3,0 6 4,4 
0,12

 
1,00

  Olmayan 32 97,0 131 95,6  

*Ki Kare testi, **Sütun yüzdesi, ÖF: özgül fobi; AAB: ayrılık anksiyetesi bozukluğu; BTA-AB: başka türlü adlandırılamayan anksiyete bozukluğu; YAB: yaygın anksiyete bozukluğu; SF: sosyal fobi; 
OKB: obsesif kompulsif bozukluk

Tablo 3. Anksiyete bozukluğu eşhastalanımı olan ve olmayan olguların ebeveynlerinin olgunun doğumu sırasındaki yaş ortalamaları

                      AB olan                      AB olmayan                   İstatistiksel test*

Ebeveyn yaşı Ort. Ortanca SS Min-maks Ort Ortanca SS Min-maks Z p

Anne 23,9 23 4,9 16-37 26 25 5,2 15-38 2,323 0,020

Baba 27.9 27 5,7 18-44 29,9 30 5,1 19-45 2,663 0.008

*Mann-Whitney U testi, AB: Anksiyete bozukluğu; Ort. ortalama; SS: standart sapma; Min: minimum; Maks: maksimum
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Şekil 2. DEHB tanısı alan olgularda anksiyete bozukluğu eşhastalanım oranları
AB: anksiyete bozukluğu; ÖF: özgül fobi; AAB: ayrılık anksiyetesi bozukluğu; BTA-AB: başka 
türlü adlandırılamayan anksiyete bozukluğu; YAB: yaygın anksiyete bozukluğu; SF: sosyal fobi; 
OKB: obsesif kompulsif bozukluk



duğu bulunmuştur. Pliszka DEHB ve AB eşhastalanımı olan çocukların 
sadece DEHB tanılı çocuklara göre daha geç yaşta kliniğe başvurdukları-
nı saptamıştır (42). Çalışmamızda AB eşhastalanım oranı beşinci sınıf ve 
aşağısında öğrenim görenlerde %27,2, altıncı sınıf ve üzerinde öğrenim 
görenlerde ise %29,4 bulunmuştur. Altıncı sınıftan itibaren AB eşhasta-
lanımının artmasında akademik yükün artışıyla işlev bozukluğunun daha 
belirgin hale gelmesi ya da anksiyete bozukluklarının yaşla birlikte artışı 
gibi nedenleri akla getirmektedir. 

Araştırmamızda DEHB tanısı alan kızlarda AB eşhastalanım oranı %39,4 
erkeklerde ise %24,8 saptanmıştır. Erkeklere göre kızlarda AB görülme 
oranı yazın bilgisiyle uyumlu olarak yüksek bulunmuştur (15). Türkiye kli-
nik örnekleminde DEHB tanısı alan olgularla yapılan bir çalışmada kızlarda 

%68, erkeklerde %43,4 olan AB eşhastalanımı oranları araştırmamızdan 
daha yüksek saptanmıştır (9). DEHB’si olan kızlarda istatistiksel olarak an-
lamlı düzeyde YAB görülme yaygınlığı erkeklere göre yüksek bulunmuş-
tur. Bu sonuç kızlarda YAB’nin daha fazla görüldüğü bilgisi ile uyumludur 
(13). YAB’nin dünya genelindeki çocuk/ergenlerdeki yaygınlığının kızlarda 
%2-9, erkeklerde %1-4 arasında değiştiği bildirilmiştir (13). Türkiye klinik 
örnekleminde DEHB’si olan olgularda yapılan çalışmalarda YAB görülme 
oranı %2,3-33,3 ve DEHB’si olmayan olgularda yapılan bir çalışmada da %7 
bulunmuştur (9,38,43). Araştırmamızdaki %3,6 YAB oranı Türkiye klinik 
örnekleminde DEHB’si olan ve olmayan olgularla yapılan önceki çalışma-
larla uyumlu bulunmuştur. Araştırmamızda en yüksek YAB görülme oranı 
%6 ile DEHB-D tipinde saptanmıştır. Türkiye klinik örnekleminde yapılan 
bir çalışmada YAB görülme oranı %33,3 ile en fazla DEHB-D ve DEHB-B 190
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Tablo 4. AB eşhastalanımı olan ve olmayan olguların anne, baba, öğretmen ÇEDBÖ puanları

                     AB olan                 AB olmayan  İstatistiksel 

  Ort. Ortanca SS Min-maks Ort Ortanca SS Min-maks test*

Anne ÇEDBÖ  Dikkat eksikliği 16,8 18 5,7 6-27 16,4 17 6,2 1-27 Z=0,279

alt bölüm puanları          p=0,78

 Hareketlilik-dürtüsellik 13,3 15 6,9 1-26 14,3 13 1,2 0-23 Z=0,049

          p=0,96

 KOKGB 11,0 10 5,8 1-22 10,2 9 6,5 0-24 Z=1,038

          p=0,29

 DB 3,3 2 4,6 0-19 3,2 2 4,2 0-20 Z=0,317

          p=0,751

 Toplam 44,5 41 1,9 11-92 43,2 39 1,8 9-92 Z=0,573

          p=0,567

Baba ÇEDBÖ  Dikkat eksikliği 14,6 15 5,6 3-24 15,0 15 5,7 3-27 Z=0,289*

alt bölüm puanları          p=0,66

 Hareketlilik-dürtüsellik 13,1 15 6,9 0-26 12,5 13 6,6 0-27 T=0,01**

          p=0,51

 KOKGB 10,1 8 6,3 1-22 9,2 8 6,0 0-24 Z=0,652*

          p=0,51

 DB 2,9 2 3,8 0-19 2,3 1 3,4 0-21 Z=0,885*

          p=0,37

 Toplam 40,7 39 1,9 4-75 39,0 37 1,7 8-99 Z=0,469*

          p=0,63

Öğretmen ÇEDBÖ  Dikkat eksikliği 17,5 19 5,9 6-27 17,4 18 5,6 2-27 Z=0,75*

alt bölüm puanları          p=0,94

 Hareketlilik-dürtüsellik 11,4 10 8,3 0-27 11,8 12 7,4 0-27 T=1,77**

          p=0,68

 KOKGB 10,0 10 7,1 0-24 9,7 8 1,1 0-24 Z=0,981*

          p=0,35

 DB 4,4 2 5,6 0-24 3,4 2 4,4 0-19 Z=1,253*

          p=0,21

 Toplam 43,1 43 2,1 8-88 41,8 39 1,8 6-87 T=2,19**

          p=0,69

*Mann-Whitney U testi,**Student t testi. ÇEDBÖ: çocuk ve ergenlerde davranış bozuklukları için DSM-IV’e dayalı tarama ve değerlendirme ölçeği; AB: anksiyete bozukluğu; KOKGB: karşıt 
olma karşı gelme bozukluğu; DB: davranım bozukluğu; Ort.: ortalama; SS: standart sapma; Min: minimum; Maks: maksimum



tipinde saptanmıştır (9).
Araştırmamızda en yüksek ÖF görülme oranı %16,5 ile DEHB-B tipinde 
saptanmıştır. Başka bir çalışmada da en yüksek ÖF görülme oranı %11,4 
ile DEHB-B tipinde saptanmıştır (44). ÖF’nin gelişiminde diğer anksiyete 
bozukluklarına göre genetik etkenlerin daha az etkili olduğu ve ÖF’si olan 
hastaların hikâyelerinde sıklıkla travmatik ya da endişe uyandıran yaşam 
olaylarının bulunduğu bildirilmektedir (45). Bu bilgilerden yola çıkarak aşırı 
hareketliliğin eşlik ettiği DEHB olan çocukların daha fazla travmatik ya da 
endişe uyandıran yaşam olaylarına maruz kalabilecekleri düşünüldüğünde 
ÖF’nin DEHB-B alttipinde yüksek oranda olmasının beklenebilecek bir so-
nuç olduğu düşünülmüştür. Türkiye klinik örnekleminde %60,9’u DEHB-B 
alt tipinden oluşan olgularda yapılan bir çalışmada ÖF yaygınlığı %17,3 ora-
nında bulunmuştur (38). Araştırmamızdaki %14,2 ÖF oranının bu çalış-
maya göre düşük bulunmasında, çalışmamızdaki %46,5 DEHB-B oranının 
diğer çalışmadaki DEHB-B oranından düşük olması ile ilişkili olabileceğini 
düşündürmüştür.

Ayrılık anksiyetesi bozukluğu Türkiye klinik örnekleminde DEHB’si olan 
olgularda %12,8-19,4 ve DEHB’si olmayan olgularda kızlarda %1,1-1,5, 
erkeklerde %0,8-1 oranlarında bulunmuştur (9,38,40). Araştırmamızdaki 
%7,6 AAB yaygınlık oranı klinik örneklemde DEHB’li olgularla yapılan ça-
lışmalardan düşük bulunmasına karşın DEHB olmayan klinik örneklemler-
de yapılan çalışmalardaki AAB görülme oranlarından belirgin bir şekilde 
yüksek bulunmuştur. Araştırmamızda en yüksek AAB görülme oranı %9,6 
ile DEHB-D tipinde saptanmıştır. Türkiye klinik örnekleminde yapılan bir 
çalışmada AAB görülme oranı %20 ile en fazla DEHB-D tipinde, Kore klinik 
örnekleminde ise %24,3 ile en fazla DEHB-B tipinde saptanmıştır (9,44). 
DEHB-D alt tipinde AAB eşhastalanımının daha yüksek oranda görülmesi-
nin DEHB-D alt tipinin ve AAB’nin kızlarda daha yüksek oranda görülme-
siyle ilişkili olabileceğini akla getirmiştir. 

Sosyal fobinin Türkiye klinik örnekleminde DEHB’si olan olgularda %14,3-
18,5 ve DEHB’si olmayan olgularda %3,1-4,1 oranlarında görüldüğü sap-
tanmıştır (9,38,40,43). Almanya’da toplum kaynaklı örneklemde yapılan bir 
çalışmada SF yaygınlığı %1,6 bulunmuştur (46). Araştırmamızdaki %3 SF 
oranı Türkiye klinik örnekleminde yapılan önceki çalışmalara göre düşük 
bulunmuştur. SF yaygınlığının yaşla birlikte arttığı göz önüne alındığında bu 
sonucun önceki çalışmalardaki örneklem yaş ortalamalarının araştırmamız-
dan yüksek olmasına bağlı olabileceği düşünülmüştür. Araştırmamızda en 
yüksek SF görülme oranı %3,8 ile DEHB-B tipinde saptanmıştır. 

Yapılan çalışmalarda OKB’nin Türkiye klinik örnekleminde DEHB’si olan ol-
gularda %3-7,5, DEHB’si olmayan erkek olgularda %2,6-2,8, kız olgularda 
%2,7-4,8 oranlarında görüldüğü saptanmıştır (9,38,40,43,47). Araştırma-
mızda %2,4 oranında saptadığımız OKB yaygınlık oranı bu çalışma sonuçla-
rından düşük bulunmuştur. Araştırmamızda en yüksek OKB görülme oranı 

%3,6 ile DEHB-D tipinde saptanmıştır. Türkiye klinik örnekleminde yapılan 
bir çalışmada da OKB görülme oranı %13,3 ile en fazla DEHB-D tipinde 
ve Kore klinik örnekleminde yapılan bir çalışmada da OKB görülme oranı 
%1,4 ile en fazla DEHB-B tipinde saptanmıştır (9,44).

Araştırmamızda AB eşhastalanımı olmayan olgulara göre AB eşhastalanımı 
olan olgulardaki anne, baba ve öğretmen ÇEDBÖ toplam puanları ista-
tistiksel olarak anlamlı olmasa da daha yüksek bulunmuştur. Bu bulgular 
DEHB belirtileri şiddetli olan olguların sosyal ve akademik alanda daha fazla 
zorluk yaşamasına bağlı olarak AB geliştirmiş olabileceğini ya da DEHB’ye 
AB eşhastalanımı eklendiğinde AB eşhastalanımının klinik tabloyu daha da 
ağırlaştırmasına bağlı olabileceğini düşündürmüştür (1,48). 

Araştırmamızda AB eşhastalanımı olan olguların WISC-R sözel, perfor-
mans ve toplam puanları istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olmasa da 
diğer olguların aldıkları puanlardan düşük bulunmuştur. Türkiye’de yapılan 
bir çalışmada DEHB tanısı alan olgularla, AB tanısı alan olguların WISC-R 
performans puanları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark-
lılık bulunmamış ve AB ile DEHB olan çocukların WISC-R’ın performans 
alt testlerinin benzer özelliklere sahip olduğu saptanmıştır (49). DEHB 
olgularının psikometrik testlerinde sözel bellek güçlükleri, yavaşlamış ya 
da değişken tepki verme süresi ve dürtüsellikten kaynaklanan hatalarda 
artma, çeldiriciye karşı koyamama, hatalara karşı azalmış duyarlılık, zihinsel 
hesaplama güçlüğü, uzamsal bellek güçlükleri, zamansal temsil güçlüğü gibi 
sorunların saptanabildiği bildirilmiştir (50). Bunun yanında yüksek kaygı dü-
zeyinin işleyen belleği olumsuz şekilde etkilediği ve AB eşhastalanımı olan 
olgularda daha uzun reaksiyon zamanı bulunduğu yapılan çalışmalarda sap-
tanmıştır (17,19,37). AB’nin de bilişsel işlevler üzerine olumsuz etkilerinin 
olduğu göz önüne alındığında bu bulgunun beklenen bir sonuç olduğu dü-
şünülmüştür. Araştırmamızda AB eşhastalanımı olan olguların AB olmayan 
olgulara göre daha düşük WISC-R toplam puanları alması, yazındaki AB 
eşhastalanımının DEHB’nin şiddetini arttırdığı bilgisi ile uyumlu olarak klinik 
tabloyu daha da ağırlaştırdığını düşündürmüştür.

Araştırmamızın yalnızca klinik örneklemde yapılmış olması, kontrol grubumu-
zun olmayışı, AB tanısı alan olguların AB şiddetinin değerlendirilmemiş olması 
ve örneklem sayısının düşük olması araştırmamızın önemli kısıtlılıklarındandır. 
DEHB öntanısı alan olguların önemli bir kısmının araştırmanın ikinci aşamasına 
devam etmemesi ve neden devam etmediklerinin araştırılmamış olması, araş-
tırmaya dahil edilme ölçütlerine bağlı bir kısım elenen olguların değerlendirme 
dışı bırakılmış olması da araştırmamızın diğer kısıtlılıkları olup yapılacak çalışma-
larda bu durumların dikkate alınması önerilmektedir.

Anksiyete bozukluğunun çocuk ve ergenlerde yaşın artmasıyla daha faz-
la görüldüğü bilinmektedir (51). Araştırma örneklemimizi tedavi etkisini 
ortadan kaldırmak için tedavi görmemiş ve yeni DEHB tanısı konan olgu-
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Tablo 5. AB eşhastalanımı olan ve olmayan olguların WISC-R puan değerleri

                    WISC-R puan değerleri                      İstatistiksel test*

  Ort. Ortanca SS Min-maks Z p

WISC-R sözel puan AB olan 89,5 89 11,8 67-116 1,752 0,08

 AB olmayan 93,3 93 13,9 57-125  

WISC-R performans puan AB olan 93,3 91 14,4 64-135 1,503 0,13

 AB olmayan 96,9 95 16,6 62-142  

WISC-R toplam puan AB olan 90,5 90 12,8 70-120 1,68 0,09

 AB olmayan 94,7 94 14,6 70-128  

*Mann-Whitney U testi. WISC-R: Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği-Gözden Geçirilmiş Formu; AB: anksiyete bozukluğu; Ort.: ortalama; SS: standart sapma; maks: maksimum



lardan oluşturmamız nedeniyle örneklemimizin yaş ortalaması düşüktür. 
Buna bağlı olarak saptadığımız AB oranlarının düşük çıkmış olabileceği dü-
şünülmüştür. DEHB’si olan olgularda AB eşhastalanımı yaygınlığını araştıra-
cak olan sonraki çalışmalarda örneklem oluşturulurken randomize olarak 
her yaş grubundan eşit sayıda olgunun alınmasının daha sağlıklı sonuçlar 
elde edilmesini sağlayacağı düşünülmüştür.

Sonuç olarak, DEHB tanısı alan olguların %27,6’sında ve DEHB-D alttipin-
deki olguların %28,9’unda AB eşhastalanımı saptanmıştır. Saptanan bu yük-
sek oranlar DEHB ve özellikle DEHB-D tanısı konulan çocuk/ergenlerde 
AB eşhastalanımının değerlendirilmesi gerektiğini düşündürmektedir.

Hareketlilik ve/veya dikkatsizlik yakınmalarının DEHB tanısı dışında depres-
yon ve anksiyete bozukluğu başta olmak üzere birçok çocukluk çağı ruhsal 
bozukluğuna bağlı ortaya çıkabileceği bilinmektedir (52). Dikkatsizliğin AB 
ve DEHB için ortak belirti olmasından ve özellikle DEHB-D alttipinin te-
mel belirtilerinden biri olmasından ötürü AB ve DEHB-D’nin ayırıcı tanısı 
zorlaşmakta, dikkatsizliğin AB’den mi, DEHB’den mi yoksa her ikisinden mi 
kaynaklandığını belirlemek her zaman kolay olmamaktadır. Bu gibi neden-
lerle anksiyete bozukluğu olan bir çocuğa DEHB tanısı konulabilmektedir. 
Hem belirtileri birbirine benzeyen hem de birlikte sıkça görülen bu iki 
bozukluğun ayrımının dikkatle yapılması gerekmektedir.

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun yaşam boyu süren bir nöroge-
lişimsel bozukluk olduğu ve birçok ruhsal bozukluğun gelişmesine yatkınlık 
oluşturduğu düşünüldüğünde, DEHB’nin erken tanı ve tedavisi ile bozuk-
luğun doğasından kaynaklanan ve ileri yaşlarda belirtilere ikincil olarak geli-
şebilen sorunlar önlenebilmektedir (2,4,6,53). Bu açıdan bakıldığında has-
taların uzun süre izlenmelerinin ve eşhastalanım ihtimallerinin göz önünde 
bulundurulmasının, eklenebilecek ruhsal bozuklukların erken dönemde 
yakalanmasını ve tedavi edilmesini sağlayacağı düşünülmektedir (2). 
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