Dikkat Eksikli¤i ve Hiperaktivite
Bozuklu¤u

Bizim Çocukta da
Var m› Acaba?
“Bu çocu¤un eli dursa, aya¤› durmaz. Sanki içinde bir motor var; bir dakika yerinde
oturam›yor. Sürekli bir hayal dünyas›nda
yaﬂ›yor gibi. Diﬂlerini f›rçalamas›n› belki 20
kez hat›rlat›yorum, yine de unutuyor. Her
gün okuldan döndü¤ünde bir ﬂeylerini kaybetmiﬂ oluyor. S›ras›nda oturam›yor, derste
sürekli yerinden kalk›p dolaﬂmak istiyor.
Hiçbir iﬂi tamamlayam›yor, oyunlar› bile yar›m b›rak›yor...” Bunlar ço¤u zaman çevremizdekilerden duydu¤umuz ya da bizzat
kendi söyledi¤imiz ﬂikâyet cümleleri. Kimi
zaman bunlar s›radan yaramazl›klar için
söylense de, kimi zaman durum sand›¤›m›zdan çok daha ciddi olabilir. Dikkat eksikli¤i
ve hiperaktivite bozuklu¤u, aﬂ›r› hareketli
ya da birtak›m dikkat sorunlar› olan kimi
çocuklarda s›k rastlanan bir bozukluk.
Mehmet’i oyun oynarken izlemek insan›n baﬂ›n› döndürüyor, hareket eden
Mehmet oldu¤u halde yorulan siz oluyorsunuz. Mehmet 8 yaﬂ›nda; ancak
kendi yaﬂ›ndaki birçok çocuktan daha
enerjik, daha hareketli. Mehmet’in bu
durumu 3 yaﬂ›nda baﬂlam›ﬂ, o günden
beri de sanki bir motor taraf›ndan sürülüyor gibi aﬂ›r› hareketli. Bu nedenle
fark›nda olmadan etraf›na zarar veriyor,
bir oyundan hemen di¤erine geçiyor, yemekte masadakileri deviriyor ve hiç durmadan konuﬂuyor. Okulda da durum
pek farkl› de¤il; s›ras›nda oturam›yor,
sürekli aya¤a kalk›p s›ralar›n aras›nda
dolaﬂ›yor, arkadaﬂlar›yla konuﬂuyor, ö¤retmeni dinlemiyor, s›navlarda pek baﬂar›l› olam›yor, ödevlerini yaln›z baﬂ›na
yapmakta güçlük çekiyor ve s›k s›k eﬂyalar›n› kaybediyor.
Esra, 15 yaﬂ›nda ve birtak›m dikkat
sorunlar› var. Son derece zeki olmas›na
karﬂ›n, okulda bir türlü kendisinden
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beklenen baﬂar›y› yakalayam›yor. Bütün
sorular›n yan›tlar›n› bildi¤i halde, baz›
s›navlarda kötü kâ¤›t veriyor. Evde Esra’ya bir ﬂey söyleyebilmek için birkaç
kez üst üste seslenmek gerekiyor. Arkadaﬂlar›yla aras› iyi olan Esra, oldukça
uyumlu bir genç. Ancak, Esra’n›n annesi, k›z›n›n ço¤u zaman bir hayal dünyas›nda yaﬂad›¤›n›, d›ﬂ dünyadan gelen
uyar›c›lara kapal› oldu¤unu, dikkatini
ancak k›sa bir süre için toplayabildi¤ini
ve bu durumun küçüklü¤ünden beri
sürdü¤ünü söylüyor.
Bu örnekler size de çok tan›d›k geldi
mi? Peki, ya kendi yar›m b›rakt›¤›n›z tamir iﬂleri, dikiﬂler, yaln›zca baﬂ taraf›
okunmuﬂ makaleler, sürekli ertelenmiﬂ
planlar, çabuk s›k›l›nm›ﬂ, bir türlü konsantre olunamam›ﬂ iﬂler...? Asl›nda bunlar›n bir k›sm› zaman zaman hepimizin
yaﬂad›¤› ola¤an ﬂeyler; ancak, yine de
belli bir yo¤unlukta, s›kl›kta ve çocukluktan beri yaﬂand›¤›nda uzmanlar bu-

nun bir rahats›zl›k olabilece¤ini söylüyorlar. Bütün bunlar "Dikkat Eksikli¤i
ve Hiperaktivite Bozuklu¤u" (DEHB)
olarak adland›r›lan rahats›zl›¤›n belirtileri say›labilir. DEHB’nin ne yaz›k ki,
baﬂ a¤r›s›, mide bulant›s› ya da minik
k›rm›z› lekeler gibi fiziksel belirtileri
yok. Bu nedenle de rahats›zl›¤›n saptanmas›nda, röntgen ya da laboratuvar testleri gibi araçlardan yararlan›lam›yor.
DEHB, ancak Mehmet ya da Esra’n›nkilere benzer ve kiﬂiden kiﬂiye farkl›l›klar
gösterebilen birtak›m özel davran›ﬂlara
bak›larak tan›nabiliyor.
‹lk olarak 1902 y›l›nda bir bozukluk
olarak tan›mlanan DEHB, o y›llarda ailelerin yumuﬂak tutumundan kaynaklanan "aﬂ›r› yaramazl›k" sorunu olarak
kabul ediliyor ve tedavisinde ailelere çocuklar›na daha sert davranmalar› öneriliyordu. Oysa günümüzde, uzmanlar
DEHB olan çocuklara sert davranman›n
durumu daha da ciddileﬂtirece¤ini söy-

Hiperaktivite Ölçütleri
1. Oturdu¤u yerde k›p›rdanma, ellerin ayaklar›n oynat›lmas›
2. Belli bir süre bir yerde oturamama
3. Sa¤a sola koﬂturma, t›rmanma
4. Sakin bir biçimde oyun oynayamama ya da
baﬂka bir iﬂle u¤raﬂamama
5. Sürekli olarak hareket etme
6. Çok konuﬂma

Dürtüsellik Ölçütleri
1. Sorulan soru tamamlanmadan yan›t verme
2. S›ras›n› beklemekte güçlük çekme
3. Baﬂkalar›n›n sözünü kesme ya da oyunda
araya girme

lüyorlar. Zaman içinde DEHB ile ilgili
olarak birçok sav ileri sürülmüﬂse de,
bugün konunun uzmanlar› birçok konuda hemfikir.

DEHB Nedir?
DEHB temel olarak dikkat eksikli¤i,
aﬂ›r› hareketlilik (hiperaktivite) ve dürtüsellik gibi üç ana davran›ﬂ biçimiyle
birlikte an›l›yor. Bu davran›ﬂ biçimleri,
kiﬂide bir arada görülebildi¤i gibi, ayr›
ayr› da görülebiliyor. Örne¤in, Mehmet’te aﬂ›r› hareketlilik ve dürtüsellik
belirtileri varken, Esra’da yaln›zca dikkat eksikli¤i var. Ancak yine de bir kimsede DEHB söz edebilmek için bu belirtilerin var olmas› yeterli de¤il; bunlar kiﬂide 7 yaﬂ›ndan önce görülmeye baﬂlanm›ﬂ olmal›, en az 6 ayd›r sürmeli ve hem
okul, hem ev ya da iﬂyeri gibi birden fazla ortamda kendini göstermeli.
Dikkat eksikli¤i bulunan kiﬂi, dikkatini bir ﬂey üzerinde yo¤unlaﬂt›rmakta
güçlük çeker, bir iﬂ yaparken birkaç dakika içinde s›k›l›r, da¤›n›k ve unutkand›r. Kiﬂide dikkat süresi ve yo¤unlu¤u
yaﬂ›na göre düﬂüktür. Ancak bunlar,
hoﬂlar›na giden bir ﬂey üzerinde dikkatlerini kolayca toplayabilirler. Örne¤in,
dersi dinlerken bir türlü dikkatini toplayamayan bir çocuk, sevdi¤i bir bilgisayar oyununu hiç s›k›lmadan saatlerce
oynayabilir. Asl›nda, s›k›c› bir iﬂle u¤raﬂ›rken dikkatimizi toplamada zorlanma
ve iﬂi yar›m b›rakma iste¤i zaman zaman herkeste görülebilir. Ancak, davran›ﬂ kontrolü yeterince geliﬂmiﬂ kiﬂiler,
bu iste¤in önüne geçebilirlerken, DEHB
sorunu olanlar bunu yapamazlar.

Hiperaktivite sorunu olanlar, sürekli
hareket ediyormuﬂ gibi görünürler.
Bunlar›n hareketlili¤i, yaﬂlar›na ve geliﬂim düzeylerine uygun de¤ildir. Yerlerinde uzun süre oturamaz, bulunduklar› oda ya da s›n›f içerisinde sürekli dolaﬂ›rlar. Oturmak zorunda kald›klar›ndaysa, ellerini, ayaklar›n› oynat›r, etraflar›ndaki her ﬂeye dokunmak ister, sesler ç›kar›p gürültü yaparlar. Genellikle çok
konuﬂur ve konudan konuya atlarlar.
Hiperaktif gençler ya da yetiﬂkinlerse,
kendilerini sürekli rahats›z hisseder,
oturduklar› yerde k›p›rdan›rlar, her ﬂeye merak sal›p bir kere denemek isterler
ancak, genellikle tamamlamadan bir
baﬂka ﬂeye geçerler.
Dürtüsellik de kiﬂinin hareketlerini
kontrol etmede yaﬂad›¤› sorunlardan biri. Buna düﬂünmeden hareket etme de
denebilir. Kiﬂi anl›k tepkilerini engelleyemez ya da bir ﬂey yapmadan önce uygun olup olmad›¤›n› düﬂünmekte zorlan›r. ‹stedi¤i bir ﬂeyin gerçekleﬂmesini ya
da oyunda s›ran›n kendisine gelmesini
bekleyemez, di¤er çocuklar›n ellerindeki oyuncaklar› almak için tutturabilir,

Dikkat Eksikli¤i Ölçütleri
1. Belirli bir iﬂe dikkat vermede zorlanma
2. Dikkatin kolayca da¤›lmas›
3. Dikkatsizlikten kaynaklanan ufak hatalar
yapma
4. Baﬂlanan iﬂin yar›m b›rak›lmas›
5. Kendisiyle konuﬂulurken dinlemiyormuﬂ
gibi görünme
6. Görev ve etkinlik düzenlemede zorlanma
7. Ev ödevi, s›nav gibi düﬂünsel çaba gerektiren iﬂleri yapmaktan kaç›nma
8. Eﬂya kaybetme
9. Günlük etkinliklerde unutkanl›k

çok konuﬂur, baﬂkalar›n›n sözünü keser
ve her konuda çok aceleci davran›r.
Bu davran›ﬂlar kimi zaman birço¤umuzda görülebilir; özellikle de çocuklarda. Bu durumda her dikkatsiz, aceleci
ya da aﬂ›r› hareketli kiﬂinin bir rahats›zl›¤› oldu¤unu söylemek do¤ru olmaz.
Uzmanlar, DEHB tan›s› koyabilmek için
birtak›m ölçütlerden yararlan›yorlar.
Bunun için en s›k baﬂvurulanlar Amerikan Psikiyatri Birli¤i’nin yay›mlad›¤› ölçütler. Bu ölçütler de, yine bu üç gruba
göre farkl›l›k gösteriyor.
Bir uzman›n, bir kiﬂide dikkat eksikli¤i oldu¤unu düﬂünmesi için, bu belirtilerden en az alt›s›n›n, yine en az alt› ayd›r ve birden fazla ortamda görülmesi
gerekir. Ayr›ca bu belirtilerin 7 yaﬂ›ndan önce kendisini göstermesi gerekiyor. Benzer biçimde, hiperaktivite ve
dürtüsellik için saptanan belirtilerin de
yine en az alt›s›n›n, 7 yaﬂ›ndan önce ortaya ç›kmas›, alt› ayd›r ve birden fazla
ortamda görülmesiyle kiﬂide hiperaktivite sorunu oldu¤u düﬂünülür.
Asl›nda birçok etken bu davran›ﬂlara
yol açabilir. Çocu¤un ailesinden birini
kaybetmesi, fiziksel ya da psikolojik ﬂiddete u¤ramas›, ailesinden birinin tutars›z davran›ﬂlar›, alkol ya da madde ba¤›ml›s› olmas› gibi etkenlerin çocukta
yarataca¤› duygusal etkinin sonucunda
aﬂ›r› hareketlilik, dikkat eksikli¤i ya da
dürtüsellik görülebilir. Sa¤l›¤› ya da güvenli¤i tehdit alt›nda olan bir çocu¤un
bir matematik sorusuna konsantre olabilmesi sizce de güç de¤il mi? Okulda
da birtak›m sorunlar, çocu¤un bu tür
davran›ﬂlarda bulunmas›na neden olabilir. Özel ö¤renme bozuklu¤u bulunan
bir çocuk için okuma, yazma ya da s›n›fta yap›lan di¤er etkinliklere kat›lmak
güç olaca¤› için çocuk DEHB ölçütlerine benzer davran›ﬂlarda bulunabilir.
Benzer bir biçimde, dersler kendisine
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çok zor ya da çok hafif gelen bir çocukta da bu tür davran›ﬂlar gözlenebilir.
Büyüme döneminin çeﬂitli evrelerinde çocuklar›n büyük ço¤unlu¤unda dikkatsiz, aﬂ›r› hareketli ya da dürtüsel davranma e¤ilimi görülebilir. Ancak, bu her
zaman onlarda DEHB oldu¤u anlam›na
gelmez. Okul öncesi dönemde çocuklar
çok hareketli olur ve enerjilerini harcamak isterler. Ergenlik dönemindeyse,
düzensiz, da¤›n›k ve otoriteye karﬂ› gelme e¤ilimi göstermeleri, yaﬂamlar› boyunca dürtülerini kontrol etme sorunu
yaﬂacaklar›n› göstermez. DEHB, ciddi
ve uzun sürebilen bir terapi ve ilaç tedavisi gerektirebilece¤i için, uzman birinin
bu tan›y› koymas› çok önemli.

DEHB’ye Eﬂlik Eden
Di¤er Bozukluklar
DEHB tedavisinde karﬂ›laﬂ›lan güçlüklerden biri, bu bozuklu¤a genellikle
baﬂka bozukluklar›n da eﬂlik ediyor olmas›.Uzmanlar DEHB tan›s› konulan
kiﬂilerin yaklaﬂ›k 2/3’ünün baﬂka bir
psikolojik bozukluk daha gösterdi¤ini
söylüyorlar. Bu nedenle hem tan› koymak güçleﬂiyor, hem de tedavide nas›l
bir yaklaﬂ›m izlenece¤i di¤er bozuklu-

DEHB Gibi Görünebilenler
Özel ö¤renme güçlü¤ü nedeniyle okulda baﬂar›s›z olma
Hafif geçirilen bir hastal›k nedeniyle dikkat
kayb›
Duyma sorununa yol açan orta kulak enfeksiyonu
Anksiyete ya da depresyon nedeniyle y›k›c›
ya da tepkisiz davranma

¤a göre çeﬂitlilik gösterebiliyor. DEHB
olan çocuklar›n birbirlerinden bu kadar
farkl› olmalar›n›n bir nedeni de bu.
DEHB ile birlikte en s›k görülen bozukluklardan biri, % 35-65 gibi bir
oranla, karﬂ›t olma-karﬂ› gelme bozuklu¤u. Karﬂ› gelme bozuklu¤unda itaatsizlik, uyumsuzluk, yetiﬂkinlere karﬂ›
olumsuz tutum, sözlü sald›rganl›k, kolay öfkelenme ve al›nganl›k gibi belirtiler gözlenir.
DEHB olan çocuklar›n % 20-45’indeyse davran›m bozuklu¤u belirtileri
gözleniyor. Bunu % 20-35 ile özel ö¤renme güçlü¤ü, depresyon, anksiyete
(kayg›) bozuklu¤u, tik bozukluklar› gibi
di¤er bozukluklar izliyor. Ancak, bunlar
DEHB olan herkeste görülmeyebilir. Bu
bozukluklar›n eﬂlik etti¤i DEHB olan
çocuklar›n davran›ﬂlar›, okuldaki baﬂar›lar› ve toplumsal iliﬂkileri farkl› biçim-

Uzmanlar Ne Diyor?
.

Bilim ve Teknik, çocuk ruh sa¤l›¤› ve hastal›klar› uzman› Dr. Özlem Sürücü ile görüﬂtü.
BTD- Her hareketli ya da dikkatsiz çocukta
DEHB var m›d›r? Bunun ayr›m› nas›l yap›l›yor?
Dikkat da¤›n›kl›¤› ya da unutkanl›k gibi birtak›m
ﬂeyler zaman zaman hepimizde görülür, ancak Amerikan Psikiyatri Birli¤i’nin bu konuda belirledi¤i 9 tane belirti var ve kiﬂide DEHB oldu¤unu söyleyebilmek için bu belirtilerin en az alt›s›n›n görülmesi gerekiyor. Ayn› zamanda bu alt› belirtinin s›k ya da çok
s›k boyutunda görülmesi gerekiyor. Yani bazen yaﬂanan unutkanl›k ya da dikkatsizlik bu anlamda dikkate al›nm›yor. Ayr›ca bu belirtilerin alt›s›n›n görüldü¤ü bir çocu¤un günlük yaﬂam› bundan etkilenmiyorsa, bir süre çocuk izlemeye al›n›r. ‹leriki y›llarda bu
durumun okul yaﬂant›s›n› ya da sosyal iliﬂkilerini nas›l etkiledi¤i izlenir ve sorunlarla karﬂ›laﬂ›lmaya baﬂlan›rsa gerekli önlemler al›n›r ya da tedavi süreci
baﬂlat›l›r. Ancak bu, daha çok yaln›zca dikkat eksikli¤i bozuklu¤u olan çocuklar için geçerli, hiperaktivite bozuklu¤u olan çocuklar›n yaﬂant›s› çok daha erken dönemlerde bundan etkilenmeye baﬂlar. DEHB
kuﬂkusuyla gelen bir kiﬂinin öncelikle yaﬂam öyküsü
al›n›yor. Daha sonra hem kendisine (e¤er çocuksa
anne babas›na), hem anne babas›na, hem de ö¤retmenine bu belirtilerin oldu¤u ölçeklerden oluﬂan
formlar veriliyor ve biz de burada o belirtileri gözle-
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yip puanl›yoruz. Bütün bu ölçeklerin bir araya gelmesiyle kiﬂide DEHB olup olmad›¤› konusunda bir
kan›ya var›l›yor. Bu dokuz belirtinin en az alt›s› s›k
ya da çok s›k olarak görülüyor ve kiﬂinin yaﬂam›n›
etkiliyor denir. Bu durumda klinik anlamda ve ölçekler düzeyinde bu tan›y› koymaya yaklaﬂm›ﬂ oluyoruz.
Ancak bu da yetmiyor ve birtak›m psikolojik testler
yap›yoruz. Ayr›ca bu belirtilerin ne zamandan beri
var oldu¤u da önemli. K›sa bir süre önce baﬂlam›ﬂsa
bunun baﬂka bir nedeni olabilece¤i düﬂünülebilir,
çünkü DEHB asl›nda kiﬂinin do¤umundan beri kendisinde var olan bir ﬂeydir ancak, okul gibi dikkatini
özellikle toplamas›n›n gerekli oldu¤u bir ortamda or-

lerde etkilenir, belirtiler karmaﬂ›klaﬂ›r.
Örne¤in, davran›m bozuklu¤u da görülen bir çocu¤un DEHB da taﬂ›d›¤› kolayca anlaﬂ›lmayabilir ve bunu tedavi edici
herhangi bir giriﬂim yap›lmayabilir. Benzer biçimde, özellikle ergenlik döneminde DEHB’ye eﬂlik eden en önemli bozukluklardan biri depresyon. Çocuklarda ve gençlerde depresyon, sinirlilik,
h›rç›nl›k, konsantrasyon sorunu, uyku
sorunlar›, tepkisellik, kendine zarar verebilecek tehlikeli ﬂeyler yapma gibi belirtiler gösterir. DEHB bu belirtilerin daha da ﬂiddetli yaﬂanmas›na, baﬂar›n›n
düﬂmesine ya da çevreyle iliﬂkilerin bozulmas›na ve depresyonun daha da derinleﬂmesine neden olabilir. Bu nedenle
uzmanlar, DEHB’ye baﬂka bozukluklar›n eﬂlik edip etmedi¤inin analizinin titizlikle yap›lmas› gere¤inin alt›n› özellikle çiziyorlar.
taya ç›kmas› ya da fark edilmesi olas›d›r. Belirtilerin
hangi zamanlarda ve hangi koﬂullarda görüldü¤ü de
bizim için önemli. Örne¤in, çocuk yaln›zca okulda
böyle bir sorun yaﬂ›yor, ama evde bir sorun yaﬂamadan dersini çal›ﬂabiliyorsa ya da tam tersi bir durum
varsa yine ortada baﬂka bir sorun var diye düﬂünülür, çünkü DEHB olan bir çocu¤un bu sorunu her
yerde kendisini gösterir. Ancak, yine kiﬂinin yapt›¤›
ﬂey çok hoﬂuna giden bir ﬂeyse dikkatini toplamas›
ya da dikkatinin uzun süre da¤›lmamas› da söz konusudur. Dikkat eksikli¤inin as›l nedeni beyinde
kendi kendimizi kontrol edebilme, durdurabilme
merkezimizin devreye girmemesidir. E¤er ben bir
ﬂeyle u¤raﬂ›rken içimden baﬂka bir ﬂey yapmak geldi¤inde kendi kendime dur diyebilirsem yapt›¤›m iﬂi
hoﬂuma gitmese de sürdürebilirim, ama dur diyemiyorsam o zaman bir sorun var demektir. DEHB olan
bir kiﬂi sevdi¤i bir ﬂeyle u¤raﬂ›rken içinden baﬂka bir
ﬂey yapmak gelmedi¤i için sanki kendi kendisini
kontrol edebiliyormuﬂ gibi görünür.
Tan› koymak çok da kolay de¤il. T›pta ay›r›c› tan› dedi¤imiz çok önemli bir ﬂey var. Bu belirtiler baﬂka nedenlere ba¤l› olarak da görülebilir. Bu nedenler aras›nda psikolojik, nörolojik, hormonal ya da
baﬂka t›bbi nedenler de olabilir. Bu nedenle mutlaka bir hekimin muayenesinden ve de¤erlendirmesinden geçirilmesi gerekir tan› konmadan önce.
BTD-Tan› konulan her çocu¤a ayn› tedavi mi uygulan›yor?
DEHB olan çocuklar›n bir k›sm›nda bununla birlikte davran›ﬂ bozuklu¤u, depresyon ya da kayg› gibi baﬂka bozukluklar da görülebilir. O nedenle teda-

Nedir Bunun Nedeni?
Yap›lan istatistiksel çal›ﬂmalara göre,
ilkö¤retim ça¤›ndaki çocuklarda yaklaﬂ›k % 3-5 oran›nda DEHB görülüyor.
Çocuklar aras›nda en s›k rastlanan bozukluklardan biri olan DEHB’nun erkeklerde görülme oran› da k›zlardakinin 2-6 kat›. Bu verilerden yola ç›kan
uzmanlar, ülkemizde ilkö¤retim ça¤›ndaki yaklaﬂ›k 1 milyon çocukta bu bozuklu¤un görülebilece¤ini söylüyorlar.
Peki ama, neden? Bu bozuklu¤a neden
olan ﬂey ne? Çocuklar›nda DEHB oldu¤unu ö¤renen ailelerin sorduklar› ilk
sorulardan biri de "Neyi yanl›ﬂ yapt›k?"
oluyor. Asl›nda henüz kimse DEHB’na
neyin neden oldu¤unu kesin olarak bilmiyor. Bu durum her ne kadar ailelerin
geçerli bir neden bulma çabalar›na yard›mc› olmuyorsa da, bilimadamlar›
DEHB’nin ortaya ç›kma nedenini bulmak, daha etkili tedavi yöntemleri geliﬂtirmek hatta günün birinde DEHB’yi
önlemek için çal›ﬂ›yorlar. Bununla birlikte, ﬂimdiye kadar yap›lan tüm çal›ﬂmalar, bu bozuklu¤un çevresel etkenlerden de¤il, biyolojik nedenlerden kaynakland›¤›n› gösteriyor.
Yaklaﬂ›k 100 y›ld›r yap›lan araﬂt›rmalar›n bir k›sm› sonuçsuz kalm›ﬂ, bir k›sviye baﬂlamadan önce bunlar da göz önünde bulundurulur. Tek baﬂ›na dikkat eksikli¤i olan bir çocukla, diyelim ki hem dikkat eksikli¤i hem de depresyonu olan bir çocu¤un tedavisi ayn› olmaz. Bu nedenle ilaç seçiminde bizim için hem çocu¤un yaﬂ› da,
gösterdi¤i belirtiler önemli. DEHB tedavisinde kullan›lan ilaç konusunda seçene¤imiz çok fazla de¤il; ülkemizde 1 yada 2 ilaç var kullan›labilen. ‹lac›n dozuna da çocu¤u yaﬂ›na ve durumuna göre karar veriliyor. Bununla birlikte ilaç tedavisi her çocuk için ﬂart
de¤il. Asl›nda tedavinin üç aya¤› var: Anne baba e¤itimi, ö¤retmen e¤itimi ve çocu¤un tedavisi. E¤er çocu¤un durumu çok kötüyse, anne baba ya da ö¤retmen "Art›k dayanam›yoruz" ﬂikâyetiyle gelmiﬂlerse o
zaman hem anne baba e¤itimi hem de ilaç tedavisine birlikte baﬂl›yoruz. Ama, belirtiler çocu¤un yaﬂam›n› orta ya da hafif düzeyde etkiliyorsa, öncelikle
anne baba e¤itimine ve çocu¤a dikkatini toplamas›n› sa¤layacak birtak›m bireysel e¤itimler vermeye
baﬂl›yoruz. Bir süre bu ﬂekilde devam ediliyor ve bu
arada çocu¤un ö¤retmeniyle de ba¤lant› kuruluyor.
Bu ﬂekilde iyi idare edebilen çocuklarda ilaca baﬂlamadan da tedavi mümkün. Ancak, tan› konuldu¤u
anda anne baba e¤itimi baﬂl›yor. Anne baba e¤itiminde de öncelikle sorunun ne oldu¤u, çocukla nas›l olumlu iliﬂki kuracaklar›, nas›l destek olabilecekleri ve bununla nas›l baﬂa ç›kabilecekleri anlat›l›yor.
Bu e¤itimler toplu da olabiliyor, ayr› ayr› da olabiliyor. Örne¤in, Ankara da velilerin kurdu¤u Dikkat
Eksikli¤i Hiperaktivite ve Özel Ö¤renme Güçlü¤ü
Derne¤i var ve bu dernekte y›l boyunca ücretsiz olarak anne baba e¤itimleri, toplant›lar› yap›l›yor. ‹ste-

m› kimi savlar›n do¤ru olmad›¤›n› kan›tlam›ﬂ, bir k›sm›n›n da üzerinde hâlâ çal›ﬂ›l›yor. Bilimadamlar›n› hayal k›r›kl›¤›na u¤ratan ilk sav, DEHB’nin bir beyin
hasar›, beyin iltihab› ya da do¤umda
meydana gelen bir komplikasyondan
kaynakland›¤› yolunda ortaya at›lan olmuﬂ. Her ne kadar kafa yaralanmalar›n›n birço¤undan sonra dikkat sorunlar›
yaﬂansa da, DEHB olanlar›n içinde beyin hasar›na u¤ram›ﬂ olanlar›n say›s›
dikkate al›nmayacak kadar küçük oldu¤u için bu sav rafa kald›r›lm›ﬂ.
Beyin görüntüleme tekniklerinin geliﬂmesiyle, yap›lan çal›ﬂmalar da h›z kazanm›ﬂ. Özellikle Bilgisayarl› Tomografi
ve Manyetik Rezonans görüntüleme

yöntemleri yard›m›yla yap›lan karﬂ›laﬂt›rmalarda, DEHB olanlarda beynin ön
bölgesinde ve bu bölgeyle iliﬂkili yap›larda farkl› simetrilere ve büyüklüklere
rastlanm›ﬂ. Ayr›ca, beyni iﬂ baﬂ›ndayken
gözlemlemeyi sa¤layan Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) yard›m›yla yap›lan araﬂt›rmalarla beynin, dürtüselli¤i
ve dikkati kontrol eden bölgelerince
kullan›lan ﬂeker düzeyi ölçülmüﬂ. ﬁeker, beynin en önemli enerji kayna¤›; bu
nedenle ne kadar ﬂeker kullan›ld›¤›n›n
ölçülmesi beynin etkinlik düzeyini görebilmek için iyi bir gösterge olarak kabul
ediliyor. Araﬂt›rmaya göre, DEHB olanlar›n beyinlerinin ön bölgelerinde ﬂeker
kullan›m› daha düﬂük ç›km›ﬂ. Bu da
DEHB olanlarda beynin dikkat ve dürtü
kontrolü sa¤layan bölgelerinde daha az
ﬂeker kullan›ld›¤›n›, bir baﬂka deyiﬂle bu
bölgelerin normalden az çal›ﬂt›¤›n› gösteriyor. Uyar›c› ilaçlar verildi¤indeyse,
bu bölgelerde ﬂeker kullan›m› ve kanlanman›n normal düzeye ç›kt›¤› saptanm›ﬂ. Bu saptamalardan sonra, beynin bu
bölgelerinin neden daha az etkin oldu¤unun yan›t›n› bulmak için çal›ﬂmalar
baﬂlat›lm›ﬂ. Henüz bunun nedeni kesin
olarak bulunabilmiﬂ de¤il ama, hamilelik döneminde bebe¤in beyninin geliﬂimini etkileyen birtak›m etkenlerin bun-

yen herkes bu toplant›lara kat›labilir derne¤in web
sayfas› adresi www.hiperaktivite.org.tr. Ankara d›ﬂ›nda baﬂka kentlerde de benzer dernekler var.
Tedavi edilmemesi durumunda DEHB’ye, ileriki
y›llarda baﬂka sorunlar da eﬂlik etmeye baﬂlayabiliyor. Çocukken bu sorun tek baﬂ›na DEHB iken baﬂar›s›zl›klar, arkadaﬂ çevresinden d›ﬂlanma, var olan
kapasiteyi gösterememe gibi nedenler yüzünden kiﬂide depresyon, kendine güven sorunu gibi baﬂka
bozukluklarda görülmeye baﬂlan›yor. E¤er tutunacaklar› bir iﬂleri ya da ilgilendikleri baﬂka bir u¤raﬂlar› yoksa o zaman da alkol ya da madde ba¤›ml›l›¤›, toplumun d›ﬂ›na itilme ya da davran›ﬂ bozukluklar› görülebiliyor.
BTD-Yetiﬂkinlerde tedavi daha m› güç?
Kiﬂinin koﬂullar›na göre de¤iﬂir. E¤er kiﬂi ilgi
duydu¤u bir iﬂte çal›ﬂ›yorsa, iﬂini severek yap›yorsa
dikkat eksikli¤inden dolay› daha az sorun yaﬂar ve
yaﬂ›yorsa da tedaviden daha büyük yard›m al›r. Ama
meslek seçimi de kendilerine pek uygun olmad›ysa
ya da hâlâ bir meslek tutturamad›larsa tabii tedavi
de daha zor oluyor. Eriﬂkinlerde de çocuklarda kullan›lan ilaçlar kullan›l›yor. Sorun ayn› oldu¤u için, tedavi de, kullan›lan ilaçlar da ayn› ama dozlar› de¤iﬂiyor, kullan›lan saatler de¤iﬂiyor.
BTD-‹laç kullan›m› konusu tart›ﬂmal› m›?
Her ne kadar ilaçlarla ilgili konular tart›ﬂmal› gibi görünse de, t›p camias›nda tart›ﬂmal› de¤il. T›bb›n
d›ﬂ›ndaki alanlarla, t›p aras›nda belki böyle bir tart›ﬂman›n sürdü¤ü söylenebilir. Yoksa, bütün psikiyatristler bu sorunun tedavisinin bir parças›n›n ilaç
oldu¤u ve bu ilaçlar›n zararl› olmad›¤› konusunda

hemfikirdir. Bu sorunun genetik oldu¤u art›k biliniyor. Dolay›s›yla, çocukta bu bozuklu¤un görülmesinin temel nedeni anne baban›n tutumu de¤ildir, ancak yine de anne baba davran›ﬂlar›n› da denetleyebilmek için anne baba e¤itimi yap›l›yor. Yine de sorunun kayna¤› onlar›n davran›ﬂlar› de¤il. Aksine ço¤u zaman onlar›n davran›ﬂlar› çocu¤un davran›ﬂlar›na göre ﬂekilleniyor. Anne baba davran›ﬂlar› düzeltildi¤i halde bazen bu çocuklar ilaç kullanmadan istenen düzeye eriﬂemiyorlar. Ayr›ca ilaç kullanmaman›n
da yan etkileri büyük. ‹laca ba¤›ml› olmak gibi bir
ﬂey de söz konusu de¤il. Okul döneminde 8 ay boyunca ilaç kullan›ld›ktan sonra, yaz tatilinde ilaç kesildi¤inde yoksunluk krizi geçiren bir çocu¤a rastlanmad› bugüne de¤in. Bununla birlikte, ilaç kullan›rken çocuk kendi kapasitesini görüyor ve "Ben bunu
yapabiliyormuﬂum" diyor. Bu sayede çocu¤un dünyaya bak›ﬂ› ve arkadaﬂlar›yla iliﬂkileri de¤iﬂiyor, kendine güven duymaya baﬂl›yor. Asl›nda ilaç kullan›ld›¤› sürece etkili. Yani belli bir süre sonunda "Tamam
senin sorunun bitti" diyemiyoruz. Ama, belli süreler
(genellikle okul dönemi boyunca) ilaç kullan›l›yor,
sonra arada ilaç kesilip ilaçs›z nas›l gidiyor diye duruma bak›l›yor. E¤er her ﬂey yolundaysa ilaçs›z devam ediliyor. Ama bu çocu¤un tedavisinin bitti¤i anlam›na gelmez; o süre boyunca kazanabildi¤i ﬂeyler
ona yetti¤i sürece tedaviye ara verilmiﬂ gibi düﬂünmek gerek. Daha sonraki bir zamanda (bekli bir y›l
ya da daha fazla aman sonra) yine ayn› zorlanma yaﬂan›rsa, tedaviye dönülür. Ancak, ilaç kullan›rken çocuk bir yandan da daha dikkatli ya da düzenli olmay› da ö¤reniyor, kendine güvenini kazan›yor.
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da önemli rol oynad›¤› düﬂünülüyor.
Örne¤in, annenin hamilelikte sigara, alkol ya da uyuﬂturucu/uyar›c› baz› maddeleri kullanm›ﬂ olmas› ya da birtak›m
zehirli maddelere maruz kal›nm›ﬂ olmas› beynin geliﬂimini etkileyebilir.
Üzerinde durulan bir di¤er neden
de, kal›t›m. Yap›lan araﬂt›rmalarda,
DEHB olan çocuklar›n yak›n akrabalar›ndan en az birinin de ayn› sorunla yaﬂad›¤› belirlenmiﬂ. Çocuklu¤unda ya da
gençli¤inde DEHB olan babalar›n en
az 1/3’inin çocu¤unda da DEHB’ye
rastlan›yor. Ayr›ca tek yumurta ikizleri
üzerinde yap›lan araﬂt›rmalarda ikizlerden birinde DEHB varsa di¤erinde de
görülme olas›l›¤›n›n % 80-90 oran›nda
oldu¤u saptanm›ﬂ. Bu da DEHB’de kal›t›m›n ne kadar önemli bir rol oynad›¤›n› gösteriyor.

Tedavisi Var m›?
DEHB olan çocuklar için hayat gerçekten zor olabilir; s›k›nt›l› okul saatleri, hiçbir oyunu tamamlayamamak, arkadaﬂ kaybetmek, bütün bir gece dikkatini toplamak için çabalad›¤› ve sonunda bitirdi¤i ödevi okula götürmeyi
unutmak. Günden güne a¤›rlaﬂan bu
yükü taﬂ›mak bir çocuk için hiç de kolay say›lmaz. Bununla birlikte bu tür
bozukluklar gösteren bir çocu¤un annesi, babas›, kardeﬂi, ö¤retmeni ya da
arkadaﬂ› olmak da oldukça güç. Neyse
ki, DEHB ile baﬂa ç›kman›n çeﬂitli yollar› var. Ancak, bunun için genellikle
bir uzman›n yard›m› gerekiyor.
DEHB kuﬂkusuyla baﬂvurulan çocuk psikiyatristlerinin öncelikle yapt›klar› ﬂey, bu davran›ﬂlara neden olabilecek baﬂka bir bozukluk ya da rahats›zl›k olup olmad›¤›n› anlayabilmek için çocu¤u ciddi bir muayeneden geçirmek, iﬂitme ya da görme sorunu olup olmad›¤›n› kontrol etmek,
çeﬂitli alerji testleri uygulamak ya da
herhangi bir beslenme sorunu (örne¤in, kafein yükselmesi gibi çocuklarda
aﬂ›r› hareketlili¤e neden olabilecek
ﬂeyler) olup olamad›¤›n› anlamaya ça-

‹laç Tatili
Ritalin kullanan çocuklarda, yo¤un dikkat gerektirmeyen ya da hareketliliklerinin çok fazla sorun yaratmayaca¤›, hafta sonu ya da yaz tatili gibi dönemlerde ilaca ara verilebilir. Hem bu sayede, ilac›n ne ölçüde iﬂe yarad›¤›, çocu¤un ilaç sayesinde dürtülerini ve dikkatini kontrol edebilmeyi ne kadar ö¤renebildi¤i görülebilir.
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DEHB olmayan beyin

DEHB olan beyin

1990’da Ulusal Beyin Sa¤l›¤› Enstitüsü’nde (NIMH) kaydedilmiﬂ bu beyin görüntüsü, ADHD ile beynin kimi
bölgeleri aras›ndaki iliﬂkiyi ortaya koyan ilk kan›t. K›rm›z› renk beynin aktif bölgelerini gösterirken, koyu
renkler aktif olmayan bölgeleri gösteriyor.

l›ﬂmak. Bunlarla birlikte, çocukla, ailesiyle ve kimi zaman ö¤retmeniyle yap›lan görüﬂmeler ve onlardan doldurmalar› istenen formlar, çocu¤un öyküsünün oluﬂmas›nda yararl› oluyor ve tan›
bunlar dikkate al›narak konuluyor. Bu
arada, DEHB’ye eﬂlik eden di¤er bozukluklar ve çocu¤un zihinsel sa¤l›¤›
ve geliﬂimi hakk›nda bilgi veren gözden geçirmeler de yap›l›yor. E¤er, çocu¤un bu davran›ﬂlar› sergilemesinin
bir nedeni oldu¤u kan›s›na var›l›rsa o
neden ortadan kald›r›l›p, durum yeniden izleniyor.
DEHB tedavisinde çeﬂitli yöntemlere ayr› ayr› ya da bir arada baﬂvurulabilir. Uzmanlar bunlar›n içinde en etkilisinin ilaç tedavisi oldu¤unu söylüyorlar. DEHB tedavisinde en çok kullan›lan ilaçlar uyar›c› (stimulant) olanlar.
Bunlar›n da en bilinenleri metilfenidat
(Ritalin), dektroamfetamin (Dexedrine)
ve pemolin (Cylert). Ülkemizde bu ilaçlardan yaln›zca Ritalin bulunuyor ve
DEHB tedavisinde kullan›l›yor. Zaten
aﬂ›r› hareketlilik gibi bir belirtisi olan
bir bozuklu¤u uyar›c› etkisi olan bir
ilac›n nas›l tedavi edebildi¤i sorusu kafalar› biraz kar›ﬂt›r›yor. Bu ilaçlar, beyinde dopamin ve noradrenalin gibi nörotransmitterlerin sal›nma düzeyini art›r›yorlar. Bu biyokimyasal maddeler
en çok, beyinde DEHB oluﬂumunda
önemli yeri oldu¤u düﬂünülen ön
(frontal) bölgede bulunurlar ve dikkat
ya da dürtü kontrolünde etkindirler.
Ritalin kullanan çocuk, genç ya da yetiﬂkinlerde % 70-80 oran›nda iyileﬂme
gözlendi¤i söyleniyor. Ritalin, kiﬂinin

dikkatini bir ﬂey üzerinde yo¤unlaﬂt›rabilmesini ve aﬂ›r› hareketlerini kontrol
edebilmesini sa¤lad›¤›ndan okul baﬂar›s›na, toplumsal iliﬂkiler kurabilmeye
ve kendisini daha kolay kontrol edip
duygusal anlamda da iyi hissetmesine
katk›da bulunuyor. Ancak, unutmamak gerekir ki, bu ilaçlar bozuklu¤u
tedavi etmiyor, yaln›zca geçici olarak
semptomlar› kontrol edebiliyor. Her ne
kadar ilaçlar, kiﬂinin dikkatini yo¤unlaﬂt›rabilmesine ve baﬂlad›¤› iﬂleri bitirebilmesine yard›mc› olsa da, kimsenin
bilgilerini art›rmaz ya da akademik beceriler sa¤lamaz. ‹laçlar›n etkisi daha
çok, kiﬂide zaten var olan potansiyeli
kullanabilmesine yard›mc› olmak biçiminde kendisini gösteriyor. Ritalin ya
da di¤er uyar›c› ilaçlar› kullananlar
mutlaka düzenli olarak checkup’tan
geçirilmeli ve doktor gözetiminde bulunmal›. Mucizevi gibi görünen bu ilac›n en bilenen yan etkileriyse, iﬂtahs›zl›k, kilo kayb›, uykusuzluk, çabuk sinirlenme, tiklerde art›ﬂ ve baﬂ a¤r›s›. Bununla birlikte, ilac›n k›rm›z› reçeteyle
sat›l›yor olmas› ve güçlü etkileri "acaba
ba¤›ml›l›k yapar m›? ‹leride madde ba¤›ml›l›¤›na yol açar m›?" gibi tart›ﬂmalar› beraberinde getiriyor. Ancak, uzmanlar bunlar›n hiçbirini do¤rular bir
bulguya rastlanmad›¤›n› söylüyorlar.
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