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ÖZET Amaç: Bu çalışmada, çocuk psikiyatrisi klinik pratiğinde sık rastlanan bir tablo olan dikkat eksikliği
hiperaktivite bozukluğu (DEHB)’nda, elektroensefalografi (EEG) anormalliklerinin görülme sıklığı ve tiplerinin belirlenmesi, gereksiz EEG isteminin yapılıp yapılmadığı, DEHB alt tipleri ve izlenebilen eş tanılar
ile EEG anormalliklerinin ilişkisinin belirlenmesi ve EEG'nin hangi olgularda öncelikli olarak istenmesi
gerektiği konusunda sonuçlara varabilmek amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi AD Polikliniğine Temmuz 2006-Eylül 2007 tarihleri arasında başvurup DSM-IV tanı ölçütlerine göre DEHB tanısı alan 374 olgunun klinik ve EEG kayıtları geriye dönük
incelenerek yapılmıştır. Klinik ve EEG bilgilerinde eksiklikler olan ya da tekrarlayan EEG çekimleri yapılan 49 olgu çalışma dışı bırakılmış, geriye kalan 325 olgu üzerinden istatistiksel değerlendirmeler yapılmıştır. B ulgular: Çalışmaya dâhil edilen hastaların 54 (%16.6)’ü kız, 271 (%83.4)’i erkek, hastaların yaş
ortalaması 11.10 ± 2.68 yıl idi. Olguların başvuru nedenleri; %29.2’sinde davranım bozuklukları, %20.6’sında aşırı hareketlilik, %50.2'sinde okul problemleri olarak tespit edildi. Olguların %4.9’unda fizik, %2.2’sinde nörolojik bakıda çeşitli anormallikler saptandı. Hastaların %8’inde nöbet öyküsü vardı ve %4.9’u epilepsi
tanısı almıştı. EEG kayıtları incelendiğinde olguların %6.8’inde zemin aktivitesi düzensizliği ya da yavaşlaması, %11.4’ünde epileptiform anormallikler tespit edildi. Tespit edilen epileptiform anormalliklerin %28’i
jeneralize, %72’si parsiyel özellikte idi. Sonuç: Çalışmamızda nörolojik bakı anormallikleri olmayan DEHB'li
olgularda literatüre benzer şekilde %8.9 oranında epileptiform anormallikler gözlendi. DEHB ayırıcı tanısı yapılırken dışlanması gereken absans epilepsi ve ilişkili EEG anormallikleri çalışmamızdaki olgularda
gözlenmedi. Sonuç olarak; DEHB'li çocuklarda EEG istemi öncesi dikkatli bir nörolojik bakı ve ayrıntılı
nöbet/epilepsi öyküsü alınması gereksiz EEG kullanımını azaltacağı kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Çocuk; hiperaktivite ile birlikte dikkat eksikliği bozukluğu; elektroensefalografi; epilepsi

ABSTRACT Objective: Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is a common case in all children
psychiatry departments. In this study, our objective is to investigate the electroencephalography (EEG) abnormalities in children with ADHD for the following issues: the frequency of EEG abnormalities and their types, whether unnecessary EEG requests are placed for ADHD cases, the relationships between ADHD
subtypes and EEG abnormalities, and the relationships between ADHD comorbitiditives and EEG abnormalities. Material and Methods: This study is conducted by examining the files of 374 previous ADHD cases according to the diagnosis criteria of DSM-IV at the children psychiatry department of the Faculty of
Medicine in Mersin University, between the dates of July 2006-September 2007. 49 cases that had imcomplete data or repetitive records have been excluded from the study. The remaining 325 cases have been statistically investigated. Results: The patients involved in the study were 54 (16.6%) females and 271 (83.4%)
males. The average of ages patients were 11.10 ± 2.68 years. The reasons of admissions were classified as:
29.2% behavioural disorders, 20.6% hyperactivity, 50.2% school problems. 4.9% of the cases had physical
and the 2.2% had some neurological abnormalities. 8% came with the stories of paroxysm and 4.9% got the
diagnosis of epilepsy. Upon the analysis of EEG records it was found out that 6.8% of the cases had baseline disorders or slowness, 11.4% had epileptiform abnormalities. 28% of the epileptiform abnormalities were generalized and 72% of those were partial ones. Conclusio n: In our study, similar to other studies in
literature it is observed that ADHD cases without neurological treatment abnormalities had 8.9% epileptiform abnormalities. Absence epilepsy and the related EEG abnormalities that should be excluded while
ADHD distinctive diagnoses were being performed, were not observed in any cases of our study. As a result ,we believe that before an EEG request, a careful neurological treatment, and a detailed story of paroxysm and epilepsy will reduce the number of EEG requests.
Key Words: Child; attention deficit disorder with hyperactivity; electroencephalography; epilepsy
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ikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
(DEHB), çocukluk ve ergenlik çağında en
sık görülen ruhsal bozukluklardan biridir
ve okul çağı çocuklarının %3-12’sini etkilediği tahmin edilmektedir.1-3 Klinik değerlendirme; aile ve
çocuk ile yapılan görüşmeler, klinik gözlem, fizik
ve nörolojik muayene, davranış değerlendirme ölçekleri ve bilişsel testlerle yapılır.4,5

Epilepsili çocuklarda DEHB %20-38 oranında
görülmektedir.6,7 Üçüncü düzey bir epilepsi merkezinin verilerine göre, DSM-IV kriterlerini karşılayan DEHB oranı yeni tanı epilepsilerde %31, sık
nöbet geçiren dirençli epilepsilerde %60’ın üzerinde olduğu bildirilmiştir.8 Bir diğer çalışmada epileptik çocuklarda DEHB oranı %14-37 olarak tespit
edilmiştir.9,10

Altı-on iki yaş arası çocuklarda epilepsi sıklığı
%0.5’tir.11 DEHB’li hastalarda ise epilepsi normal
popülasyona göre daha sık olup %5-6 olarak bildirilmiştir.9,10,12 Yine DEHB’li hastalarda epileptiform
elektroensefalografi (EEG) anormallikleri daha sık
görülmekte olup, farklı çalışmalarda %5-60 oranında saptanmıştır.13 Richer ve ark., 347 DEHB’li çocuğun %6.1’inde, Matoth ve ark. ise 119 DEHB’li çocuğun %7’sinde EEG anormalliği saptamışlardır.10,14
Hughes ve ark. ise 176 DEHB’li çocuğun %30.1’inde epileptiform aktivite tespit etmişlerdir.15
Amerikan Çocuk ve Ergen Psikiyatri Akademisi (AACAP) DEHB’li çocuklarda EEG’yi klinik
nöbet şüphesi, fokal nörolojik bulgular, psikiyatrik
bulgularla seyreden dejeneratif süreç şüphesinde,
Parisi ve ark. bilişsel fonksiyonları giderek bozulan
çocuklarda bir gecelik uyku EEG kaydı alınmasını,
Loo ve ark. ise normal rutin EEG’nin her hastada
yapılmamasını önermektedirler.2,4,13,16

Bu çalışmada, çocuk psikiyatrisi klinik pratiğinde sık rastlanan bir bozukluk olan DEHB’de
EEG anormalliklerinin sıklığı ve tiplerinin belirlenmesi, epilepsi birlikteliği sıklığının saptanması
ve gereksiz EEG kullanımının ortaya konulması
amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Bu çalışma, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Temmuz 2006-Eylül
2007 tarihleri arasında başvurup DEHB tanısı alan
132

374 olgunun klinik ve EEG kayıtları geriye doğru
incelenerek yapıldı. Klinik ve EEG bilgilerinde eksiklik olan ya da tekrarlayan EEG çekimleri yapılan
49 olgu çalışma dışı bırakıldı, geriye kalan 325 olgu üzerinden istatistiksel incelemeler yapıldı. Olguların Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine ilk kez
başvurduklarında 67 sorudan oluşan sosyodemografik bilgi formu ile öyküleri alınmıştır. Tüm olguların DEHB, DEHB alt tipleri ve eş tanılarının
varlığı DSM IV tanı ölçütleri kullanılarak belirlenmiştir. EEG anormallikleri, zemin aktivitesi anormallikleri ve epileptiform anormallikler olarak iki
gruba ayrılmıştır. Epileptiform anormalliklerde
kendi içinde lateralizasyon ve lokalizasyon açısından değerlendirilerek sonuçlar sağ/sol/iki taraflı ve
parsiyel-jeneralize olarak kaydedilmiştir. EEG kayıtları uluslararası 10-20 sistemine göre yerleştirilmiş 24 elektrot vasıtasıyla yapılmıştır. Tüm EEG’ler
Mersin Üniversitesi Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı
EEG Laboratuvarında en az 1 saat süreli kloralhidrat ile uyku ve uyanıklık dönemlerini içeren, hiperventilasyon ve fotik stimülasyon ile elde
edilmiştir. Çekimler EBNeuro-Galileo NT EEG sistem V:2.41 ile uygulanmıştır.

İSTATİSTİKSEL ANALİZ

İstatistiksel analiz SPSS 13.0 ile “tanımlayıcı” ve
“sıklık dağılım” istatistikleri yapılmıştır.

BULGULAR

Bu çalışma DEHB tanısı alan 374 olgunun klinik ve
EEG kayıtları geriye doğru incelenerek yapıldı. Klinik ve EEG arşiv bilgilerinde eksiklikler olan ya da
tekrarlayan EEG çekimleri olan 40 olgu çalışma dışı bırakıldı. Dokuz olgu da DEHB DSM IV tanı kriterlerini tam karşılamadığı için çalışmaya alınmadı.
Çalışmaya alınan 325 hastanın 271 (%83.4)‘i erkek,
54 (%16.6)’ü kız idi. Olguların yaş ortalamaları
11.10 ± 2.68 yıl (4-18 yıl) idi. Başvuru nedenleri;
%29.2’sinde davranış bozuklukları (yalan söyleme,
eşyalara ve arkadaşlarına zarar verme, ateşle oynama gibi), %20.6’sında aşırı hareketlilik ve
%50.2’sinde okul problemleri (ders notlarının düşük olması, dikkat eksikliği ile ilgili okuldan uyarıların olması, okulda arkadaşlarından dışlanma)
olarak saptandı. Olguların %4.9’unun fizik muayenesinde (mikrosefali, solukluk, şaşılık, allerjik döTurkiye Klinikleri J Pediatr 2011;20(2)
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ler hemisferik lateralizasyon açısından farklılık
göstermiyordu.

küntü, tremor, kalpte üfürüm gibi) ve %2.2’sinin
nörolojik bakısında (kuadriparezi, hemiparezi,
mental retardasyon, atipik yüz görünümü gibi) patolojik bulgular vardı. Yirmi altı (%8) hastada en az
bir kez nöbet geçirme öyküsü ve bu olguların 16
(%4.9)’sında da önceden epilepsi tanısı mevcuttu
(Tablo 1). DEHB’li bu 325 olgudan 46 (%14.2)’sının EEG’sinde anormallik vardı (Tablo 1). Polikliniğimize 14 aylık sürede ilk kez başvuran 2073
olgudan 516 (%24.8)’sına DEHB tanısı konulmuştu.
Bu 516 olgunun 325 (%62.9)’ine EEG istemi yapılmıştır.

325 DEHB’li olgunun 16 (%4.9)’sında ayrıca
epilepsi tanısı vardı. DEHB ve epilepsisi olan bu 16
hastamızın 4 (%25),’ü erkek 12 (%75)’si kız idi. Bu
hastalardan sadece birinin nörolojik muayenesinde anormallik vardı. Yedisinin (%43.8) EEG’sinde
epileptiform anormallik tespit edildi. Epileptiform
anormalliklerin biri jeneralize iken geri kalan altısı parsiyel özellikte idi. Dokuz hastanın EEG’sinde
anormallik yoktu.

Davranım bozukluğu ve karşıt olma-karşıt gelme bozukluğu %17.4 ile en sık görülen eş tanılardı. Olguların %51.4’ünde bir, %11.6’sında iki,
%2.1’inde üç tane eş tanı mevcuttu. Eş tanısı olan
ve olmayan olguların EEG’leri değerlendirildiğinde
eş tanısı olan 167 olgunun 13 (%7.8)’ünde zemin
aktivitesi anormalliği ve 18 (%10.7)’inde epileptiform anormallik saptandı. Eş tanısı olmayan 158 olgunun 10 (%6.4)’unda zemin aktivitesi anormalliği
ve 19 (%12)’unda epileptiform anormallik vardı.
Nörolojik bakı anormallikleri olan 7 hastanın 5
(%57)’inde EEG anormallikleri de vardı.

Çalışmaya alınan olguların DEHB alt tipleri
değerlendirildiğinde, %61.2’si DEHB-bileşik alt tip,
%27.1’i DEHB-dikkat eksikliğinin önde geldiği alt
tip ve %11.7’si DEHB-hiperaktivite-dürtüselliğin
önde geldiği alt tipte idi.

EEG kayıtları incelendiğinde olguların
%6.8’inde zemin aktivitesi düzensizliği ya da yavaşlaması ve %11.4’ünde epileptiform anormallikler tespit edildi. Tespit edilen epileptiform anormalliklerin %28’i jeneralize, %72’si parsiyel özellikte idi. İzlenen parsiyel epileptiform anormallik-

TABLO 1: EEG anormalliği olan ve olmayan çocukların özellikleri.
Cinsiyet

Erkek

Yaş

Okul öncesi

Nöbet
Epilepsi
Fizik Muayene
Nörolojik Bakı
Başvuru Nedeni
DEHB Alt tipi

Kız

Normal

EEG

Anormal

Toplam

10 (%18.5)

54

235

36 (%13.2)

5

1 (%16.6)

44

Okul çağı

160

33 (%17.0)

Var

18

8 (%30.7)

Ergenlik

114

12 (%9.5)

271
6

193
126
26

Yok

261

38 (%12.7)

299

Yok

270

39 (%12.6)

309

Anormal

13

3 (%18.7)

16

Var

Normal

9

266

7 (%43.7)

43 (%13.9)

16

309

Normal

275

43 (%13.5)

318

Davranış Problemleri

84

11 (%16.9)

95

Okul Problemleri

137

26 (%15.9)

163

Kombine

173

26 (%13)

199

Anormal

Aşırı Hareketlilik

Hiperaktif-Dürtüsel
Dikkat Eksikliği
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4

58

31
75

3 (%42.8)
9 (%3.4)

7 (%18.4)

13 (%14.7)

7

67

38

88
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TARTIŞMA

Çocuk psikiyatrisi klinik pratiğinde sık rastlanan
DEHB’de rutin EEG kullanımı önerilmemektedir.
Ancak birçok çalışmada DEHB’li çocuklarda EEG
anormalliklerinin yüksek oranda görüldüğü saptanmıştır.13 Richer ve ark.nın çalışmasında 347
DEHB’li çocuğun %6.1’inde epileptiform anormallik bildirilmiştir.14 Cavuzzuti ve ark.nın çalışmasında 6-13 yaş arası, nöbet öyküsü olmayan ve
nörolojik muayenesi normal olan 3726 olgudan 131
(%3.5)’inde epileptiform anormallik tespit edilmiştir.17 Green ve ark. benzer bir çalışmada mental retardasyonu ve davranış bozukluğu olan ancak
nöbet öyküsü olmayan 130 çocuğun %7.7’sinde
epileptiform anormallik olduğunu tespit etmişlerdir.18 Matoth ve ark. ise 119 DEHB’li çocuktan
%7’sinin EEG’sinde anormallik saptamışlardır.10 Bu
zamana kadar yapılan farklı çalışmalarda DEHB’li
hastalarda epileptiform EEG anormalliklerin görülme sıklığı %5-60 aralığında bildirilmiştir.13 Bizim
çalışmamızda ise 325 DEHB’li hastanın %11.4’ünde epileptiform anormalliği saptanmıştır ve bu oran
literatür ile uyumlu olmakla beraber Richer ve ark.
ile Green ve ark.nın çalışmalarına göre daha yüksek
bir orandır. Bu durum çalışmamıza dâhil edilen
hastalar arasında nöbet geçirme öyküsü ve anormal
nörolojik muayene bulguları olan ve epilepsisi olan
hastaların da dâhil edilmesi ve/veya Çocuk Psikiyatrisi polikliniğine başvuran tüm hastalara EEG
çekilmeyip, ayırıcı tanısından epilepsi düşünülen
hastaların çalışmaya dâhil edilmiş olması ile ilgili
olabileceği düşünülmüştür.

DEHB’li hastalarda görülen EEG anormallikleri pek çok çalışmada incelenmiştir. Richer ve
ark.nın çalışmasında 347 DEHB’li hastanın 62
(%17.8)’sinde EEG anormalliği tespit edilmiştir.
EEG anormalliklerinin 41’i zemin aktivitesi düzensizliği, 21’i ise epileptiform anormalliktir.14 Çalışmamızda ise 325 hastanın 46 (%14.2)’sında EEG
anormalliği tespit edildi. Tespit ettiğimiz anormalliklerin 22 (%6.8)’sinde zemin aktivitesi düzensizliği ve 37 (%11.4)’si ise epileptiform anormallik idi.
Hastalarımızdan 13 (%4)’ünde ise hem zemin aktivitesi düzensizliği hem de epileptiform anormallik
saptandı. Literatürde DEHB’li hastalarda zemin ak134

tivitesi düzensizlikleri daha sık bildirilmesine karşın bizim çalışmamızda ise bu oran daha düşüktü.
Bu düşük oran çalışmamızdaki hastaların yaş ortalamasının literatüre göre daha büyük olmasına ve
sedasyonla EEG çekilmesine bağlı olabileceği düşünüldü.10,14,15

325 DEHB’li olgunun 16 (%4.9)’sında ayrıca
epilepsi tanısı konulmuştu. Bu hastalardan sadece
birinin nörolojik muayenesinde anormallik vardı.
Yedisinin (%43.8) EEG’sinde epileptiform anormallik tespit edildi. Epileptiform anormalliklerin
biri jeneralize iken geri kalan altısı parsiyel özellikte idi. Dokuz hastanın EEG’sinde anormallik
yoktu. Öner ve ark.nın 97 DEHB’li hastada yaptıkları çalışmada 3 hastada epilepsi saptamışlardır.19
Dunn ve ark.nın çalışmasında ise epilepsisi olan ve
DEHB semptomları gösteren 95 olgudan %38.2’inde parsiyel, %61.8’inde jeneralize epileptiform aktivite olduğu saptanmıştır.7 Bizim çalışmamızda
Dunn ve ark.nın çalışmasından farklı olarak parsiyel epileptiform EEG anormallikleri daha sık görülmüştür. Bu farklılık bizim vakalarımız arasında
absans epilepsili olguların bulunmamasına bağlı
olabilir.
DEHB’li hastalarda eş tanı yüksek oranda görülmektedir. Bu oran literatürde %46-68 arasında
bildirilmiştir.20-22 Newcorn ve ark.nın çalışmasında
ise yıkıcı davranış bozuklukları ve/veya anksiyete
bozukluklarının birlikteliğiyle bu oran %70’lere
kadar artmaktadır.23 Olgularımızın 167 (%51.4)’sinde en az bir tane eş tanı mevcuttu. Eş tanı oranlarımızın literatürdeki çalışmalara göre daha düşük
olması, sadece başvuru anındaki eş tanıların çalışmada yer alması ve izlemde tespit edilen eş tanıların eklenmemesi ile ilişkili olabilir. Eş tanısı olanlar
ile olmayanlar arasındaki EEG anormalliğinin sıklığı birçok çalışmada incelenmiştir. Richer ve ark.
EEG anormalliği olanlarda eş tanı (tik bozukluğu
ve öğrenme bozukluğu) oranını %15.7, eş tanısı olmayanlarda ise %19.7 olarak bulmuşlardır.14 Çalışmamızda eş tanısı olan çocuklarda EEG anormalliği
%5.9, eş tanısı olmayanlarda %16.4 olarak saptandı. Çalışma desenleri birbirine çok benzer olan bu
iki çalışmada da eş tanısı olanlarda daha az EEG
anormalliği gözlenmektedir. Ancak bunu yorumlamak güç görünmektedir. Çünkü eş tanısı olan çoTurkiye Klinikleri J Pediatr 2011;20(2)
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cuklarda daha çok psikopatoloji, ilişkili olarak epileptik eşiği düşürecek ilaçların daha fazla kullanımı
nedeniyle EEG anormalliklerini daha fazla olması
beklenmektedir.
Olgularımızın başvuru nedenleri; %29.2’sinde
davranış bozuklukları, %20.6’sında aşırı hareketlilik ve %50.2’sinde okul problemleri idi. Olgularımızın başvuru oranları Richer ve ark. ile Abalı ve
ark.nın çalışma gruplarına büyük oranda benzemekteydi.14,24 Ancak bizim çalışmamızda diğer iki
çalışmaya göre davranış bozukluğu oranının daha
fazla çıkması, kültürümüzde aşırı hareketliliğin aileler tarafından bir davranış bozukluğu olarak tanımlanması ve çalışmaya dahil edilen çocukların
yaş ortalamalarının diğer çalışmalara göre daha
yüksek olması ve Çocuk Nörolojisi ve Çocuk Psikiyatri Polikliniklerine başvuran hasta profillerinin
farklı olması ile ilişkili olabilir.14,25

DEHB, DSM IV’e göre 3 alt tipe ayrılmaktadır.
Çalışmamızda DEHB alt tipleri incelendiğinde
%61.2’si DEHB-bileşik alt tip, %27.1’i DEHB-dikkat eksikliğinin önde geldiği alt tip, %11.7’si
DEHB-hiperaktivite-dürtüselliğin önde geldiği alt
tip olarak tespit edildi. Nöbeti olan 26 olgu alt tiplere göre incelendiğinde %65.3’ü DEHB-bileşik alt
tip, %11.5’i DEHB-hiperaktif alt tip ve %23.1’i
DEHB-dikkat eksikliği alt tip tanısı aldı. Dikkat eksikliği alt tipinde beyinde daha fazla noradrenerjik
defisit olduğu için nöbet geçirme riskinin daha
yüksek olduğu ve epilepsi DEHB birlikteliği olan
vakalarda dikkat eksikliği alt tipinin daha sık olduğu bildirilmiştir.26,27 Bizim çalışmamızda DEHB-bileşik alt tip en sık, DEHB-dikkat eksikliği alt tip
ikinci sıklıkta izlenmiştir. Çalışmamızın literatürle
farklılık göstermesi mental retardasyon, öğrenme
güçlüğü ve diğer eş tanıların dışlanmaması ile ilişkili olabilir. Alt tiplere göre EEG anormallikleri
oranları incelendiğinde bizim çalışmamızda
DEHB-hiperaktif alt tipte 7/31 (%22.5), bileşik alt
tipte 26/173 (%15), dikkat eksikliği alt tipinde ise
13/75 (%17.3) olarak saptandı. Bizim çalışmamızda EEG anormallikleri yönünden alt tipler arasında belirgin bir farklılık görülmemektedir. Diğer
taraftan çalışmamızda kantitatif değerlendirme yapılmamıştır. Ancak Chabot ve Serfontein EEG ile
yaptıkları çalışmada DEHB dikkat eksikliği alt tiTurkiye Klinikleri J Pediatr 2011;20(2)
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pinde aşırı alfa dalga hakimiyeti olduğunu bildirmelerine karşın Clarke ve ark. kantitatif EEG ile
yaptıkları çalışmada böyle bir profile rastlamadıklarını bildirmişlerdir.28,29 Loo ve Barkley de bileşik
tipte delta ve teta dalgalarının arttığını, beta dalgalarının azaldığını belirtmişlerdir.2 Bu nedenle
DEHB alt tipleri ve EEG anormallikleri arasında
ilişkiyi belirlemek için daha fazla olgu sayısıyla ve
kantitatif EEG ile yapılan çalışmalar yararlı olabilir.
Socanski ve ark.nın 517 DEHB’li hastanın 14
(%2.5)’ünde nöbet öyküsü olduğunu saptamışlar ve
nöbet öyküsü olanlarda olmayanlara göre daha fazla epileptiform anormallik tespit etmişlerdir.30 Diğer taraftan Richer ve ark.nın çalışmasında 476
DEHB’li hastanın 21 (%4.4)’inde nöbet öyküsü saptanmış ve 18 (%85.7)’inin EEG’si normal olarak tespit edilmiştir.14 Bizim çalışmamızda ise 325
olgunun 26 (%8)’sında nöbet geçirme öyküsü vardı. Nöbet geçiren çocukların 18 (%69.3)’inin EEG’si
normal olarak saptandı. Olgularımızda nöbet ve
EEG anormalliği oranları literatürle benzerlik göstermektedir. Ayrıca bizim çalışmamız ve Richer ve
ark.nın çalışmasında nöbet geçiren hastalarda sırasıyla %69.3 ve %85.7 oranında EEG sonuçlarının
normal olması, EEG’nin nöbeti tahmin ettirmede
tek başına yeterli ve iyi bir araç olmadığı düşüncesini desteklemektedir.

Epileptiform anormalliklerin lokalizasyon ve
lateralizasyonu pek çok çalışmada incelenmiştir.
Dunn ve ark.nın çalışmasında ise epilepsisi olan ve
DEHB semptomları gösteren 95 olgunun %38.2’inde parsiyel, %61.8’inde jeneralize epileptiform aktivite olduğu saptanmıştır.7 Bu çalışmada absans
nöbetlerinin %53.6 ile DEHB’ye en yüksek oranda
eşlik ettiğini ancak olgu sayılarının azlığı nedeniyle istatistiksel olarak bunun anlamlı olmadığını, kesin bir yorum yapabilmek için daha fazla çalışmaya
ihtiyaç olduğu vurgulanmıştır.7 Bizim çalışmamızda 37 olguda epileptiform EEG anormalliği tespit
edildi. Bu anormalliklerden %28’i jeneralize,
%72’si parsiyel özellikte idi. Absans epilepsi ve ilişkili EEG anormallikleri çalışmamızdaki olgularda
gözlenmedi. Bizim çalışmamızda Dunn ve ark.nın
çalışmasından farklı olarak parsiyel epileptiform
EEG anormallikleri daha sık görülmüştür. Bu fark135
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lılık bizim vakalarımız arasında absans epilepsili olguların bulunmaması, mental retardasyon ve diğer
nörolojik problemlerleri olan vakaların dışlanılmaması ile ilişkili olabilir.

Richer ve ark.nın çalışmasında 476 DEHB’li
çocuğun 51 (%10.7)’inde mikrosefali, makrosefali,
fokal nörolojik anormallikler ve hafif nörolojik
bulgular (yaşına göre aşırı yetersiz motor performans) saptanmış ve aynı hastaların EEG’leri değerlendirildiğinde %19.4 oranında anormallik
tespit edilmiştir.14 Bizim çalışmamızda 325 çocuktan 7 (%2.2)’sinin nörolojik bakısında anormallik
(kuadriparezi, hemiparezi, mental retardasyon,
atipik yüz görünümü) saptanmış ve bu 7 olgunun
3 (%42.8)’ünün EEG’si anormal bulunmuştur. Richer ve ark.nın çalışmasında Çocuk Nörolojisine
DEHB nedeniyle başvuran olguların nörolojik muayenelerinin ayrıntılı olarak yapılması hatta hafif
nörolojik anormalliği olan olguların da nörolojik
anormalliklere eklenmesi nedeniyle daha yüksek
oranda nörolojik anormallik tespit edilmiş olabilir. Bizim çalışmamıza dâhil edilen çocuklar Çocuk Psikiyatri Polikliniğine başvuran olgular
olduğu için yapılan nörolojik muayenenin daha sınırlı olması muhtemel görünmektedir. Ayrıca olgu sayımızın az olması nedeniyle de DEHB’li
hastalardaki EEG anormalliği ile anormal nörolojik bakı arasında öngörüde bulunmak güçtür.
Böyle bir ilişkinin gösterilmesi ya da yorumlana-
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bilmesi için daha geniş vaka gruplarında çalışmalara ihtiyaç vardır.

Çalışmamızın Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğinde daha önce rutin değerlendirmeye tabi tutulan
hastaların kayıtlı verileri üzerinden geriye dönük
olarak yapılmış olması, dışlama kriterlerinin olmaması (anormal nörolojik bulgu, epilepsili hastalar,
nöbet öyküsü, mental retardasyon) ve kontrol grubunun olmaması çalışmamızın önemli kısıtlılıkları
olarak belirtilebilir. Ülkemizde DEHB’li hastalarda
EEG kullanımı ile ilgili ilk çalışma olması, olgu sayısının fazla olması, sonuçlarımızın çocuk psikiyatrisi günlük pratiğinde sık kullanılan bilgiler
sunması nedeniyle çalışmamızın önemli üstünlükleri olarak gösterilebilir.

Sonuç olarak, EEG epilepsi dahil birçok hastalıkta güvenilir bir tetkiktir. Sağlıklı çocuklarda EEG
anormallikleri görülebilirken, epilepsili çocuklarda normal EEG bulguları tespit edilebilir. Bizim çalışmamızda da literatüre paralel olarak DEHB’li
hastalarda gereksiz EEG çekimlerinin sıkça yapılan
bir hata olduğu yeniden tespit edilmiştir. Bizim
bulgularımıza göre DEHB’li hastalarda EEG’nin sadece epilepsi ayırıcı tanısında, nöbet öyküsü olanlarda, ateşli nöbeti olanlarda ve anormal nörolojik
bulguları olanlarda istenmesi gereksiz EEG kullanımı ve ilgili ekonomik-sosyal maliyetleri azaltacaktır.
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