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Genel Bilgiler
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu’nun (DEHB) heterojen yapısı, DEHB
semptomlarının şiddeti, klinik görünüm açısından DEHB sahibi bireyler arasında
ve hatta bireylerin kendi içlerinde bulunan farklılıklar, DEHB tanısını
güçleştirmektedir.
Tanı ve görüntüleme araçlarının büyük çoğunluğunu öğretmenler ya da
ebeveynler tarafından doldurulan değerlendirme ölçütleri, veya bireylerin
kendileri için doldurdukları raporlar oluşturmaktadır.
Belirli eksiklikleri ölçebilme ve semptomların şiddetindeki değişiklikleri
saptayabilme niteliklerine sahip olan bir aracın eksikliği söz konusudur.
DEHB için objektif ölçümler sağlayabilmek, altta yatan nörokognitif bozuklukları
saptayabilmek ve dikkat, dürtüsellik ve hiperaktivite gibi bilişsel işleyişin belirli
alanlarını ölçebilmek adına; tasarlanmış bulunan mevcut nöropsikolojik testlerin
geliştirilmesi sağlanmıştır.
Sürekli Performans Testleri (CPT), büyük bir çoğunluğa göre DEHB sahibi
bireyleri sağlıklı bireylerden ayırmak için en güvenilir araçtır. Klinik formatlı
görüşmeler ve değerlendirme ölçütlerinin yanında, DEHB tanısının ‘’altın
standartlarından’’ biri olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır.



Genel Bilgiler
Mevcut CPT’ler (TOVA, Conners gibi) dikkat, inhibitör/dürtüsel kontrol ve yanıt 
zamanlarını ölçebilmekle birlikte; bu testlerin gerçek pozitif ve gerçek negatif 
oranlarının yüksek olduğu belirlenmiştir.

Bu testlerin  sonuçları ile spesifik DEHB semptomları (dikkatsizlik, hiperaktivite, 
dürtüsellik) arasında yeterince belirgin bir ilişki görülmemektedir.

Bu testlerde tanı, temel olarak görsel performans baz alınarak oluşturulmakta 
ve dikkatin diğer yönleri görmezden gelinmektedir.

Bu yüzden, DEHB tanı süreçlerindeki geçerlilikleri ve işlevsellikleri 
sorgulanmaktadır.



Genel Bilgiler
Bu kaygılarla, önceki araştırmaların sonuçlarına dayanarak mevcut CPT’lerin geçerlilik ve 
işlevselliklerini arttırma amacıyla yeni bir test geliştirilmiştir.  

• Bu çalışmaların sonucunda geliştirilen test, dikkatin çeşitli alanlarını objektif olarak 
değerlendirmek için tasarlanmış yeni nesil bir CPT olan MOXO DEHB Testi’dir (Neurotech
Solutions Ltd). 
Mevcut CPT’ler ile kıyaslandığında, MOXO DEHB Testi’nin tanısal ayırt edicilik niteliğini 
arttırıp daha kesin sonuçlar veren ilave özelliklere sahip olduğu görülmektedir: 

• Hem görsel hem de işitsel çeldiricilerin kullanımı. Çeldiriciler, hem hareketli resimlere hem de ses kliplerine 
sahip olan video kliplerden oluşmaktadır. Görsel ve işitsel özellikler, birbirlerinden ayrı ya da birlikte 
sunulmaktadır.

• Test içeriğinin bireyin bilişsel gelişimiyle paralellik göstermesi için, testin iki farklı yaş aralığına hitap eden 
iki formu bulunmaktadır. Bu formlar çocuk (7-12 yaş) ile adolesan ve yetişkin (13+ yaş) olup birbirlerinden 
farklı görsel ve işitsel çeldiriciler bulundurmaktadır.

• Testler, bireyde DEHB’nin üç ana bileşenini incelemekle beraber (Dikkat, Dürtüsellik ve Hiperaktivite), 
farklı bir bileşen olarak doğru yanıtlara dair tepki zamanını içeren ‘’Zamanlama’’ parametresini 
barındırmaktadır.

• Test, bu dört ölçüt kullanılarak zayıf ve güçlü yanlarıyla eşsiz hasta profilleri oluşturmakta; bireylerin güçlük 
çektikleri spesifik noktaları belirleyerek bireyin DEHB’sinin altında yatan özellikleri anlaşılır biçimde ortaya 
koymaktadır.



Genel Bilgiler
MOXO Testi, test boyunca bireyin dikkatini sürdürebilme becerisini ve farklı 
çeldiricilerin etkisiyle performansta görülen değişiklikleri ölçererek bireyin hangi 
koşullarda iyi veya kötü performans sergilediğini tespit eder.

Bireysel sonuçlar, benzer yaş ve cinsiyetten bireyler içeren normal grupların 
standartlarıyla karşılaştırılır.
Geçerlilik çalışmaları, MOXO Testi’nin DEHB sahibi çocuklar ile sağlıklı 
çocuklar arasındaki ayırt ediciliğinin geleneksel CPT’lere göre (TOVA ya da 
Conners) daha fazla olduğunu göstermiştir. 547 kişilik bir çocuk katılımcı 
grubuna sahip uluslararası bir çalışmanın sonuçları, testin %90 duyarlılık ve 
%86 özgüllük seviyelerine sahip olduğunu göstermiştir. 

MOXO DEHB testinin, semptom görünümleri ve şiddetini saptadığından hasta 
için uygun tedavi yöntemini belirlemeye yardımcı olabileceği görülmüştür. 



CASP Çalışmasının Amaçları

MOXO DEHB Testi’nin;

• 1. Dikkat, hiperaktivite ve dürtüsellik seviyelerini; yalnızca Madde Kullanım 
Bozukluğu (MKB) görülen, hem DEHB hem MKB görülen gruplar ile sağlıklı 
kontrol grubu arasında karşılaştırmak ve spesifik grupların normallerini 
belirleme,

• 2. DEHB sahibi MKB hastaları ile DEHB sahibi olmayan MKB hastalarını           
birbirlerinden ayırt etme, 

3. DEHB tanılı hastaların dikkat seviyeleri ile antisosyal kişilik bozukluğu, 
bipolar bozukluk, sınır kişilik bozukluğu ve depresyon gibi diğer bozukluklara 
sahip olan hastaların dikkat seviyelerini karşılaştırma

alanlarındaki niteliğini test etmektir.



Metodlar
Ø Katılımcılar

• 447 katılımcı; Avustralya (107), Macaristan (148), İrlanda (9), A.B.D. (183)

Ø Çalışmaya Dahil Edilme Koşulları

Madde Kullanım Bozukluğu Hastaları– IASP çalışmasının bir parçası olarak, 
ayakta ya da yatılı olarak bağımlılık tedavi hizmetleri sağlayan merkezlerden –
rehabilitasyon hizmetleri; detoks üniteleri, metadon klinikleri gibi – seçilmişlerdir.
IASP çalışmasındaki tanısal değerlendirme aşamasını geçen bireylerden CASP 
çalışmasına katılmaları istenmiştir.

Kontrol grubu– Kontrol grubuna katılımcı alımı, çalışmaya dair sözlü olarak ve 
reklam yoluyla yapılan duyurular sonucunda gerçekleşmiştir.



Metodlar
Ø Ölçütler
Madde Kullanım Bozukluğu (SUD) Hastaları
• Formatlı görüşme + çocukluk veya gençlik döneminde hapis hikayesi, bilinç 

kaybıyla sonuçlanan geçmiş kafa yaralanmaları; metadon/buprenorfin dozajı

• ASRS, MINI Plus ve CAADID’in tanısal modülleri

• K-SADS – tutum bozukluğu, karşıt olma karşı gelme bozukluğu, tütün kullanımı

• Nikotin bağımlılığı için Fagerstrom testi

• MOXO DEHB Testi

Kontrol grubu
• Demografik nitelikleri değerlendirme amacı taşıyan formatlı görüşme

• DEHB sahibi hastaları (ASRS) ve MKB sahibi hastaları (CAGE-AID) dışarıda 
bırakmak için kullanılan görüntüleme araçları  

• MOXO DEHB Testi





Hedef	uyaran

Hedef	olmayan	uyaranlar

Yetişkin	testi



Çeldiriciler
Görsel/İşitsel/Kombine

Yetişkin	testi





MOXO Dikkat Parametreleri

DİKKAT – Uyaranlara verilen doğru yanıtlar

ZAMANLAMA- Uyaranların sunumu sırasında doğru zamanlarda verilen doğru 
yanıtlar

HİPERAKTİVİTE – Tek bir uyaran için birden fazla kez tuşa basma

DÜRTÜSELLİK – Hedef olmayan uyaranlara verilen hatalı yanıtlar



Kriter Tablosu



Performans	grafiği



Ön	Sonuçlar



Gruplara göre yaş ve cinsiyet karakteristikleri

Kontrol/Normal
180

MKB
143

MKB+DEHB
115

DEHB
51

Ortalama yaş
(Standart sapma)

32.8
(12.0)

39.7
(10.5)

33.5
(9.7)

28.8
(9.9)

% Erkek 46 66 57 61



Zamanlama
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Dikkat
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Hiperaktivite
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Dürtüsellik
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Predictor	variables OR	(95%	CI)

Age
Gender	 (female)
Timing	
Attention
Hyperactivity
Impulsivity

1.050	(1.03-1.08)
0.419	(0.26-0.69)
0.997	(0.99-1.01)
0.963	(0.93-0.99)
1.035	(1.01-1.06)
1.032	(1.00-1.06)

MKB	grubuna	dahil	olan	bireyleri	ön	
gören	Lojistik	Regresyon	modeli*

Öngörücü değişkenler OR	(95%	CI)

Yaş

Cinsiyet (kadın)

Zamanlama

Dikkat

Hiperaktivite

Dürtüsellik

1.05	(1.03-1.08)

0.42	(0.26-0.69)

1.00	(0.99-1.01)

0.96	(0.93-0.99)

1.04	(1.01-1.06)

1.03	(1.00-1.06)

*Referans	grubu	 - Normal



MKB+DEHB	grubuna	dahil	olan	
bireyleri	ön	gören	Lojistik	Regresyon	

modeli*
Öngörücü	değişkenler OR	(95%	CI)

Yaş

Cinsiyet (kadın)

Zamanlama

Dikkat

Hiperaktivite

Dürtüsellik

1.00	(0.98-1.03)

0.62 (0.38-1.03)

1.00	(0.99-1.01)

0.96	(0.93-0.99)

1.04	(1.01-1.06)

1.04	(1.01-1.07)

*Referans grubu	 - Normal



DEHB	grubuna	dahil	olan	bireyleri	ön	
gören	Lojistik	Regresyon	modeli*

Öngörücü	değişkenler OR	(95%	CI)

Yaş

Cinsiyet (kadın)

Zamanlama

Dikkat

Hiperaktivite

Dürtüsellik

0.96	(0.92-0.99)

0.51 (0.26-0.99)

1.00	(0.99-1.01)

0.96	(0.92-0.99)

1.04	(1.01-1.06)

1.01	(0.98-1.05)

*Referans grubu	 - Normal



Özet
• Kontrol (Norm) grubunun performansının; yalnızca MKB, yalnızca DEHB, ve 

hem MKB hem de DEHB görülen gruplara kıyasla önemli ölçüde daha iyi 
olduğu belirlenmiştir. Kontrol grubu dikkat parametresinde daha yüksek bir 
skora sahipken, hiperaktivite ve dürtüsellik düzeylerinin diğer gruplarınkine göre 
daha düşük olduğu görülmüştür.

• Yalnızca MKB, yalnızca DEHB, ve hem MKB hem de DEHB görülen grupların 
dikkat, hiperaktivite ve dürtüsellik parametreleri arasında önemli bir fark 
saptanmamıştır. Zamanlama parametresinde en kötü performansları yalnızca 
MKB görülen ve hem MKB hem de DEHB görülen gruplar göstermiştir.

• Daha düşük dikkat, daha yüksek hiperaktivite ve dürtüsellik seviyeleri 
birbirinden bağımsız olarak yalnızca MKB görülen ve hem MKB hem de DEHB 
görülen gruplarda saptanmıştır.

• Daha düşük dikkat ve daha yüksek hiperaktivite seviyeleri, birbirlerinden 
bağımsız olarak yalnızca DEHB’ye sahip olma durumuyla ilişkilendirilmiştir; 
fakat dürtüsellik parametresi bu ilişkilendirmede anlamlı bir öngörücülük niteliği 
taşımamıştır.



Sonuçlar

• Ön sonuçlar, MOXO’nun MKB ve/veya DEHB sahibi yetişkinlerin 
performanslarını kontrol grubundaki yetişkinlerin performanslarından ayırt 
edebildiğini göstermiştir.

• MKB ve DEHB; daha düşük dikkat, daha yüksek hiperaktivite ve dürtüsellik 
seviyeleriyle ilişkilendirilmiştir.

• DEHB tanılı bireyler ile diğer psikiyatrik bozukluklara sahip bireyler arasındaki 
farklılıkları araştırmak ve yalnızca MKB, yalnızca DEHB ve hem MKB hem 
DEHB sahibi bireylerin oluşturduğu grupları daha detaylı olarak incelemek için 
daha fazla analiz çalışması yürütülecektir.


