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ÖZET 

Arkaplan: Madde kullanım bozukluklarının (MKB) ve dikkat eksikliği ve hiperaktivite 

bozukluğunun (DEHB) semptomları birbirleriyle fazlasıyla örtüşmektedir. Bu yüzden, MKB 

hastalarında DEHB’nin varlığı sıklıkla gözden kaçmaktadır. 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, DEHB ile komorbiditeye sahip olan ve olmayan MKB hastaları ile 

sağlıklı bireylerde Sürekli Performans Testi kullanılarak dikkat ve inhibisyon niteliklerini 

tanımlamaktır. Dikkat ve inhibisyon alanlarında en şiddetli eksiklikleri yaşayan hastaların 

komorbid hastalar olması beklenmiştir. 

Metodlar: Görsel ve işitsel nitelikte çevresel çeldiricilere sahip olan MOXO Sürekli Performans 

Testi 486 yetişkin bireye uygulanmıştır. Bu bireylerin 172’si sağlıklı, 56’sı yalnızca DEHB 

hastası, 150’si yalnızca MKB hastası ve 108’i ise hem MKB hem de DEHB’ye sahip komorbid 

bireylerdir.  

Bulgular: Sağlıklı kontrol grubunun Sürekli Performans Testi’nde gösterdikleri performanslar, 

üç klinik grubun test performansları ile kıyaslandığında daha iyiydi. Tek istisna, sağlıklı kontrol 

grubunun performansının Zamanlama alanında DEHB hastalarınınkinden farklı olmamasıydı. 3 

klinik grup, testin iki alanında birbirlerinden farklı performanslar sergilediler: (a) DEHB hastaları 

(hem yalnızca DEHB’ye hem de MKB ile komorbiditeye sahip olan hastalar) yalnızca MKB’ye 

sahip olan hastalara göre daha yüksek bir hiperaktivite seviyesi gösterdiler ve (b) DEHB 

hastaları, MKB grubuna (hem yalnızca MKB’ye hem de DEHB ile komorbiditeye sahip olan 

hastalar) kıyasla Zamanlama alanında daha doğru yanıtlar verdiler. 

Sonuç: Sürekli Performans Testi; disinhibisyon, kötü zamanlama ve dikkatsizlik gibi DEHB ile 

ilişkili eksikliklere karşı duyarlıdır. Test, sağlıklı kontrol grubu bireylerini yalnızca DEHB’ye, 

yalnızca MKB’ye ve komorbid halde hem DEHB hem de MKB’ye sahip bireylerden tutarlı bir 

şekilde ayırt edebilmiştir. Bulgularımız, DEHB ile MKB’yi planlama, çalışma belleği, karar 

alma, inhibisyon kontrolü ve dikkat gibi kognitif alanlardaki çoklu sorunlarla ilişkilendiren 

geçmiş çalışmalarla uyumluluk göstermektedir. Üç tanı grubunun kognitif performansları 

arasında tutarlı farklar olmaması; madde kullanma yoğunluğundaki farklılıklar, madde tipi ve 

kullanım süresi gibi çeşitli metodolojik unsurlarla ilişkilendirilebilir. Bulgularımız, motor 

aktivitenin DEHB’nin önemli bir belirteci olduğu görüşünü desteklemektedir. 



GİRİŞ 

 Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), çocukluk döneminde baş gösteren 

nörogelişimsel bir bozukluktur. DEHB, madde kullanım bozukluklarının (MKB) gelişimi ve 

devamlılığına dair yüksek bir risk ile ilişkilendirilmektedir [1, 2]. Söz konusu risk, DEHB tedavi 

edilmediğinde daha da artmaktadır [3, 4]. Çalışmalar, MKB hastası adolesanlar ve yetişkinlerde 

yüksek bir DEHB prevalansı olduğunu göstermektedir. Örneğin, geniş boyutlu bir uluslararası 

çalışma, tedavi alan MKB hastalarının %40’ında DEHB’nin varlığını doğrulamıştır [5]. Buna 

benzer bir şekilde, retrospektif [6] ve prospektif çalışmalar (meta-analiz için bkz: [1, 7]) DEHB 

hastası çocukların, sağlıklı çocuklara kıyasla nikotin, alkol, kenevir, kokain ve diğer madde 

kullanım bozuklukları geliştirme oranlarının çok daha fazla olduğunu ortaya koymaktadır. 

 DEHB ve MKB arasındaki sebep-sonuç ilişkisi hakkında çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. 

Genel olarak DEHB ve MKB genetik vulnerabiliteler, yapısal anormaliteler ve fonksiyonel 

eksiklikler yönünden benzerlik göstermektedir [8, 9]. Bazı gelişimsel modellere göre, çocukluk 

ve yetişkinlik dönemlerindeki disinhibisyon, erken başlangıçlı uyuşturucu kullanımı ve bunu 

takip eden bağımlılık dönemi arasındaki bağlantılar, inhibitör kontroldeki bozuklukların farklı 

aşamalarını veya spesifik görünümlerini temsil etmektedir [10, 11]. Fakat, diğerleri, çocukluk 

döneminde görülen DEHB’nin tipik özelliklerinin (çalışma belleğinde, motor fonksiyonlarda ve 

inhibisyon kontrolünde sorunlar) öngörücü niteliğini sorgulamışlar ve bunun yerine MKB için 

potansiyel risk faktörleri olarak tanımlanan emosyonel ve viseral yanıtlarla ilişkilendirilen 

yönetici fonksiyonların önemini vurgulamışlardır [12]. Buna ek olarak, nörogörüntüleme 

çalışmalarının yakın bir zamanda yapılan sistematik bir taraması, yalnızca inhibitör kontroldeki 

bozuklukların şiddeti yerine, inhibitör kontrol ağı ve motivasyon-ödül işleme ağının arasındaki 

dengesizliğin DEHB ile MKB arasındaki neden-sonuç ilişkisinin muhtemel sebebi olduğunu öne 

sürmektedir [8]. Bir başka hipotez, disinhibitör kontrol bağlamında ortaya çıkan MKB’nin, 

spesifik olarak erken başlangıçlı davranışsal problemlerle ilişkilendirilen genel MKB’nin ayrı bir 

varyantı olduğunu ileri sürmektedir [13]. 

 Yetişkin DEHB hastalarındaki kognitif bozukluklar üzerine çeşitli çalışmalar yapılmıştır. 

Ancak, MKB ile komorbiditeye sahip DEHB hastalarının kognitif profilleriyle ilgili bilinenler ve 

MKB ile DEHB komorbiditesine sahip hastaların yalnızca DEHB ve yalnızca MKB hastası 

bireylerden çok daha şiddetli bir bozukluk gösterip göstermedikleriyle ilgili bilinenler de oldukça 

azdır. Kokain bağımlısı hastalarda DEHB varlığının yalnızca MKB’ye [14, 15] ve yalnızca 

DEHB’ye sahip [6, 17] hastalara göre daha yüksek dürtüsellik düzeyleriyle 

ilişkilendirilebileceğine dair kanıtlar bulunmaktadır. Örneğin, Crunelle ve arkadaşları [16], 

komorbid kokain bağımlılığına sahip olan DEHB hastalarının, kokain bağımlılığına sahip 

olmayan DEHB hastaları ve sağlıklı kontrol grubuna kıyasla çok daha yüksek motor ve kognitif 

dürtüsellik düzeyleri gösterdiğini ortaya koymuştur. Bölünmüş dikkat (Trail Making testi), 

enterferans (Stroop testi), çalışma belleği (n-back testi) ve zaman röprodiksiyonu (time 

reproduction testi) gibi diğer bilişsel testlerde herhangi bir grup farkına rastlanmamıştır. Bunun 

aksine, Stevens ve ark. [14] kokain bağımlılığına sahip olan DEHB hastaları ve kokain 



bağımlılığına sahip olmayan DEHB hastaları arasında davranışsal dürtüsellik yönünden herhangi 

bir fark bulamamıştır. Yine de, kokain bağımlılığına sahip olan DEHB hastaları, kokain 

bağımlılığına sahip olmayan DEHB hastalarına göre dürtüselliği ölçen Delay Discounting 

testinde daha kötü bir performans sergilemişlerdir. Crunelle ve ark. [16] da Delay Discounting 

testinde yalnızca DEHB hastalığına sahip olan bireylerden ziyade kokain bağımlılığına da sahip 

olan DEHB hastalarının dürtüsel performans sergilediğini vurgulamışlardır. Buradan hareketle, 

gözlemlenen dürtüselliğin kokain bağımlılığı ve DEHB komorbiditesinin ayırt edici bir 

karakteristik özelliği olduğunu ileri sürmüşlerdir. Farklı çalışmalar tarafından ileri sürülen bu 

bulguların tutarsızlığı; çalışma gruplarının sınırlı boyutları, farklı klinik çalışma gruplarının 

varlığı, katılımcılara verilen görevlerin gerektirdiklerinin birbirlerinden farklı oluşu ve bireyin 

kendisi hakkında rapor verdiği durumların sınırlı güvenilirliği gibi metodolojik unsurlara 

atfedilebilir [14]. Dolayısıyla, kötü kognitif performansın spesifik olarak bir MKB ve DEHB 

komorbiditesinin varlığıyla mı ilişkilendirilmesi gerektiği, yoksa MKB ve DEHB’nin hastaların 

zaten kötü olan kognitif performansının üzerine yalnızca ek bir etki mi koyduğu sorusu hala 

varlığını korumaktadır [18]. 

 

Bizim Çalışmamız 

 Kavramsal ve metodolojik kısıtlamalardan dolayı, MKB hastalarında DEHB tanısında 

engellerle karşılaşılmaktadır. Madde kullanımının bazı formları, DEHB semptomlarınınkine 

benzer semptomlar üretebilmektedir (dikkat ve çalışma belleğinde eksiklikler, zihinsel işlemlerin 

yavaşlaması, dürtüsellik gibi). Bu da, MKB hastalarına yanlış bir DEHB tanısı konulması riskini 

arttırmaktadır. Bunun sonucunda, tedaviye başlanmadan önce tanısal olarak bir kesinliğe 

ulaşabilmek oldukça zor bir hale gelmektedir [19]. Şu ana kadar, bireyin kendisini raporlamasına 

dayanan herhangi bir DEHB ölçütü, DEHB ve MKB komorbiditesine sahip bir popülasyon için 

yeterli derecede ölçücü bulunmamıştır. DEHB’ye sahip olan hastalardan %20-40 kadarı da 

yalnızca tek bir DEHB tarayıcı ölçütün kullanımı durumunda kaçırılmaktadır [20–22]. Yakın bir 

zamanda, Luderer ve ark. [22] Erişkin DEHB Kendi Bildirim Ölçeği (ASRS) ve Conner’s 

ASRS’nin duyarlılıklarının, bu testler için belirlenen eşiklerin altında kaldığını bildirmişlerdir 

(sırasıyla %57.1 ve %70.6). Bu da, bireylerin kendilerini raporladıkları durumlarda yalancı 

negatif sonuç alınması oranının yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Kendi bildirim 

ölçeklerinde DEHB semptomlarının gerçekte olduklarından daha az rapor edilmesi, DEHB ile 

ilişkilendirilen kısıtlı kavrayış, düşük farkındalık ve yaşanan güçlüklerin DEHB ile ilgili 

bozukluklarla ilişkilendirmesinde zorluk çekmek gibi durumlara atfedilebilir [23, 24]. 

 Bu çalışmanın amacı, MKB hastalarında DEHB kendi bildirim ölçeklerinin yetersiz 

kaldığı durumların üstesinden gelebilmek için bir Sürekli Performans Testi (CPT) kullanarak 

yalnızca DEHB hastası olan bireylerde, yalnızca MKB hastası olan bireylerde, sağlıklı bireylerde 

ve MKB ile DEHB komorbiditesinin görüldüğü bireylerde çeşitli nörokognitif fonksiyonları 

araştırmaktır. CPT, DEHB ile ilişkili kognitif bozuklukları değerlendirmek için günümüzde en 



sık kullanılan araçtır [25]. Bu bozukluklar arasında reaksiyon zamanı, tutarlılık, vijilans, 

inhibisyon kontrolü ve motor aktiviteye dair bozukluklar sayılabilir. Tipik olarak, DEHB hastası 

bireyler sağlıklı bireylere kıyasla uyarıcıları kaçırmaya dair ve uyarıcıları yanlış gruplandırmaya 

dair hataları daha sık yapmakta ve tepki zamanında farklılıklar göstermektedir [26]. Ancak, 

DEHB ve MKB komorbiditesine sahip bireyler hakkında elimizde bulunan bilgiler oldukça 

kısıtlıdır. MKB ve DEHB komorbiditesini araştıran az sayıdaki çalışmalardan birinde, Ginsberg 

ve ark. [27] DEHB ve MKB komorbiditesine sahip mahkumların yalnızca DEHB hastası olan 

mahkumlara ve diğer psikiyatrik bozukluklara sahip olan mahkumlara kıyasla daha düşük bir 

CPT performansı sergilediğini göstermiştir. Bu bulgular, MKB’nin DEHB ile ilişkili kognitif 

bozuklukları daha da karmaşıklaştırabileceğini ortaya koymaktadır. 

 Çalışmamızda, yalnızca MKB’ye sahip olan hastaların CPT performanslarının yalnızca 

DEHB hastası olan bireylerin, MKB ile DEHB komorbiditesine sahip olan bireylerin ve sağlıklı 

bireylerin performanslarından ayırt edilip edilemeyeceğini araştırdık. Beklentimiz, komorbidite 

bulunan grupta gözlenecek olan bozukluklarının en şiddetli düzeydeki bozukluklar olacağıydı. 

 

MATERYAL VE METOD 

 

Katılımcılar ve Prosedür 

  

 Çalışmamız, Avustralya (n=106), Macaristan (n=146), İsrail (n=56) ve Amerika Birleşik 

Devletleri’nden (n=178) toplamda 486 yetişkin bireyin (18-65 yaş) katılımı ile yapılmıştır. 

Katılımcılar, tanısal durumlarına göre birbirinden tamamen farklı dört gruptan birine atanmıştır: 

sağlıklı kontrol grubu (SK: n=172), yalnızca DEHB hastası bireyler (DEHB: n=56), yalnızca 

MKB hastası bireyler (MKB: n=150), ve hem MKB hem de DEHB hastası olan bireyler 

(MKB+DEHB: n=108).  

 Kontrol grubundaki katılımcılar, reklam yoluyla ve sözlü duyurularla toplanmıştır. 

 Dışlama kriterleri şunlardı: (1) madde intoksikasyonu; (2) akut psikiyatrik hastalıklar 

(akut psikotik ya da manik episotlar gibi); (3) şiddetli somatik problemler; (4) katılımcıların 

bilgilendirildiklerine dair onay formunu imzalayamamaları/imzalamayı reddetmeleri. İntoksike 

halde olan ya da şiddetli fiziksel ya da psikolojik problemlere sahip olan hastalardan, çalışmaya 

iyileştikten sonra katılmaları istenmiştir. 

 Veri toplama süreci iki aşamadan oluşmuştur: bir tarama aşaması ve bir de tam 

değerlendirme aşaması. Tarama aşaması sırasında, bağımlılık tedavi merkezine başvuran 

MKB’ye sahip hastaların tümü, kendilerinde yetişkin DEHB’sinin muhtemel varlığına karşı 

taramaya alınmıştır. Tam değerlendirme aşamasında ise, katılımcılar yapılandırılmış mülakatlar 

ile değerlendirilmiş ve kendilerine DEHB ve MKB tanısı konulmuştur. MOXO-CPT de bu 

aşamada kullanılmıştır. 

 Çalışma, Araştırma Etik Kurumları tarafından onaylanmış ve etik standartlara uygun 

olarak yürütülmüştür. Tüm katılımcılar, çalışma hakkında yazılı ve sözlü olarak 



bilgilendirildikten sonra bilgilendirildiklerine dair onay formlarını imzalamışlardır. Her bir 

katılımcıya ilgili masraflar için 20 Avustralya Doları verilen Avustralya haricinde, katılımcılar 

katılımları için herhangi bir ücret almamışlardır. 

 

Araçlar 

 

Tarama Aşaması 

 Bireylerin arkaplanlarına dair değişkenler, bireylerin kişisel bilgileri ve sosyodemografik 

profillerinden oluşmaktaydı (yaş, cinsiyet, evlilik durumu, ülkeleri). MKB ve MKB+DEHB 

gruplarında, bireylerin arkaplanlarına dair bilgiler tarama aşamasında kısa soru formları 

aracılığıyla toplanmıştır. Bu soru formunda, madde kullanımına dair değişkenler de sorulmuştur 

(kullanıma başlanan yaş, kullanım süresi ve o anki kullanım durumu). 

 DEHB semptomları, 18 DSM-IV semptomunun her birine yönelik sorular içeren ASRS V 

1.1. ile değerlendirilmiştir [28]. Çalışmamızda, yetişkin DEHB’sinin varlığı için belirleyici 

nitelik gösteren ilk 6 ölçütü kullandık. Eğer bu 6 ölçütten 4 ya da daha fazlası pozitif ise, daha 

ileri tanısal değerlendirme önerilmiştir. ASRS’ye dayanarak bir DEHB skoru hesaplayabilmek 

için, 0’dan 6’ya kadar kaç ölçütün pozitif olduğunu saydık, buna göre de katılımcıların skorlarını 

0’dan 6’ya kadar puanladık. Genel popülasyonda, ASRS V.1.1’in duyarlılığının %68.7 olduğu ve 

özgüllüğünün %99.5 olduğu tahmin edilmekteydi [28]. Klinik MKB gruplarında, ASRS’nin 

duyarlılık ve özgüllüğü konusunda daha fazla anlaşmazlık mevcuttu [15, 29, 30]. MKB 

hastalarında yapılan geniş ölçekli bir uluslararası çalışma, MKB hastalarının DEHB tarama 

testlerinde pozitif çıkma oranlarının %40.9 olduğunu ortaya koymaktadır. Bu oran, bir ülkeden 

diğerine değişiklik göstermektedir [31]. 

 MKB semptomları, CAGE ile değerlendirilmiştir [32]. CAGE, kısa ve popüler bir tarama 

aracı olup dört farklı sorudan oluşmaktadır: ‘’Hiç içkiyi azaltmayı denediniz mi? İnsanlar hiç 

içmenizle ilgili utanmanıza sebep oldular mı? İçki içtiğiniz için kendinizi hiç suçlu hissettiniz mi? 

Hiç sabah kalktıktan sonra sinirlerinizi yatıştırmak ya da akşamdan kalmalıktan kurtulmak için 

ilk iş olarak içki içtiniz mi?’’. CAGE, diğer tarama araçlarıyla uyumlu korelasyonlar göstermiştir 

ve test-tekrar test güvenilirliğine sahiptir. Madde kullanım bozukluğu ve bağımlılık ölçümü için 

geçerli bir araç olarak görülmektedir [29]. 

 

Tam Değerlendirme Aşaması 

DEHB Tanısı: Tam değerlendirme aşamasında, DEHB tanısı iki araç kullanılarak 

tamamlanmaktadır: DSM-IV için Mini Uluslararası Nöropsikiyatrik Görüşme aracının 5. 

versiyonunun DEHB modülü (MINI-plus 5.0) [33, 34] ve DSM-IV için Conners’ Yetişkinlerde 

DEHB için Tanısal Görüşme (CAADID) [35]. CAADID [35] DSM-IV yetişkin DEHB’sinin 

değerlendirilmesi için kullanılan yarı yapılandırılmış tanısal bir görüşmedir [36, 37]. CAADID’in 

dilinin çevrilmesinde Dünya Sağlık Örgütü’nün araştırma araçlarına dair standartları takip 

edilmiştir [38]; buna uzman paneli, ön test ve kognitif görüşme, ve önceki adımlara dayalı olarak 

final bir versiyonun yapılandırılması örnek verilebilir. DSM-IV kriterlerine göre tanı eşiğinin 



karşılanabilmesi için, dikkatsizlik ve/veya hiperaktivite-dürtüsellik alanlarında 6 ya da daha fazla 

semptoma ihtiyaç duyulmaktadır (Kriter A). Semptomlar 7 yaşından önce başlamış olmalı (Kriter 

B) ve semptomlar en az iki alanda var olmalıdır (Kriter C). 

 MKB tanısı, Alkol Modülü ve MINI-plus 5.0’ın Alkol Dışı Madde Modülü kullanılarak 

doğrulanmıştır [33, 34]. Bu görüşme yoluyla, şimdiki zamana (son 12 ay) ve hayat boyu kullanım 

bozukluğu ve bağımlılığa dair DSM-IV tanıları konulabilmektedir.  

 

 

Katılımcı Grupları 

DEHB grubu: DEHB grubundaki katılımcılar, İsrail’de üçüncü basamak tedavi hizmeti veren bir 

üniversite hastanesinin Nöro-Kognitif Merkezi’nin ayakta tedavi kliniğine başvuran yetişkin 

hastalar arasından seçilmiştir. Bu grup için dışlama kriterleri şunlardır: (1) zihinsel engellilik; (2) 

kronik ilaç kullanımı ve (3) akut psikiyatrik hastalıklar. Bu grup, DSM-IV-TR kriterlerine dayalı 

olarak ve yetkili bir nörolog tarafından muayene edilerek DEHB tanısı almış hastalardan 

oluşmaktadır.  

 

DEHB’ye sahip olan ve olmayan MKB grupları: MKB ve MKB+DEHB gruplarındaki hastalar, 

çeşitli tedavi ortamlarından seçilmiştir. Avustralya ve Macaristan’daki hastalar genel olarak 

kullanım bozukluklarına ya da yalnızca belirli uyuşturucu maddelerin kullanım bozukluklarına 

odaklanan, ya da alkol ve/veya uyuşturucu kullanım bozukluklarına birlikte odaklanan tedavi 

ortamlarından seçilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nde ise hastalar, ayakta veya yatarak 

tedavi imkanı sunan ve yalnızca alkol kullanım bozukluğuna sahip olan hastalara odaklanan 

kurumlardan seçilmiştir. Çalışma süresince uyuşturucu ve alkol tedavi merkezlerine başvurmuş 

olan tüm hastalar çalışmaya katılmaları için davet edilmiştir. Çalışmaya katılmak isteyen hastalar 

ise çalışma için uygun olup olmadıklarının anlaşılabilmesi için değerlendirmeye alınmışlardır. 

MKB grubu, DEHB için test edilip negatif sonuç alınan bireylerden oluşmaktadır. MKB+DEHB 

grubu, tam değerlendirme aşamasında DEHB kriterlerini de sağlayan MKB hastalarından 

oluşmaktadır. 

 

Kontrol grubu: Bu gruba dahil edilme kriterleri şunlardır: (1) ASRS V 1.1 [28]’e dayanarak 

DEHB semptomları için belirlenen klinik eşik noktasının (< 4) altında bir skor alan bireyler ve 

(2) CAGE ölçütüne göre madde bağımlılığı için belirlenen klinik eşik noktasının (<2) altında bir 

skor alan bireyler [32]. 

 

 

MOXO CPT 

Tüm çalışma grupları, MOXO-CPT’nin adolesan ve yetişkin versiyonları kullanılarak 

çalışılmıştır [39]. MOXO-CPT; hekimlerin çocuklar, adolesanlar ve yetişkinlerdeki DEHB’ye 

tanı koyup tedavi edebilmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış, standardize bir bilgisayar 

testidir. Diğer tipik CPTler gibi, MOXO-CPT görevi, katılımcının sürekli bir uyarıcı akışı 



üzerinde dikkatini sürdürebilmesini ve belirli bir uyarıcıya yanıt verebilmesini gerektirmektedir. 

Ancak, görev aynı zamanda ölçülebilir çeldiriciler olarak işlev gören görsel ve işitsel uyarıcıları 

da bulundurmaktadır [40]. 

 

Test uyarıcıları: Hedef olan ve hedef olmayan uyarıcılar çizgi resimlerdir. Herhangi bir harf ya 

da sayı içermezler. 

 

Çeldirici uyarıcılar: MOXO-CPT, görsel ve işitsel nitelikte dikkat dağıtıcı uyarıcılar 

içermektedir. Bunlar, hedef olmayan uyarıcıların bir parçası değillerdir. Çeldiriciler, kısa ve 

animasyon halinde video klipler olup görsel ve işitsel özellikler içerirler. Ayrı ayrı ya da birlikte 

görünebilirler. Tüm çeldiriciler günlük hayattan ögeler içerirler, bu da MOXO-CPT’nin benzersiz 

bir özelliğidir. Toplamda 8 farklı çeldirici bulunmaktadır. Bu çeldiriciler yalnızca görsel (ağlayan 

bir bebek resmi), yalnızca işitsel (ağlayan bir bebek sesi) veya hem görsel hem de işitsel nitelikte 

(ağlayan bir bebek sesi ve resmi) olabilirler. Tüm çeldiriciler 8 saniye boyunca ekranda 

görünmektedir. İki çeldirici arasında, 0.5 saniyelik sabit aralıklar bulunmaktadır. Görsel 

çeldiriciler, 8 farklı uyarıcıdan oluşmaktadır: yanan sigaralar, kavga eden insanlar, ağlayan 

bebek, havlayan köpek, polis arabası, araba freni, dökülen şarap ve para dolu bir çuvaldan 

oluşmaktadır. İşitsel çeldiriciler, 8 farklı görsel çeldiricinin seslerine karşılık gelen çeldiricilerdir 

(örneğin ağlayan bebek sesi ve insan kavgası sesi gibi). Çeldiricilerin ortaya çıkışları, hedef olan 

ya da hedef olmayan uyarıcıların ekranda görünmeleriyle senkronize değildir. Hedef olan ya da 

olmayan uyarıcılar ekrandayken ya da ekran boşken ortaya çıkabilirler. 

 

Test bölümleri: Testin total süresi 18.2 dakikadır. Test, 8 bölümden oluşur ve her bir bölümde 59 

uyarıcı bulunmaktadır (34 hedef ve 25 hedef olmayan uyarıcı). Her bir seferde, uyarıcı (hedef 

olan ya da olmayan) 0.5 saniye, 1 saniye ya da 4 saniye boyunca gösterilmektedir. Bu süreyi, 

ekranın aynı süre boyunca boş kaldığı bir ‘’boşluk’’ periyodu takip etmektedir (Şekil 1). 

Uyarıcılar ve ekranda görünme süreleri her bir bölüm için aynıdır, fakat, bölümler birbirlerinden 

çeldiricilerin tipi yönüyle ayrılmaktadır: 1. ve 8.bölümler herhangi bir çeldirici içermemekte ve 

yalnızca hedef olan ve hedef olmayan uyarıcıları içermektedir. 2. ve 3. bölümlerde yalnızca 

görsel nitelikte çeldiriciler, 4. ve 5. bölümlerde yalnızca işitsel nitelikte çeldiriciler, 6. ve 7. 

bölümlerde ise işitsel ve görsel çeldiricilerden oluşan bir kombinasyon gösterilmektedir. 

Çeldiricilerin sırası ve kesin pozisyonları her bir bölüm için sabittir. Tek numaralı bölümlerde, 

çeldirici uyarıcıların miktarı artmaktadır. İkinci, dördüncü ve altıncı düzeylerde ise tek seferde 

yalnızca bir çeldirici sunulmaktadır. Üçüncü, beşinci ve yedinci bölümlerde ise 2 çeldirici aynı 

anda birlikte sunulmaktadır. 

 

Performans alanları: MOXO-CPT, bireylerin dört farklı alandaki performanslarını ölçmektedir 

(performans alanlarının daha detaylı bir tanımı için Ek 1’e bakınız).  

 

Dikkat: Hedef uyarıcının ekranda olduğu süre boyunca, ya da bu süreyi takip eden boşluk 

periyodu boyunca verilen doğru yanıtların sayısı (hedef uyarıcı görüldüğünde tuşa basabilme). 



Hedef uyarıcıların toplam sayısı ile doğru yanıtların sayısı arasındaki fark, uyarıcıları kaçırma 

yoluyla yapılan hataların sayısını vermektedir. 

 

Zamanlama: Hedef uyarıcı ekrandayken verilen doğru yanıtların sayısıdır. 

 

Dürtüsellik: Hedef olmayan bir uyarıcı ekrandayken, bu uyarıcıya sanki hedef uyarıcıymış gibi 

verilen yanlış gruplandırma tipi yanıtlardır. 

 

Hiperaktivite: Dürtüsel yanıt olarak nitelendirilmeyen tüm yanlış gruplandırma hatalarıdır (çoklu 

yanıt verme, rastgele tuşlara basma gibi). 

 

 

 
 

Şekil 1:Test süresinin gösterimi. Hedef olan ve hedef olmayan uyarıcılar 500, 1.000 veya 4.000 

ms boyunca gösterilmektedir. Her bir uyarıcının ekranda kaldığı süreyi, bu süreye eşit bir boşluk 

süresi takip etmektedir. Uyarıcılar, kendilerine verilen yanıttan bağımsız olarak ekranda 

kalmaları planan süre boyunca ekranda kalmaktadır.  

 

Veri Analizi 

 Çalışma grupları arasında sürekli değişkenler için varyans analizi (ANOVA) ve kategorik 

değişkenler için ise chi-square testleri kullanılmıştır.  

 CPT performansındaki grup farklarını test etmek amacıyla, eşdeğişkenliğin çokdeğişkenli 

analizini yaptık. Grup bağımsız değişken olarak, yaş ve cinsiyet eşdeğişkenler olarak, MOXO-

CPT’nin dört alanı da bağımlı değişkenler olarak alındı. Son olarak, görev süresince dört farklı 

çalışma grubunun zaman faktörlerinden birbirlerinden farklı yönlerde etkilenip etkilemediğini 

incelemek istedik. Bu amaçla ANOVA kullanılarak iki yönlü tekrarlı ölçümler yapıldı. Test 

bölümleri (ilk ve son) ve CPT indeksi denek içi faktörler olarak alındı. Katılımcı grupları ise 

denekler arası faktör olarak alındı. Çeşitli tanı gruplarında zamanın etkisine dair farklı paternlerin 

varlığına ilişkin kanıt sağlayabileceği düşünüldüğünden test bölümü ve katılımcı grupları 



arasındaki iki yönlü etkileşim araştırıldı. Tüm çok değişkenli analizlerden sonra Tukey çoklu 

karşılaştırma testi ile post-hoc analizler yapıldı. Cohen’in etki büyüklüğü testi (d) gruplar 

arasındaki anlamlı farkların bulunabilmesi için hesaplandı. Etki büyüklüğü için belirlenen norm 

değerleri şunlardı: küçük=0.20; orta=0.50; büyük=0.80. Anlamlılık seviyesi 2 yönlü α < 0.05 

olarak belirlendi. Tüm analizler, Windows SPSS yazılımın 25. versiyonu ile tamamlandı. 

 

BULGULAR 

 Tablo 1, farklı çalışma grupları için demografik değişkenleri göstermektedir. Cinsiyet, 

ülke ve yaş dağılımlarının gruplar arasında dengeli olmadığı görülebilir. Sağlıklı kontrol 

gruplarında, klinik gruplara göre daha çok kadın bulunuyordu. Buna ek olarak, Tukey post hoc 

analizi, MKB grubunun katılımcılarının diğer üç gruptan önemli düzeyde daha yaşlı olduğunu 

gösteriyordu. DEHB grubunun katılımcılarının ise diğer üç grubun katılımcılarına göre önemli 

seviyede daha genç olduğu görüldü. Gruplar arasında ülke bazındaki dağılım dengesiz 

olduğundan, ülkelerin kendi içlerinde de MOXO’nun ölçtüğü dört alana dair grup içi 

korelasyonlar değerlendirildi. Bu, grup içi korelasyon koefisyanlarının hesaplanması ile yapıldı. 

Grup içi korelasyon koefisyan değerleri, MOXO’nun tüm ölçüm alanları için oldukça düşüktü 

(Dikkat alanı için 0.02; Zamanlama alanı için 0.053; Hiperaktivite alanı için 0.006; Dürtüsellik 

alanı için 0.004). Bu da, grup etkilerini belirlemek için yaptığımız analizlerde bu faktörün dikkate 

alınmasının gerekmediğini gösteriyordu [41]. Ülkelerden birinin (İsrail) yalnızca bir grupta var 

olduğu dikkate alındığında, MANOVA modeliyle ülke faktörünün grup ve MOXO alanlarıyla 

kovaryansının kontrol edilebilmesi mümkün olmadı.  

 Tablo 2, MOXO-CPT performansının klinik tanılara göre gruplandırılmış halini 

göstermektedir. MANOVA, gruplar arasında MOXO’nun ölçtüğü dört alan için de istatistiksel 

olarak anlamlı farklılıklar göstermiştir: Dikkat alanında F(3, 482) = 9.19, p < 0.001; Zamanlama 

alanında F(3, 482) = 11.33, p = 0.002; Hiperaktivite alanı için F(3, 482) = 5.04, p = 0.002; ve 

Dürtüsellik alanı için F(3,482) = 4.98, p < 0.001. Tukey post hoc testi, sağlıklı kontrol grubunun 

CPT performansının MOXO-CPT’nin ölçtüğü tüm performans alanlarında diğer üç klinik grubun 

performansından daha iyi olduğunu göstermiştir. Buna dair tek istisna, sağlıklı kontrol grubunun 

Zamanlama alanında DEHB grubunun gösterdiği performanstan anlamlı düzeyde farklı bir 

performans göstermemiş olmasıydı. Üç klinik grup da birbirinden MOXO testinin ölçtüğü iki 

farklı alanda ayrılıyordu. İlk olarak, DEHB hastalarının (yalnızca DEHB hastası olan ya da MKB 

ile komorbiditeye sahip olan) yalnızca MKB hastası olan bireylere göre daha yüksek düzeyde 

hiperaktivite gösterdiğini belirledik. İkinci olarak, DEHB hastalarının MKB gruplarına (yalnızca 

MKB hastası olan ya da DEHB ile komorbiditeye sahip olan) kıyasla doğru zamanda verdikleri 

yanıtların daha fazla olduğunu belirledik. Etki büyüklükleri, Cohen’s d testi ile belirlendi (Tablo 

3). Görülebileceği gibi, Cohen d testi, tüm etki türleri için tutarlı düzeyde büyük etki boyutlarının 

varlığını belirlemiştir (0.35–0.74). En büyük ve anlamlı grup farkları, sağlıklı kontrol grupları ile 

DEHB grubu arasında ve Hiperaktivite ile Dürtüsellik alanlarında bulunmuştur (sırasıyla d = 0.74 

and d = 0.66). Bunu, sağlıklı kontrol grubu ile MKB grubu (d = 0.62) ve MKB+DEHB grubu (d 

= 0.58) arasındaki Dikkat alanındaki grup farklılıkları takip etmiştir. 



 Dört farklı çalışma grubunun görev sırasında zamna faktöründen etkilenip etkilemediğini 

araştırmak adına, iki yönlü tekrar ölçümlü ANOVA’yı kullandık. Sonuçlar, görev üzerinde 

anlamlı bir zaman etkisi olduğunu gösteriyordu (Wilks’ Lambda = 0.238, F(1, 480) = 1,532.63, p 

<0.0001). Daha da önemlisi, çalışma grupları ile zaman etkisi arasında (Wilks’ Lambda = 0.928, 

F(3,480) = 12.43, p < 0.001) ve zaman etkisi ile CPT’nin ölçtüğü alanlar arasında (Wilks’ 

Lambda =0.977, F(3, 478) = 3.70, p = 0.012) anlamlı etkileşimler bulunuyordu. Zaman, CPT’nin 

ölçtüğü alanlar ve katılımcı grupları arasındaki üç yönlü etkileşim ise anlamlı bulunmadı (Wilks’ 

Lambda = 0.980, F(9,1,163.48) = 1.09, p = 0.37). Denekler arası analizde guplar için anlamlı bir 

etkiye rastlanmadı F(3, 480) = 0.77, p =0.51). Zaman faktörü ve katılımcı grupları arasındaki 

etkileşimi daha iyi anlayabilmek için, dört farklı çalışma grubunu CPT’nin ölçtüğü her bir alan 

için testin ilk ve son bölümü arasında çokdeğişkenli kovaryans analizi kullanarak karşılaştırdık. 

Bulgular, test süresi ilerledikçe CPT’nin ölçtüğü Zamanlama alanında gruplar arasında anlamlı 

farklılıkların ortaya çıktığını göstermektedir (F(3, 486) =5.37, p = 0.001). Dürtüsellik alanında da 

gruplar arasında test süresi ilerledikçe anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır (F(3, 486) =3.02, p = 

0.03). Dikkat alanında (F(3, 486) = 0.82, p = 0.48) ve Hiperaktivite alanında (F(3, 486) = 0.59, p 

= 0.62) ise test süresi ilerlemesiyle performans arasındanlamlı bir fark bulunmamıştır. Tukey post 

hoc testi, DEHB hastalarının sağlıklı kontrol grubuna kıyasla test süresi geçtikçe daha az doğru 

zamanlama içeren yanıtlar verdiğini ve daha fazla dürtüsel yanıt verdiğini göstermiştir. Sağlıklı 

kontrol grubu ve MKB hastaları (yalnızca MKB hastası olan ve DEHB ile komorbiditeye sahip 

olan; Tablo 3) arasında test süresinin geçmesine dayalı herhangi bir fark bulunmamıştır. Tablo 

3’te görülebileceği gibi, Cohen’s d testi tüm anlamlı etki türleri için tutarlı şekilde geniş etki 

büyüklükleri saptamıştır (0.34–0.51). 

 

Tablo 1: Katılımcıların demografik değişkenleri 

 

 Kontrol (0) 

(n=172), n(%) 

DEHB (1) 

(n=56), n(%) 

MKB (2) 

(n=150), n(%) 

MKB+DEHB 

(n=108), n(%) 

Grup farklılıkları 

Cinsiyet      

Erkek 79 (45.9) 34 (60.7) 100 (66.7) 61 (56.5) χ2 (3) = 14.53** 

Kadın 93 (54.1) 22 (39.3) 50 (33.3) 47 (43.5)  

Ülke      

Avustralya 50 (29.1) 0 (0) 33 (22) 23 (21.10) χ2 (9) = 502.75*** 

Macaristan 63 (36.63) 0 (0) 58 (38.67) 25 (22.9)  

İsrail 0 (0) 56 (100) 0 (0) 0 (0)  

ABD 59 (34.3) 0 (0) 59 (39.3) 60 (55.04)  

Ortalama yaş 

(standart sapma) 

32.79 (12.04) 27.86 (9.27) 39.41 (10.42) 33.42 (9.82) F(3, 482) = 18.69*** 

1 < 0, 3 < 2 

 

* p < 0.05. 

** p < 0.01. 

*** p < 0.001. 

DEHB: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu; MKB: Madde kullanım bozukluğu. 



Tablo 2: MOXO-CPT performansında grup farklılıkları 

 

MOXO-CPT 

parametresi 

Kontrol (0) 

(n=172), ortalama 

(standart sapma) 

DEHB (1) 

(n = 56), 

ort. (ss) 

MKB (2) 

(n = 150), 

ort. (ss) 

MKB+DEHB 

(3) 

(n = 108), 

ort. (ss) 

F(3, 482) Anlamlı grup farklılıkları 

(Tukey post hoc analizi) 

Dikkat 268.27 (10.20) 261.75 

(21.15) 

259.34 

(17.73) 

259.80 

(17.78) 

9.19*** 0 > 1, 2, 3 

Zamanlama 223.32 (34.18) 217.93 

(37.88) 

203.44 

(40.26) 

209.84 

(40.00) 

11.33*** 0, 1 > 2, 3 

Hiperaktivite 5.80 (10.31) 20.68 

(26.51) 

18.42 

(43.33) 

22.17 (64.76) 5.04** 0 < 2 < 1, 3 

Dürtüsellik 9.81 (9.20) 17.38 

(13.46) 

15.97 

(13.86) 

18.65 (18.04) 4.98*** 0 < 1, 2, 3 

Test süresi 

ilerledikçe 

Dikkat 

–0.26 (1.63) 0.25 (2.39) 0.17 (3.92) 0.07 (2.55) 0.82  

Test süresi 

ilerledikçe 

Zamanlama 

–2.22 (3.67) –0.15 

(4.47) 

–0.91 

(4.68) 

–0.78 (4.72) 5.37** 0 < 1 

Test süresi 

ilerledikçe 

Hiperaktivite 

0.74 (1.54) 1.00 (3.57) 0.19 (3.33) 0.68 (6.28) 0.59  

Test süresi 

ilerledikçe 

Dürtüsellik 

0.53 (1.53) 1.36 (2.54) 0.87 (2.06) 1.00 (2.53) 3.02* 0 < 1 

 

* p < 0.05. 

** p < 0.01. 

*** p < 0.001. 

Dikkat ve Zamanlama alanlarında yüksek skorlar alınması, iyi bir performans düzeyine 

işaret eder. Hiperaktivite ve Dürtüsellik alanlarında yüksek skorlar alınması ise bu alanlardaki 

problemlere işaret etmektedir. 

Test süresi ilerledikçe performans alanlarının seyri, her bir CPT alanı için ilk bölüm ile 

son bölüm arasındaki fark hesaplanarak belirlenmiştir. Dikkat ve Zamanlama alanlarında yüksek 

skorlar alınması, bu alanlardaki CPT performansının zaman içinde bozulduğunu göstermektedir. 

Dürtüsellik ve Hiperaktivite alanlarında yüksek skorlar alınması ise bu alanlardaki CPT 

performansının zaman içinde olumlu yönde ilerlediğini göstermektedir (testin son bölümünde, ilk 

bölümüne göre hiperaktif ve dürtüsel performansta azalma). 

DEHB: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu; MKB: Madde kullanım bozukluğu. 

 

 

 



Tablo 3: Tüm gruplar için etki büyüklüğü (Cohen d) ölçümleri 

 

 DEHB vs. 

kontrol 

MKB vs. kontrol DEHB+MKB vs. 

kontrol 

MKB vs. DEHB+MKB 

Dikkat  0.40 0.62 0.58 0.02 

Zamanlama 0.15 0.53 0.36 0.16 

Hiperaktivite 0.74 0.40 0.35 0.07 

Dürtüsellik 0.66 0.52 0.62 0.17 

Test süresi ilerledikçe 

Dikkat 

0.25 0.14 0.15 0.03 

Test süresi ilerledikçe 

Zamanlama 

0.51 0.31 0.34 0.03 

Test süresi ilerledikçe 

Hiperaktivite 

0.10 0.21 0.01 0.10 

Test süresi ilerledikçe 

Dürtüsellik 

0.40 0.19 0.22 0.06 

 

DEHB: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu; MKB: Madde kullanım bozukluğu. 

 

 

TARTIŞMA 

 Çalışmamızda yalnızca DEHB’ye sahip olan hastaların, yalnızca MKB’ye sahip olan 

hastaların, MKB ile DEHB komorbiditesine sahip olan hastaların ve sağlıklı kontrol grubunun 

arasındaki farklılıkları araştırabilmek için bir CPT’yi kullandık. Genel olarak, bulgularımız 

MOXO-CPT’nin sağlıklı kontrol grubunu tüm CPT alanlarında yalnızca DEHB’ye sahip olan 

hastalardan, yalnızca MKB’ye sahip olan hastalardan ve DEHB ile MKB komorbiditesine sahip 

olan hastalardan ayırabildiğini gösterdi. Üç klinik grup da uyarıcıya karşı daha az dikkatliydi ve 

sağlıklı kontrol grubuna göre daha kötü zamanlı yanıtlar verdiler. Hastalar, sağlıklı kontrol 

grubundakilere göre daha fazla dürtüsel ve hiperaktif yanıtlar da verdiler. Ancak, üç klinik grup 

arasında tutarlı bir CPT performansı farkı bulunamadı. Bu bulgular, MOXO-CPT’nin DEHB ile 

ilişkili disinhibisyon, kötü zamanlama ve dikkatsizlik gibi bozukluklara karşı duyarlı olsa da; 

yetişkin DEHB’sine, MKB’ye veya her ikisine karşı özgüllükten yoksun olduğunu 

göstermektedir. Bulgularımız, hem DEHB’yi hem de MKB’yi planlama, çalışma belleği, karar 

alma, inhibisyon kontrolü ve dikkat gibi kognitif alanlardaki çoklu bozukluklarla ilişkilendiren 

geçmiş çalışmaların bulgularıyla uyumluluk göstermektedir [42–44]. Ancak, yalnızca DEHB ya 

da yalnızca MKB hastalarına kıyasla, DEHB ile MKB komorbiditesine sahip olan hastaların 

özellikle dürtüsellik alanında olmak üzere kognitif alanlarda daha yüksek seviyede bozukluklar 

gösterdiğine işaret eden geçmiş çalışmaların aksine [14, 16, 17], biz üç klinik grup arasında 

kognitif performansa dair farklara rastlamadık. Çalışmamızın bulgularının bu noktada geçmiş 

çalışmaların bulgularından farklılık göstermesi, çalışma gruplarının heterojenliğine, madde 

kullanımının çeşitli yönlerine (çalışmamız farklı maddeler kullanan katılımcıları içermiş ve 

yalnızca kokain kullanan katılımcıları incelememiştir) ve katılımcıların alkolden uzak durma 



sürelerinin farklılığına atfedilebilir. Buna alternatif olarak, tüm klinik gruplardaki katılımcılar 

dikkat ve inhibitör kontrolde bozukluklara sahip olduğundan, gruplar arasında anlamlı farkların 

eksikliği CPT performansındaki taban ve tavan etkilerini yansıtıyor olabilir. 

 İlginç bir biçimde, klinik gruplar birbirlerinden Hiperaktivite alanında farklılık 

gösterdiler. Yani, DEHB’ye sahip olan hastalarda (yalnızca DEHB hastası olan ya da MKB ile 

komorbiditeye sahip olan bireyler) yalnızca MKB’ye sahip olan hastalara göre hiperaktif 

yanıtların sayısı anlamlı ölçüde daha fazlaydı. Bu bulgu, motor aktiviteyi DEHB’yi öngören en 

önemli belirteç olarak niteleyen geçmiş çalışmaların bulgularıyla uyumluluk göstermektedir [45, 

46]. Örneğin, CPT ve hareket izleyici bir sistemi kombine eden bir yapıya sahip olan Quantified 

Behavior Test Plus’ı kullanan Lis ve ark. [45], sağlıklı kontrollere göre DEHB grubunda 3.5 kat 

daha fazla motor aktivite bulunduğunu tespit etmiştir. Bu grup farklılıkları, test süresi ilerledikçe 

daha da belirginleşmektedir. Aynı kognitif görevi kullanarak, Edebol ve ark. [47], objektif motor 

aktivitesinin DEHB grubu ile bipolar II bozukluğa ya da bipolar kişilik bozukluğuna sahip olan 

klinik kontrol grubundaki bireyler arasındaki en önmeli davranışsal fark olduğunu saptamıştır. Bu 

da, objektif hiperaktivite ölçütlerinin DEHB ve kontrol grupları arasında dikkat ve dürtüsellik 

testlerine kıyasla daha etkili bir ayırt etme aracı olduğunu göstermektedir. 

 Dört CPT alanındaki ortalama performansların yanında, çalışmamız test süresi ilerledikçe 

dört çalışma grubunun performanslarında değişme olup olmadığını da araştırmıştır. CPT testleri 

ve CPT olmayan testlerle yapılan geçmiş çalışmalar, DEHB hastalarının kognitif 

performanslarının test süresi ilerledikçe bozulduğunu, bunun da muhtemelen yönetici kaynaklar 

ve motivasyonun bozulmasından dolayı meydana geldiğini ileri sürmektedir [44,48, 49]. 

Bulgularımız, test süresinin CPT performansı üzerindeki etkisinin katılımcı grubunun türüne ve 

CPT alanına göre farklılık gösterdiğine işaret etmektedir. Spesifik olarak, sağlıklı kontrol 

gruplarına kıyasla, DEHB grubunun test süresi ilerledikçe daha kötü zamanlı yanıtlar verdiğini ve 

daha dürtüsel yanıtlar verdiğini bulduk. Sağlıklı kontrol grubundaki bireyler ve MKB hastası olan 

bireyler (yalnızca MKB hastası olan veya DEHB ile komorbidite gösteren) üzerinde test süresinin 

ilerlemesinin bir fark yaratmadığını saptadık. Tanı gruplarında ve CPT alanları arasında test 

süresinin tutarlı bir etkisini bulamamış olmamız, MOXO-CPT’nin kompleks kognitif yapısını 

yansıtıyor olabilir. Geçmiş çalışmalar, sürdürülebilir dikkatin DEHB hastası çocuklar ve 

adolesanlarda görev gerektirmelerinin karmaşıklaşmasıyla birlikte zaman içinde düştüğünü 

göstermiştir [50, 51]. Örneğin, Huang-Pollock ve ark. [52] DEHB hastalarının zaman içinde 

performanslarının düşmesinin duyusal uyarıcıların kullanılması durumunda (uyarıcıların fiziksel 

karakterlerinin farklı farklı olması) kognitif uyarıcılara kıyasla (alfanumerik semboller gibi)  daha 

da belirgin hale geldiğini ileri sürmüşlerdir. Bunun nedeni de, duyusal uyarıcıların bu bireyler 

için daha fazla efor gerektirmesidir. Çalışmamızda kullanılan CPT, temel olarak duyusal 

uyarıcıları içermektedir (2 farklı iskambil kartını birbirinden ayırt etmek gibi) ve çoklu dikkat 

kaynakları gerektirmektedir (uyarıcılar arası zaman aralıkları, yüksek çeldirici yükü, ekolojik 

olarak geçerli çeldiriciler ve çoklu lokasyon ve uyarıcı tipi kullanımı). Fakat, CPT performansı 

üzerinde zamanın etkisi, testin hiçbir zaman çeldirici bulundurmayan ilk ve son bölümlerinin 

ortalama farkına göre hesaplanmıştır. Bu iki bölümün testin diğer bölümlerine göre daha az 

kognitif  gerektirmeye sahip olması, sağlıklı kontrol grubunun ve diğer üç tanısal grubun neden 



test süresinin ilerlemesine karşı verdikleri yanıtlarda birbirlerinden tutarlı olarak farklılık 

göstermediğini açıklayabilir. Bu soruya cevap alınabilmesi için uyarıcıların daha dengeli 

dağıldığı bir görev tipi tercih edilebilir. DEHB hastalarının neden diğer klinik gruplara göre test 

süresinden daha çok etkilendikleri kesin olarak bilinmemektedir. Geçmiş bir çalışma, 

MKB+DEHB hastalarına kıyasla, yalnızca DEHB hastası olan bireylerin zamana bağlı görevlerde 

daha yavaş olduklarını göstermiştir. Bu çalışma, distraktibiliteden kaynaklı hatalarını 

azaltabilmek için DEHB hastalarının psikomotor hızlarını azaltmayı bir strateji olarak 

kullandıklarını göstermiştir [17]. Bu durum, DEHB hastalarının neden test süresi ilerledikçe 

Zamanlama alanında daha düşük performans gösterdiklerini açıklamak için kullanılabilir. Fakat, 

DEHB hastalarının neden test süresi ilerledikçe daha fazla dürtüsel hatalar yaptıkları ve neden 

MKB+DEHB grubunun benzer hatalar göstermediği açıklanamamaktadır. 

 Çalışmamızın belli alanlardaki kısıtlamaları da dikkate alınmalıdır. Bu kısıtlamalardan 

ilki; katılımcılar hakkında MKB şiddeti, kullanılan ana madde, DEHB prezantasyonu gibi kişisel 

ve klinik özelliklere dair bilginin kısıtlı oluşuydu. DEHB prezantasyonunun, hem CPT 

performansıyla [51] hem de madde kullanımıyla [53] ilişkili olduğu gösterilmiştir. Spesifik 

olarak MKB’nin, DEHB’nin dikkatsiz tipinden ziyade DEHB’nin hiperaktif-dürtüsel tipi [54] ya 

da kombine [55] tipiyle tutarlı olarak ilişkilendirilebileceği gösterilmiştir. DEHB grubunun ikinci 

kısıtlaması ise yalnızca İsrailli hastaları içermesidir. İsrail’de görülen DEHB tanılarının oranında 

önemli bir artış görülmektedir. Bu, muhtemelen hekimlerin ve ebeveynlerin DEHB 

semptomatolojisiyle ilgili bilgilerinin ve tedaviden alınan verimin artmasıyla ilgilidir [56]. Bu 

çalışmadaki DEHB grubu, DEHB şiddeti daha düşük bireylerden oluşmuş olabilir. Dolayısıyla, 

çalışmanın yetişkin DEHB’sine sahip olan daha geniş ve daha iyi bir temsil niteliğine sahip olan 

bir grupla tekrar edilmesi önemlidir. Üçüncü kısıtlama ise, klinik tanılar hakkında bireylerin 

kendileri hakkındaki raporlarının güvenilirliğiyle ilgilidir. ASRS, günümüzde DEHB’ye ve 

komorbid MKB’ye sahip olan bireyler için en yaygın olarak kullanılan ve araştırılan tarama aracı 

olsa da [57], sonuçlar rapor eden birey ve MKB’nin etkileyebileceği sosyal istenirlik kaygıları 

(bireyin vereceği cevap toplum normlarına uygun olmadığı için gerçeği değiştirerek doğru 

olmayan bir cevap vermesi) tarafından etkilenmeye müsaittir [20–22]. Bunlara ek olarak, 

MOXO-CPT tarafından sunulan çeşitli çevresel çeldiriciler (dökülen şarap ve yanan sigara sesleri 

ve görüntüleri gibi) farklı çalışma gruplarının üzerinde birbirinden farklı duygusal yükler 

yaratabilir. Bu uyarıcılar gibi katılımcılara çeşitli yönlerden hitap eden ve farklı yönde takviyeler 

sunan, duygusal yüklere sahip uyarıcılar, nötral uyarıcılara göre daha dikkat dağıtıcıdır [58]. 

Örneğin, maddelerle ilgili çeldiriciler MKB hastaları için diğer hastalara göre daha yüksek bir 

enterferans yaratabilir. Üç tanısal grup da MOXO-CPT performanslarında birbirlerinden farklılık 

göstermedikleri için, duygusal yüke sahip uyarıcıların yetişkin CPT performansı üzerindeki 

potansiyel etkileri daha geniş bir biçimde incelenmelidir. Son olarak, çalışma gruplarının 

çoğunlukla beyaz erkeklerden oluşuyor olması da çalışmanın sonuçlarının daha geniş cinsiyet ve 

etnik çeşitlilik grupları için genellenebilmesinin önüne geçmektedir. 

 Aktif MKB hastası olan bireylerin DEHB tanılarının zorluğu ve yalancı pozitif DEHB 

tanısı riski, birçok araştırmanın DEHB tanısının bireyler maddeden bir süre uzak durduktan sonra 

yapılmasını önermesine neden olmuştur [59, 60]. Ancak, bağımlılık problemine sahip bireylerde 



tanı sürecinin ne zaman başlaması gerektiğine dayalı spesifik bir kanıt bulunmamaktadır [2, 60]. 

Yakın zamanda DEHB ve MKB hastası yetişkin bireyler üzerinde yapılan prospektif bir test-

tekrar test çalışması [60], çoğunluğunun (95.3%) 2-3 ay sonra yeniden değerlendirildiklerinde 

dahi DSM-IV yetişkin DEHB kriterlerini sağladığını göstermiştir. Bu da, aktif madde kullanımın 

alınan tanının geçersizliği anlamına gelmeyeceğini gösterebilir. 

 Özet olarak, bulgularımız MOXO-CPT’nin hastaları sağlıklı kontrol grubundaki 

bireylerden güvenilir biçimde ayırabilecek yeterli kognitif gerektirmelere sahip olduğunu  

göstermektedir. Bunun yanında, adolesan ve yetişkin gruplar üzerinde çalışılırken, diğer 

CPT’lerin aksine tavan etkilerini (belirli bir noktadan sonra testin ölçme kabiliyetinin etkisini 

kaybetmesi) aşabildiği görülmüştür [25]. Bunlara rağmen, yetişkin hastaların çoğunda normal bir 

MOXO-CPT performansı görülmese de, hastaların tanı durumu CPT profillerine bakılarak 

belirlenememiştir. Yetişkin DEHB’sini ölçen CPTlerin psikometrik özellikleri üzerinde yapılan 

çalışmaların kısıtlı olduğu düşünüldüğünde, bu alanda daha fazla araştırma yapılmasına ihtiyaç 

duyulduğu söylenebilir. CPT performansının farklı yönlerinin (disinhibisyon, dürtüsellik, 

hiperaktivite gibi) MKB hastalarında DEHB’nin farklı prezantasyonlarıyla ve madde 

kullanımının farklı türleriyle ilgili olup olmadığını, eğer ilgiliyse ne şekilde ilgili olduğunu 

anlayabilmek için de daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 

 



EK 1 

MOXO-CPT Performans Alanları 

 

MOXO-CPT’nin ölçtüğü dört farklı performans alanı bulunmaktadır. 

 

Dikkat: Uyarıcının ekranda gösterildiği süre boyunca, ya da bu süreyi takip eden boşluk süresi 

boyunca verilen doğru yanıtların (hedef uyarıcıya yanıt olarak tuşa basma) sayısıdır. Bu metod, 

katılımcının hedefe doğru yanıt verip vermediğini (hedefe dikkat edip etmediğini) zaman 

faktöründen bağımsız olarak incelemektedir. Bu alanda bireyin kaçırma hataları (katılımcının 

hedef uyarıcıya yanıt vermediği durumların sayısı) da hesaplanmaktadır. Dikkat alanındaki skor, 

testin 8 bölümü boyunca verilen doğru yanıtların ortalaması alınarak hesaplanmaktadır. 

 

Zamanlama: Hedef uyarıcı hala ekrandayken verilen doğru yanıtların (hedef uyarıcıya yanıt 

olarak tuşa basma) sayısıdır. Bu alanda, hedef uyarıcıyı takip eden boşluk süresinde (hedef 

uyarıcı ekranda değilken) verilen yanıtlar hesaba katılmamaktadır. Bu metod, katılımcının 

(Dikkat parametresiyle ölçülen) doğru yanıtlarının tamamından (Zamanlama parametresiyle 

ölçülen) yalnızca doğru zamanda verdiği yanıtların ayrılmasına olanak tanımaktadır. Yanıt 

zamanının bu iki farklı yönü, DEHB’ye dair iki farklı bozukluğa işaret etmektedir: doğru yanıt 

vermekte güçlük çekme ve doğru zamanda yanıt vermekte güçlük çekme (National Institute of 

Mental Health, 2012). Bu alandaki skor, sekiz bölüm boyunca hedef uyarıcı ekrandayken verilen 

doğru yanıtların ortalaması alınarak hesaplanmaktadır. 

 

Dürtüsellik: Hedef olmayan bir uyarıcı ekrandayken, o uyarıcıya hedef uyarıcıymış gibi yanıt 

verilen yanlış gruplandırma hatalarıdır. Engellenemeyen diğer yanıtlar (klavyeye birden fazla kez 

basmak gibi) dürtüsel yanıtlar olarak tanımlanmamaktadır. Bu alandaki skorlar, testin sekiz 

bölümü boyunca verilen dürtüsel cevapların ortalaması alınarak hesaplanır.  

 

Hiperaktivite: Dürtüsel yanıt olarak nitelendirilmeyen yanlış gruplandırma hatalarının toplamıdır 

(çoklu yanıtlar, rastgele tuşlara bakmak gibi). Dürtüsel davranışlara dayalı ve motor 

hiperyanıtlılığa dayalı yanlış gruplandırma hatalarının birbirinden ayrılması, yanıt 

disinhibisyonunun çoklu kaynaklarının tanımlanabilmesine olanak sağlamaktadır. Bu alandaki 

skorlar, sekiz bölüm boyunca verilen hiperaktif yanıtların ortalaması alınarak hesaplanmaktadır. 

 

 

 

 

 


