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ÖZET
A m aç: Olayla ilgili potansiyeller (ERPs) m erkezi sin ir sistem inde duyusal ve bilişsel bilgi işlem eyle ilgi
li bilgi veren invaziv olmayan bir tekniktir. Bu yazın ın  amacı, d ikka t eksikliği h iperaktivite bozukluğun
da (DEHB), ERPs tekniğiyle yapılan  araştırm aları gözden geçirmektir. Y ön tem : Bu çalışm ada, DEHB 
ve ERPs ile ilgili olarak seçilen kitap  ve yazılar gözden geçirildi, sonuçları özetlendi. Bu derlemenin y a 
zılm ası için, k ırk  dört bilim sel yazıdan  ve dört k itaptan  yararlanılm ıştır. Sonuçlar: DEHB olan çocuk
ların, norm al kontrollere göre, P, am plitüdünün kü çü k  olm ası lokus sereleus-norepinefrinerjik s is te 
m in i ilgilendiren uyarılma ile ilgili b ir sorunu yansıtabilir. N2 dalgasındaki küçüklük, DEHB olan ço
cukların uyaranın tespiti ve  ayırım ındaki zorluğu düşündürebilir. Bu durum  DEHB’da frontal inhibis- 
yon  sürecinde yetersizliğ i gösterebilir. Özellikle norepinefrinin posts in ap tik  alfa-2 reseptörlerine olan 
etk isi inhibisyonda önemli gibi görünm ektedir. DEHB’daki çocuklarda P3 dalgasındaki küçüklük, dik
katin  yönlendirilm esindeki (allocation) b ir soruna ve işleyen belleğin yenilenm esindeki yetersizliğe işa
re t edebilir. Prefrontal korteks GABA, dopamin, norepinefrin, serotonin, asetilkolin, norotransm itterle- 
ri aracılığıyla işleyen bellek işlevlerini gerçekleştirm ektedir. T artışm a: DEHB’da, ya ş, kom orbidite, cin
siyet, DEHB’nun tipi gibi karıştırıcı etkenler göz önünde tu tu larak yapılacak daha ileri ERP çalışm ala
rı, DEHB’daki bilgi işlem e sürecinin anlaşılm asını ve DEHB’nun patofizyolojisinin aydınlatılm asını sağ
layacaktır.
A n ah tar k e lim e ler: D ikkat eksikliği h iperaktivite bozukluğu, olayla ilgili iş itse l potansiyeller, P3, P ,  N .  
SUMMARY: A  REVIEW OF AUDITORY EVENT RELATED POTENTIALS IN ATTENTION DEFICIT 
HYPERACTIVITY DISORDER
O b jec tive : E vent rela ted  brain poten tia ls (ERPs) is a noninvasive technique giving knowledge abou t ne
ural activ ity  associa ted  with sensory and cognitive information processing. The aim o f  this p a p er is to 
review  investigations which u sed  ERPs technique in atten tion  deficit hyperactivity  disorder (ADHD). 
M ethod: Selected papers and books regarding to auditory even t rela ted  po ten tia ls an d  ADHD are revi
ewed, and the resu lts  are sum m arized. F ourty four scientific paper, and four books are used  to write 
this paper. R esu lts : Sm aller am plitude o f  P1 in children with ADHD com pared to norm al controls m ay  
reflect a problem  with sta tes o f  arousal rela ted  to locus cereleus an d  norepinephrinergic system . Sm al
ler N2 m a y  suggest th a t children with ADHD were n o t good a t signal detection an d  discrim ination. This 
situation m ay  show  a failure in frontal inhibition process. Especially, the effect o f NE on alfa-2 recep
tors seem s to be im portan t in inhibition. Sm aller P3 in children with ADHD m a y  dem onstrate a prob
lem  with allocation o f attention and ineffective working m em ory updating. Prefrontal cortex po ss ib ly  
affects working m em ory function via GABA, dopamine, norepinephrine, an d  acetylcholine neurotrans
m itters. D iscussion : ERPs studies which take confusing factors such as age, comorbidity, gender, and  
type o f  ADHD into consideration m a y  provide both a better understanding o f  information processin g  in 
ADHD and insigh t in to pathophysio logy o f  ADHD.
K e y  w ords: A ttention deficit hyperactivity  disorder, auditory even t rela ted  potentia ls, P ,  P,  N .

GIRIŞ

Uyarılmış potansiyeller, dışardan gelen uyarının 
merkezi sinir sisteminde oluşturduğu elektriksel 
değişiklikleri kaydetmede sık olarak kullanıl
maktadır. Kısa latensli beyin sapı işitsel uyarıl
mış potansiyeller (BAER), somatosensoryal uya
rılmış potansiyeller (SEP) ve görsel uyarılmış po
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tansiyeller (VEP) klinik amaçlı kullanılmaktadır. 
Genel olarak, bu uyarılmış potansiyeller verilen 
uyarana nöronal yanıtı gösterirler, amplitütleri 
ve latensleri uyaranın fiziksel özelliklerine bağlı
dır. Bu nedenle "uyarana bağlı" potansiyeller 
(SRPs) kişinin dikkati ile ya da uyaranla ilgili 
olup olmamasından bağımsızdır. Bununla bir
likte uyarılmış potansiyellerin başka bir biçimi 
olan "olayla ilgili" potansiyeller (ERPs), sadece 
kişinin uyarana seçici dikkati sırasında ya da bir 
uyaranı diğerlerinden ayırt etmesi ile oluşur ve 
göreceli olarak uyaranın fiziksel özelliklerinden
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bağımsızdır (Goodin 1992).

ERPs dalgaları, duyusal ve bilişsel bilgi işlemeye 
bağlı nöronal aktivite hakkında bilgi veren no- 
ninvaziv bir teknik olduğundan, çeşitli psikiyat
rik bozukluklarda çalışılmıştır. Bir çok çalışma, 
P3, N 2, ve P1 bileşenleri ile gerçekleştirilmiştir. 
Bu yazının amacı, DEHB'de ERPs tekniğiyle ya
pılan çalışmaları gözden geçirmek ve bu çalışma 
sonuçlarının DEHB patofizyolojisinin ve kliniği
nin aydınlatılmasındaki önemine işaret etmektir.

YÖNTEM

Bu yazı, attention deficit disorder, event related 
potentials, P1, P3 ve N 2 anahtar kelimelerinin, 
Pubmed aracılığı ile taranması sonucunda elde 
edilen kaynaklardan ve bu konu ile ilgili kitap
lardan ve sempozyum bildirilerinden yararlanı
larak yazılmıştır. Çalışmaların çocuk ve ergenler 
üzerinde gerçekleştirilmiş olmasına dikkat edil
miştir. Bu derlemenin yazılması için, kırk dört 
bilimsel yazıdan ve dört kitaptan yararlanılmış
tır.

BULGULAR 

Pj potansiyeli

P1 amplitüdü ile yapılmış çalışma sayısı çok az
dır. Yapılan çalışmalar, P1 potansiyelinin assen
ding retiküler aktivatör sistem tarafından mey
dana getirildiğini ve "uyarılma" durumlarıyla il
gili olabileceğini düşündürm ektedir (Erwin ve 
Buckwald 1986a, 1986b). Lokus sereleus (LC)- 
norepinefrinerjik (NE) sistemin uyarılm ada 
önemli olduğu bilinmektedir (Berridge ve Wa
terhouse 2003). LC-NE sisteminde işlev bozuklu
ğunun DEHB patofizyolojisinde rol oynayabile
ceği ileri sürülmüştür. Bu sistemde işlev bozuk
luğunu destekleyen diğer bir kanıt DEHB olan 
çocukların stimulanlardan ve alfa-2 agonisti klo- 
nidinden fayda görmeleridir. Dikkatin oluşma
sında uyarılma önemli olabileceğinden, 
DEHB'de normallere göre daha küçük P1 ampli- 
tüdü beklenir. Bu varsayımla uyumlu olarak, 
DEHB olan kişilerde P1 bileşeninin normaller
den daha küçük olduğu gösterilmiştir (Kemner

ve ark. 1996). DEHB' nun ana belirtileri hiperak- 
tivite, dürtüsellik (impulsivite), dikkat dağınıklı
ğı (distraktibilite) olduğundan, DEHB' da aşırı 
uyarılmışlık da söz konusu olabilir. Böyle bir du
rumda ise P1 am plitüdünün büyük olması bekle
nir. Bununla birlikte, işitsel ERP bileşenlerini 
araştırdığımız bir çalışmada, DEHB olan çocuk
larda P1 amplitüd ve latenslerinin normallerden 
farklı olmadığını bulduk (Yorbik ve ark. 2004, 
Şekil 1).

Şekil 1: Cz, Pz ve Fpz bölgelerinden 
kaydedilen OİP [ (IO) : infraorbital elektrod]
(A) : Sağlıklı bir çocuk; (B) MPH tedavisinden 
önce DEHB olan bir çocuk; (C) DEHB olan aynı 
çocukta MPH tedavisi ile N2 ve P3 amplitüd-
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N2 potansiyeli

N 2' nin kaynağı supratemporal işitme korteksi- 
dir (Bruneau ve Gomot 1998, Ceponiene ve ark. 
2002). Ayrıca, 5-11 yaş arasındaki çocuklarda 
frontal ve parietal alanların da ^ 'n i n  meydana 
getirilmesinde rolü olduğu bildirilmiştir (Cepo
niene ve ark. 2002). N2 amplitüdünün, 4 yaşın
dan 10 yaşma kadar arttığı, 10 yaşından sonra 
azalarak 17 yaşında erişkin değerlerine ulaştığı 
bildirilmiştir (Ponton ve ark. 2000). Yazında, N '  
nin MSS'de bilgi işlemenin hangi işlevini yansıt
tığı ile ilgili farklı bildirimler vardır. ^ 'n i n  uya
ranın kategorizasyonunu yansıttığı ileri sürül
müştür. Bu durum  N2 dalgasının yasla olan de
ğişikleri ile uyumlu bildirimdir. N 2 potansiyeli
nin, tekrar eden seslerin kısa süreli nöronal rep- 
rezantasyonlarının oluşmasını yansıttığı ileri sü
rülmüştür. Başka bir deyişle, N2 bileşenin, mer
kezi işitsel sistemlerde geçici olarak akustik ses 
özelliklerinin kodlanmasını (encoding) göster
mektedir (Ceponiene ve ark. 2001, 2002). N2 po
tansiyelinin uyaranın tespiti ve ayırımı ile ilgili 
olduğu düşünülmektedir (Barry ve ark. 2003, 
Mercugliano 1999). Bazı araştırmacılar ise N2 po
tansiyeli uyaranın özelliklerine dikkatin odak
lanmasını yansıttığını ileri sürerlerken (Breton 
ve ark. 1988), bazıları N2' nin frontal inhibisyon 
procesini yansıttığını ileri sürmüşlerdir (Barry 
ve ark. 2003). Aslında bu iki görüş birbirini des
teklemektedir. Dikkatin sürdürülmesinde ve im- 
pulsivitenin engellenmesinde özellikle frontal 
loptan kaynaklanan inhibitor uyarıların önemli 
olduğu bildirilmiştir. Dorsolateral (DL)-prefron- 
tal korteksin piramidal hücreleri, sensoryal asso- 
siasyon korteksine inhibe edici uyaranlar olarak 
ulaşır. Elektrofizyolojik çalışmalar bu bağlantıla
rın, sensoryal assosiasyon korteksinde ilgisiz 
uyaranları inhibe ettiğini göstermiştir. Bu şekil
de dikkat dağınıklığı (distractibilite) engellenir. 
Ventromedial ve/veya orbital prefrontal kor- 
teksten subkortikal limbik nukleuslara uzanan 
paralel bağlantılar aracılığıyla uygun olmayan 
duyusal yanıtlar inhibe edilmektedir. Prefrontal 
korteks ve anterior singulatin bağlantılarının in
hibitor özellik taşıdığı düşünülmektedir Anteri
or singulatin, prefrontal korteks bağlantılarına 
ek olarak, sensoryal assosiasyon korteksi ile de

bağlantıları vardır. Bu bölgenin uyarılması, işit
sel kortikal kortikal yanıtları inhibe etmektedir. 
SPECT, PET, fonksiyonal MRI ile yapılan çalış
malarda, dikkatin düzenlenmesinde anterior 
kortekslerin posterior kortekslere olan inhibitor 
etkileriyle olduğu hipotezini desteklemektedir. 
Prefrontal korteks bu işlevlerini baslıca norepi- 
nefrin ve dopamin aracılığıyla yerine getirmek
tedir (Arnsten ve ark. 1996). N 2 bileşeni, MSS'de- 
ki inhibitor procesi yansıttığından, frontal kor- 
teksten kaydedilen N 2 potansiyellerinin daha 
küçük olması beklenir. Bu varsayımla uyumlu 
olarak, laboratuarımızda yaptığımız çalışmada, 
7-14 yas arasındaki DEHB olan çocukların N2 
amlitudu sağlıklı kontrollere göre istatistiksel 
olarak anlamlı düzeyde küçüktü (Yorbik ve ark. 
2004, şekil 1). Bu bulgu daha önceki çalışmaların 
sonuçlarıyla uyum ludur (Johnstone ve Barry 
1996, Satterfield ve ark. 1994). İlginç olarak iki 
çalışmada, DEHB olan küçük çocuklarda kont
rollere göre N 2 küçük, yaşça büyüklerde ise bü
yük olarak bulunmuştur. Sağlıklı kişilerde N2 
potansiyelinin yaşa bağlı değişimi göz önünde 
tutulunca bu sonuçlar, DEHB'de gelişimsel ge
cikmeye işaret edebilir.

P3 potansiyeli

P3 uyaranın sunulmasından 300 msan. sonra (la- 
tens) oluşan, en büyük amplitüdü parietal bölge
deki saçlı deride kaydedilen pozitif bir dalgadır 
(Pritchard 1981). Uyaran, tahmin edilemez, gö
revle ilgili, ya da yanıtın secimi ile ilgili oldu
ğunda daha belirgin olarak kaydedilir (Wins- 
berg ve ark. 1997). P3 dalgasının, limbik sistem
den (hippokampus), talam usdan, prefrontal, 
sentro-parietal ve temporal kortekslerden kay
naklandığı bildirilmiştir (Kraus ve Mc Gee 1994, 
Schochat ve ark. 2002). Bu bölgeler dikkatin olu
şumunda da önemli olan yerlerdir. Yazında P3 
dalgasının bilgi işlemedeki işlevi ile ilgili farklı 
görüşler ileri sürülmüştür. P3 dalgası dikkatin 
yönlendirilme (allocation) kapasitesini yansıtır 
ve bu kapasitedeki sorunlar dikkat eksikliğinde 
önemli rol oynarlar (Jonkman ve ark. 2000). Di
ğer bir görüş ise, P3 işleyen belleğin yenilenme
sini, başka bir deyişle daha önceki uyaranla eş
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leşmeyen yeni bir uyarana beyinin yanıtını tem
sil ediyor olabilir (Gumenyuk ve ark. 2001, Pic- 
ton 1992). İşleyen bellek, kısa süreli bir bellektir. 
Bu sistem planlama ve muhakeme etmek için ge
rekli olan bilgiyi kısa süreli olarak depolar ve iş
ler (Yager ve Gitlin 2000). İşleyen bellek yöneti
ci işlevlerin (executive function) küçük bir bile
şenidir. Yönetici işlevler kendini düzenleme, 
davranış sırası, esneklik, yanıtın engellenmesi, 
planlama, ve davranışın organizasyonu gibi bir 
dizi beyin işlevini içerir. Kısacası, yönetici işlev
ler beynin kontrol merkezidir, kendimiz hakkın- 
daki düşüncelerimizi, gelecekte ne olacağını, ve 
bunu bizim nasıl etkileyeceğimizi belirler. Fron
tal korteks, özellikle prefrontal korteks, ve bu
nun striatal yolakları yönetici işlevlerin en 
önemli anatomik oluşumlarıdır. İşleyen belleğin, 
sözel ve sözel olamayan olmak üzere en az iki ti
pinin olduğu bildirilmiştir. Sözel olmayan işle
yen bellek, bellekte görsel bilginin temsil edilme 
yetisi olarak tanımlanır. Bu bellekteki sınırlılık
lar, bir görevin bileşenlerinin tamamlanmasın
daki gecikmeler, amaca yönelik davranışlarda, 
gelecekteki olaylara hazırlıkta ve zamanı fark 
edebilmede sorunlar gibi DEHB'dekine benzer 
klinik belirtilerle sonuçlanır. Sözel işleyen bellek 
problem çözme sırasında "kendinle konuşma" 
yetisi olarak tanımlanır. Sözel işleyen bellekteki 
sorunlar, okuduğunu anlamada güçlüğe, dezor- 
ganize sözel ifadeye ve içgörüde yetersizliğe ne
den olur (Mercugliano 1999).

Diğer çalışmaların bir çoğuyla (Frank ve ark. 
1994, Holcomb ve ark. 1986, Winsberg ve 1993) 
uyumlu olarak biz de yaptığımız çalışmada, 
DEHB olan çocukların frontal ve parietal bölge
lerinden alınan kayıtlarında, normallerden alı
nan kayıtlara göre, P3 am litüdünün daha küçük 
olduğunu bulduk (Yorbik ve ark. 2004). Bu du
rum  DEHB'de, dikkatin yönlendirilmesindeki 
(allocation) sorunlara ve işleyen belleğin yeni
lenmesindeki yetersizliğe işaret edebilir. Bunun
la birlikte yazında DEHB'de P3 am plitüdünün 
kontrol grubundan farklı olmadığını bildiren ça
lışmalar da vardır (Johnstone ve ark. 1996, Laz
zaro ve ark. 1997, 2001). Maymunlarda bilateral 
lokus sereleus lezyonu ile P-3 bileşeninin küçül
düğü gözlenmiştir (Pineda ve ark. 1989). Benzer

şekilde, a 2-agonisti klonidin'in sistematik uygu
lamasıyla LC ateşlenmesi ve NE salmışının azal
dığı, ayrıca P3 bileşeninin küçüldüğü gözlenmiş
tir (Swick ve ark. 1994). Bu durum, LC'un P3 bi
leşenin kaynakları arasında sayılabileceğini ya 
da P3 bileşeninin oluşması için P1 in oluşmasının 
önemli olduğunu düşündürmektedir.
P3 latensi, uyaran değerlendirme surecinin ya da 
bilgi işlemenin hızını gösterir (Johnson 1986). 
Bazı çalışmalarda DEHB'de P3 latensinin daha 
uzun olduğu gösterilmiştir (Winsberg ve ark. 
1993, Yorbik ve ark. 2004). Bu durum  DEHB'de 
dikkatin yönlendirilmesinin (allocation), işleyen 
belleğin yenilenmesinin ve yeni uyarana hazırlık 
döneminin daha uzun zaman aldığına işaret 
edebilir.

Metilfenidatın ERP potansiyellerine olan etkisi 
laboratuarımızda yaptığımız bir çalışmada me- 
tilfenidat'ın DEHB olan çocuklarda frontal ve 
parietal P3 potansiyellerinin amlitüdünü arttır
dığı (normalleştirdiği), P3 latensini ise kısalttığı
nı gözledik (Ozdag ve ark. 2004). Bu bulgular 
daha önceki bir çok çalışmanın sonuçlarıyla 
uyum ludur (Lazzaro ve ark. 1997, Seifert ve ark. 
2003, Young ve ark. 1995). Bununla birlikte ya
zında metilfenidatın P3 latensine olan etkisini 
araştıran çalışmalarda çelişik sonuçlara ulaşıl
mıştır (Lazzaro ve ark. 1997). Bilgilerimize göre 
yazında DEHB olan çocuklarda, metilfenidat te
davisinin diğer ERP bileşenlerine olan etkisini 
bildiren çalışma yoktur. Yaptığımız çalışmada, 
metilfenidat tedavisi ile parietal N 2 latensinin kı
saldığını, parietal P1 am plitüdünün ise arttığını 
gözledik. Metilfenidat frontal ve parietal P1 ve 
N 2 dalgalarının diğer değerlerinde değişiklik 
meydana getirmedi (Ozdag ve ark. 2004)

TARTIŞMA VE SONUÇ

DEHB'de, dikkat ile ilgili hangi bilgi işleme dö
neminde sorun olduğu ve bu sorundan MSS'nin 
hangi bölgelerin rol oynadığı henüz açıklığa ka
vuşmuş değildir. DEHB'de yapılan laboratuar 
çalışmaları, birçok kişinin "dikkat" olarak ta
nımladığı bilginin alınması ile ilgili bir sorun ol
madığını, ancak daha sonraki bilgi işleme süreç
lerinde ya da uygun yanıtın seçimine bozukluk
ların olduğunu düşündürmektedir. Bu nedenle
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DEHB olan kişilerdeki "dikkat eksikliği", bu ki
şilerin sanki dikkat eksikliği varmış gibi görün
melerinden kaynaklanmaktadır. Denkla (1996), 
DEHB' nu "maksat eksikliği bozukluğu" (inten
tion deficid disorder) olarak tanımlamaktadır. 
Maksat, harekete geçmeden önceki hazırlığı ta
nımlar; uyarının tespiti ve yanıt arasında ne olup 
bittiğidir. Çeşitli ERP bileşenleri uyaran ile yanıt 
arasındaki bilgi işlemeyi gösterdiğinden, bu tek
nik MSS'de bilgi işlemenin farklı dönemlerinin 
araştırılmasında yararlıdır.

MSS'deki üç nöral ağın dikkat işlevlerinin yerine 
getirilmesinde önemli olduğunu ileri sürüm üş
tür. Uyarıcı ağ (alerting network), tepkiye hazır 
olmayı ve bu uyarılmışlık durum unun sürdürül
mesini sağlar. Sağ frontal lob (özellikle 6 ncı 
Brodmann alanının üst kısımları), sağ parietal 
lob ve lokus sereleus uyarıcı ağın bileşenleridir. 
Uyarıcı ağın işlevinde özellikle noradrenalin 
önemli gibi gözükmektedir (Fan ve ark. 2001, 
Witte ve Morrocco 1997). Yöneltici ağ (orienting 
network), duyusal uyaranlara yönelmeyi sağlar. 
Bu ağla ilgili olarak özellikle görsel uyaranlarla 
çalışmalar yapılmıştır. Görsel uyaranlarla ilgili 
yöneltici ağı başlıca parietal loplar, okulo-motor 
sistem, özellikle fusiform girus olmak üzere 
ekstrastriat görsel bölgeler oluşturmaktadır. Yö
neltici ağın çalışmasında özellikle asetilkolin 
önemli gibi gözükmektedir (Davidson ve Mor- 
rocco 2000, Fan ve ark. 2001). Yürütücü-kontrol 
edici ağ (executive-control network), amaca yö
nelik davranışların kontrolü, hedefin tespit edil
mesi, hataların tespit edilmesi, çatışmaların çö
zümü ve otomatik yanıtların durdurulması ile il
gilidir. Bu ağı anterior singulat girus, SMA, ve 
bazal ganglialar meydana getirmektedir. Yürü- 
tücü-kontrol edici ağın çalışmasında özellikle 
dopamin önemli gibi gözükmektedir (Brozoski 
ve ark. 1979, Fan ve ark. 2001, Schochat ve ark. 
2002, Simon ve ark. 1980). Bu üç ağın çalışma
sında önemli olan anatomik bölgelerin herhangi 
bir yerindeki işlevsel sorunun dikkat eksikliğine 
neden olması beklenir. Bu açıdan ele alındığında 
DEHB'nin oldukça heterojen bir bozukluk oldu
ğu düşünülür. Henüz ERPs bileşenleriyle dikkat 
ile ilgili üç ağ arasındaki ilişki iyi bir şekilde ku
rulmamıştır. Diğer taraftan ERPs çalışmaların

dan zaman zaman farklı bulgular elde edilmiştir. 
ERPs çalışmalarındaki çelişkili bulgular yaş, eği
tim düzeyi, komorbidite gibi örneklem özellikle
ri ve metodolojik farklılıklardan kaynaklanabile
ceği gibi söz konusu heterojeniteye de bağlı ola
bilir.
DEHB olan çocukların, normal kontrol grupları
na göre, Pj am plitüdünün küçük olması olasılık
la LC-NE sistemini ilgilendiren uyarılma ile ilgi
li sorunları yansıtmaktadır. DEHB olan çocuk
larda N 2 dalgasındaki küçüklük, uyaranın tespi
ti ve ayırımının iyi olmadığını düşündürm ekte
dir. Bu durum  DEHB'de frontal inhibisyon ye
tersizliğini gösterebilir (Barry ve ark. 2003). 
Özellikle NE'nin postsinaptik alfa-2 reseptörleri
ne olan etkisi inhibisyonda önemli gibi görün
mektedir (Arnst ve ark. 1996). DEHB'deki çocuk
larda P3 dalgasındaki küçüklük, dikkatin yön
lendirilmesindeki (allocation) sorunlara ve işle
yen belleğin yenilenmesindeki yetersizliğe işaret 
edebilir. Prefrontal korteksin GABA, dopamin, 
noradrenaline, asetilkolin ve serotonin norot- 
ransmitterleri aralığıyla işleyen bellek işlevlerini 
gerçekleştirdiği bildirilm iştir (Arnsten 1997, 
Dreher ve Burnod 2002, Ellis ve Nathan 2001, Le
wis ve ark. 2002).

Bipolar bozukluk, major depresif bozukluk, şi
zofreni gibi çeşitli psikiyatrik bozukluklarda 
ERPs bileşenleriyle yapılan araştırmalarda ben
zer sonuçlara ulaşılmıştır (Brown ve ark. 2002, 
O'Donnell ve ark. 2004, Urretavizcaya ve ark 
2003). Bu durum  DEHB'de, ERPs çalışmaları so
nuçlarının sadece bu bozukluğa özgü olmadığı
nı düşündürmektedir. Benzer sonuçlar bu psiki
yatrik hastalıkların MSS'de ortak bozuklukları 
paylaşmalarından ya da komorbiditeden kay
naklanabilir. Ayrıca bir çok psikiyatrik sorunun 
dikkat işlevlerinde bozulmayla birlikte olduğu 
da hatırlanmalıdır. ERPs bileşenleri ile dikkat iş
levleri açısından önemli nöronal ağlar arasında
ki ilişkiyi araştıran çalışmalar, DEHB'deki bilgi 
işleme sorunları ve kaynakları hakkında değerli 
bilgiler verecektir. Yaş, komorbidite, cinsiyet, 
DEHB'nin tipi gibi karıştırıcı etkenler göz önün
de tutularak yapılacak araştırma desenleri bu ça
lışmaların sonuçlarını yorumlamayı kolaylaştı
racaktır.
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