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Özetçe 
Yaplan bu çalşma Dikkat eksikliği hiperaktivite 

bozukluğu(DEHB) tans almş 7-12 yaşlarndaki çocuklarda 
EEG sinyallerinin zaman eksenindeki değişimlerini ve bu 
değişimlerin DEHB'n alt tiplerinin belirlenmesinde bir marker 
olup olamayacağn amaçlamaktadr. Çalşmaya 20 DEHB 
tans almş gönüllü ve 20 DEHB tans almamş (kontrol 
grubu) sağlkl çocuk katlmştr. Dikkat eksikliği ön planda 
olan(DEHB-D)10 çocuk ve dikkat eksikliği ve hiperaktivite 
bozukluğu ön planda olan olan birleşik tip (DEHB-B) 10 çocuk 
DEHB’nin farkl alt tiplerinden seçilmiştir. Bu çalşmada, 
DEHB, alt tipleri ve kontrol grubu için EEG sinyallerinin 
zaman domeninde analizleri ve karşlaştrmalar Matlab 
program kullanlarak gerçekleştirilmiştir. Zaman ekseninde 
ortalama genlik değeri, maksimum genlik ve minimum genlik 
değeri karşlaştrlmştr. Zaman analizlerinde, temporal bölge 
elektrotlarnda DEHB-Dgrubundaki kontrol grubuna göre 
istatistiksel anlamllk bulunmazken, DEHB-Bgrubunda 
istatistiksel anlamllk değeri elde edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, 
ADHD, alt tipler, ADHD-I, ADHD-C, zaman domeni 

Abstract 
This study aims to investigate the time-axis changes 

of EEG signals in children aged 7-12 years who have been 
diagnosed with Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
(ADHD), and whether these changes can be a marker in 
determining the subtypes of ADHD.20 volunteers with ADHD 
and 20 healthy volunteers (control group) who did not have 
ADHD were included in the study.Ten children with attention 
deficit hyperactivity disorder (ADHD-I attention deficit 
hyperactivity disorder inattantive) and 10 children with 
attention deficit hyperactivity disorder(ADHD-C attention 
deficit hyperactivity disorder combined) were selected from 
diffrent subgroups of ADHD for the study.  

In this study, the time domain of EEG signals for ADHD, 
subgroups and control group were analyzed and compared 
using Matlab program. In the time axis, the average amplitude 
value, the maximum amplitude and the minimum amplitude 
value are compared.In the time analyzes, statistical 
significance did not exist in the temporal region electrodes 
according to the control group in the ADHD-I group whereas 
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statistical significance value was obtained in the ADHD-C 
group.  

 
1 
Keywords: Attention-deficit hyperactivitydisorder, , ADHD, 
subtypes, ADHD-I,ADHD-C,time domain 

1.  Giriş 
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) çocuğun 
yaşna ve gelişim düzeyine uygun olmayan ataklk, dikkat 
süresinin ksalğ ve hiperaktivite ile kendini gösteren; çocuk 
psikiyatrisi alannda en sk görülen, üzerinde en çok araştrma  
yaplmş bozukluklardan biridir [1]. Dikkat eksikliği ve 
hiperaktivite bozukluğuna sahip hastalarn sadece çocukluk 
dönemlerinde  işlevselliğini etkilemediği; tedavi edilmez ise 
daha sonraki yaşam dönemlerinde de sosyal ve eğitimsel 
sorunlar yaşanmasna neden olabildiği bilinmektedir. Bunun 
için, hastalğn erken yaşlarda tannarak tedavi edilmesi çok 
önem taşmaktadr. Ruhsal Bozukluklar Tansal ve Saymsal El 
Kitab –IV (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders-IV{ DSM-IV})’te “dikkat eksikliği ve ykc davranş 
bozukluklar” başlğ altnda yer alr [2]. Çocuk ve ergenlerde 
DEHB yaygnlğ DSM-IV’te %3-5 olarak belirtilirken, global 
dehb çalşma grubu verilerine göre ise dünya genelinde % 5 
olarak bildirilmiştir [3]. Ülkemizde ise DEHB sklğ %5-8,1 
olarak belirtilmiştir [4]. Adam R. Clarke ve  arkadaşlar yapmş 
olduklar çalşmalarnda, DEHB'l çocuklarn teta ve alfa 
aktivitesinde azalma, teta / beta oran artş, frontal ve merkezi 
bölgede toplam güçte teta band genelinde bir artş 
gözlemlemişlerdir [5]. Akira Kamida ve ark. DEHB grubunda, 
oksipital bölge dşndaki tüm beyin bölgelerindeki (frontal, 
temporal, santral ve parietal), delta, teta, alfa ve beta bantlarnn 
ortalama güç değerleri kontrol grubundakine göre daha yüksek 
bulmuşlardr [6].Literatürde yaplan çalşmalarda, DEHB 
ağrlkl dikkatsiz tip (DEHB-D) ve birleşik tip (DEHB-B) 
arasndaki EEG aktivitesindeki farkllaşma ile ilgili olarak, 
farkl bulgular bildirilmiştir. Baz çalşmalarda, DEHB-D 'l 
bireyler, DEHB-B ve kontrol denekleri arasnda anormallikler 
belgelenmişken diğerlerinde DEHB-D'ye kyasla alt tipler 
arasnda hiçbir fark saptanmamştr. Birkaç EEG çalşmas 
DEHB-D’ve DEHB-B’nin karşlaştrlmasn ele almş ve farkl 
bulgular elde etmişlerdir. Baz çalşmalarda, DEHB’n her iki 
alt tipi, kontrol grubundan farkllk gösterirken, diğer 
çalşmalarda bir alt tipte daha belirgin niceliksel EEG 
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farkllklar belgelenmiştir [5, 7-9]. Hartmut Heinrich ve 
arkadaşlar DEHB-D ve DEHB-B’li çocuklardan, frontal (F3, 
Fz, F4), merkezi (C3, Cz, C4) ve parietal (P3, Pz, P4) 
elektrotlarndan EEG sinyalleri almş ve ististiksel olarak analiz 
etmişlerdir. Bu analiz sonucunda özellikle DEHB-B grubunda, 
üst teta / alfa  (5.5-10.5 Hz) aralğnda en yüksek teta ve alfa 
etkinliği bulmuşlardr. DEHB-D grubunda, tek elektrotlarda 
(F3, Fz) belirgin olarak daha yüksek bir teta / beta oran ve tüm 
elektrotlar dikkate alndğnda daha yüksek bir teta / beta oran 
eğilimi gözlemlemişlerdir [10]. Richer ve arkadaşlar DEHB 
olan 347 çocukta EEG bulgularn incelemiş ve epileptiform 
aktivite orann sağlkl grupta %3,5 olarak, DEHB grubunda ise 
%6,1 olarak belirgin şekilde yüksek saptamştr. Millichap ve 
arkadaşlarnn çalşmalarnda  ise DEHB olgularnda özellikle 
uyku deprivasyonu sonras EEG’de epileptiform deşarjlar %2,6 
orannda bildirilmiştir[9,10]. 

Bu çalşmada, gruplar arasndaki farkllklar 
maksimum, minimum, ortalama ve standart sapma değerleri 
açsndan görmek için, DEHB, alttipleri ve kontrol grubu  için 
katlmclara zaman analizi yaplmştr. Yaplan zaman analizi 
sonucu elde edilen bulgularn literatürde zaman analizi üzerine 
yeterli çalşma olmadğndan frekans analiz sonucu elde edilen 
bulgularla karşlaştrlmştr. 

 
Yöntemler 

Yaplan çalşmada, Erciyes Üniversitesi Tp Fakültesi Çocuk 
Ruh Sağlğ ve Hastalklar Bölümü’nden, Tp Fakültesi Çocuk 
Nöroloji Bölümü’ne yönlendirilen, DSM IV’e göre yeni DEHB 
tans almş, daha önce tedavi başlanmamş, sağ el baskn, 7-12 
yaş aras, KDSADS ve WISC-R ile değerlendirilmiş, zeka 
geriliği ve psikiyatrik eş tanlar dşlanmş 20 gönüllü kz ve 
erkek çocuk hasta alnmştr.Eşlik eden tan konmuş nörolojik 
hastalklar dahil olmak üzere her hangi bir hastalğ olan, tbbi 
veya tbbi durumlar dş her hangi bir nedenle devam etmekte 
olan ilaç kullanm öyküsü olan hastalar çalşma dş 
braklmştr.Kontrol grubu olarak yaş ve cinsiyet olarak hasta 
grubu ile birebir eşleştirilmiş, WISC-R ile değerlendirilmiş, 
zeka geriliği dşlanmş, 20 sağlkl gönüllü alnmştr.  

1.1. Deney Prosedürü 
Gönüllülerin araştrmaya dahil edilme kriterleri; 

• Bilinen nörolojik, metabolik, endokrinolojik veya 
psikiyatrik bir rahatszlk bulunmamas,  

• “7-12” yaş aralğnda erkek ve kz çocuklar, normal zeka 
düzeyine sahip olmas, işitme ve görme kusurunun 
bulunmamasdr. 

Dikkat eksikliği ve hiperaktiviteleri olan hasta grubunda 
araştrmaya dahil edilme kriterleri; 

• ERÜ Çocuk Psikiyatri polikliniğinde DSM-V tan 
kriterlerine göre ilk kez DEHB tans konulmas,  

• ”7-12” yaş aralğnda olma,  
• Hastalğ ile ilgili ilaç kullanmamas,  
• Normal zeka düzeyine sahip olmas,  

İşitme ve görme kusurunun bulunmamasdr. 
Gönüllülerin araştrmaya dahil edilmeme kriterleri ise; 
• Kontrol grubunda nörolojik, metabolik, endokrin veya 

psikiyatrik bir rahatszlk bulunmas,  
• İşitme ve/veya görme probleminin bulunmas,  
• Merkezi sinir sistemi  (MSS)’ni etkileyecek ilaç kullanm,  
• IQ’nun 85 alt olmasdr.  
• Buna karşn, dikkat eksikliği ve hiperkaktiviteleri olan 

hasta grubunda, kafa travmas, epilepsi, serebral palsi, 
gelişme geriliği vb. merkezi sinir sistemi hastalğ olanlar, 

IQ’nun 85 altnda olmas, “8” yaşndan küçük olma 
dşlanma kriterleri olarak belirlenmiştir. 
 
 

 EEG sinyallerini analiz edebilmek ve  
değerlendirmek için Erciyes Üniv. Nöroloji Bölümünden 7-17 
yaş gruplarna ait yaklaşk 25-30dk’lk ve 19 kanall(FP1 FP2 
F3 F4 C3 C4 P3 P4 O1 O2 F7 F8 T3 T4 T5 T6 FZ CZ PZ), 
herbir kanal  326201-406601 arasnda veri olan 200Hz’de 
GRASS teknoloji firmasna ait Comet-PLUS XL Lab-based 
EEG cihazve uluslararas10-20 eletrot sistemi ile elde 
edilmiştir.  Elde edilen veriler analiz etmek için bilgisayar 
programnda EEG elektrotlar (Frontal, Temporal, Central, 
Parietal ve Occipital) olarak gruplandrlmştr. 

 
Şekil 1: Uluslararas 10-20 EEG elektrot sistemi 

(F:Frontal, T:Temporal, O:Oksipital, Fp:Frontopolar, 
C:Santral, P:Parietal ve z harfi orta hat anlamnda 
kullanlmaktadr. 

1.2. Sinyal Analiz Metodu 
Bu kanallardan elde edilen veriler, MATLAB ortamnda 0.5 Hz 
– 64 Hz aralğnda bandgeçiren butterworth filtre ile ön işleme 
tabi tutularak gürültüden ve bozucu etkilerden arndrlmştr.  
Daha sonra, bozucu etkilerden arndrlan sinyaller zaman 
ekseninde istatistiki özellikler kullanlarak analiz edilmiştir. 

 
1.2.1 Zaman Domeni Özellikleri 
EEG işaretlerinin zamana karş gerilim grafiği olduğu 
düşünülürse herhangi bir işlem yapmadan ham EEG işaretleri 
üzerinde yaplacak her analizin en temel ve en ucuz yöntem 
olacağ söylenebilir. İşaretlerin yorumlanmasnda en basit 
yöntem, analiz edilecek işaretlerin karakteristiklerine uygun 
istatistiksel işlemlerin uygulanarak işaretten birkaç parametre 
elde edilmesi ve bu parametrelerin incelenmesidir. EEG 
işaretlerini analiz etmek ve beynin aktiviteleri hakknda bilgi 
sahibi olmak için frekans domeninde olduğu kadar zaman 
domeninde de pek çok parametre kullanlmaktadr. Önerilmiş 
birçok istatistiksel parametre olsa da EEG işaretleri için en sk 
kullanlan istatistiksel parametreler maksimum, minimum, 
ortalama, standart sapma ve ortalama güç değerleridir. EEG 
işaretlerindeki DEHB aktivitelerin değişim hzlar ve 
belirginliğine bağl olarak zaman boyutunda yaplan analizlerde 
de çok yüksek sonuçlar alnabilir. 
DEHB aktiviteleri gibi zaman boyutunda bile kendini belirgin 
bir şekilde gösteren işaret değişimleri sayesinde böyle 
problemlerin gerçek zamanl uygulamasnn yaplmas için daha 
fazla donanm maliyeti harcamadan zaman boyutu analiz 
yaplmas daha uygundur. Fakat tüm DEHB hastalarnn sağlkl 
kişilerden ayrt edilmesi gibi zor snflandrmalar için zaman 
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boyutunda analiz yeterli olmaz ve bu yüzden frekans veya 
zaman-frekans boyut analizlerine gereksinim duyulur. 
Bununla beraber, zaman boyutunda analizin günümüzde halen 
birçok işaretin karakteristiği incelenirken kullanlan başarl 
yöntemlerden biri olduğu bilinmektedir. Bu çalşmada DEHB 
için zaman analizleri yaplmş ve maksimum, minimum, 
ortalama ve standart sapma değerlerindeki, gruplar aras 
farkllklar ortaya konmaya çalşlmştr.EEG sinyallerine ait 
zaman domeni özellikleri aşağda özetlenmiştir. 

�rta�ama		değer ∶ 								�� =��(�)�
�

�
																															(1) 

Standart	Sapma	 ∶ 						 X��� = �∑ (�(�) � ��)���
� � 1 													(2) 

Maksimum	Tepe	Değeri	 ∶ 						X��� = ma��(�)																(�) 

Minimum	Tepe	Değeri	 ∶ 						X��� = min�(�)																				(�) 

Çalşmann sonuçlar bir bilgisayar yazlm olan Matlab 
program ile değerlendirilmiştir. Saysal verilerin 
değerlendirilmesinde sample t-testi kullanlmştr. Anlamllk 
düzeyi (p<0.05) olarak kabul edilmiştir. 

2. Analiz ve Bulgular 
Erciyes Üniversitesi Tp Fakültesi Çocuk Psikiyatri Bölümü 
tarafndan DEHB tans konmuş 20 çocuğun ve bununla 
birlikte kontrol grubu olarak 20 adet  herhangi bir rahatszlğ 
olmayan çocuğun  EEG sinyalleri Çocuk Nöroloji bölümü 
uzmanlar gözetiminde alnmş ve karşlaştrmal olarak analiz 
edilmiştir.  
Burada DEHB tans konmuş ve normal çocuklardan elde 
edilen EEG sinyallerinin ön işleme ve filtreleme sürecinden 
sonra sinyallerin zaman domenindeki maksimum, minimum, 
standart sapma ve ortalama genlik değerleri elde edilmiştir. 
Daha sonra bu iki grubun istatistiksel olarak sample t-test 
yöntemi ile karşlaştrmas yaplmştr. İki grup arasnda 
anlaml farkllk gösteren EEG kanallar tespit edilmeye 
çalşlmştr. Bu çalşma ve analiz sonuçlarna göre kanallarn 
genlik değerlerinin maksimum ve minimum değerleri dikkate 
alndğnda, Frontal bölge, Temporal bölge, Merkezi bölge, 
Parietal bölge ve Oksipital bölge kanallar arasndaki 
etkileşimde belirgin bir fark vardr.  
Burada, Frontal bölgedeki etkileşimli olan kanal says diğer 
bölgedeki etkileşimli kanal saysna göre daha belirgin ve 
fazladr. Bu kanallarn potansiyel farklarnn maksimum 
değerleri istatistiksel olarak önemlidir. İstatistiksel anlamllk 
değerleri Tablo 1'de verilmiştir. Ölçülen elektrotlarn zaman 
eksen analizine göre frontal bölgedeki elektrotlarn diğer bölge 
elektrotlarndan daha etkili ve istatistiksel olarak daha anlaml 
olduğu sonucuna varlmştr. Elde edilen anlamllk 
değerlerinin EEG elektrotlaryla korelasyonu Şekil 1A'da 
gösterilmiştir. 

Burada, DEHB’l çocuklarn görsel aktivasyonunun 
normallere göre dikkate değer düzeyde yükselmesinin bir 
kant olarak yorumlanabilir. DEHB'n bir alt tipi olan DEHB-
D grubunda, beyindeki temporal bölgenin elektrotlarnn 
analizi sonucu istatistiksel olarak anlaml bir değer elde 
edilemedi. Bununla birlikte, beyindeki elektrotlarn diğer 
bölgelerinde istatistiksel olarak anlaml değerler elde edildi. 

Frontal ve central bölgelerdeki elektrotlar (F3-C3) ve (F4-C4) 
simetrik olarak anlaml bulunmuştur. Buna ek olarak, parietal 
ve oksipital bölge (P3-01) ve (P4-02) elektrotlar simetrik 
olarak anlamlyd. Beynin merkezinde ve parietal bölgede 
bulunan elektrotlar (Cz-Pz) arasnda istatistiksel olarak anlaml 
bir fark elde edildi. Elde edilen anlamllk değerleri Tablo 2’de, 
ilişkilendirilmiş elektrotlarda Şekil 2A'da gösterilmiştir. Buna 
ek olarak, DEHB-D grubunun, özellikle temporal bölgedeki 
(FP1-F7, F7-T3, T3-T5, T5,O1,FP2-F8, F8-T4, T4-T6, T6-O2) 
elektrotlarnda, diğer alt tiplerden DEHB-D'yi ayrt etmek için 
kullanlabilecek istatistiksel bir anlamllk değeri elde 
edilememiştir. DEHB’n bir alt tipi olan DEHB-B grubu ile 
kontrol grubu, beynin farkl bölge elektrotlar, ortalama değer, 
maksimum ve minimum değerler açsndan değerlendirildi. 
DEHB-B grubunda beyinin hemen hemen tüm bölgelerinde 
elektrotlarn istatistiksel olarak anlaml değerler elde edilmiş, 
elde edilen bu değerler Tablo 2’de istatistiksel anlamllk 
değerlerinin elektrotlarla ilişkilendirilmeside Şekil 
3A'daverilmiştir.DEHB-B grubunda özellikle (FP2-F4, FP2-
F8, F4-C4, FZ-CZ) elektrotlarnda istatistiki anlamllk 
değerleri elde edilememiştir. DEHB-Dgrubunun EEG 
sinyalinin temporal bölgesinde aktif olmadğ, aksine, DEHB-
B grubu bu bölgede aktif olduğu, bu nedenle EEG sinyallerinin 
DEHB-B ve DEHB-Dgrubunu ayrmada bu bölge 
elektrotlarnn rol oynayabileceği söylenebilir. 

3. Sonuçlar 
Yaplan bu çalşma sonucunda, 7-12 yaş aralğndaki 20’şer 
adet DEHB ve sağlkl gönüllülerin EEG kaytlarnn zaman 
domeni parametreleri bakmndan yaplan istatistiksel 
karşlaştrma sonucuna göre, frontal bölgede görülen 
fonksiyonel bozukluğun, özellikle birleşik tipte (DEHB-B) 
gözlenen bu farkn hastalğn teşhisinde klinisyen için objektif 
bir belirteç olabileceği gerçeğini dikkate alarak, dikkat eksikliği 
hiperaktivitesinin bozulma etyolojisinde rol oynadğn göz 
önüne alrsak, özelliklede DEHB’n 2 alt tipinin klinik olarak en 
önemli ortak bileşeninin dikkatsizlik olduğunu düşünülürse, 
EEG'deki değişimlerin zihinde bir rahatszlk belirtisi olabilir ve 
tedaviye yant olarak objektif bir kriter olarak düşünülebilir. 
Daha önceden genel DEHB grubu ve kontrol grubunu zaman 
parametreleri bakmndan karşlaştrlmş olup [13], bu 
çalşmada ise kontrol grubuna göre DEHB’n alt tipleri (DEHB-
B ve DEHB-D) araştrlmştr. Yaplan her iki çalşmada da 
frontal bölgedeki kanallarda genlik değerlerinin yükseldiği 
görülmüştür. Farkl olarak Bu çalşmada, DEHB’n bir alt tipi 
olan DEHB-B tipi zaman analizi sonucunda F3-C3, C3-P3 
elektrotlar arasnda ortalama genlik değerleri açsndan 
anlamllk değerleri elde edilmiştir. Burada her iki elektrot 
arasnda olan C3 elektrotunun etkin rol oynadğn 
düşündürmekte ve literatürde frekans analizi sonucu elde edilen 
bulgularla benzerlik göstermektedir [10, 11]. DEHB-D 
grubunda kontrol grubuna göre F3-C3 elektrotlar maksimum 
genlik değerinde anlaml iken, DEHB-B grubu kontrol grubuna 
göre F3-C3 elektrotlarnda ortalama genlik değerinde 
istatistiksel olarak anlaml bulunmuştur. Bu sonuçta  literatürde 
yaplan çalşma sonucuyla uyumludur [12]. 

Hem DEHB-D hemde DEHB-B’deki Cz-Pz, F3-C3, 
FP1-F3, P3-O1, P4-O2 elektrolar DEHB ve kontrol gruplar 
ayrt etmede bir belirleyici olabilir. Ayrca F7-T3, T3-T5, T5-
01, C3-P3, C4-P4, F8-T4, T6-02 eletrotlarda DEHB-B alt tipini 
DEHB-D alt tipinden ayrt etmede kulanlabilecek EEG 
elektrotlar olabilir. Denek says daha fazla arttrlarak analizler 
tekrarlanmal gerekirse farkl metodlarla analizler yaplarak 
sonuçlar doğrulanmal ve değerlendirilmelidir. 
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Tablo 1: DEHB, DEHB-D, DEHB-B ve kontrol grubu arasnda 
yaplan istatistiksel t-Testi karşlaştrma sonuçlar(**: p>0.05). 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Şekil 1: (a) DEHB ile kontrol grubu (b) DEHB-D ile kontrol grubu ve 
(c) DEHB-B ile kontrol grubu arasndaki istatistiki anlamllk 
değerlerinin EEG elektrotlaryla ilişkilendirilmesi. (Amax: Genliğin 
maksimum olduğu değeri, Amin: Genliğin minumum olduğu değeri, Amean: 
Ortalama genlik değerini ifade etmektedir.) 
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Bölgesel  
Elektrotlar 

DEHB/ 
Kontrol 
(p<0.05) 

DEHB-D/ 
Kontrol 
(p<0.05) 

DEHB-B/ 
Kontrol 
(p<0.05) 

FP1–F7 min 0.011 ** 0.005 

FP1–F3 
max 0.006 0.048 0.002 

min 0.006 0.034 0.003 

FP2–F8 
max 0.004 ** ** 

min 0.019  ** 

FP2–F4 
max 0.012 ** ** 

min 0.003 ** ** 

F7-T3 
mean ** ** 0.043 

max 0.011 ** 0.007 
min 0.002 ** 0.002 

T3-T5 
mean ** ** 0.004 

min ** ** 0.035 

F8-T4 
mean ** ** 0.029 

max 0.006 ** 0.031 
min 0.002 ** 0.005 

T4-T6 
max 0.010 ** 0.015 

min ** ** 0.012 

F3-C3 
mean ** 0.038 0.021 
min ** ** 0.031 

C3-P3 
mean ** 0.039 0.023 

max ** 0.038 ** 

CZ-PZ 
mean ** 0.048 0.010 
max ** 0.023 0.023 
min ** 0.041 0.012 

C4-P4 mean ** ** 0.010 

T5-O1 
mean ** ** 0.019 
min 0.016 ** ** 

T6-02 mean ** ** 0.004 

FZ-CZ 
max 0.022 ** ** 
min 0.009 ** ** 

F4-C4 
mean 0.023 ** ** 

min 0.025 ** ** 

P3-O1 
mean ** ** 0.024 
max 0.006 0.040 0.031 
min 0.009 0.040 0.032 

P4-O2 
mean ** ** 0.022 
max 0.008 0.006 0.013 
min 0.014 0.012 0.006 


