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ÖZET 

Trabzon merkezinde bulunan ilkokullarda 1991-1992 ö ğ retim y ı lı nda okuyan 19092 çocuk taranarak DSM-III-R 

teşhis kriterlerine göre Dikkat Eksikli ğ i Hiperaktivite Bozuklu ğ u olduğu tespit edilen 48 hasta ile aynı  okul-

lardan seçilen 45 normal çocukta serum çinko ve bakır düzeyleri Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi (AAS) 
(GBC Scientific Model 902) ile ölçüldü. Serum çinko düzeyleri ADHA'li çocuklarda 60.6±9.9 ,ugldl, kontrol gru-
bunda ise 105.8±13 .2 ygldl olarak bulundu. Aradaki fark istatistik olarak önemlidir (p<0.001). Serum bakı r dü-

zeyi ADHDli çocuklarda 114.7±15.7 j ıgldl, kontrol grubunda 153 .5±16.9 ROI idi. *Aradaki fark istatistiki ola-
rak önemlidir (p<0.001). Ancak hiçbir vakada serum bakır düzeyi normalin altı nda değ ildi. Sonuç olarak, 

ADHD ile serum çinko düzeyi dü ş üklüğü arası nda bir ilişkinin bulunabileceğ i, serum çinko düzeyi dü şük olan 

çocuklara çinko verilmesinin uygun olaca ğı  söylenebilir. 

Anahtar kelimeler: Dikkat eksikli ğ i, hiperaktivite bozuklu ğ u, serum bak ı r ve çinko düzeyleri 

Düşünen Adam; 1993,   6 (3): 7-9 

SUMMARY 

In this study, 19092 children attending Trabzon prima ıy schools were examined and 48 of them with Attention 
Deficity and Hyperactivity Disorder according to DSM-III-R diagnostic criteria indentified in 1991-1992 period. 
This group and 45 normal children from these schools involved in serum zinc and copper content determination 
with Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) (GBC Scientific Model 902) Serum zinc content of ADHD 
group was 60.6±9.9 ,ugldl and in control group it was 105 .8±13 .2 pgldl. The difference between them was sta-
tistically significant (p<0.001). Serum copper content of ADHD group was 114.7±15 .7 ygldl and in control 
group it was 153 .5±16.9 ygldl. The difference between them was statistically significant (p<0.001). There was 
no patient that serum copper level below normal. Consequently it is possible that there is a relationship with 
ADHD and low serum zinc contents and it is logical to give zing to these childrens. 
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GİRİŞ  

S ıklığı  konusunda, % 1 ile % 20 aras ında çok değ i- 

ş ik oranlar bildirilen (7 '11)  Dikkat Eksikli ğ i Hi- 

peraktivite Bozuldu ğu (Attention Deficit Hype-
ractivity Disorder: ADHD)'nun etiyolojisi, de ğ iş ik 

çalış malarda birçok hipotez ileri sürülmesine ra ğ -
men, halen kesin olarak bilinememektedir. Genel 
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olarak genetik faktörler (13) , nöroanatomik bozuk-
luklar (11 ' 16)  ve çevresel faktörler (7,10) üzerinde du-
rulmaktad ır. Bu arada baş ta çinko olmak üzere eser 
elementler üzerinde durulmu ş tur. Değ iş ik nörokim-
yasal ve metabolik yolda etkili kofaktörler olan eser 
elementlerin ADHD'li çocuklarda eksik bulundu-
ğ unu bildiren çalış malar vard ır (11 ' 18). 

Bu çal ış mada, bir grup ADHD'li çocukta serum çin-
ko ve bakır düzeylerini inceleyerek sonuçlar ı  diğer 
ülkelerde yap ı lan çalış maların bulgulanyla kar şı laş -
tırmak amaçland ı . 

MATERYEL ve METOD 

Çalış ma için, 1991-1992 öğ retim y ılında Trabzon il 
merkezinde bulunan ilkokullara devam eden toplam 
19092 öğ renci taranm ış tır. ADHD teşhisi için DSM-
III-R te şhis kriterleri (2)  kullanıldı . Önce s ınıf öğ -
retmenlerinden DSM-III-R'de ADHD belirtisi kabul 
edilen belirtileri bulunanlar ın ayrılması  istendi. 
Daha sonra bir psikiyatri uzman ı  ve bir psikiyatri 
asistan ı  ayrı lan çocukları  muayene ederek toplam 88 
çocukta ADHD te şhisi koydular. ADHD'li çocuk-
ların 35'i aileleri kabul etmedi ğ i için çalış madan ç ı -
karıldı . Aynı  okullardan seçilen 45 sağ lam çocuk da 
kontrol grubunu olu ş turdu. Bütün çocuklar ın fizik 
muayenesi bir pediatri uzman ı  tarafından yapıldı . 
Herhangi bir organik hastal ık şüphesi olanlar ça-
lış madan ç ıkarı ldı . Kan muayeneleri 12 saatlik aç-
lıktan sonra venöz kandan al ındı . Bütün numuneler 
bir saat içinde 3000 RPM'de 15 dakika santrifüje 
edilerek serumları  ayrı ldı  ve analiz gününe kadar - 
200  C'de derin dondurucuda saldand ı . 

Serum çinko ve bak ır tayinleri Atomik Absorpsiyon 
Spektrofotometresi (AAS) (GBC Soientific, Model 
902) ile yap ıldı . Sonuçların istatistik analizi için, 
Student t testi, Mann-Whitney U testi ve regresyon-
korelasyon analizi kullan ı ldı  (19) . 

BULGULAR 

ADHD'li çocuklar ın ve kontrol grubunun serum 
çinko ve bak ır düzeyleri Tablo l'de verilmi ş tir. 

Tablo l'den anlaşı lacağı  gibi serum çinko değerle- 
rinin ortalamas ı  ADHD grubunda 60.6±9.9 pg/dl, 
kontrol grubunda 105.8±13.2 pg/dl olarak hesaplan- 

Tablo 1. Çal ış ma ve kontrol grubunun serum çinko ve bak ı r 
düzeyleri 

Ortalama ± SD 

Grup Çinko (pg/dl) Bak ı r (pg/d1) 

ADHD (n:48) 60.6±9.9 114.7±15.7 

Kontrol (n:45) 105.8±13.2 153.5±16.9 

Önemlilik 	t 18.6 11.5 
Derecesi 	p <0.001 <0.001 

dı . Arada istatistik olarak anlaml ı  bir fark mevcuttur 
(p<0.001). Ortalama serum bak ır düzeyleri de, 
ADHD grubunda 114.7±15.7, kontrol grubunda 
153.5±16.9 pg/dl'dir. Bu fark da istatistik olarak 
önemlidir (p<0.001). 

Her iki grupta çinko-bak ır değ erleri aras ındaki iliş -
kiyi belirlemek amac ıyla korelasyon-regresyon ana-
lizi uygulandı . ADHD grubunda çinko-bak ır ko-
relasyonu bulunurken (p<0.05), kontrol grubunda 
böyle bir korelasyon gözlenmedi (p>0.05). 

TARTIŞ MA 

Çinko insan organizmas ında birçok fonksiyonu olan 
esansiyel bir eser elementtir. Çinkonun biyolojik 
fonksiyonlarını  değ iş ik enzimler üzerinden yapt ığı  
bilinmektedir (9 ' 13) . Hücre replikasyonu, büyüme-
geli şme ve yara iyile şmesi konusunda öneinli ol-
duğu bildirilen (3)  çinkonun hiperaktif davran ış ve 
ADHD'n ın ortaya ç ıkmas ında etkisi olabilece ğ ini 
bildiren çal ış malar mevcuttur (4,18,20). 

Çalış mam ızda AAS ile çift-kör olarak ölçülen serum 
çinko değerleri ADHD grubunda kontrol grubuna 
göre belirgin derecede dü şük bulundu. Aynca 
ADHD'li çocuklar ın % 81'inde (39/48) serum çinko 
düzeyleri normal s ınırların altında bulundu. Bu 
sonuç daha önceki baz ı  çalış malarla (8,11,20) uyum-
ludur. Ancak bazı  çalış malarda (6,15) da ADHD'li ço-
cukların serum çinko düzeylerinin norrnallerden 
farkl ı  olmadığı  bildirilmiş tir. 

Çinko düzeyleri serumda ölçülmesi, ölçüm için AAS 
kullanı lması , çift-kör çal ışı lmas ı , çalış ma izin gü-
venirliliğ ini artırmaktad ır. Ancak çal ış mamızın so-
nuçlarından, çinko düzeyleri dü şüldüğü ile ADHD 
aras ında direkt bir ili şkinin bulunduğunu söylemek 
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güçtür. Bulunan bu çinko eksikli ğ i başka nedenlerle 
de izah edilebilir. Örne ğ in; hiperaktif çocuklarda 
aşı rı  aktiviteye bağ lı  metabolizma hızlanmas ı  çinko 
gereksinimini art ırarak, görece bir eksikli ğen neden 
olabilir. Böyle de olsa, özellikle büyümekte olan or-
ganizmadan beyin geli şmesine yard ımcı  olduğu (3)  
bilinen çinkonun, düşük olan ADHD'li çocuklarda 
yerine konması  gerekmektedir. 

Bakır da çinko gibi insan organizmas ı  için esansiyel 
bir eser elementtir. Bak ır, insan vücudundaki ço-
ğunun iş levi ve eksiklik belirtileri bilinen birçok en-
zirnin yapı sında bulunur. Örneğ in bunlardan sitok-
?om oksidaz motor 'nöron yap ısında ve olgunlaş -
masında (13) , dopamin hidroksilaz da ketakolamin 
sentezinde (17)  etkilidir. Ba ş ta merkezi sinir sistemi 
olmak üzere insan geli ş imi için gerekli bir element 
olan bakınn hem fazlal ığı , hem de eksikli ğ i or-
ganizmayı  olumsuz etkileyebilir (12 ' 13 ' 17) . 

Ası l depo yeri karaciğ er olan, gerektikçe küçük mik-
tarlar halinde dola şı ma verilen ve büyük ölçüde se-
ruloplazmine bağ lı  olarak taşı nan bakınn düzeyini 
doğ ru olarak belirlemek oldukça güçtür. Biz en gü-
venilir ölçüm tekni ğ i olan AAS (5)  ile çift-kör yap-
tığı mız ölçümlerde, serum bak ır düzeylerini ADHD' 
li çoculdarda kontrol grubuna göre önemli derecede 
düşük bulduk. Ancak hiç bir vakada bak ır düzeyi 
normalin altında olmadığı  gibi, ortalama değer de 
normal s ınırlar içindeydi. Baz ı  çal ış malarda (8,14) 

bakır düzeyi yüksekli ğ i ile baz ı  davran ış  bozuk-
luklaının ilişkisi olabilece ğ i bildirilmektedir. 

Sonuç olarak; ADHD'li çocuklarda AAS ile ölçülen 
serum çinko ve bak ır düzeyleri normal kontrollerden 
dü şük bulunmuş tur. ADHD'li çocuklar ın % 8 l'inde 
serum çinko düzeyleri normal de ğerlerin alt ında ol-
mas ına rağ men serum bakır düzeyleri hepsinde nor-
mal değerler içindeydi. ADHD'n ın ortaya ç ıkma-
sında rolü kesin gösterilememekle beraber ADHD'li 
çocukların çinko düzeyi dü şük olanların tedavisinde 
çinko verilmesi çocuklar ın geliş imine olumlu katkı  
yapabilir. 
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