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ÖZET

Amaç: Yaygın Gelişimsel Bozukluklar (YGB) ve eşlik eden Dikkat Ek-
sikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) belirtileri olan olgularda Me-
tilfenidat (MPH) ilk tedavi seçeneği olmakla birlikte, sadece DEHB 
olan olgulara göre daha fazla yan etkiye yol açabildiği ve klinik yanıtın 
çok değişken olabileceği bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı YGB ve 
Hafif Düzey Mental Retardasyonu (MR) olan olguların MPH’a yanıtı-
nın yalnızca DEHB olan olgularla karşılaştırılması ve CES-1 gen poli-
morfizmleriyle ilişkisinin bulunup bulunmadığının belirlenmesidir.

Yöntem: YGB ve eşlik eden DEHB varlığında tükürük örneği alına-
rak MPH’ı metabolize eden enzim olan Karboksilesteraz-1 (CES-1) 
polimorfizmleri (Arg199/His, Ser75/Asn ve Ile49/Val) incelenmiş 
olup MPH yanıtı Dikkat Eksikliği ve Yıkıcı Davranış Bozuklukları için 
DSM-IV’e Dayalı Tarama ve Değerlendirme Ölçeği ve Klinik Global 
İzlem Ölçeği ile değerlendirilmiştir. 

Bulgular: YGB ve eşlik eden DEHB varlığında olguların, DEHB, 
DEHB ve eşlik eden Hafif Düzey Zeka Geriliği olan olgulara göre daha 
kötü MPH yanıtı verdikleri ve CES-1’de Arg199/His polimorfizminin 
istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksek olduğu bulunmuştur. 

Sonuç: Bu çalışma YGB ve eşlik eden DEHB olan olgularda CES-1 
Arg199/His polimorfizminin incelendiği ilk çalışmadır.

Anahtar Sözcükler: Yaygın çocuk gelişim bozuklukları, dikkat  
eksikliği hiperaktivite bozukluğu, metilfenidat, karboksilesteraz-1, Far-
makogenetik

SUMMARY 
Response With Methylphenidate to ADHD-Like Symptoms in 
Pervasive Developmental Disorder: Does CES-1 Enzyme Gene 

Polymorphism Have a Role?

Objective: Methylphenidate is the first-choice medication for the 
Pervasive Developmental Disorders (PDDs), and comorbid Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). But this approach generally 
results with poor outcomes, and increased adverse effects. It is aimed 
to investigate the comparison of cases who diagnosed with PDDs and 
Mild Mental Retardation (MR) and cases with pure ADHD in terms of 
the clinical response to MPH. Also we aimed to investigate the relations 
between CES-1 polymorphism gene and the clinical response to MPH.

Methods: For clarifying this we searched for three polymorphisms 
(Arg199/His, Ser75/Asn, and Ile49/Val) in carboxylesterase-1 gene 
(CES-1) in the saliva of patients diagnosed with PDD+ADHD. Also, 
we assessed the clinical response to MPH by dimensional approach 
using the Attention Deficit Hyperactivity Disorder Rating Scale IV and 
Clinical Global Impression-Improvement scale. 

Results: PDD+ADHD groups had significantly higher Arg199/
His polymorphism, and clinically responded poorer with symptoms 
sometimes even worsening to the MPH treatment compared with 
“pure” ADHD and ADHD+MR groups. 

Conclusion: This is the first study that an association between Arg199/
His polymorphism in CES1 and altered treatment response to MPH in 
patients with PDD that presents with symptoms of ADHD.

Keywords: Pervasive developmental disorder, attention deficit 
hyperactivity disorder, methylphenidate,  carboxylesterase-1, 
pharmacogenetics
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GİRİŞ

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) çocukluk 
çağında başlayan, kişinin yaşına uygun olmayan dikkatsizlik, 
hiperaktivite ve impulsitive ile karakterize nörogelişimsel bir 
bozukluktur. Çocuk ve ergenlerdeki görülme sıklığı %5-10 
arasında değişmektedir. (Polanczyk ve ark. 2007). 

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar (YGB) sosyal becerilerde, dil 
gelişiminde ve davranışlarda anormal ya da bozulmuş geliş-
menin gözlendiği çocukluk dönemi psikiyatrik bozukluk-
larındandır. YGB etiyolojisi henüz aydınlatılamamış nöro-
gelişimsel bir hastalıktır. DSM-IV ölçütlerine göre YGB’ler 
DEHB tanısı için bir dışlama kriteri olmakla birlikte gerek 
günlük klinik uygulamalarda gerekse bilimsel literatürde 
YGB’lere azımsanmayacak oranda DEHB belirtilerinin eşlik 
ettiği bilinmektedir (Frazier ve ark. 2001, Goldstein ve ark. 
2004, Lee ve ark. 2006). Grzadzinski ve arkadaşlarının yap-
tıkları bir çalışmada YGB olan bireylerde DEHB belirtileri 
görülme sıklığı, genel toplum taramalarında %13-50 arasın-
dayken, bu oran klinik örneklemde %20-85 arasında değiş-
mektedir (Grzadzinski ve ark. 2011).  Bu nedenle DSM-5 
’te (American Psychiatric Association 2013) dışlama kriteri 
olmaktan çıkarılmıştır.

Metilfenidat (MPH), DEHB tedavisinde en sık kullanılan 
farmakolojik ajandır.  MPH, beyindeki presinaptik dopamin 
taşıyıcılarının üzerinden dopamin geri alımını engelleyerek 
beyindeki ekstraselüler dopamini arttırarak etki etmektedir. 
MPH karboksilesteraz-1 (CES-1) ile hidrolize edilmektedir. 
CES-1 enziminin MPH metabolizmasında ilk geçişten so-
rumlu temel enzim olduğu düşünülmektedir (Sun ve ark. 
2004).  Yapılan bir çalışmada CES-1 geninde iki polimorfizm 
tespit edilmiş ve bu polimorfizmler sonucunda MPH’ın kan 
konsantrasyonlarında önemli artışlar olduğu gösterilmiştir 
(Zhu ve ark. 2008). DEHB tanılı bireylerde MPH etkinli-
ğinin CES-1 polimorfizminden etkilenip etkilenmediğinin 
araştırıldığı çalışmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiştir 
(Bruxel ve ark. 2013, Johnson ve ark. 2013).

MPH, DEHB olan olgularda oldukça iyi tolere edilirken YGB 
ve DEHB birlikteliğinde MPH yanıtı değişkenlik göstermek-
tedir. (Cortese ve arkadaşları) tarafından yapılan bir gözden 
geçirmede YGB ve eşlik eden DEHB olan olgularda MPH’a 
yanıt konusunda tam bir görüş birliği bulunmadığı,  sonuç-
ların hem klinik hem yan etki açısından farklılık gösterdiği 
ortaya konulmuştur. Araştırmaların çok önemli bir bölümü 
ve klinik gözlemler YGB olan olguların MPH’a yanıtlarının 
YGB olmayan DEHB’li olgulardan daha kötü olduğunu ve 
başta sterotipilerde kötüleşme olmak üzere daha fazla yan et-
kiye yol açtığını göstermektedir. (Cortese ve ark. 2012). YGB 
olan çocuklarda DEHB semptomlarının tedavisinin ele alın-
dığı bir metaanaliz çalışmasının sonucu da bu bulguyu des-
tekler nitelikte olup, MPH’ın plaseboyla karşılaştırıldığında 
daha ciddi yan etkilere neden olduğu yönündedir (Reichow 

ve ark. 2013). Yapılan güncel bir çalışmada ise MPH’ın 
DEHB belirtilerinde azalma sağladığı ileri sürülmektedir 
(Young ve Findling 2015). Politte ve arkadaşlarının yaptıkları 
bir çalışmada ise MPH’ın YGB’li olgularda DEHB belirtile-
rini azalttığı ancak bu etkinin yalnızca DEHB’li olan olgulara 
göre daha az olduğu, YGB olan olgularda MPH’ın yan et-
kilerine daha fazla rastlanıldığı sonucuna varılmıştır (Politte 
ve ark. 2014). Ancak MPH’ın DEHB ve YGB birlikteliğinde 
sadece DEHB olan olgulara göre neden daha az tolere edildiği 
konusu henüz açıklığa kavuşmamıştır.

MPH’ın CES-1 enzimiyle metabolize edilmesi ve CES-1 
gen polimorfizmleriyle MPH’a yanıtta klinik olarak anlam-
lı düzeyde farklılıkların görülmesine yönelik bulgular; YGB 
ve eşlik eden DEHB belirtileri olan olgularda MPH’ın tolere 
edilmeyip daha fazla yan etkiye yol açtığına ilişkin kanaat-
lerle bir araya getirildiğinde, YGB ve eşlik eden DEHB olan 
olgularda CES-1 enzim sisteminin araştırılması gerekliliğini 
ortaya çıkarmaktadır. Diğer yandan bazı araştırmacılar otistik 
olgularda MPH intoleransının mental retardasyona bağlı ola-
bileceğini öne sürmektedir (Stigler ve ark. 2008). Bu bağlam-
da normal zeka düzeyine sahip otistik olgularla mental retarde 
otistik olguların ve mental retarde DEHB olgularının MPH’a 
yanıtlarının karşılaştırılması, MPH intoleransında “otistik 
bozukluğun mu?” yoksa “mental retardasyonun mu?” sorum-
lu olduğunu ortaya koymaya yardımcı olabilecektir. 

Bugüne kadar YGB etiyolojisine, DEHB ile komorbiditesine 
ve bu olguların MPH da dahil olmak üzere ilaç tedavileri-
ne yanıtlarına ilişkin çok sayıda araştırma yapılmıştır. Ancak 
YGB’lerde MPH’a yanıtsızlık veya tolere edememe ve bu 
durumun MPH’ı metabolize eden enzim sistemiyle ilişkisi 
araştırılmamıştır.  

Bu çalışmanın amacı YGB ve Hafif Düzey Mental 
Retardasyonu (MR) olan olguların MPH’a yanıtının yalnızca 
DEHB olan olgularla karşılaştırılması ve CES-1 gen polimor-
fizmleriyle ilişkisinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi-
dir. Bu çalışmada varsayım olarak;

1. YGB ve eşlik eden DEHB belirtileri olan olgularda CES-1 
enziminde polimorfizm olabileceği düşünülmüştür.

2. Normal zeka düzeyine sahip otistik olgular ve Asperger 
Bozukluğu olan olgularla mental retarde otistik olguların 
MPH’a farklı yanıt vereceği düşünülmektedir. MPH’a 
yanıt ve tolere etmede sıralamanın; Asperger Bozukluğu, 
normal zeka düzeyine sahip otistikler ve mental retarde 
otistikler sırasıyla olacağı öngörülmüştür. 

3. DEHB, DEHB ve eşlik eden Hafif Düzey MR’si olan ol-
gularda CES-1 enziminde herhangi bir polimorfizme rast-
lanılmayacağı düşünülmüştür.
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YÖNTEM

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi polikliniğine başvuran hastalar 
arasından 7-12 yaş aralığında olan olgular sosyodemografik 
özellikleri, motor- mental gelişim basamakları, okul ve okul 
öncesi öyküleri alınarak ön değerlendirmeye alınmıştır.

Tüm olguların ebeveynlerinin ve öğretmenlerinin çalışma-
da kullanılacak olan sosyodemografik bilgi formu ve Turgay 
DEHB ölçeğini doldurmaları istenmiştir. 

Deneyimli bir psikolog tarafından tüm olgulara Wechsler 
Çocuklar için Zeka Ölçeği Geliştirilmiş Formu uygulanarak 
mental kapasiteleri belirlenmiştir. Çalışmaya aday olduğu dü-
şünülen olgulara klinisyen tarafından ve K-SADS (Okul Çağı 
Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme 
Çizelgesi - Şimdi ve Yaşam Boyu Şekli - Türkçe Uyarlaması) 
olarak adlandırılan yarı yapılandırılmış tanı görüşmesi yapıla-
rak eşlik eden tanıların belirlenmesi sağlanmıştır. YGB tanısı 
DSM-IV ölçütlerine göre konulmuş olup otizmin derecesi 
Çocukluk Otizmi Derecelendirme Ölçeği (CARS) kullanılarak 
yapılmıştır. Buna göre; çalışmaya 25 DEHB+yüksek fonksi-
yonlu otizm (YFO), 20 DEHB+Asperger bozukluğu (AB), 22 
DEHB+Hafif Düzey MR, 22 DEHB+Otizm+MR olan olgu 
ve 34 DEHB olan olgu kontrol grubu olarak alınmıştır. Tüm 
olguların çalışma öncesinde fizik muayeneleri, hemogram, bi-
yokimya, tiroit fonksiyon testleri ve EKG’leri çocuk hastalıkları 
uzmanınca değerlendirilmiştir.

Olguların iki hafta boyunca ilaç kullanmaması (wash out 
periyodu) sağlanarak kontrol randevusu verilmiştir. Kontrol 
randevularının olduğu gün vücut ağırlığı <30 kg olanlara 
5mg, >30 kg olanlara 10 mg metilfenidat verilerek tükürük 
örnekleri alınmıştır.  

Olgulara MPH verildikten sonra anne-babaları tarafından 
Turgay DEHB Ölçeğini doldurmaları istenerek klinisyen ta-
rafından MPH yanıtı Klinik Global İzlem Ölçeği –İyileşme 
(CGI-I) ile iyileşme var, değişiklik yok ve kötüleşme olarak 
puanlanarak değerlendirilmiştir.

Tanıya kör araştırmacı tarafından hastalardan alınan tükürük 
örneğindeki hücrelerden DNA izolasyonu gerçekleştirildikten 
sonra, oluşturulan PCR protokolüne göre elde edilen ürün 
RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) metodu-
na göre restriksiyon enzimiyle kesilip, % 2’lik agaroz veya % 
3’lük Nussieve jel elektroforezinde yürütülüp, jel görüntüleme 
sistemiyle görüntülenmiş ve oluşan bantların büyüklüğü DNA 
Ladder yardımıyla belirlenip, CES-1 için genotip belirlemesi 
(p.Arg199His, p.Ser75Asn ve p.Ile49Val) yapılmıştır. Mutant 
veya heterozigot olanlar polimorfik olarak değerlendirilmiştir.

Çalışmaya Dahil Edilme Kriterleri

   a) 7-12 yaş aralığında olma,
   b) Çalışmaya katılmakta gönüllü olmak,
   c) Anne/ Babanın okur - yazar olması.

Çalışmadan Dışlama Kriterleri

a)  7-12 yaş aralığında olmamak,
b)  Çalışmaya katılmakta gönüllü olmamak,
c)  YGB ve DEHB dışında başka bir primer psikiyatrik ta-

nısı olmak,
d) Ek tıbbi hastalığı olmak ve fiziksel kafa travması hikâyesi 

olmak,
e)  Epilepsi, kromozom anomalisi olmak.

Veri Toplama Araçları

1- Sosyodemografik Bilgi Formu

Araştırmacılar tarafından, çalışmaya alınacak olguların sosyo-
demografik verileri, doğum öncesi ve doğum sonrası öyküleri, 
motor ve mental gelişim öykülerini ve mevcut hastalığa ilişkin 
özelliklerini ayrıntılı bir şekilde sorgulayan bir sosyodemogra-
fik bilgi formu oluşturulmuştur.

2- Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği Geliştirilmiş Formu 
(Wechsler Intelligence Scale for Children - Revised -WISC-R): 
Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WISC): 1949 yılında 
Wechsler tarafından 5 ile 15 yaşları arasındaki çocukların ze-
kalarını ölçmek amacı ile geliştirilmiştir. 1974 yılında yeniden 
düzenlenmiş (WISC-R) ve bu hali ile ölçeğin uygulanabildiği 
yaş grubu 6 ile 16 arasına çıkarılmıştır. WISC-R, 1995 yılın-
da Savaşır ve Şahin tarafından Türk kültürüne uyarlanmıştır 
(Savaşır ve Şahin 1995).

3-Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve 
Şizofreni Görüşme Çizelgesi – Şimdi ve Yaşam Boyu Versiyonu 
– Türkçe Uyarlaması (ÇDŞG-ŞY-T) (Schedule for Affective 
Disorders and Schizophrenia for School  Aged Children, Present 
and Lifetime Version, K-SADS-PL): K-SADS-PL çocuk ve 
ergenlerin DSM-IV (APA 1994) tanı ölçütlerine göre geç-
mişteki ve şu andaki psikopatolojilerini saptamak amacıyla 
Kaufman ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş, yarı yapı-
landırılmış bir görüşme formudur (Kaufman ve ark. 1997). 
Ölçeğin Türk örneklemi için geçerlilik ve güvenirlik çalışması 
yapılmıştır (Gökler ve ark. 2004).

4- Çocukluk Otizmi Derecelendirme Ölçeği (Childhood Autism 
Rating Scale, CARS): Bu ölçek otistik çocukları tanımak ve 
otistik olmayan diğer gelişme geriliği olan çocuklardan ayırt 
etmek için geliştirilmiş 15 bölümlük davranış değerlendirme 
ölçeğidir (Schopler ve ark. 1980). Ölçek ayrı birer alt ölçek 
görünümünde olan 15 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin 
toplam puanı 15 ile 60 arasındadır. Genel toplamda 15–29: 
Otizm yok, 30–36: Hafif-Orta Derecede Otistik, 37–60: 
Aşırı Derecede Otistik olarak dğerlendirilmektedir. Ölçeğin 
Türkçe geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır (Sucuoğlu 
ve ark. 1996).

5- Dikkat Eksikliği ve Yıkıcı Davranış Bozuklukları için DSM-
IV’e Dayalı Tarama ve Değerlendirme Ölçeği (DEYDB DSM-
IV Değerlendirme Ölçeği): Ölçek Turgay tarafından DSM-IV 
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tanı ölçütleri temel alınarak geliştirilmiştir (Turgay 1994). 
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Karşıt Olma 
Karşıt Gelme Bozukluğu ve Davranım Bozukluğu ölçütleri-
nin sorgulandığı ölçeğin Türkçe geçerlilik ve güvenirlik çalış-
ması yapılmıştır (Ercan ve ark. 2001).

6- Klinik Global İzlem Ölçeği- İyileşme (CGI-I):  Guy tarafın-
dan her yaşta tüm psikiyatrik bozuklukların klinik araştırma 
amaçlı olarak gidişini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir. 
KGİ, üç boyutlu bir ölçektir ve psikiyatrik bozuklukları olan 
kişilerin tedaviye yanıtlarını değerlendirmek amacıyla hekim 
tarafından yürütülen yarı yapılandırılmış görüşme sırasında 
doldurulur (Guy 1976).

Verilerin İstatistiksel Analizi

Verilerin değerlendirilmesi SPSS (The Statiscal Package for 
Social Sciences) 18.0 programı kullanılarak yapılmıştır. 
İstatistiksel değerlendirme,  p<0,05 düzeyinde anlamlı ka-
bul edilmiştir. Gruplar arası kategorik verilerin sayı, yüzde, 
homojenlik açısından karşılaştırılmasında ki-kare analizi 
(Pearson Chi-kare)  uygulanmıştır. Üç ve daha fazla gruplar 
arasında ortalamaların karşılaştırılmasında tek yönlü varyans 
analizi (ANOVA) ve Tukey Post-Hoc testi kullanılmıştır. 
Genotip frekansları hesaplanarak bunların Hardy-Weinberg 
eşitliği ilkelerine göre beklenen değerler ile kıyaslanması için 
ki-kare analizi yapılmıştır.

BULGULAR

Çalışmaya 25 DEHB+YFO, 20 DEHB+AB, 22 
DEHB+Otizm, 22 DEHB+ Hafif düzey MR ve 34 DEHB 
tanılı olmak üzere toplam 123 olgu alınmıştır. Olguların yaş 
ve cinsiyet dağılımları Tablo 1’de özetlenmiş olup yaş veya 
cinsiyete göre anlamlı farklılık bulunmamıştır (p= 0,24 ve 
p=0,22).

CES-1 polimorfizmleri Tablo 2’de gösterilmiştir. Polimorfizm 
dağılımlarına bakıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark-
lılığın yalnızca p.Arg199His polimorfizminde olduğu 
(p=0,002),  p.Ser75Asn ve p.Ile49Val polimorfizmlerinde is-
tatistiksel olarak anlamlı farklılığın olmadığı görülmektedir. 
p.Arg199His polimorfizminin daha çok YGB ek tanılı grupta 
olduğu, hafif düzey MR veya DEHB’li grupta olmadığı sap-
tanmış olup genotip dağılımı Hardy-Weinberg eşitliğine uy-
gun olarak bulunmuştur. 

Olguların tek doz MPH sonrası tedavi yanıtları anne babalar ta-
rafından doldurulan Turgay DEHB ölçeği ve klinisyen tarafın-
dan doldurulan CGI-I ile ANOVA yapılarak değerlendirilmiş-
tir. ANOVA analizine göre Turgay DEHB ölçek puanlarında 
tedavi öncesi ve sonrası anlamlı farklılık bulunmuş olup Tukey’s 
post hoc analizleri sonucunda bu farklılığın YGB ek tanılı grup 
ile DEHB ve hafif düzey MR ek tanılı grup arasında olduğu 
saptanmıştır. (p<0.001). Sonuçlar Tablo 3’te gösterilmiştir. 

TABLO 1. Tanı Gruplarına Göre Yaş ve Cinsiyet Dağılımı.

Erkek Kız

n %
Yaş

n %
Yaş

Ort SS Ort SS

DEHB+YFO 21 21,2 8,5 1,4 4 16,7 8,8 2,1

DEHB+AB 16 16,2 9,3 2,1 4 16,7 10,8 1,0

DEHB+OB 20 20,2 9,3 2,2 2 8,3 8,5 2,1

DEHB+MR 19 19,2 9,5 1,8 3 12,5 10,0 1,7

DEHB 23 23,2 9,4 1,6 11 45,8 9,6 1,5

YFO: Yüksek Fonksiyonlu Otizm, AB: Asperger Bozukluğu, OB: Otistik Bozukluk, MR: Hafif Düzey Mental Retardasyon, DEHB: Dikkat Eksikliği 
Hiperaktivite Bozukluğu, Ort: Ortalama, SS: Standart Sapma.

TABLO 2. Tanı Gruplarına Göre CES-1 Polimorfizmlerinin Dağılımı.

DEHB+YFO DEHB+AB DEHB+OB DEHB+MR DEHB
p

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

Arg199/His 7 (43,8) 5 (31,3) 4 (25,0) - (-) - (-) 0,002

Ser75/Asn 6 (15,0) 9 (22,5) 7 (17,5) 5 (12,5) 13 (32,5) 0,483

Ser75/Asn 23 (21,3) 15 (13,9) 19 (17,6) 20 (18,5) 31 (28,7) 0,259

CES1: Carboxylesterase 1 enzim geni, YFO: Yüksek Fonksiyonlu Otizm, AB: Asperger Bozukluğu, OB: Otistik Bozukluk, MR: Hafif Düzey Mental Retardasyon, DEHB: Dikkat 
Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu.
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Yapılan analizlerin sonucunda YGB ek tanılı grup ile olmayan 
grup arasında MPH yanıtı açısından CGI-I ile anlamlı fark-
lılık olduğu bulunmuştur. Tabloya göre YGB ek tanılı gru-
bun yaklaşık %25 inin tek doz MPH sonrası kötüleştiği buna 
karşın YGB ek tanılı olmayanların düzeldiği bulunmuş olup 
gruplar arası fark istatistiksel olarak anlamlıdır. (p<0,001).

Ayrıca p.Arg199His polimorfizmine sahip DEHB+YGB olan 
olguların MPH yanıtının diğer olgulardan istatistiksel olarak 
anlamlı düzeyde farklı olduğu bulunmuştur. Ancak IQ düze-
yinin etkisi olup olmadığı incelendiğinde hafif düzey MR ek 
tanılı olan olgularda MPH yanıtının DEHB tanılı olgularla 
benzer olduğu ve istatistiksel olarak farklılık olmadığı saptan-
mıştır. Çalışmanın sonuçları CES-1 p.Arg199His polimorfiz-
minin YGB ve eşlik eden DEHB olan olgularda MPH yanıtı 
ile ilişkili olabileceğini göstermektedir.

TARTIŞMA

YGB ve eşlik eden DEHB belirtileri olan olgulardan oluşan 
123 hastanın değerlendirildiği bu çalışma, ana hipotezimiz 
olan YGB ve eşlik eden DEHB belirtileri olan olgularda 
MPH yanıtındaki değişkenliğin MPH metabolizmasında ilk 
geçişten sorumlu olan temel enzim CES-1’deki polimorfizm 
ile ilişkili olup olmadığını test etmek amacıyla yapılmıştır. 
Çalışmanın en önemli sonucu CES-1 polimorfizminin YGB 
ve eşlik eden DEHB belirtileri olan olgularda sadece DEHB 
olan olgulara kıyasla MPH yanıtını kötüleştirdiği yönünde-
dir. Bildiğimiz kadarıyla bu çalışma YGB ve eşlik eden DEHB 
belirtileri olan olgularda MPH yanıtı değişkenliğinin etiyolo-
jisini araştıran ilk çalışmadır.

Çalışmamızın sonuçlarına göre CES-1 enziminde 
p.Arg199His polimorfizmi YGB ve eşlik eden DEHB olan 
olgularda sadece DEHB olan olgulara göre daha sık oranda 

görülmekte olup, bu polimorfizme sahip YGB ve eşlik eden 
DEHB olan olguların MPH yanıtı diğer olgulara kıyasla daha 
kötü olmuştur. Daha önce yapılan bir çalışmada YGB ve eşlik 
eden DEHB olan olgularda MPH yanıtının IQ düzeyiyle iliş-
kili olabileceği ve IQ düzeyi düştükçe MPH yanıtın kötüleşti-
ği ortaya konmuştur (Di martino ve ark. 2004). Buna karşın 
yapılan bir diğer çalışmada IQ düzeyiyle MPH yanıtı arasın-
da herhangi bir ilişki kurulamamıştır (Stigler ve ark. 2004).  
Bizim çalışmamızın sonuçları ise IQ düzeyiyle MPH yanıtı 
arasında herhangi bir ilişki olmadığı yönündedir. Hafif düzey 
MR ek tanılı DEHB’li olan olgular yalnızca DEHB olan ol-
gularla benzer polimorfizm ve MPH’a klinik yanıt düzeyine 
sahip bulunmuşlar ve YGB ek tanılı olgulardan istatistiksel 
olarak farklılaşmışlardır. 

Literatür gözden geçirildiğinde DEHB+YGB olan olgularda 
MPH’a yanıt konusunda tam bir görüş birliği bulunmamak-
tadır (Cortese ve ark. 2012, Pearson ve ark. 2013, Politte ve 
ark. 2014, Young ve Findling 2015). Ancak araştırmaların çok 
önemli bir bölümü ve klinik gözlemler YGB olan olguların 

TABLO 3. Tanı Gruplarının Turgay DEHB Ölçeğine Göre Tedavi Yanıtlarının Karşılaştırılması.

Tanı Karşılaştırma Grubu Ortalama Fark Standart Hata p

YFO

AB -3,58 1,63 0,187

OB 1,50 1,59 0,878

MR -6,59 1,59 0,001

DEHB -9,33 1,43 <0,001

AB

OB 5,08 1,68 0,024

MR -3,01 1,68 0,381

DEHB -5,75 1,53 0,002

OB
MR -8,09 1,64 <0,001

DEHB -10,83 1,48 <0,001

MR DEHB -2,74 1,48 0,353

YFO: Yüksek Fonksiyonlu Otizm, AB: Asperger Bozukluğu, OB: Otistik Bozukluk, MR: Hafif Düzey Mental Retardasyon, DEHB: Dikkat Eksikliği 
Hiperaktivite Bozukluğu.

TABLO 4. Tanı Gruplarının Tedavi Yanıtlarının CGI-I Skorlarının  
Karşılaştırılması.

Tanı
İyileşme Değişiklik yok Kötüleşme

n (%) n (%) n (%)

YFO 8 (32,0) 9 (36,0) 8 (32,0)

AB 14 (70,0) 1 (5,0) 5 (25,0)

OB 5 (22,7) 7 (31,8) 10 (45,5)

MR 19 (86,4) 2 (9,1) 1 (4,5)

DEHB 33 (97,1) 1 (2,9) - (-)

YFO: Yüksek Fonksiyonlu Otizm, AB: Asperger Bozukluğu, OB: Otistik Bozukluk, 
MR: Hafif Düzey Mental Retardasyon, DEHB: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite 
Bozukluğu  CGI-I:  Klinik Global İzlem-İyileşme.
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MPH’a yanıtlarının YGB olmayan DEHB’li olgulardan daha 
kötü olduğunu ve başta sterotipilerde kötüleşme olmak üze-
re daha fazla yan etkiye yol açtığını göstermektedir (Reichow 
ve ark. 2013). MPH temelde CES-1 enzimiyle metabolize 
edilmekte ve CES-1 gen polimorfizmiyle MPH’a klinik ya-
nıtta farklılıklar oluşmaktadır. Bu bağlamda bu çalışma, hem 
DEHB belirtileri taşıyan YGB’lerde MPH’ın etkin olup ol-
madığını belirlerken aynı zamanda CES-1 genine ilişkin bir 
polimorfizm varlığının, MPH yanıtını etkileyip etkilemedi-
ğine yönelik ipucu olabilmesi açısından da önem arz etmek-
tedir. Araştırmamızda CES-1 polimorfizmi p.Arg199His açı-
sından YGB (YFO, otizm ve Asperger) olan olgularda Hafif 
Düzey MR ve DEHB olan olgulara göre istatistiksel olarak 
anlamlı oranda farklı bulunurken p.Ser75Asn ve PIle49Val 
polimorfizmleri açısından anlamlı farklılık bulunmamıştır. 
Ayrıca CES-1 polimorfizmi ile tedavi yanıtı açısından istatis-
tiksel olarak anlamlı farklılık bulunması da MPH’a yanıt açı-
sından da önemlidir, genetik yapı bozuldukça tedavi yanıtının 

kötüleştiğini ortaya koymaktadır. MPH yanıtı açısından tanı 
grupları arasında farklılık olması da literatürdeki sorulara ya-
nıt vermektedir. 

Bu araştırma örnekleminin sınırlı sayıda olmasına karşın; 

1) YGB’ye eşlik eden DEHB semptomları olan olguların sa-
dece DEHB ya da DEHB+ Hafif Düzey MR olan olgular-
dan daha düşük MPH yanıtı verdiğini, 

2) YGB ve eşlik eden DEHB belirtileri olan olgularda MPH 
yanıtının değişkenlik göstermesinde CES-1 polimorfizmi-
nin etkisinin daha ayrıntılı olarak incelenmesi gerektiğini 
gösteren öncü çalışmalardan biridir. 

Farmakogenetik çalışmalar genetik varyasyonların ilaçların 
farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerini nasıl etkile-
diğini aydınlatmaya çalışmaktadır. Çalışma alanda ilk olma 
özelliği taşımakla birlikte elde edilen sonuçlar ön bilgi niteli-
ğinde olup daha geniş örneklemli ve uzun süreli izlem çalış-
malarıyla desteklenmesi gerekmektedir.
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