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ABSTRACT
Objective: Symptoms of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) have been
previously shown to be related with dopamine and noradrenaline dysfunction. Iron
is the main cofactor of the tyrosine hydroxylase enzyme, the rate-limiting protein in
dopamine synthesis. We aimed to investigate the association between iron/ferritin
serum levels/subtypes and behavioral symptoms of ADHD. 
Methods: Fifty-eight children diagnosed with ADHD according to DSM-IV criteria
in Samsun Ondokuz Mayis University Medical Faculty, Child Psychiatry out-
patient clinic,  were included in this study. Serum iron and ferritin levels in the par-
ticipants were measured. The parents of the participants completed the
Disruptive Behaviors Rating Scale-Parent Version (DBRS-PV).
Results: There was no significant difference in serum iron and ferritin levels
between the ADHD subtypes (p<0.05). We found a statistically significant neg-
ative correlation between the scores of DBRS-PV  conduct problems and fer-
ritin levels (r=-0.38, p<0.05). In further analysis, when participants age, gender,
parental education level, ferritin and iron levels were taken into consideration,
ferritin level was found the most powerful predictor of conduct score.
Conclusion: This study revealed that serum ferritin level is significantly correlated
with severity of conduct problems in children with ADHD. Especially in children
with ADHD with low serum iron and ferritin levels, iron treatment would have 
beneficial effects on conduct problems comorbid with ADHD. (Archives of
Neuropsychiatry 2011; 48: 125-8)
Key words: Iron, ferritin, ADHD, subtypes, conduct problems

ÖZET 
Amaç: Dikkat eksikli¤i/hiperaktivite bozuklu¤u (DEHB) belirtilerinin dopamin ve
noradrenalin ifllevlerindeki bozukluklarla iliflkili oldu¤u gösterilmifltir. Demir,
dopamin sentezinde h›z k›s›tlay›c› basamak olan tirozin hidroksilaz enziminin
bafll›ca kofaktörüdür. Bu çal›flman›n amac› DEHB tan›s› olan çocuklar›n serum
demir ve ferritin düzeyleri ile bozuklu¤un alt tipleri ve di¤er davran›flsal semp-
tomlar aras›ndaki iliflkileri incelemektir. 
Yöntemler: Çal›flmaya Samsun Ondokuz May›s Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk
Psikiyatrisi Poliklini¤ine baflvuran ve DSM-IV-TR tan› ölçütlerine göre DEHB tan›l›
hastalar (n:58)  al›nm›flt›r. Kat›l›mc›lardan serum demir ve ferritin düzeyleri ince-
lenmifltir. Ayr›ca kat›l›mc›lar›n aileleri taraf›ndan DSM IV’e Dayal› Y›k›c› Davran›fl
Bozukluklar› Tarama ve De¤erlendirme Ölçe¤i (YDBTDÖ) doldurulmufltur.
Bulgular: DEHB alt tiplerine göre serum demir ve ferritin seviyeleri aç›s›ndan
anlaml› fark saptanmam›flt›r (p>0.05). DSM IV’e dayal› YDBTDÖ alt skorlar›na göre
davran›m sorunlar› skoru ile ferritin seviyeleri aras›nda istatistiksel olarak anlaml›
negatif iliflki saptanm›flt›r (r=-0.38, p<0.05). ‹leri analizlerde, kat›l›mc›lar›n yafl, cin-
siyet, anne baba e¤itim düzeyi, ferritin ve demir düzeyleri  ele al›nd›¤›nda ferritin
düzeyi davran›m puan› için en güçlü yorday›c› olarak de¤erlendirildi. 
Sonuç: Bu çal›flmada, DEHB tan›s› olan çocuklardaki davran›m sorunlar› ile
serum ferritin düzeyi aras›nda anlaml› iliflki saptanm›flt›r. Özellikle serum demir
ve ferritin düzeylerinin düflük oldu¤u çocuklarda demir tedavisinin DEHB’ye
efllik eden davran›m sorunlar›n›n tedavisinde önemli olaca¤› düflünülmektedir.
(Nöropsikiyatri Arflivi 2011; 48: 125-8)
Anahtar kelimeler: Demir, ferritin, DEHB, alt tip, davran›m bozuklu¤u

DOI:  10.4274/npa.y5728

Girifl

Dikkat eksikli¤i/hiperaktivite bozuklu¤u (DEHB) okul ça¤› ço-
cuklar›n›n %5 ile %10’unu etkileyen; dürtüsellik, afl›r› hareketlilik
ve dikkatsizlik bafll›klar› alt›nda bir dizi semptomlar› içeren bir

bozukluktur (1). 1970’lerden günümüze dek yap›lan hayvan çal›fl-
malar› ve klinik çal›flmalar›n önemli bir bölümünde, DEHB belir-
tilerinin dopamin ve noradrenalin ifllevlerindeki bozukluklarla
iliflkili oldu¤u gösterilmifltir (2). Özellikle mezokortikal bölgedeki
dopaminerjik yolaklardaki bozukluklar›n DEHB semptomlar›na



yol açabilece¤i  bildirilmektedir (3). Öte yandan, dopaminerjik
yolaklarda etkin ajanlar DEHB tan›s› olan çocuklarda uzun y›llar-
dan beri etkin bir flekilde kullan›lmaktad›r. DEHB’nin klinik belir-
tilerinin etyolojisi ile ilgili araflt›rmalar özellikle biyolojik (genetik,
beyin görüntüleme vb.)  ve  çevresel (kurflun etkisi, diyetle iliflki-
li etkenler vb.) etkilerin incelenmesi üzerinde yo¤unlaflmaktad›r.
Genel olarak bu bozuklukta biyolojik ve psikososyal etkenlerin
birlikte rol ald›¤› düflünülmektedir (4).

Demir ile dopamin ifllevleri aras›nda belirli alanlarda do¤ru-
dan bir iliflki bulunmaktad›r. Örne¤in, demir dopamin sentezinde
h›z k›s›tlay›c› basamak olan tirozin hidroksilaz enziminin bafll›ca
kofaktörüdür (5). Bununla birlikte, demir eksikli¤inin beyinde do-
pamin reseptör yo¤unlu¤unu etkiledi¤i yap›lan hayvan deneyle-
rinde gösterilmifltir (6). Demir beyinde ferritin proteinine ba¤lan›r.
‹lerlemifl demir eksikli¤i durumlar›nda ferritinin serum düzeyi
azal›r ve demir replasman› ile ferritin düzeyleri normale döner.
Düflük ferritin serum düzeyleri ile merkezi sinir sisteminde yap›-
sal geliflim gerili¤i ve davran›fl sorunlar› aras›nda anlaml› bir ilifl-
ki oldu¤u bildirilmektedir (7). Tüm bu bulgular demiri kullanan çok
say›da fizyolojik ifllevlerin DEHB semptomlar›yla iliflkili olabilece-
¤ini göstermektedir. Konofal ve arkadafllar› 2004 y›l›nda DEHB ve
demir fonksiyonlar›n› inceledikleri bir çal›flmada, DEHB tan›s›
olan çocuklar›n %84’ünde düflük serum ferritin seviyeleri bildir-
mifllerdir. Ayr›ca bu çal›flmada ferritin seviyeleri ile DEHB semp-
tom fliddeti aras›nda negatif bir iliflki bulunmufl ve araflt›r›c›lar
düflük ferritin seviyelerinin beyin dopaminerjik aktivitesinde de-
¤iflikliklere yol açabilece¤i, bu de¤iflikli¤in de DEHB semptomla-
r›nda etken olabilece¤ini ileri sürmüfllerdir (8). Öner ve 
ark’lar›n›n (9) yapt›klar› bir çal›flmada, DEHB olan çocuklarda dü-
flük ferritin seviyeleri hiperaktivite puanlar›yla iliflkili bulunurken,
biliflsel ifllevlerle ferritin düzeyleri aras›nda anlaml› bir iliflki bildir-
memifllerdir (9). Ayr›ca 2006 y›l›nda Milichap ve arkadafllar›n›n
yapt›¤› karfl›laflt›rmal› çal›flmada kontrol grubuyla DEHB grubu
aras›nda ferritin seviyeleri aras›nda fark bulunmam›flt›r (10).

DEHB’nin dikkat sorunlar›, dürtüsellik ve hiperaktivite gibi
farkl› semptom kümelerini içeren heterojen bir bozukluk olabile-
ce¤i, öte yandan olgular›n yar›s›ndan ço¤unun ek tan›lara sahip
oldu¤u (özellikle karfl›t olma/karfl› gelme bozuklu¤u ve davran›m
bozuklu¤u) dikkate al›nd›¤›nda DEHB’nin farkl› belirti kümeleri ile
serum demir ve ferritin düzeyleri aras›ndaki iliflkiyi incelemek
önem kazanmaktad›r.  

Bu çal›flman›n amac› DEHB tan›s› olan çocuklar›n serum de-
mir ve ferritin düzeyleri ile bozuklu¤un alt tipleri ve di¤er davra-
n›flsal semptomlar aras›ndaki iliflkileri incelemektir.   

Yöntem

Çal›flma Deseni
Aral›k 2008- May›s 2009 tarihleri aras›nda Samsun Ondokuz

May›s Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Poliklini¤i’ne
baflvuran ve çocuk psikiyatri uzmanlar›nca yap›lan de¤erlendir-
mede DSM-IV-TR tan› ölçütlerine göre DEHB tan›s› alan ve ça-
l›flmaya kat›lmay› kabul eden hastalar (n=58) çal›flmaya al›nm›fl-
t›r. Aktif sistemik hastal›¤› olanlar, mental retardasyonu ya da s›-
n›rda zihinsel ifllevselli¤i bulunan (Wechsler Çocuklar için Zeka
Ölçe¤i (WÇZÖ) 80 ve alt›nda IQ de¤erinin olmas›) ve psikotik bo-
zuklu¤u olan kat›l›mc›lar çal›flma d›fl› b›rak›lm›flt›r. Tüm kat›l›mc›-
lar›n aileleri yaz›l› ve sözel olarak bilgilendirilmifl ve çal›flmaya
kat›l›m onamlar› al›nm›flt›r.

Çal›flmaya kat›lmay› kabul eden kat›l›mc›lar Ondokuz May›s
Üniversitesi Merkez Biyokimya  Laboratuar›’na  yönlendirilmifl-
tir. Her bir kat›l›mc›dan 10 cc venöz kan al›nm›fl ve demir ve fer-
ritin düzeyleri bu örnekten incelenmifltir. Çal›flmam›z için finan-
sal destek Türkiye Psikiyatri Derne¤i Samsun fiubesi taraf›ndan
karfl›lanm›flt›r. 

De¤erlendirme Araçlar›
DSM IV’e Dayal› Y›k›c› Davran›fl Bozukluklar› Tarama ve De-

¤erlendirme Ölçe¤i (YDBTDÖ): Bu ölçek Turgay (1995) taraf›n-
dan DSM-IV tan› ölçütleri temel al›narak gelifltirilmifltir. Madde-
lerin 9’u dikkat eksikli¤ini, 9’u hiperaktivite ve dürtüselli¤i, 8’i kar-
fl›t olma-karfl› gelme bozuklu¤unu (KOKGB), 15’i davran›m bo-
zuklu¤unu (DB) sorgulayan 38 sorudan oluflmaktad›r. Her mad-
de 0: hiç yok, 1: biraz, 2: oldukça fazla, 3: çok fazla biçiminde pu-
anland›r›lmaktad›r. DEHB tan›s› için dikkat eksikli¤ini sorgulayan
9 maddeden en az 6’s›n›n  ya da   hiperaktivite ve dürtüselli¤i
sorgulayan 9 maddenin en az 6’s›n›n oldukça fazla\çok fazla ola-
rak puanlanm›fl olmas› gerekmektedir. KOKGB tan›s› için 8 mad-
denin en az 4’ünün, DB için ise 15 maddenin en az  4 tanesinin
oldukça fazla\çok fazla olarak puanlanm›fl olmas› gerekmekte-
dir. Ölçe¤in Türkiye’de geçerlilik ve güvenilirli¤i Ercan ve arka-
dafllar› taraf›ndan yap›lm›flt›r (11).

Veri Analizi  
YDBTDÖ puanlar›n›n da¤›l›mlar› Shapiro Wilk Testi ile de¤er-

lendirildi. Normal da¤›l›ma uyan veriler ortalama ± standart sap-
ma, uymayan veriler ortanca (minimum-maksimum) ve di¤er ve-
riler say› (%) olarak verilmifltir. Karfl›laflt›rmal› analizlerde stu-
dent t testi, Mann Whitney U testi, tek yönlü varyans analizi
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Tablo 1. Kat›l›mc›lar›n cinsiyete göre serum ferritin, demir düzeyleri ve YDBTDÖ
puanlar› da¤›l›m›

k›z n=12 erkek n=46 p
Ferritin düzeyi (ng/ml) 33.3±14.3 26.5±12.0 t=-1.686 0.097
Demir düzeyi (ng/ml) 66.5±24.03 76.3±33.7 t=0.941 0.351
Hiperaktif alt tip 4 (%33.3) 19(%41.3) 0.746
Dikkatsiz alt tip 1  (%8.3) 16 (%38.4) 0.088
Kombine alt tip 7 (%58.3) 11 (%29.1) 0.035*
Dikkat eksikli¤i puan› 17.5 (8-23) 15(0-25) U=256 0.731
Hiperaktivite-dürtsellik 23 (6-27) 18 (1-26) U=175 0.052
KOKGB** puan› 12.5 (1-19) 8(0-18) U=188 0.090
Davran›m puan› 0 (0-9) 0 (0-19) U=242.5 0.461
*Fisher’in kesin testi; 
**KOKGB: Karfl› Olma Karfl› Gelme Bozuklu¤u

Tablo 2. DEHB Alt tiplerine göre ortalama demir ve ferritin seviyeleri

Alt-tip Say› Ortalama p F
(n) (ng/mL)

Ferritin düzeyi Kombine 18 27.3±14.9 0.97 0.033
Dikkatsiz 17 28.4±13.4
Hiperaktif 23 27.9±10.8

Demir düzeyi Kombine 18 74.5±23.6 0.46 0.791
Dikkatsiz 17 66.7±22.0
Hiperaktif 23 79.7±42.3



(post hoc Tukey testi), Pearson korelasyon analizi ve çoklu reg-
resyon analizi kullan›lm›flt›r. ‹statistiksel anlaml›l›k düzeyi p<0.05
olarak al›nm›flt›r.

Bulgular

Çal›flmam›za 46’s› erkek (%79.4), 12’si k›z (%20.6) olmak üzere
58 kat›l›mc› dahil edilmifltir. Ortalama yafllar› k›zlarda 9.5±1.6, er-
keklerde 9.6±2.6 y›l olarak bulunmufltur. Kat›l›mc›lar›n cinsiyete gö-
re serum ferritin ve demir düzeyleri, YDBTDÖ ortalama puanlar ve
DEHB alt tiplerine göre kat›l›mc› say›lar› Tablo 1’de gösterilmifltir.  

DEHB alt tiplerine göre serum demir ve ferritin de¤erleri
Tablo 2’de gösterilmifltir. Gruplar aras›nda hem ferritin seviyele-
ri, hem de demir seviyeleri aç›s›ndan istatistiksel olarak anlaml›
fark saptanmam›flt›r (p>0.05).

DEHB tan›s› olan 58 kat›l›mc›n›n  YDBTDÖ ile yap›lan de¤erlen-
dirmesinde 18’inde KOKGB (%31.0), 1’inde DB (%1.7) ve 3’ünde ise
(%5.2) hem KOKGB hem de DB ek tan›lar› saptanm›flt›r. KOKGB ek
tan›s› saptanan kat›l›mc›lar ile bu ek tan›s› saptanmayan kat›l›mc›-
lar›n ortalama serum demir ve ferritin seviyeleri karfl›laflt›r›ld›¤›nda
iki grup aras›nda anlaml› fark bulunmam›flt›r (p>0.05). 

YDBTDÖ alt skorlar›na göre serum demir ve ferritin sevi-
yeleri aras›ndaki iliflkiye bak›ld›¤›nda davran›m sorunlar› skoru
ile ferritin seviyeleri aras›nda istatistiksel olarak anlaml› negatif
iliflki saptanm›flt›r (r=-0.38, p<0.05) (fiekil 1). Bunun yan›nda kat›-
l›mc›lar›n dikkatsizlik, hiperaktivite ve dürtüsellik ve karfl› olma
puanlar› ile serum demir ve ferritin düzeyleri aras›nda herhangi
bir istatistiksel iliflki saptanmam›flt›r (p>0.05).

Ayr›ca  davran›m sorunlar› alt ölçe¤indeki puanlar ba¤›ml› de-
¤iflken olarak ele al›nd›¤›nda ferritin ve demir düzeyleri ile birlikte
kat›l›mc›lar›n yafl›, cinsiyeti ve anne babalar›n›n e¤itim düzeyleriy-
le iliflkisi çoklu regresyon yöntemi  ile analiz edildi. Kat›l›mc›lar›n
yafl, cinsiyet, anne baba e¤itim düzeyi, ferritin ve demir düzeyleri
ele al›nd›¤›nda ferritin düzeyi davran›m puan› için anlaml› düzey-
de yorday›c› olarak de¤erlendirildi (Rkare=0.26, F(6.49)=2.99
P=0.01). Tüm de¤iflkenlere bak›ld›¤›nda ferritin seviyesinin davra-
n›m puan›n›n en güçlü yorday›c›s› oldu¤u bulundu (Tablo 3).

Tart›flma

Bu çal›flmada DEHB tan›s› olan çocuklarda serum demir ve
ferritin düzeylerinin, DEHB alt tipleri ve y›k›c› davran›m sorunlar›

aras›ndaki iliflki incelenmifltir. DEHB semptomlar›na dopamin yo-
laklar›ndaki bozukluklar›n neden oldu¤u bildirilmektedir. Bunun
için dopaminerjik yolaklar› aktive eden ilaçlar bu çocuklar›n te-
davisinde baflar›l› flekilde kullan›lmaktad›r. Hayvan çal›flmalar›
da demirin dopamin sentezinde yer ald›¤›n› ve demir eksikli¤inin
dopamin reseptörlerinde bozulmaya neden oldu¤unu göstermifl-
tir (6). Bunun yan›nda hayvan çal›flmalar›nda her üç dopaminer-
jik yola¤›n (nigrositriatal, mezolimbik ve mezokortikal) etkilenme-
sinin y›k›c› davran›fllarla iliflkili oldu¤u öne sürülmüfltür (12). 

DEHB’da ek tan› s›k görülmekte, karfl›t olma karfl›t gelme bo-
zuklu¤u (%50-60), davran›m bozuklu¤u (%15) s›k görülen ek tan›-
lar olarak belirtilmektedir (13,14). Tüm ek tan›lar erkeklerde s›k
görülmekle birlikte (13) bizim bulgular›m›zda hiperaktivite, dürtü-
sellik, karfl› olma karfl›t gelme ve davran›m sorunlar› puanlar›
aç›s›ndan cinsiyetler aras›nda anlaml› fark saptanmam›flt›r. 

Demir eksikli¤i birkaç nörolojik hastal›k için risk faktörü olma-
s›na karfl›n, DEHB ile iliflkisini ortaya koyan az say›da çal›flma
vard›r (10). Örne¤in demir eksikli¤i bebeklikte görülen nefes tut-
ma nöbetlerinin etyolojisinde önemli yer almaktad›r. Demir eksik-
li¤inin tedavisi ile bu nöbetlerde belirgin düzelmeler görülmekte-
dir (15). Çocuklarda görülen huzursuz bacak sendromu da demir
eksikli¤i ile iliflkili di¤er bir nörolojik hastal›kt›r. Koatgal ve arka-
dafllar›n›n yapt›¤› çal›flmada düflük demir ve ferritin seviyelerinin
huzursuz bacak semptomlar› ile iliflkili oldu¤u bildirilmifltir(16).
Ayr›ca Halterman ve arkadafllar› 5398 çocukla yapt›klar› çal›flma-
da demir eksikli¤inin anemiden ba¤›ms›z olarak çocuklardaki bi-
liflsel fonksiyonlar› bozdu¤u, demir eksikli¤i olan çocuklar›n ol-
mayanlara göre matematik derslerinden iki kat daha düflük not
ald›klar› tespit etmifltir (17). 2004 y›l›nda Konofol ve arkadafllar›n›n
yapt›¤› çal›flmada serum ferritin seviyeleri ile Conner’s Ana\Baba
De¤erlendirme Ölçe¤i (CABDÖ) ile de¤erlendirilen DEHB semp-
tom fliddeti skorlar› aras›nda anlaml› negatif iliflki saptanm›flt›r
(8). Ayr›ca Öner ve arkadafllar›n›n yapt›¤› çal›flmada ferritin dü-
zeyleri ile CABDÖ hiperaktivite puanlar› aras›nda negatif iliflki
saptanm›flt›r (9). Milicahap ve arkadafllar›n›n yapt›klar› çal›flma-
da ise DEHB semptomlar›n›n demir ve ferritin seviyeleri ile iliflki-
li olmad›¤› belirtilmifltir (10). Bizim çal›flmam›zda ise hem ferritin
düzeyleri hem de demir düzeyleri ile hiperaktivite puanlar› ara-
s›nda anlaml› bir iliflki saptanmam›flt›r. Ayr›ca kat›l›mc›lar DEHB
alt gruplar›na göre de¤erlendirildi¤inde serum ferritin ve demir
düzeyleri gruplar aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark ortaya
koymam›flt›r. Bu sonuçlar serum demir ve ferritin seviyelerinin
DEHB’nin klinik alt tiplerinin aras›nda anlaml› bir fark gösterme-
di¤ini düflündürmektedir.
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Tablo 3. Davran›m puan› ve yorday›c›lar›n çoklu regresyon analizi

Ba¤. De¤iflken (1) (2) (3) (4) (5) (6) B SE ββ

Dav. Puan› -.07 -.00 -.09 .23 -.39* -.16
Yorday›c›
(1) yafl -.03 -.05 -.02 .04 -.06 -.10 .18 -.07
(2) cinsiyet .21 .07 .24 -.12 1.05 1.22 .11
(3) anne e¤it .27* -.12 -.11 -.87 .46 -.24
(4) baba e¤it -.17 -.15 .67 .44 .19
(5) ferritin düz. -.01 -.12 .03 -.42*
(6) fe düz -.01 .01
Constant 6.63 3.33 -.16
R kare=0.26,F(6.49)=2.99,* P=0.01



Bu çal›flmada, DEHB tan›s› olan çocuklardaki davran›m so-
run düzeyleri ile serum ferritin düzeyi aras›nda anlaml› iliflki sap-
tand›. Ayr›ca, ferritin seviyeleri ile birlikte yafl cinsiyet, anne ve
baba e¤itim düzeyleri ve demir de¤erleri gibi di¤er de¤iflkenler-
le çoklu regresyon analizi davran›m puanlar› için en kuvvetli yor-
day›c› olarak ferritin seviyesi bulundu. Bilgilerimize göre davra-
n›m sorunlar›yla ferritin seviyeleri aras›ndaki bu anlaml› iliflki ilk
kez bildirilmektedir. 

Hayvan ve insan çal›flmalar›nda sald›rgan davran›fllarla be-
lirli nörotransmittelerin (ör, dopamin, serotonin, noradrenalin ve
vazopressin) iliflkili oldu¤u daha önceki pek çok çal›flmada orta-
ya konmufltur (18). Ba¤›ms›z birçok kaynak özellikle mezolimbik
ve mezokortikal bölgelerdeki dopaminerjik a¤lardaki hasarlar›n
davran›m bozuklu¤undaki temel sorun oldu¤unu bildirmifltir (19).
Ayr›ca normal geliflim gösteren çocuklarda fliddet e¤ilimli video
oyunlar› oynand›¤›nda prefrontal kortekste hemoglobin yo¤un-
lu¤unun düfltü¤ü, (20) ve striatal dopamin sal›n›m›n›n artt›¤› (21)
bulunmufltur. Klein ve arkadafllar›n›n yapt›klar› bir çal›flmada do-
paminerjik bir ajan olan metilfenidat›n hem DEHB olan çocuklar-
daki davran›m sorunlar›n› azaltmada hem de DEHB olmayan
davran›m bozuklu¤u olan hastalarda faydal› oldu¤u gösterilmifl-
tir (22). Dopamin sentezinde önemli olan demirin merkezi sistem-
de ba¤land›¤› protein olan ferritin seviyelerinin DEHB olan has-
talardaki davran›m sorunlar›yla ve agresiflik ile olan iliflkili olabi-
lece¤i sonucuna ulafl›labilir ve ileride yap›lacak olan çal›flmalar-
da daha ayr›nt›l› incelenmesi gereken önemli bir çal›flma alan›
olarak düflünülebilir.  

Çal›flmam›z›n s›n›rl›l›klar› aras›nda; öncelikle DEHB tan›s› al-
mayan bir kontrol grubunun olmay›fl› say›labilir. Ayr›ca serum
demir ve ferritin düzeyleri, yafl, cinsiyet, anne baba e¤itimi d›fl›n-
da ›rk, beslenme biçimi, sosyoekonomik düzey gibi faktörlerden
etkilenmektedir. Bizim çal›flmam›zda yafl ve cinsiyet d›fl›nda di-
¤er sosyodemografik veriler ele al›nmam›flt›r. Bu durum, bu de-
¤iflkenlerin serum demir düzeylerine etkileri ve bu etkinin mev-
cut DEHB semptomlar›yla iliflkisi hakk›nda yorum yapmam›z›
zorlaflt›rmaktad›r. Ayr›ca kat›l›mc›lar›n semptom fliddeti sadece
ailelerinin doldurdu¤u tek bir ölçek ile de¤erlendirilmifl, ö¤ret-
menlerin ve di¤er bak›m verenlerin görüfllerine yer verilmemifl-
tir. Öte yandan, serum ferritin düzeyi çeflitli inflamasyon durum-
lar›nda art›fl gösteren bir belirteçtir. Aktif sistemik hastal›¤› olan-
lar çal›flma d›fl›nda tutulsa da semptomatik olmayan enfeksiyöz
ya da  inflamatuar durumlar d›fllanmam›flt›r.  

Sonuç olarak, bu çal›flma DEHB tan›s› olan çocuklarda dav-
ran›m sorunlar› ile serum ferritin düzeyleri aras›ndaki iliflkiyi or-
taya koyan ilk çal›flmad›r. Daha yüksek say›da kat›l›mc› ile yap›-
lacak olan ilerideki çal›flmalarda bu iliflkinin tekrar gözden geçi-
rilmesi gerekmektedir. Serum demir ve ferritin düzeyleri ile
DEHB belirtileri aras›ndaki iliflkilerin ortaya konmas›n›n tedavi il-
kelerinde de yeni yaklafl›mlar›n ortaya ç›kmas›nda klinisyenlere
yol gösterece¤i düflünülebilir.
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fiekil 1. Ferritin düzeyi ile davran›m skorlar› aras›ndaki iliflki (r=-0.38,
p=0.003)
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