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Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
ve Genetik
Attention Deficit Hyperactivity Disorder
and Genetics
Fatih Hilmi Çetin, Yasemen Işık
Öz
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) üç temel özelliği çocukluk döneminde başlayan
dikkatsizlik, gelişimsel düzeye uygun olmayan aşırı hareketlilik ve dürtüsellik olan nörogelişimsel bir
bozukluktur. Dünya çapında yaygınlığı çocuklarda %5-12 ve yetişkinlerde %4.4 kadardır. DEHB hem
birey hem de aile ve toplum açısından önemli sorunlara zemin hazırlamaktadır ve bu nedenle
bozukluğun erken tanınması ve aynı zamanda bozukluğa yatkınlık oluşturan faktörlerin anlaşılması
önemlidir. DEHB, etyolojisinde genetik ve çevresel faktörlerin rol oynadığı multifaktöriyel bir
bozukluktur. Yapılan tüm çalışmalar DEHB’nin kalıtılabilirlik oranının %76 gibi hayli yüksek bir
oranda olduğunu göstermiştir. Bu yazıda DEHB genetiği ikiz çalışmaları, evlat edinme çalışmaları,
aile çalışmaları, segregasyon analizleri ve moleküler genetik çalışmalar şeklinde sınıflandırılarak
anlatılmış ve DEHB’nin genetik yönünün gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar sözcükler: Genetik, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, dopamin.

Abstract
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is a neurodevelopmental disorder of which three
basic symptoms are lack of attention, over-activity that is improper to the age and impulsivity, all of
which appear in childhood. Its incidence is 5-12% in children and 4.4% in adults throughout the
world. ADHD provides a basis for important problems for both patient, family and society and thus it
is important to diagnose the disorder early and understand the factors that create predisposition to
the disorder. ADHD is a multifactorial disorder with an etiology of genetic and environmental
components. The importance of genetic factors first implied by Cantwell and Morrison is supported
by many studies ever since. All these studies showed that inheritance rate of ADHD is as high as
76%. The aim of this article is to explain ADHD genetics in categorization of twin studies, adoption
studies, family studies, segregation analyzes and molecular genetic researches and to review the
genetic component of ADHD.
Key words: Genetics, attention deficit hyperactivity disorder, dopamine.

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (DEHB) üç temel

özelliği çocukluk döneminde başlayan dikkatsizlik, yaşa uygun olmayan aşırı hareketlilik
ve dürtüsellik olan nörogelişimsel bir bozukluktur (APA 2013). DEHB çocukluk çağının en sık tanı konulan nöropsikiyatrik hastalıklarından biridir ve dünya çapında yaygınlığı çocuklarda %5-12 ve yetişkinlerde %4.4 kadardır (APA 2013). Ülkemizde
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yapılan DEHB yaygınlığının belirlendiği çalışmada sıklık %13,8 olarak saptanmıştır
(Ercan 2010). Erkek/kız oranı yaklaşık 2/1’dir ve ülkemizde yapılan bir çalışmada bu
oran 3,23 olarak bulunmuştur (Ercan 2010, APA 2013).
DEHB, etyolojisinde genetik ve çevresel faktörlerin rol oynadığı multifaktöriyel bir
bozukluktur (Güney ve ark. 2011). İlk olarak Cantwell ve Morrison tarafından ifade
edilen genetik etkenlerin önemi günümüze kadar yapılan pek çok çalışmayla desteklenmiştir (Cantwell 1972, Morrison ve Stewart 1974). Aile çalışmalarında ebeveynlerdeki
hastalığın çocuklarda riski yaklaşık 8 kat artırdığı, kardeş çalışmalarında DEHB olguların kardeşlerinde normal popülasyona göre riskin yaklaşık 3 kat arttığı, ikiz çalışmalarında monozigotik ikizlerde konkordansın dizigotik ikizlerden daha fazla olduğu gösterilmiş ve son yirmi yılda yapılan moleküler genetik araştırmalarda DEHB etyopatogenezinin anlaşılmasına yönelik pek çok aday gen saptanmıştır (Asherson ve Curran 2001,
Asherson ve Consortium 2004). Tüm bu çalışmalar DEHB’nin kalıtılabilirlik oranının
%76 gibi hayli yüksek bir oranda olduğunu göstermiştir (Faraone ve ark. 2005). Bu
açıdan, bir bireyde DEHB’nin gelişimi ve ilerlemesi, hangi yatkınlık genlerinin bulunduğuna, bunlardan kaçının hastalığa katkı sağladığına ve bu genlerin birbirleriyle ve
çevreyle olan etkileşimine bağlı gibi görünmektedir.
DEHB genetiği konusunda; tedavi edilmediğinde bireye ve aileye verdiği zararın ve
topluma maliyetinin yüksek olması, klinik görünümünün heterojen olması ve kalıtımı
en yüksek psikiyatrik hastalıklar arasında yer alması nedeniyle bugüne kadar 1800’den
fazla çalışma yapılmıştır (Banaschewski ve ark. 2010).
Bu yazıda DEHB genetiği ile ilgili araştırmalar önce ikiz çalışmaları, evlat edinme
çalışmaları, aile çalışmaları, segregasyon analizleri ve moleküler genetik çalışmalar olarak sınıflandırılmış ve DEHB’nin genetik yönü gözden geçirilmesi ve DEHB ile ilgili
ülkemizde yapılan genetik araştırmaların özetlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla DEHB
genetiği ile ilgili araştırmalar arama motorlarından PubMed, Türk Psikiyatri Dizini,
Türkiye Atıf Dizini, YÖK tez tarama sayfası ve Google-akademik’ e “genetik”, “dikkat
eksikliği hiperaktivite bozukluğu”, “DEHB” ve “aday gen” terimleri girilerek taranmıştır. Özellikle 2000 yılı ve sonrasına ait meta-analiz ve derleme yazıları seçilmiştir. Bu
makalelerde tekraren işaret edilen araştırma yazılarına ulaşılmış, bazıları ayrıca metin
içerisinde ayrıntılı verilmiştir. Elde edilen veriler temel kitaplardaki bilgilerle birleştirilmiştir.
Tablo 1.Dopaminerjik yolakta incelenen aday genler
Reseptör
Enzim - Taşıyıcı
Dopamin D1 reseptör geni (DRD1)
Tirozinhidroksilaz geni (TH)
Dopamin D2 reseptör geni (DRD2)
Katekol-o-metil-transferaz geni (COMT)
Dopamin D3 reseptör geni (DRD3)
Monoaminoksidaz A geni (MAO-A)
Dopamin D4 reseptör geni (DRD4)
Dopamin taşıyıcı geni (DAT1/SLC6A3)
Dopamin D5 reseptör geni (DRD5)

İkiz Çalışmaları
İkiz çalışmaları insanlarda kalıtılabilirliğin tahmin edilmesini sağlar. Monozigotik
ikizler (MZ) tek yumurtanın bölünmesinden meydana gelir ve genleri tamamen aynıdır.
MZ’ler farklı ortamlarda büyüdüklerinde benzer ve farklı özelliklerin analiziyle farklı
çevrede benzer kalan özelliklerin güçlü genetik bileşene sahip olduğu sonucuna varılır.
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Bu sonuçlar genlerin yarısını paylaşan bu nedenle herhangi iki kardeşten daha benzer
olmayan dizigotik ikizlerle (DZ) karşılaştırılabilir (Klug ve Cumming 2003). Bir diğer
yöntem benzer çevrede yetişen ikizlerin fenotipik ifadelerinin uygunluk (konkordans)
değerlerinin ölçümüdür. Benzer çevrede yetişen ikizlerde bir özellik ikisinde de var ya
da yok ise ikizler o özellik için konkordanttır. Aksi durum diskonkordans olarak ifade
edilir. Bu tür çalışmalarda en değerli veri MZ ve DZ arasında konkordansın karşılaştırılmasıdır. MZ’de konkordans DZ’den ne kadar yüksekse, o özellik için o kadar güçlü
genetik bileşen mevcuttur (Thapar ve ark.1999).
Tablo 2.Adrenerjik yolakta incelenen aday genler
Reseptör
Alfa 2A Adrenerjik Reseptör geni (ADAR2A)
Alfa 2B Adrenerjik Reseptör geni (ADAR2B)
Alfa 2C Adrenerjik Reseptör geni (ADAR2C)
Alfa 1A Adrenerjik Reseptör geni (ADAR1A)
Tablo 3.Serotonerjik yolakta incelenen aday genler
Reseptör
Serotonin 1B Reseptörü Geni (5HT1B)
Serotonin 2A Reseptörü Geni (5HT2A)

Enzim - Taşıyıcı
Dopamin beta hidroksilaz (DBH)
Noradrenalin taşıyıcı geni (NET1/SLC6A2)

Enzim - Taşıyıcı
TriptofanHidroksilaz Geni (TPH1, TPH2)
Serotonin Taşıyıcı Geni (5HTT/SLC6A4)

DEHB’de yürütülen ikiz çalışmalarında DEHB konkordansı MZ’de %59-92,
DZ’de %29-42 arasında değişmektedir (Akgün ve ark. 2011). Bazı araştırıcılar,
DEHB’nin farklı belirti kümelerinin kalıtılabilirliğinin de farklı olduğunu ifade etmiştir. Ancak hangi belirti kümesinin kalıtılabilirliğinin daha yüksek olduğu ile ilgili sonuçlar çelişkilidir.
Tablo 4. DEHB genetiği konusunda ülkemizde yapılan aile - kardeş - komorbidite çalışmaları
Çalışma
Olgu (n) Kontrol(n) Sonuç
Varolgüneş
40
28
DEHB’li çocukların annelerinde çocuklukta DEHB belirtileri daha
(1999)
sık
Güçlü ve ark. 236
230
DEHB’li çocukların ebeveynlerinde suç işleme ve alkol kullanımı
(2004)
kontrol grubundan yüksek
Aydın ve ark. 69
32
DEHB’li çocukların ebeveynlerinde DEHB oranı kontrol grubundan
(2006)
yüksek: %39.1 ve %12.5
İmren
49
50
DEHB’li çocukların kardeşlerinde DEHB, enürezis, kaygı bozukluğu
(2010)
daha sık
Aktepe(2011) 153
%89.5 eş tanı, en sık karşıt olma ve karşıt gelme bozukluğu
(%60.7)
Şimşek ve
63
65
DEHB’li çocukların anneleri tüm alt ölçeklerde kontrol grubundan
ark. (2012)
daha yüksek puan alıyor
Hergüner ve
133
%73.7 eş tanı, en sık karşıt olma ve karşıt gelme bozukluğu (%43)
ark. (2012)
ve anksiyete bozuklukları (%41.4)
Gilger ve arkadaşları DEHB ve disleksi tanısı olan ikizler üzerinde yaptıkları çalışmada, dikkat ve ilişkili davranışların kalıtılabilirliğini %98 olarak bulmuşken, başka bir
çalışmada psikometrik testlerin dikkat ölçümlerinde kalıtılabilirlik % 75 olarak saptanmıştır (Gilger ve ark.1992, Stevenson 1992). 288 erkek ikiz çifti üzerinde yürütülen
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Minnesota aile ikiz çalışmasında, annelerin ve öğretmenlerin bildirdiği belirti kümeleri
karşılaştırılmış, hiperaktivite/dürtüsellik bileşeninin kalıtılabilirliğinin (%69), dikkat
eksikliği bileşeninin kalıtılabilirliğinden (%39) daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır
(Sherman ve ark.1997). Bir aile çalışmasında dikkat eksikliği bileşeninin kalıtılabilirliğinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Asherson ve Consortium 2004).
Tüm bu çalışmalar DEHB fenotipinin güçlü bir genetik bileşeni olduğu, çevresel
faktörlerin fenotip üzerine etkisinin az olduğu sonucu doğrulanmıştır (Nadder ve
ark.1998, Rhee ve ark.1999). Çevresel faktörlerin okul performansı, sosyal ilişkiler ve
anksiyete/depresyon komorbiditesi üzerine daha etkili olduğunu öne süren çalışmalar
olduğu gibi, genetik faktörlerin okul başarısı ve davranım bozukluğu (DB) komorbiditesine daha etkili olduğunu destekleyen çalışmalarda vardır (Edelbrock ve ark.1995).
Faraone ve arkadaşları, Amerika, Avustralya, İskandinavya ve Avrupa birliği ülkelerinde
yürütülmüş 20 ikiz çalışmasını gözden geçirmiş ve ortalama kalıtılabilirliği yaklaşık %76
olarak saptanmıştır (Faraone ve ark. 2005). Tüm bu veriler DEHB’yi en yüksek kalıtım
gösteren psikiyatrik hastalıklardan biri yapmaktadır (Faraone ve Mick 2010).

Evlat Edinme Çalışmaları
Ebeveynler bir fenotipi evlat edindikleri çocuklara yalnızca çevresel etkenlerle aktarabilirken, biyolojik çocuklarına hem çevresel hem genetik yollarla aktarmaktadır. Evlat
edinilen çocukta gözlenen fenotip şayet biyolojik ebeveynlerde evlat edinen ebeveynlere
göre daha sık gözleniyorsa, ilgili fenotipik özelliğin genetik bileşeninin güçlü olduğundan bahsedilebilir (Klug ve Cumming 2003).
Sprich ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada, etkilenmiş çocukların biyolojik ebeveynlerinde evlat edinen ebeveynlere göre DEHB görülme oranın yaklaşık 3 kat
fazla olduğu bildirmiştir (Sprich ve ark.2000). Erken dönemde yapılan başka bir çalışmada ise biyolojik akrabaların evlat edinen akrabalara göre dikkat ölçümlerinde daha
düşük performans gösterdiği saptanmıştır (Alberts-Corush ve ark.1986).
Tablo 5.DEHB genetiği konusunda ülkemizde yayınlanan gözden geçirme yazıları
Çalışma
Konu
Sonuç
Ercan ve ark.
Dikkat eksikliği hiperaktivite
Davranım bozukluğu+DEHB birlikteliği gibi belirli klinik
(1998)
bozukluğunun etyolojisinde
grupların genetik incelemesi daha fazla yarar sağlar ve
genetik etmenler
multidsipliner çalışma sonuçları gereklidir
Akgün ve ark.
Dikkat eksikliği hiperaktivite
Genetik çalışmalarda daha homojen gruplar elde etmek
(2011)
bozukluğunun genetik boyutu
için hastaların DSM-IV alt tiplerine göre değil, eş tanı ve
ergenlikteki devamlarına göre ayrılmaları daha uygundur
Güney ve ark.
Dikkat eksikliği hiperaktivite
Farklı eş tanılı durumlardaki araştırmalar, hem hastalı(2011)
bozukluğunda aday gen çalışğın nörobiyolojik kökenlerini anlamada hem de tedavi
maları
seçiminde önemli veriler sağlar

Aile Çalışmaları
Farklı aile çalışmalarında DEHB’li çocukların ebeveynlerinde DEHB riskinin genel
topluma oranla 2-8 kat arttığı saptanmıştır (Faraone ve Biederman 2000). Asherson
DEHB’li çocukların ailelerini değerlendirmiş, dikkat eksikliği bileşeninin hiperaktivitedürtüsellik bileşeninden daha yüksek kalıtım gösterebileceğini ve DEHB’nin olasılıkla
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düşük penetranslıotozomal dominant kalıtım sergileyebileceğini vurgulamıştır (Asherson ve Consortium 2004). Çalışma desenleri ebeveynden çocuğa doğru oluşturulduğunda, tek ebeveynde DEHB tanısı olan çocuklarda hastalanma oranı %20-54 olarak belirlenmiş, ebeveyndeki DEHB’nin çocuklarda DEHB riskini 8 kat artırdığı sonucuna
varılmıştır (Faraone ve Biederman 2000, Asherson ve Consortium 2004). Her iki ebeveynde DEHB varsa çocukların hastalanma oranı %57’lere ulaşmaktadır (Castellanos ve
Tannock 2002). Kardeşlerin incelendiği çalışmalarda, DEHB tanılı çocukların kardeşlerinde hastalanma oranı 2.1 ile 3.5 kat arasında değişmektedir (Reevesve ark. 1987,
Güçlü ve Erkıran 2004, Aydın ve ark. 2006). Yirmi iki öz ve 19 üvey kardeş çiftinin
DEHB sıklığı yönünden karşılaştırıldığı bir çalışmada, üvey çiftlerin yalnızca ikisinde eş
hastalanma saptanırken, öz kardeşlerin yaklaşık yarısı eş hastalanım göstermiştir (Safer
1973).
Komorbidite çalışmaları DEHB genetiğin incelendiği çalışmaların ilk örnekleridir.
Morrison hiperaktif çocukların akrabalarında depresyon riskinin arttığını, Cantwel lbu
çocukların biyolojik ebeveynlerinde alkolizm, histeri ve sosyopatinin daha sık görüldüğünü saptamıştır (Cantwell 1972, Morrison ve Stewart 1974). Başka bir çalışmada
DEHB ve davranım bozukluğu (DB) birlikteliği gösteren çocukların ebeveynleri ile
yalnızca DB ve yalnızca DEHB olan çocukların ebeveynleri karşılaştırılmış, yalnızca
DEHB tanılı çocukların ebeveynlerinde önemli psikopatoloji saptanmazken, DEHB ve
DB olan çocukların babalarında saldırganlık ve mahkumiyet daha yüksek oranda gözlenmiş; ayrıca DB gösteren çocukların annelerinin daha depresif olduğu belirlenmiştir
(Laheyve ark.1988). Benzer komorbidite çalışmalarından elde edilen ortak sonuç
DEHB ile duygudurum bozuklukları ve DB birlikteliğinin ailesel geçiş gösterdiği ve
DEHB genetiğinin heterojen olduğudur (Biederman 1991).

Segregasyon Analizleri
Ailesel geçiş gösteren bozuklukların genetik geçiş şekillerinin benzerliğini değerlendirerek ilgili bozukluğun kalıtım modelini açığa çıkaran analiz yöntemidir (Akgün ve
ark.2011). Segregasyon analizlerinden elde edilen önemli iki sonuç DEHB için genetik
yüklülük taşıyanların hastalanma oranının %40 olduğu ve genetik yatkınlığı olmayanların %2’sinin DEHB geliştirdiğidir (Faraone ve ark. 1992). Erken dönem çalışmalarda
cinsiyet kromozomlarıyla geçiş modeli incelenmiş, ancak bu modelin DEHB’ye uymadığı anlaşılmıştır (Omenn 1973). Daha sonraki tarihlerde DEHB’de görülen dismorfik
özelliklerin otozomal dominat kalıtıldığına dair bulgular elde edilmiştir (Deutsch ve
ark.1990). Faraone erken dönem çalışmalarında ailesel geçişin etki alanı geniş tek bir
gen lokusu ile olabileceğini bildirmiş olsa da; son dönem çalışmalarında etki alanı küçük
birçok genin, hastalığa zemin hazırlayan çevresel koşullar varlığında DEHB’yi ortaya
çıkardığını ifade etmiştir (Faraone ve ark.1992). Bu paradigma günümüzde neredeyse
bütün psikiyatrik hastalıklar için kabul edilmektedir. Şöyle ki; genler ruhsal hastalıkları
ve davranışları doğrudan kodlamayıp sadece proteinleri kodlamaktadırlar. Bu proteinler
enzim, reseptör, sinyal iletimi ve nöronal gelişim gibi pek çok alanda görev almaktadır.
Genetik olarak değişmiş proteinler belirtilere yol açmaktadır. Genden hastalığa giden yolakta ortaya çıkan belirtilerden ölçülebilen özelliklere “endofenotip” denilmektedir (Stahl 2012). Örneğin DEHB’de yanıt inhibisyonu, tepki süresi, işler bellek ve
okuma hızı önde gelen endofenotiplerdir (Willcutt ve ark.2005, Bidwell ve ark. 2007).
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21.yy’da genetik araştırmacılar gen-hastalık ilişkisinden gen-endofenotip ilişkisine
yönelmiştir (Stahl 2012).

Moleküler Genetik Çalışmalar
Moleküler genetik çalışmalar, DEHB genetiğini açıklama da son 20 yıla damga vurmuştur. DEHB patogenezine ilişkin teoriler ışığında dopaminerjik ve adrenerjik yolaktaki aday genler ve DEHB ilişkisi araştırılmış, endofenotip kavramının gündeme gelmesinden sonra hayvan deneyleri ve psikometrik ölçümlerle aday genlerin endofenotiplerle ilişkisi incelenmiştir. İnsan genom projesinin tamamlanmasıyla da DEHB’de tüm
genom tarama ve bağlantı çalışmaları yapılmıştır (Akgün ve ark.2011). Bu bölümde
DEHB’de moleküler genetik çalışmalar genom tarama çalışmaları, bağlantı analizleri ve
aday gen çalışmaları şeklinde sınıflandırılacaktır.

Genom Tarama Çalışmaları

Tüm genom ilişki çalışmaları (Genome-wide Association Studies: GWAS), multifaktöriyel etyolojili bozukluklara neden olan etki alanı küçük birçok riskli geni tanımlamada oldukça başarılı bir yöntemdir (Manolio ve ark. 2007, Neale ve ark.2008, Franke ve
ark.2009). GWAS’ın avantajı hipotezsiz çalışılabilmesidir. Ancak anlamlı ilişkiler bulabilmek için büyük örneklem kümesine ihtiyaç duyulmaktadır ve çalışma sonuçlarının
tekrarlanması hayli zordur (Banaschewski ve ark. 2010). Şimdiye kadar DEHB tanılı
olgularda yapılmış beş adet GWAS bulunmaktadır (Lasky‐Su ve ark. 2008, Lesch ve
ark. 2008, Sonuga‐Barke ve ark. 2008, Franke ve ark. 2009,). Bunlardan dördünün
örneklemi International Multicentre ADHD Genetics Study (IMAGE) çalışması
kapsamında toparlanmış 958 hasta-anne-baba üçlüsünden oluşmaktadır (Lasky‐Su ve
ark. 2008, Neale ve ark. 2008, Sonuga‐Barke ve ark. 2008) . Diğer GWAS ise 343
DEHB’li erişkin ve 304 kontrol üzerinde yürütülmüştür (Lesch ve ark. 2008). Bu çalışmaların hiç birinde klasik DEHB genleriyle bir ilişki saptanmamıştır ve çalışmaların
sonuçları örtüşmemektedir (Franke ve ark. 2009). Üç çalışmada benzer sonuç elde
edilen en önemli ilişki “kaderin” (CDH13) geninde saptanmıştır. On altıncı kromozomda yer alan CDH13 geni hücre adezyonunda görevli kalsiyum bağımlı bir glikoproteini kodlamaktadır (Banaschewski ve ark. 2010). Faraone, beş GWAS’ı gözden geçirdiği makalesinde, DEHB için bilinen bütün genetik mimariyi yıkmış olsa da,
DEHB’nin genetik etyolojisinde hücre iletişimi ve adezyon molekülleri gibi farklı alanlara göz atılması gerektiğinin anlaşılması açısından GWAS’ları heyecan verici bulduğunu ifade etmiştir (Franke ve ark. 2009).

Bağlantı Analizleri

Bağlantı analizleri (linkage studies) ile genetik temellere dayanan herhangi bir hastalığın araştırıldığı deneysel bir topluluğun gen haritası elde edilmektedir. Böylelikle incelenen hastalıkta ailesel geçiş gösteren kromozomlar, ve hatta aleller saptanabilmektedir
(Akgün ve ark. 2011). Bu tür analizlerin sonuçlarını değerlendirirken Morton tarafından geliştirilen LOD (logarithm of odds) skoru metodu kullanılmaktadır (Nyholt
2012). LOD skorunun maksimum değeri 4 olup, üç ve üzeri değerlerde incelenen
hastalıkla araştırılan gen bağlantılı kabul edilmektedir, -2 ve daha küçük değerlerde gen
ve hastalık arasında bağlantılı olmadığı söylenebilir (Nyholt 2012). Genel olarak bağlantı analizi tek genle kalıtılan hastalıkların tanımlanması için oldukça başarılıdır, fakat
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DEHB gibi poligenik ve multifaktöryel patolojilerde daha az etkin bir yöntemdir (Akgün ve ark. 2011).
Tablo 6. DEHB genetiği konusunda ülkemizde yapılan aday gen çalışmaları
Çalışma
Vaka Kontrol Aday gen
Sonuç
(n)
(n)
Tahir ve ark.
72
COMT
DEHB ile COMT polimorfizmi arasında ilişki yok
(2000a)
Tahir ve ark.
111
DRD4 DRD5
DRD4 7R alelikomorbidite ile negatif ilişkili ve MPH
(2000b)
tedavisine daha iyi cevapla ilişkili
Curran ve ark.
111
DAT1
DEHB ile DAT1 polimorfizmi arasında ilişki yok
(2001)
Zoroğlu ve
71
128
SLC6A4
Homozigot ve heterozigot l genotipi ile DEHB arasında
ark. (2002)
anlamlı ilişki var
Zoroğlu ve
70
100
5HT2A
– T102C ve 1438 G/A polimorfizmleri ile DEHB arasında
ark. (2003)
ilişki yok
Güney ve ark
50
50
DRD4
DRD4 2R aleli kötü klinik sonlanımla ilişkili
(2014)
5HT2A
Herken ve ark. 79
73
SNAP-25
SNAP-25 MnIIpolimorfizmiyle DEHB arasında ilişki var
(2009)
Tüfekçi
39
MTHFR
DEHB ile MTHFR polimorfizmi arasında ilişki yok
(2009)
Gürsoy
47
46
COMT
Val/Valgenotipi kontrol grubunda daha sık, ancak olgu
(2010)
grubunda Val/Met genotipi DEHB ile ilişkisiz
Sevinç ve ark.
79
75
DRD4 DRD3
DRD4 7R aleli, DRD3 Ser9Gly genotipi ve DAT1 VNTR
(2010)
DAT1
polimorfizmleri ile DEHB arasında ilişki yok
Bacanlı
201
100
DRD4 DAT1
DEHB ile DRD4 7R aleli, DAT1 10R aleli ve iki genin
(2011)
birlikte bulunduğu durumlar ile DEHB arasında ilişki
yok
Kenar
60
60
VAMP 2
VAMP2 geni Ins/Del polimorfizmi, Sintaksin 1A geni
(2011)
Sintaksin 1A intron 7 polimorfizmi ve Sinapsin III geni -631 C>G
Sinapsin III
polimorfizmi ile DEHB arasında anlamlı ilişki var
Öner ve ark.
31
SNAP-25
MPH tedavisine bağlı beyinde gerçekleşen hemodina(2011)
mik değişiklikler ile SNAP-25 polimorfizmleri arasında
ilişkili var
Pazvantoğlu
228
109
NET1
rs2242247 polimorfizmi ile DEHB arasında anlamlı ilişki
ve ark. (2012)
var
Ünal ve ark
60
SNAP-25
Ddel T/T genotipi ve MnII G/G genotipi taşıyan olgular(2012)
da MPH tedavisi sonrası anteriorsingulat kortekste NAA
düzeylerindeki artış anlamlı
Taner
100
81
GNAL
rs8095592 ve rs3892113 polimorfizmleri ile DEHB
(2012)
arasında ilişki yok; ailesinde DEHB öyküsü olanlarda
rs8095592 polimorfizminin G/G genotipi daha sık
Karakaş
191
164
miRNA
rs1640299 ve rs595961 polimorfizmleriile DEHB
(2012)
arasında anlamlı ilişki var
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Şimdiye kadar DEHB’de yapılmış dokuz bağlantı analizi çalışması bulunmaktadır
(Smalley ve ark. 2002, Fisher ve ark. 2002, Bakker ve ark. 2003, Ogdie ve ark.
2003,Arcos-Burgos ve ark. 2004, Hebebrand ve ark. 2006, Asherson ve ark. 2008,
Faraone ve ark. 2008, Romanos ve ark. 2008). Smalley ve arkadaşlarının 203 aile üzerinde yaptığı araştırmada daha önce otizmde benzer sonuçlar elde edilen 16p13 bölgesi
için LOD skoru 4 olarak bulunmuştur (Smalley ve ark. 2002). Aynı çalışmada 17p11
için LOD skoru 2,98 hesaplanmış ve olası bağlantı olarak yorumlanmıştır (Smalley ve
ark. 2002). Hollanda’da yapılan 164 örneklemli bir çalışmada, LOD skorları sırasıyla
3,54 ve 3,0 olarak hesaplanan 15q15 ve 7p13 bölgeleri öne çıkmıştır (Bakker ve ark.
2003). Diğer çalışmalarda LOD skoru 3 ve üzeri değer alan bölge bulunmamaktadır,
ancak iki çalışmada 5p13 için LOD skoru 2,5 olarak bulunmuş ve olası bağlantı olarak
yorumlanmıştır (Hebebrand ve ark. 2006, Ogdie ve ark. 2003). DEHB bağlantı analizlerinin metaanalizinin yapıldığı bir çalışmada 16 ve 17. kromozomlarla ilgili anlamlı
sonuçlar bulunmuş, 17. kromozomda yer alan SLC6A4 genindeki varyasyonların bu
sonuca katkısı olabileceği yorumu yapılmıştır (Zhou ve ark. 2008).

Aday Gen Çalışmaları

GWAS ve bağlantı analizleri sınırlı sayıda olmasına karşın, DEHB’de pek çok aday gen
çalışması yapılmış ve birçok metaanaliz ile sonuçlar doğrulanmıştır (Faraone ve Mick
2010). Bu çalışmalar, nörobiyolojik araştırmalar veya teorik bilgiler doğrultusunda
DEHB’nin etyolojisiyle ilişkili olduğu gösterilen aday genler üzerine kurulan hipotezlerle yürütülmektedir (Faraone ve Mick 2010). Aday gen çalışmaları vaka-kontrol ya da
aile temelli çalışmalar tipinde tasarlanmaktadır. Vaka-kontrol çalışmaları DEHB olan
hastalar ve sağlıklı kontroller arasındaki alel sıklığı karşılaştırılarak yürütülmektedir.
DEHB riskini artıran genlerin DEHB olan hastalarda daha yaygın olması beklenir.
Aile temelli çalışmalarda ise, ebeveynlerin DEHB olan çocuklarına geçirdikleri alellerle
geçirmedikleri alelleri karşılaştırır. Bir alel DEHB riskini artırıyorsa, bu alelin hasta
bireylere iletilmesi, sağlıklı olanlara iletilmemesi beklenir. Varsayılan risk alelleri ve
DEHB arasındaki olası ilişkiler olasılık oranı (OR:OddsRatio) ile değerlendirilmektedir. DEHB patofizyolojisine ilişkin şimdiye kadar yapılan aday gen çalışmaları ile
DEHB’nin genetik bileşeninin ancak %3-5’i aydınlatılabilmiştir (Faraone ve Mick
2010). İlişkili bulunan her bir polimorfizmin tek başına oldukça küçük etkisi bulunmaktadır, ortalama olasılık oranının 1.3 olduğu belirlenmiştir (Ioannidis ve ark. 2001).
Bu bölümde öncelikle aday gen çalışmalarına ışık tutan DEHB’nin deney hayvanlarında
modellenmesinden bahsedilmiş, sonra dopaminerjik, adrenerjik, serotonerjik ve diğer
yolaklar şeklinde başlıklara ayrılarak aday gen çalışmaları irdelenmiştir.
Hayvan Çalışmaları ve DEHB Modelleri

Deney hayvanlarından kemirgenler, özelliklede fareler DEHB modellenmesi için tercih
edilmektedir. Bunun nedeni, primatların beyninin insan beynine daha az benzemesi,
farelerin genetik olarak homojen bir yapıya sahip olmaları ve farelere yapılacak nörobiyolojik müdahalelerin daha ucuz olmasıdır (Russell ve ark. 2005). Embriyonel dönemde
genin tamamen etkisiz hale getirildiği “knockout”, gen ekspresyonun yok edilmeyip
azaltıldığı “knockdown”, belirli bir gen lokusunun organizmaya dahil edildiği “knockin”
ve tüm bir genin nakledilip genin kodladığı proteinde yüksek düzeyde ekspresyonun
elde edildiği “transgenik” fareler modellemede kullanılan yöntemlerdir (Russell 2011).
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lamaktadır ve poligenik hastalıklarda tek bir genin neden olabileceği davranışı/belirtisi
göstermesi açısından da endofenotip kavramına uygundur. Modelleme en yaygın olarak
DAT geni üzerinden yapılmıştır. Bir diğer yöntemde neonatal dönemde 6-OHDOPAMİN ile DAT’ın hasarlanmasıdır, DAT-knockout (DAT-KO) fare modeline
benzemektedir; ancak hiperdopaminerjik etki yaklaşık 2 hafta sonra son bulmaktadır
(Kostrzewa ve ark. 2008). Hayvan modelleri içerisinde üzerinde en fazla durulan DATKO’ dur.
DAT-KO farelerde DA geri alımı yaklaşık 300 kat daha yavaştır, buna karşın hücre
dışı DA düzeyi kompansatuar mekanizmalar nedeniyle yaklaşık 5 kat artmaktadır, tonik
DA salınımı artmışken fazik DA salınımı yoktur ve bu nedenle de DAT-KO fareler
DA’in “hacim salınımı (volüme transmission)” modelidir. Bu modelde aşırı hiperaktivite gözlenmektedir, perseveratif davranışlar artmaktadır, BDNF ve postsinaptik nöronun
iskelet yoğunluğunda azalma olmaktadır (Gainetdinov 2010). Postsinaptik ve presinaptikdopamin reseptörlerinde aşağı-regulasyon ve duyarsızlaşma gözlenmiştir. Sonuçta
DAT-KO farelerde her ne kadar sinaptik aralıkta aşırı DA olsa da, reseptörlerdeki
duyarsızlaşma ve fazik DA salınımının olmayışı “hipodopaminerjik” bir duruma neden
olmakta ve DAT-KO fareler “fonksiyonel hiperdopaminerji” göstermektedirler (Gainetdinov 2010). Üstelik deneklerde görülen aşırı hareketlilik stimulanlara cevap vermektedir (Gainetdinov 2010). Bu sakinleştirici etki, stimulanların diğer taşıyıcıları
etkilemesinden kaynaklanabileceği şeklinde yorumlanmıştır (Leo ve Gainetdinov 2013).
DAT-KO farelere noradrenalin taşıyıcı (NET) inhibitörü (nisoksetin) verildiğinde
hiperaktivitenin baskılanmaması ancak impulsif davranışların azalması, serotonin taşıyıcı (SERT) inhibitörü ya da 5HT2A antagonisti verildiğinde hiperaktivitenin önemli
ölçüde azalması, SERT-Knockout ve NET-Knockout farelerde hipoaktivite gözlenmesi
bu hipotezi desteklemektedir (Xu ve ark. 2000, Kalueff ve ark. 2007).
Dopaminerjik Yolak ve İlgili Aday Genler

Hayvan modelleri ve nöropsikolojik çalışmalarda, yanıt inhibisyonu ve tepki süresi başta
olmak üzere, yürütücü işlevlerin dopaminerjik transmisyonla ilişkisinin açığa çıkmış
olması ve DEHB farmakoterapisinde dopamin geri alımını engelleyerek etki eden
metilfenidatın etkin bir tedavi ajanı olması aday gen çalışmalarında dopaminerjik sistemi ön plana çıkarmıştır (Swanson ve ark. 2007). Tablo 1’de gösterilen genler içerisinde
en büyük ilgiyi DRD4 ve DAT1 çekmiştir.
Dopamin D4 Reseptör Geni(DRD4)

G proteinine kenetli DRDR4 reseptörü adenilat siklazı inhibe ederek etki etmektedir
(Gelernter ve ark. 1992). DRD4 geni kromozom 11p15.5 yerleşimlidir (Gelernter ve
ark. 1992). DRD4 reseptörü araştırmacıların özellikle ilgisini çekmiştir; çünkü daha çok
seçici dikkat ve dürtüsellikle ilişkili beyin bölgeleri olan orbitofrontal korteks ve anterior
singulat korteks gibi frontal lob bölgelerinde eksprese olmaktadır, DEHB dürtüselliği
ile ilişkilendirilen yenilik arama davranışından sorumlu tutulmaktadır ve DRD4-knock
out farelerde amfetamine yanıt veren aşırı lokomotor aktivite gözlenmiştir (Faraone ve
ark. 1999). DRD4 geninde en sık çalışılan polimorfizm ekson 3’te yer alan 48 baz çiftlik
(bç) “değişken sayıda ardışık tekrarlar” (variable number of tandem repeats:VNTR)
bölgesidir. Reseptörün G proteinine bağlanan 3.hücre içi halkasında yer alan VNTR
polimorfizminin tekrar sayısı 2-11arasında değişebilir, böylece aleller 2R (R: repeat,
tekrar)-11R olarak tanımlanır (Faraone ve Mick 2010). Etnik kökenler arasında farlılık
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göstermesine karşın, otuzdan fazla çalışmanın metaanalizinde7R aleli DEHB ile ilişkili
bulunmuştur (Faraone ve ark. 1999). Diğer önemli bir sonuç sağlıklı kontrollerde ve
DEHB tanılı çocuklarda en sık gözlenen alelin 4R olduğu, koruyucu bir etkisinin olabileceği ve tedavi yanıtının 4R aleli için homozigot olan bireylerde daha iyi olduğudur
(Sevinc ve ark. 2010). Sonuç olarak 4R alelidopamine ideal yanıt verirken, 7R ve 2R
aleli körelmiş yanıta yol açmaktadır (Faraone ve Mick 2010). 7R aleli taşıyan DEHB’li
çocuklarda yapılan nöropsikolojik endofenotipleri inceleyen çalışmalarda,7Ralelinin
bilişsel bozukluklardan daha çok davranışsal belirtilere neden olduğu, tepki süresinin
daha kısa, sürekli performans testinde (CPT) performanslarının daha iyi olduğu, buna
karşın çok daha dürtüsel oldukları saptanmıştır (Langley ve ark. 2004). Yapısal anatomiyi inceleyen çalışmalarda 7R taşıyıcılarında süperior frontal korteks ve serebellar
kortekslerinin daha küçük olduğu bulunmuştur (Shaw ve ark.2007). Son olarak; 7R aleli
DEHB belirtilerinin sebat etmesiyle ilişkilendirilmiştir (Shaw ve ark.2007).
Dopamin Taşıyıcı Geni (DAT1/SLC6A3)

DAT1 geni kromozom 5p15.3’ te yer almaktadır (Vandenbergh ve ark. 1992). DAT
sinaptik aralıktan presinaptik nörona dopamin geri alımından sorumludur ve yoğun
olarak striatum ile nukleus akumbenste bulunur (Vandenbergh ve ark. 1992). DAT1
geni aday gen çalışmaları için oldukça uygundur, çünkü DEHB tedavisinde başarıyla
kullanılan stimulanlar dopamin taşıyıcısını (DAT) bloke etmektedir, DAT-KO farelerde aşırı hareketlilik ve davranışı durdurma defisiti ortaya çıkmaktadır ve bu durum
stimulanlarla düzelmektedir (Kalueff ve ark. 2007, Faraone ve Mick 2010). DAT1
geninde en çok çalışılan polimorfizm 3’UTR’de yer alan 40 bç’ lik VNTR bölgesidir
(Vandenbergh ve ark. 1992). En yaygın bulunan aleller 480 bç’ lik 10R aleli (%71,9) ile
440 bç’ lik 9R alelidir (%23,4) (Doucette‐Stamm ve ark. 1995). 10R aleli diğer alellere
göre daha etkili dopamin geri alımına neden oluyor gibi görünmektedir (Yang ve ark.
2007). Cook ve arkadaşlarının yaptığı ilk çalışmada, DEHB ve 10R aleli ilişkili bulunmuştur (Cook ve ark. 1995). Ardından, pozitif ve negatif ilişkili çalışmalar yapılmıştır
(Faraone ve Mick 2010). DAT1 geni açısından metaanaliz çalışmaları sonuçları çelişmektedir (Faraone ve Mick 2010). DAT1 geni ile ilgili iki metaanaliz çalışması ise zayıf
bir ilişki olduğunu belirtmiştir. Üç metaanaliz çalışmasında olumsuz sonuç bulunmuştur
(Faraone ve Mick 2010, Maher ve ark. 2002). Bu veriler ışığında yapılan diğer çalışmalarda DAT1 geninin DEHB etyolojisinde direk rol oynamadığı, bağıntı dengesizliği
(linkage disequilibrum) nedeniyle diğer haplotiplerin varlığında önemli olduğu, çevresel
risk faktörlerinin varlığında düzenleyici rolü olduğu sonucuna varılmıştır (Brookes ve
ark. 2006a). Gen-gen etkileşimi açısından DRD4 geni 7R alelini ve DAT1 geni 10R
alelini birlikte taşıyan olguların kontrollere göre daha düşük IQ puanına sahip olması
önemli bir bulgudur (Mill ve ark. 2006).
Adrenerjik Yolak ve İlgili Aday Genler

Adrenerjik nörotransmisyonun başta sürekli dikkat olmak üzere yürütücü işlevleri etkilediğinin anlaşılması, stimulan tedavinin yalnızca dopaminerjik sistemi değil diğer
sistemleri de etkilemesi, noradrenalin geri alımını oldukça seçici bir şekilde engelleyen
atomoksetinin (ATX) tedavide etkin bir ajan olması ve bazı araştırmacıların “DEHB
noradrenerjik bir bozukluk olabilir” önermesi adrenerjik sistemi DEHB genetiğinde ilgi
alanı yapmıştır (Michelson ve ark. 2002, Çetin ve ark. 2015,). Tablo 2’de gösterilen
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adrenerjik yolaktaki genler içerisinde öne çıkanlar bu araştırmanında konusu olan ADRA2A ve NET1 genleridir.
Noradrenalin Taşıyıcı Geni (NET1/SLC6A2)

NET1 geni kromozom 16q12.2’de yer almaktadır (Gelernter ve ark.1993). Solute
carrier family 6, member 2 (SLC6A2) olarak da bilinen NET1 geni,14 ekson ve 13
introndan oluşur ve sinaptik aralıktan presinaptik nörona noradrenalin geri alımından
sorumlu617 aminoasitlik bir protein kodlar (Pacholczyk ve ark.1991). NET,sodyumklorür eşli bir taşıyıcıdır, 12 transmembran bölgesi vardır ve üzerinde sodyum ve substratlar için bağlanma bölgeleri bulunmaktadır (Porzgen ve ark.1995). NET1, DEHB
genetiğinde araştırılmaya değer uygun bir aday gendir; çünkü daha çok frontal lobda
eksprese olan NET bu bölgelerde hem noradrenalin hem dopamin geri alımında rol
aldığından prefrontal bölgelerdeki sinaptik aralıkta noradrenalin-dopamin dengesi
yalnızca NET ile sağlanmaktadır, kemirgenlerde prefrontal bölgelerde noradrenerjik
sinyal transdüksiyonu DEHB benzeri belirtilere yol açmaktadır, orbital ve dorsalfrontal
bölgelerde düşük noradrenalin düzeyi düşük konsantrasyon ve artmış motor aktivite ile
ilişki bulunmuştur ve DEHB’nin FDA onaylı tek non-stimulan tedavi seçeneği olan
atomoksetin güçlü ve seçici bir NET inhibitörüdür (Caballero ve Nahata 2003, Bruno
ve ark. 2007, Sontag ve ark.2010).
NET1 geni polimorfizmleri tek nükleotid polimorfizmi (SNP: single nükleotide
polymorphism) şeklindedir. 2002’de Barr ve arkadaşlarının 122 DEHB’li olguda gerçekleştirdiği, NET1 geninde yer alan 3 adet SNP’ nin araştırıldığı ve ilişki saptanmadığı
ilk çalışmadan günümüze kadar NET1 geninde 100’den fazla SNP tanımlanmıştır
(Barr ve ark. 2002). Yazında NET1 genindeki SNP’lerin incelendiği DEHB ile ilişkili
varlığını saptayan ve saptamayan birçok araştırma bulunmaktadır (Xu ve ark. 2005, Kim
ve ark. 2006, Kim ve ark. 2008, Xu ve ark. 2008). Xu ve arkadaşlarının 180 olgu ve 334
kontrol üzerinde 21 adet SNP incelediği çalışmada, rs3785157 polimorfizmi ile DEHB
arasında ilişki bulunmuş, bu bulgu Bobb ve arkadaşları tarafından rs998424 polimorfizminde anlamlı ilişki varlığı da eklenerek tekrarlanmıştır (Bobb ve ark. 2005, Xu ve
ark. 2005). IMAGE çalışmasında NET1’de yer alan 43 SNP araştırılmış ve hiçbirinde
anlamlı ilişki saptanmamış olsa da, rs3785143 ve rs1568324 istatistiksel anlamlılık
sınırına yaklaşmıştır (Brookes ve ark.2006b). İlginç olarak bir çalışmada
NET1polimorfizlerinin ancak COMT geninin spesifik varyantının yokluğunda etki
gösterdiği ifade edilmiştir (Retz ve ark. 2008).
Cinsiyet etkisinin incelendiği bir çalışmada, kızlardaNET1 gen polimorfizmlerinin
DEHB ile daha güçlü ilişkisi olduğu saptanmıştır (Biederman ve ark. 2008). NET1
geninde yaygın olarak çalışılan önemli bir SNP de G1287A polimorfizmidir. 9. eksonda
yer almaktadır ve herhangibir protein kodlamayan sessiz bir mutasyondur (Gizer ve ark.
2009). G1287A ve rs2242447 polimorfizmlerinin incelendiği bir metaanalizde G1287A
polimorfizmi ile ilgili veriler 5 araştırmadan elde edilmiş ve DEHB ile G1287A polimorfizmi arasında (OR=1,06, p=0,279) ve 4 araştırmadan elde edilen veriler doğrultusunda DEHB ile rs2242447 arasında (OR=1,03, p=0,641) bir ilişki bulunamamıştır
(Gizer ve ark. 2009). Yakın dönemde 810 kişide (270 çocuk-ebeveyn üçlüsü) yürütülen
bir bağlantı analizi çalışmasında 14 noradrenerjik gende 91 SNP’nin haritalaması yapılmış ve G1287A polimorfizminin artmış ailesel geçiş gösterdiği saptanmıştır (Hawi ve
ark.2013). Klinik yanıt ve yan etkiler ile NET1 geni ilişkisine farmakogenetik bölümünde değinilmiştir.
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry

Çetin ve Işık

30

Alfa 2A Adrenerjik ReseptörGeni (ADRA2A)

Alfa-2 reseptörler presinaptik yerleşimli olup, inhibitör özelliktedir. Alfa-2 reseptörlerin
3 alt tipi bulunmaktadır: A, B ve C. Bunlar içinde ADRA2Ahem prefrontal kortekste
hem de amigdala, hipokampüs, locus seruleus gibi diğer önemli beyin bölgelerinde
bulunan en yaygın alt tiptir. ADRA2A geni kromozom 10q23-q25 bölgesinde yer
almaktadır (Aoki ve ark.1994). ADRA2A DEHB’de dikkat çeken aday genlerden
olmuştur; çünkü noradrenerjik sistem uyanıklık, dikkatin düzenlenmesi gibi yürütücü
işlevlerde rol almaktadır, özellikle medial prefrontal kortekste birçok yürütücü işlevde
temel olarak ADRA2A sorumludur, hayvan çalışmalarında noradrenerjik projeksiyonların stimulasyonunun kortikal işlevlerde iyileşmeye yol açtığı gösterilmiştir ki; presinaptikalfa-2 reseptör agonisti olan klonidin ve guanfasin25 yıldan fazla bir süredir DEHB
tedavisinde kullanılmaktadır (Biederman ve Spencer 1999, Spencer ve Biederman 2001,
Arnsten 2005, Bidwell ve ark. 2010).
ADRA2A geninde birçok SNP tanımlanmış olmasına karşın, en çok çalışılan 2
SNP genin promotor bölgesinde MspI bölümü diye adlandırılan bir endonukleaz oluşumuyla sonuçlanan C1291G polimorfizmi ve 3’UTR bölgesinde DraI bölümde yer
alan C>G polimorfizmidir (Bono ve ark.1996). DEHB ile C1291G polimorfizmi
ilişkisinin incelendiği ilk çalışma 2002’de Xu ve arkadaşları tarafında 94 ailede yürütülmüştür ve bir ilişki saptanmamıştır. Takip eden dönemde günümüze kadar C1291G
polimorfizmi ile ilgili yapılmış 10’dan fazla ilişkilendirme çalışmasında çelişkili sonuçlar
elde edilmiştir (Schmitz ve ark. 2006, Gizer ve ark. 2009). 11 araştırmanın değerlendirildiği bir metaanalizde bazı çalışmalardan elde edilen “C1291G polimorfizminde G
aleli DEHB ile ilişkilidir” önermesi doğrulanamamıştır (OR=1, p=0,473). Aynı metaanalizde DraI bölümündeki polimorfizm içinde benzer sonuç elde edilmiştir (OR=0,92,
p=0,925) (Gizer ve ark.2009).
Dopamin Beta Hidroksilaz Geni (DBH)

DBH geni kromozom 9q34 yerleşimlidir (Craig ve ark.1988). DBH dopamini noradrenaline çeviren enzimdir ve dopamin-noradrenalin regülasyonunda önemli görev alır.
Bu nedenle DEHB genetiğinde aday gen olmayı hak etmiştir. Ayrıca bazı çalışmalarda
düşük DBH plazma düzeyinin davranım bozukluğuna neden olduğu gösterilmiştir
(Bowden ve ark.1988). DBH geninde tanımlanmış birçok SNP DBH plazma düzeyi ile
ilişkilendirilmiştir (Zabetian ve ark.2001). Çin toplumunda yapılan bir çalışmada 1021C>T polimorfizminin %50 daha fazla DBH aktivitesine neden olduğu gösterilmiştir (Zhang ve ark. 2005). Farklı araştırmalarda tekrarlayan sonuçlar elde edilen
rs1108580 ve rs1161115 polimorfizmlerini inceleyen araştırmaların metaanalizinde her
iki polimorfizmde DEHB ile ilişkisiz bulunmuştur (Gizer ve ark. 2009). Öne çıkan bir
başka SNP’de Taq1 polimorfizmidir. Comings ve arkadaşları ilgili polimorfizmin A1
alelini DEHB ile ilişkilendirilmişken diğer çalışmalarda A2 aleli ilişkili bulunmuştur
(Comings ve ark.1996, Roman ve ark. 2002). Başka bir çalışmada Tag1A2alelinin
sürekli dikkatte bozulma ile ilişkili olduğu saptanmıştır (Barkley ve ark. 2006).
Serotonerjik Yolak ve İlgili Aday Genler

Serotonerjik sistem dopaminerjik ve adrenerjik sistem kadar popüler olmasa da, dürtüselliğin etyolojisinde rol oynaması nedeniyle DEHB genetiğinde incelenmiştir. Tablo
3’te verilen aday genlerden Serotonin Taşıyıcı geni (5HTT) ve Serotonin 2A Reseptörü
geni (5HT2A) en çok araştırılanlardır.
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Serotonin Taşıyıcı Geni (5HTT/SLC6A4)

5HTT genikromozom 17q11’de yer alır (Gelernter ve ark.1995). Sinaptik aralıktan
presinaptik nörona serotonin geri alımını sağlayan bir protein kodlar. 5HTT en çok
anterior singulat korteks, talamus, amigdala, hipokampüs gibi dikkat ve bellekten sorumlu beyin bölgelerinde eksprese olur (Heils ve ark.1996). DAT-KO farelerde serotoninin sakinleştirici etki göstermesi ve 5HTT gen lokusunun GWAS’larda en çok örtüşen bölgelerden biri olan 17q11-q12’de yer alması, 5HTT genini DEHB için aday gen
yapmıştır (Arcos-Burgos ve ark.2004).
Bu gende en çok çalışılan uzun yada kısa alellerin oluşumuna neden olan promotor
bölgedeki 44 bç’ lik insersion/delesyon polimorfizmidir: 5HTTLPR. Uzun varyant,
daha düşük aktif serotonin düzeyiyle sonuçlanan daha hızlı serotonin geri alımına neden olur (Heils ve ark.1996). DEHB ile ilişkisinin araştırıldığı 19 çalışmanın metaanalizinde 5HTTLPR polimorfizminin uzun alel varyantının DEHB için riskli olduğu
doğrulanmıştır (OR=1,1; p=0,004) (Gizer ve ark.2009). Önemli bir konuda HTTLPRDEHB ilişkisinin daha çok kombine tip DEHB’de gösterilmiş olmasıdır (Manor ve
ark.2001). 5HTT geninde yer alan bir diğer önemli polimorfizm 2.intronda 17 bç’lik
VNTR polimorfizmidir ve STin2 olarak bilinir. STin2 polimorfizminin 12R formu
10R formuna göre daha az transkripsiyonla ilişkilidir. DEHB-STin2 ilişkisinin incelendiği 9 çalışmanın metaanalizinde 10R formunun DEHB için risk aleli olabileceği
önermesi doğrulanmamıştır (OR=1,01, p=0,428) (Gizer ve ark. 2009).
Serotonin 2A reseptörü geni (5HT2A)
5HTR2A geni kromozom 13q14-q21’de yer alır ve 3 ekson içerir (Sparkes ve
ark.1991). Bu gen G proteiniyle kenetli bir reseptörü kodlar ve bu reseptör protein
kinaz C aktivitesini azaltan fosfalipaz C’yi stimule eder. 5HT2A en çok hipokampüs,
amigdala ve nukleus akumbenste eksprese olur (Dwivedi ve Pandey 1998). 5HT2A
inhibisyonunun dopamin aktivitesinde artışa ve hiperaktiviteye yol açması DEHB için
aday gen olmasına yol açmıştır (O’Neill ve ark. 1999). rs6311, rs6313 ve rs6314 bu
gende en çok çalışılan 3 polimorfizmdir. Ancak her 3 polimorfizm için yapılan çalışmaların metaanalizinde 3 polimorfizminde DEHB ile ilişkisi doğrulanmamıştır (Gizer ve
ark. 2009).
Diğer Aday Genler

Asetilkolin Reseptörü 4 (CHRNA4)

20q13.2’de yer alan CHRNA4 geni özellikle frontal bölgelerde eksprese olan bir reseptör kodlamaktadır (Steinlein ve ark. 1995). Bu reseptör 5 alt üniteden oluşan ligand
kapılı iyon kanalıdır (Steinlein ve ark. 1995). DEHB tanılı erişkinlerde nikotin uygulamasının işler bellek ve dikkat üzerine olumlu etkisi, DAT1- Knock out farelerde nikotinin artmış motor aktiviteyi azaltması, CHRNA4 geninin DEHB için güçlü bir aday
gen olmasını sağlamıştır (Wilens ve ark. 2006).
Bu gende birçok SNP tanımlanmış, DEHB ile ilişkisi çalışılmış ve çelişkili sonuçlar
elde edilmiştir. Bu çalışmaların metaanalizinde anlamlı sonuç bulunmamıştır (Gizer ve
ark. 2009). Dikkat çeken bilgi bazı araştırmacıların CHRNA4 gen polimorfizmlerinin
daha çok kombine tip DEHB ve hiperakitivite/dürtüsellik belirti kümesiyle ilişkili
olabileceğini vurgulamalarıdır (Lee ve ark. 2008).
SinaptozomalAssosiye Protein-25 geni (SNAP-25)

SNAP-25 kromozom 20p11.2’de haritalanır. Bu gen tarafından kodlanan protein,
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presinaptik sonlanmada nörotransmiterlerin sinaptik aralığa salınımında görev alan
voltaj duyarlı kalsiyum kanalları ile veziküller arasına yerleşmiş kıskaç proteinlerinden
biridir (Maglott ve ark. 1996). Kolobomo farelerinde SNAP-25’in tek kopyası olmadığından spontan hiperaktivite davranışlarının gözlenmesi ve motor becerilerde gelişimsel
gecikmelerin gözlenmesi SNAP-25 genini araştırılmaya değer kılmıştır (Hess ve ark.
1992). SNAP-25 geninde tanımlanan birçok SNP içerisinde rs369287, rs3746544,
rs363006 ve rs1051312 polimorfizmleri farklı çalışmalarda en çok tekrarlan sonuçlara
sahiptir (Wilson 2000). Bu polimorfizmlerin metaanalizinde tek anlamlı sonuç
3’UTR’de yer alan rs3746544 polimorfizmi için elde edilmiştir (OR=1,15,p=0,030)
(Gizer ve ark. 2009). Araştırmalarda dikkate değer bir bulgu, DEHB-depresyon birlikteliğinin SNAP-25 geni SNP’leri ile daha güçlü ilişki gösterebileceğidir (Kim ve ark.
2007).
Beyinden Köken Alan Nörotrofik Faktör Geni (BDNF)
BDNF geni kromozom 11p13’te yer alır (Maisonpierre ve ark. 1991). BDNF, nörogenez ve nöronal plastisitede görev alan nörotrofinler olarak bilinen aileye ait bi rproteindir (Mattson ve ark. 2008). Mezolimbik ve mezokortikal yolaklar dopaminerjik transmisyonda önemli olduğunun gösterilmesi ve bu yolaklarda stimulanların etkisini artırması DEHB için ilginç bir aday gen olmasını sağlamıştır (Hall ve ark. 2003). Bu gendeki en yaygın SNP 66.kodonda yer alan rs6265 (val66met) polimorfizmidir ve beyinde
BDNF salımına bağımlı aktivite artışına neden olur (Egan ve ark. 2003). Kent ve arkadaşlarının 341 DEHB’li çocuk ve ailesi üzerinde yaptığı çalışmada daha çok paternal
kalıtım gösterdiğini saptanmıştır (Kent ve ark. 2005). İlgili polimorfizmin DEHB ile
ilişkisinin incelendiği 8 çalışmanın metaanalizinde anlamlı sonuç saptanmamıştır
(OR=1.01, p=0.406) (Gizer ve ark. 2009).

Genetik Görüntüleme
DEHB’nin etyolojisinde diğer bir çalışma alanı da genetik görüntülemedir. Bu tür
araştırmalarda belirli bir aday genin belirli varyasyonuna sahip olgular herhangi bir
nöropsikolojik görevi yerine getirirken yapısal ve fonksiyonel beyin görüntüleme teknikleriyle değerlendirilmekte, bulgular diğer varyasyonlarla ve kontrollerle karşılaştırılmakta sonuç olarak ilgili polimorfizmin hangi beyin bölgesinde nasıl bir işlev kaybına yol
açtığı anlaşılmaktadır (Durston ve ark 2009, Durston 2010). Görüntüleme ve genetiğin
birleştirildiği bir çalışmada, G/G genotipi taşıyan olguların diğer alelleri taşıyanlara göre
8 haftalık MPH tedavisinden sonra sağ inferior ve sol orta temporal girusta daha fazla
perfüzyon gösterdikleri, G/G alelini taşıyanların tedaviye cevabının daha iyi olduğu
belirlenmiştir (Park ve ark. 2012).

DEHB Genetiği ile İlgili Türkiye’de Yapılan Çalışmalar
Bu yönde ulaşılan yayınlar Tablo 4, Tablo 5 ve Tablo 6’da özetlenmiştir.

Sonuç
DEHB genetik aktarımın en yüksek oranda gözlendiği psikiyatrik bozukluklardan
biridir. Hali hazırdaki veriler tek bir aktarım modeli ya da genin olmadığını, aksine
birçok genin çeşitli kombinasyonlarının farklı klinik sonuçlara yol açtığını göstermektedir. Dopaminerjik ve noradrenerjik sisteme ait genler ve polimorfizmlerinin DEHB
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etyolojisi ile ilişkisi artık açıktır. Buna karşın genom tarama çalışmalarının işaret ettiği
hücre adezyon moleküllerine ilişkin genler ile DEHB ilişkisi DEHB genetiğinde yeni
bir alan gibi gözükmektedir ve bu alanda yapılacak çalışmalarla yeni tanımlanan bu
ilişkinin aydınlatılmasına ihtiyaç vardır. Bir diğer önemli nokta aday gen çalışmalarının
bir adım öteye geçerek genetik polimorfizmin klinik gidişatla ilişkisinin ortaya konmaya
çalışıldığı farmakogenetik ve fonksiyonel magnetik rezonans ile gen polimorfizminin
etkisinin daha açık ortaya konduğu genetik görüntüleme düzeyine gelmesinin gerekliliğidir.
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