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ÖZET
Beyindeki eser elementlerin rolü hakkında önemli tartışmalar yü
rütülmektedir. Araştırmalar eser elementlerin hücre fonksiyon ve me
tabolizması ile davranışın eser elementler tarafından etkilendiğini
hatta bazen bu fonksiyonların eser elementlerin varlığına bağlı oldu
ğunu göstermiştir. Bu çalışmada mental retarde hastaların serum ve
saçlarında Zn, Fe, Cu, Mg seviyeleri belirlenmiş ve onların hem se
rum hem de saçlarındaki eser element düzeyinin normallerden daha
düşük olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mental Retarde Hastalar, Eser Element,
Çinko, Bakır, Demir, Magnezyum.
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SUMMARY
There is ardent dispute about the role o f trace elements in brain
tissues. Investigations have shown that cellular functions, metabolism
and behavior are influenced by, and sometimes even dependent on
the peresence o f trace elements. In this invesigation serum and hair
Zn, Fe, Cu, Mg levels o f mentally retarded patients were determined.
Their serum and hair trace element levels were lower than those of
normals.
Key YV ords: Mentally Retarded Patients, Trace Element,
Zinc, Copper, Iron, Mgnesium
BuILCIin.Psychopharmacol 1:3 (56-59) (1991)

GİRİŞ
Zn,Mg,Fe ve Cu’ın Merkezi Sinir Sistemi (MSS) nin
Limbik Sistem vb yapılarında bulunan emosyonla ilgili çeşit
li aminlerin sentezinde yer alan Tirozin Hidroksilaz vb en
zimlerin fonksiyon görmesinde kofaktör olarak rol aldıkları
bilinir. Limbik sistem ve ilgili yapılarının emosyonla ilgili
görevlerini belirleyen çeşitli çalışmalar öteden beri yapılmaktadır.Limbik Sistemin emosyonla ilgili fonksiyonlarını
ilk kez ortaya atan Papez’in ifadesine göre kortekse gelen
çeşitli duyusal impulslar buradan hipokampuse yayılır (1).
Hipokampusta kendi mesajım Fomiks aracılığıyla mamiller
çekirdeğe iletir... Adı geçen çekirdek (hipotalamusun arka
grup çekirdeği) emosyon ortaya çıkarmak üzere impulsu hipotalamus içine yayar. İmpuls aynı zamanda mamillotalamik yolak aracılığı ile (Viet d’Azir tract aracılığı ile) Talamaus’a yayılır ve emosyonunun motor ifadesi gerçekledir.
Bundan sonra stimulus tekrar hipakampus’e geçer. Bu hal
ka "Papez Halkası” olarak fonksiyonel anatomideki yerini
almıştır. Hayvan deneylerinde hipotalamus ve hipokampus’un uyarılması ile haz duygusunun geliştiği görülmüştür
(2). Öte yandan hipotalamus’un posteromedian nükleusunun uyarılması ile de korku uyandınlabilmektedir (3). Kli
nikte değişik semptomtoloji içinde gördüğümüz ruhsal
problemlerin temel nedeninin korku olduğu bilinmektedir.
Emosyonun bu nöroanatomik kaynağında yer alan MSS
bölgelerinde özellikle değişik psikiyatrik bozukluklarda histamin içeriğinin değişiklikleri olmaktadır. Histaminin de
MSS demossy liflerinde vezikül içinde depolanmasında Zn
iyonunun etkin rol aldığı ve Zn eksikliğinde depolanması
nın eksildiği ve MSS de uyana biri mediator olan histamiUninin uyan görevini yerine getiremediği bildirilmiştir(4,5).
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Öte yandan Zn’den en zengin MSS bölgesi olduğu bildiril
mektedir (6) Bu bölgede Zn diğer elementlere göre yakla
şık olarak 10 kat daha fazla bulunmaktadır (7). Öte yandan
Cu nükleus kaudatusta, Mg da hipotalamusta en yoğun ola
rak bulunur (8). Yine Limbik sistemle doğrudan bağlantılan olan frontal lobda Zn en yoğun olarak bulunur. Genç
yaşta başlayan ve emosyonel bozuklukla giden hastalıklarda
bu anılan bölgelerde Zn içeriği yaklaşık olarak 1/3 oranın
da azalır (9). Bilindiği gibi kateşolamin sentezinde tirozin
hidroksilaz enzimleri oldukça önemlidir. Tirozin hidroksi
laz bu sentezde hız kısıtlayıcı enzim olarak rol alır. Bahsedi
len ilk enzim Zn ve Fe’e, ikinci enzim ise Cu’a bağımlıdır.
Adı geçen metallerin yetersizliği gösterilebilirler (10).
Öte yandan GABA sentez ve membran bağlanmasında
Zn en önemli metaldir. Membrana GABA bağlanmasında
Zn-ATP-GABA kompleksi şeklinde olmaktadır. Diğer ta
raftan MSS de klorpromazin vb antipsikotik ilaçlar Zn-miktannı arttırmaktadırlar (11). Yine postreseptör olaylar dizge
si içinde yer alan Adenilat Siklaz-c-AMP sisteminde Mg’un
kofaktörlük yaptığı bilinmektedir. Fe, tirozin hidroksilazın
da yapısında yer alan bir metaldir ve depresyonun bazı tip
lerinde serum Fe’nin düşük bulunduğu ve Fe tedavisiyle bu
tür hastalann klinik olarak düzeldikleride ilginç bir gözlem
olmuştur (12).
Kronik Zn eksikliğinde boy kısalığı, hipogonadizm, iş
tah azalması, duyu değişiklikleri, düşük doğum kilosu ile ka
raciğer ve dalak büyüklüğü görüldüğü bildirilmektedir (13).
Bu çocuklarda daha sonrada mental retardasyon gelişme
riskinin bulunması mümkündür. Bu durumda Zn tedavisi
yapılarak mental retardasyon gelişme riski azaltılabilir. İl
ginç bir bulgu olarak Dr.Bekaroğlu’nun (14) yaptığı bir ça
lışmada zihinsel özürlü çocukların serum ve saç örneklerin
de Zn düzeyi azalmış bulunurken Cu miktan artmış olarak
bulunmuştur. Bu durum Zn ve Cu arasındaki absorbsiyon
düzeyindeki antagonistik etkiye bağlanmıştır (15). Dr. Bekaroğlunun ifadesi ile Zn tedavisinin yapılması nörolojik ve
psikiyatrik bulgulan azaltıp serum Zn düzeyini yükseltirken
serum Cu düzeyini düşürmektedir. Bu çalışmada mental re
tarde hastalarda serum ve saçta Zn, Cu, Fe ve Mg bakıla
rak bu değerler kontrol grubuyla karşılaştınlıp, klinik duru
ma etkisi test edilmesi amaçlanmıştır.
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Çalışmaya Alınma Kriterleri
1- DSM-111-R K riterleriy le M e n ta l R e ta rd e tan ısın ı alm ış o l
mak.
2- P o rte u s ve K en t E G Y te s tle rin d e 55 p u a n ın a ltın d a p u a n a l
mış olm ak
3- 20-40 y a şla n arası e rk e k o lm a k
4- Fiziksel b ir hastalığı b u lu n m a m ak
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Dışlama Kriterleri
1- Zeka testlerinde 55 ve üstünde almış olmak
2- DSM-111-R kriterlerini mental retardasyon açısından
doldurmamış olmak.
3- Tedavi gerektirecek düzeyde karaciğer, böbrek, kalp
ve solunum sistemi hastası olmak
4- Saç boyası kullanıyor olmak
Bütün hasta ve kontrol grubundaki kişilere Porteus ve
Kent EG Y zeka testleri birklinik psikolog tarafındanuygulandı. DSM-111-R kriterleri hasta gruba iki uzman psikiyatrist tarafmdan uygulandı. İki psikiyatristin değerlendirmele
ri arasında fark bulunan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Nor
mal kişilerin zeka testlerinde 90 ve daha yüksek puan alma
sı öngörüldü. Hasta grupta sınır zekalı olanlar (71-90 arası)
çalışma dışı bırakıldı. DSM-111-R kriterlerine uyduğu halde
zeka testlerinde 55 in altında puan almayanlar çalışma dışı
bırakıldı. Yine , zeka testlerinde 55 in altında puan alsa bi
le DSM-111-R kriterlerini doldurmayanlar çalışma dışı bıra
kıldı.
Serum lar: Bir gecelik açlıktan sonra ön kol venasından
alınan kan 3000 devirde santrifüj edildi (yarım saat sürey
le). Daha sonra süzüntüleri alınıp -20 derecede bekletildi.
Saçlar: H er bireyde saçlar enseden ve oksipital bölge
den 2-4 cm uzunluğunda kesilerek alındı. Saç örnekleri yı
kama ve analiz gününe kadar -4 derecede polietilen tüpler
içinde saklandı.
Saçların Yıkama ve Eritm e İşlemleri: Yaklaşık 1 gr ka
dar saç erlanmayer içine konuldu. Üzerim örtecek şekilde
10gr/L lik Sodyum Looril Sülfat solüsyonu döküldü. 10 da
kikalık aralıklarla çalkalanarak 30 dakika bekletildikten son
ra saçlar süzülerek kirlenen solüsyon atıldı. Aynı işlem ikin
ci kez tekrarlandı. Yıkanansaçlar 60 derecelik etüvde 24 h
bekletilerek kurutuldu. Daha sonra desikatörde oda ısısına
getirilerek erime tüpleri içine alındı. Her tüp üzerine 3 mİ
konsantre HNO^ dökülerek 2 saat süre ile 90 derecelik su
banyosunda eritildi. Eriyen materyal son hacim 12,5 mİ ye
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Tablo 1 : Normal Kimilerle Mental Metardeler araındaka Karşılaştırmalı Serum '
Saçta Çinko, Demir Magnezyum ve Bakır değerleri.
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Şekil 1: Mental Retarde Hastalarla Normallerin Saç Zn,Fe ve Cu düzey.
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Şekil 2: Mental Retarde Hastalarla Normallerin Serum Zn, Mg, Fe ve
Cu Düzeyleri (x) Miligram olarak.

tam am la nd ı. O k u m a s r a s ı n d a bu sıvı 5 kez dil üe edildi
(17).

Erimiş saç solüsyonlarının Zn, Mg, Fe, Cu ölçümleri ile
serumların Cu ve Fe Ölçümleri Perkin-Elmer 403 Atomik
Absorbsiyon Spektrofotometresinde (18). Serumların Mg
ve Zn ölçümleri ise RI 1000 Tesniscon otoanalizöründe öl
çüldü (19-20). Sonuçlar saçlar için, gram saç başına mikrogram element olarak, serum Zn, Fe ve Cu için yüzde mikrogram, serum Mg’mu için yüzde miligram olarak verildi.
İstatistik: Kontrol ve Hasta grubun saç ve serum eser
element değerleri arasında Student’s t testi ile ortalamalar
arası farkın önem kontrolü, ile saç ve serum değerleri ara
sında korelasyonun olup olmadığına bakıldı.
BULGULAR
Mental Retarde hastalarla normaller’in saç ve serumla
rındaki eser element düzeyi Tablo:l, Şekil:l ve 2 de gösteril
miştir.
Dört eser element içinde normal kişilerin hem serum,
hem de saç için değerler Mental retardelere göre yüksek
bulunmuştur. Yalnızca Mg için normallerle mental retardelerin serum değerleri biribirine eşit bulunmuştur. Ancak ge
nel olarak her iki grup arasmda (p<0.01) düzeyinde anlam
lı fark bulunamamıştır. Yalnızca. Saçtaki çinko değerleri
normal kişilerde mental retardelere göre anlamlı olarak
,(p<0.01) yüksek bulunmuştur (Tablo 1).
TARTIŞMA
Bu çalışmada saçtaki çinko düzeyleri normalere göre
mental retarde kişilerde daha düşük bulunmaktadır. Bu bul
gu literatürle luyumludur. Saçta çinko değerlerinin düşüklü
ğü mental retardasyon için daha önceki çalışmalarda göz
önüne alınarak teşhis testi için kullanılabileceğini düşündür
mektedir. Bu durum özellikle mental retarde çocukların er
ken teşhisinde önemli alabilecektir. Bunun dışındaki eser
elementlerin normallerden farklılık oluşturmaması özellikle
önemlidir. Çünkü Cu ve Zn arasmda absorbsiyon düzeyin
de bu gibi durumlarda Cu düzeyinde bir yüksekme bekle
mek olasıdır. Ancak bizim çalışmamızda bu gösterilememiş
tir. Mg, ve Fe eksikliğinin mental retardelerde p 0,01 düze
yinde anlamsız da olsa düşük bulunması bu koşulların belli
ölçülerde beslenme yetersizliği ile ilgili olduğu düşünülebi
lir. Bu nedenle mental retardasyon açısından risk altındaki
ya da beslenme yetersizliğinin olduğu bölgelerde eser ele
mentlerin ve özellikle Zn’nin verilmesi önerilebilir.
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