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Amaç: Uçucu madde ba ml l  (UMB), özellikle ergen ve genç eri kinlerde önemli bir sa l k sorunu olu turmaktad r. 
Ancak, UMB olan ergenlerde, beyaz madde(BM) mikroyap s  hakk nda henüz yeterli düzeyde bilgiye sahip de iliz. Bu 
çal mada, UMB olan ergenlerde beyaz cevher de i ikliklerini diffüzyon tensor görüntüleme yöntemi kullan larak 
incelenmesi amaçland . Ayr ca UMB olan ergenlerde beyaz cevherdeki de i imlerle nöropsikolojik de erlendirme sonuçlar  
aras nda herhangi bir ili kinin varl n n saptanmas  amaçland . Yöntem: Çal maya 19 UMB olan ve 21 sa l kl  kontrol 
grubu dahil edildi. Gruplar aras nda anormal beyaz cevher bölgeleri tespit etmek için, beyaz cevher mikro yap s n n tüm 
beyin analizi, sistem-tabanl  uzamsal istatistikler (TBSS) kullan larak yap ld . Nöropsikolojik performans  ölçmek için 
Wisconsin Kart E leme Testi (WKET) ve Stroop Testi kullan ld . Sonuç:  UMB olan grubun bilateral frontal ve sol parietal 
BM‘de aksiyal yay n m (AY) de erlerinin sa l kl  kontrol grubuna göre anlaml  olarak daha yüksek oldu unu bulduk. Uçucu 
madde ba ml lar  ve kontrol gruplar nda fraksiyonel anizotropi (FA) ve radyal difüzivite (RD) de erleri üzerinde anlaml  bir 
farkl l k yoktu. UMB olan grubun WKET ve Stroop testinde kontrol grubuna k yasla kötü bir performans gösterdi i görüldü. 
UMB ve kontrol grubu ile nöropsikolojik test performanslar  ile AY de erleri aras nda anlaml  ili ki bulunamad . Tart ma: 
Bu çal mam zda nöropsikolojik test performans  ve beyaz cevher bütünlü ünde farkl  bozukluklar  tespit ettik. Ancak beyaz 
cevher de i iklikleri ile bili sel performans aras nda do rudan bir ili ki göstermemiz mümkün olmad . Gelecekteki 
çal malarda, UMB olan bireylerin beyin anormalliklerinin tespiti için, beyin yap s , fonksiyonu ve ba lant lar n n boylamsal 
ara t rmalarla de erlendirilmesi gerekli oldu u dü üncesindeyiz. 
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SB-21 Obsesif Kompulsif Bozuklu u olan Çocuk ve Ergenlerde miR18a-5p, miR22-3p, miR24-3p, miR106b-5p, 
miR107, miR125b-5p ve miR155a-5p  Seviyelerinin De erlendirilmesi 
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Amaç: OKB yineleyici obsesyonlar veya kompulsiyonlar n görüldü ü, süregen, kimi zaman da dönemsel gidi  gösteren, 
ki inin toplumsal ve günlük i levlerini belirgin olarak etkileyen psikiyatrik bir bozukluktur. OKB klinik görünüm  olarak 
semptomlar bak m ndan heterojenite göstermektedir. Fenotipteki bu farkl l klar  etiyolojide genetik, çevresel , psikolojik, 
sosyal,  ve biyokimyasal faktörlerin rol ald n  dü ündürmektedir. Gen regülasyonu, bir genin fonksiyonel olarak üretimine 
ba lamas  (ekspresyon) için zamanlaman n yap lmas  ve üretilecek ürün miktar n n ayarlanmas  için gerçekle tirilen hücresel 
bir yönetimdir. Hücrenin yap s  ve fonksiyonu üzerinde kontrol imkân  tan r, hücresel geli im, farkl la ma, apoptozis için 
temeldir ayr ca organizman n uyum yetene ine katk da bulunur. Gen ekspresyon mekanizmas n n, RNA’n n 
transkripsiyonundan proteinlerin translasyon sonras  de i ikliklerine kadar herhangi bir ad m  ayarlanabilir. Son dönemde 
gen ekspresyonunun regülasyonunda miRNA’lar n rolü üzerinde çal lmaktad r. miRNA’lar, translasyon ve transkripsiyon 
sonras  gen düzenlemesinde gerekli olan küçük, kodlanmayan,tek zincir RNA’lard r. Hücre içinde ve serum, plazma, idrar, 
süt gibi di er vücut s v lar nda da bulunur. Psikiyatrik rahats zl klarda mirNA çal malar  art  göstermektedir. Çocuk 
Psikiyatrisi alan nda yap lacak çal malar n da literatüre katk  sunaca n  dü ünüyoruz. Bu çal mam zda Obsesif Kompulsif 
Bozuklu u olan Çocuk ve Ergenlerde miR18a-5p, miR22-3p, miR24-3p, miR106b-5p, miR107, miR125b-5p ve miR155a-5p  
seviyelerini de erlendirmeyi  amaçlad k. Yöntem: Çal maya Harran Üniversitesi T p Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sa l  
ve Hastal klar  Ana Bilim Dal ’na ba vuran DSM-IV ölçütlerine göre  Obsesif Kompulsif Bozukluk tan s  konulan  toplam 
23  hasta ve 40  sa l kl  birey dahil edildi. Bu bireylerden al nan kan örneklerinden RNA izolasyonu Tri-Reagent (Sigma) 
kullan larak yap ld . Real Time PCR cihaz nda CT metodu ile kantitatif olarak belirlendi. Endojen kontrol olarak hsa-miR-
26b-5p, referans RNA örne i olarak da kontrol grubundan al nan RNA’lardan elde edilen RNA kar m  kullan ld . Veriler  
SPSS-11.5 ile de erlendirildi. Shapiro Wilk testinde normal da l m özellikleri görülmedi inden , de erler  median, birinci 
çeyrek (25th percentile), üçüncü çeyrek (75th percentile), olarak hesapland    Mann-Whitney U testi ile kar la t r ld . Sonuç: 
Çal maya al nan 23 (15erkek, 8 k z) OKB hastasinin ya  ortalamas  10,60±2,06 (7-16)  ve 40 (26 erkek, 14 k z) kontrol 
grubun ya  ortalamas  11,25±2,93 (7-17)y l bulundu.  Iki grubun ya  ve cinsiyetlerinin kar la t r lmas nda istatistiksel olarak 
anlaml  bir fark bulunmad  (p 0.05). Hasta larda miR22-3p, miR24-3p, miR106b-5p, miR125b-5p ve miR155a-5p  
seviyelerinin kontrollere göre anlaml  derecede yüksek oldu u (p 0.05), miR18a-5p, miR107  seviyelerinin ise  iki grup 
aras nda anlaml  farkl l k göstermedi i (p 0.05) bulundu. Tart ma: Çal mam zda  miR22-3p, miR24-3p, miR106b-5p, 
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miR125b-5p ve miR155a-5p de erleri hasta grubunda kontrol  grubuna göre daha yüksek bulundu. Muinos ve ark mir22 ile  
panic bozukluk aras nda ili ki olabilece ini bu mirNA n n farkl  anksiyete  bozukluklar  için aday genleri ve ili kili yolaklar  
etkileyebilece ini belirtmi lerdir. Moreau ve ark izofreni ve bipolar bozuklukta  mir22 seviyelerinde farkl la ma saptam lar.  
Yine depresyon hastalar nda mir155 farkl l klar  bulan çal malar literatürde mevcuttur. L tyum tedavisi esnas nda artm  
mir155 seviyesi  bildirilmi tir. Huntington , otism ve alzheimer hastal klar nda mir125-5p seviyelerindeki de i imlerin 
anlaml  olabilece i baz  çal malarda ortaya ç km t r.  izofreni, b polar bozukluk ve otizm  gibi psikiyatrik hastal klarda 
mir 106b ve  mir24 seviyelerinde kontrollere göre anlaml  farkl l klar bildiren yay nlar da mevcuttur. Çal mam z 
herrnekadar vaka say s  ve bak lan mirNA çe itleri yönünden k s tl l klar göstersede bu alanda yap lacak çal malara öncülük 
edecegini dü ünüyoruz. 

SB-22 Pediatrik Obsesif Kompulsif Bozukluk ile Toxoplasma Gondii Aras ndaki li ki 
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Amaç: Çocuk ve ergenlerde obsesif kompulsif bozuklu un (OKB) %2-4 yayg nl kta görüldü ü bilinmektedir. OKB’de 
genetik, nörobiyolojik, nörokimyasal ve immünolojik etkenlerin yan nda enfeksiyon hastal klar  da etyolojik aç dan 
de erlendirilmektedir. Bu çal mada pediatrik OKB tan s  alm  olan hastalarda Toxoplasma gondii seropozitiflik oran n n 
ara t r lmas  amaçlanm t r. Yöntem: Klinik ve yar  yap land r lm  klinik görü me ile OKB tan s  alan 42 hastan n ve 
kontrol grubu olarak 45 sa l kl  bireyin serumunda enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) yöntemi kullan larak anti-
toxoplasma IgG, anti-toxoplasma IgM ve toxoplasma avidite düzeyleri ara t r lm t r. Sonuç: OKB olgular nda anti-
toxoplasma IgG seropozitifli i iki (%4.8) hastada bulunmu tur. Anti-toxoplasma IgM seropozitifli i hiçbir hastada 
saptanmam t r. Anti-toxoplasma IgG seropozitifli i saptanan hastalarda toxoplasma avidite düzeyi 35±7.07 bulunmu tur. 
OKB olmayan grupta ise anti-toxoplasma IgG seropozitifli i dört (%8.9) çocukta saptanm t r. Toxoplasma IgM 
seropozitifli i ise hiçbir çocukta saptanmam  ve toxoplasma avidite düzeyi 33±2.44 bulunmu tur. OKB grubu ile sa l kl  
kontrol grup aras nda anti-toxoplasma IgG, anti-toxoplasma IgM seropozitifli i ve toxoplasma avidite düzeyi aras nda 
istatistiksel olarak anlaml  bir fark bulunmam t r (p>0.005). Tart ma: Bu çal ma pediatrik OKB ile toxoplasma 
enfeksiyonu aras ndaki ili kiyi de erlendiren ilk çal malardand r. Çal mam z pediatrik OKB’nin etyolojisinde toxoplasma 
enfeksiyonunun önemli bir rolünün bulunmad n  dü ündürmü tür. 

SB-23 Triple P Olumlu Anne Babal k E itimi’nin Anksiyete Bozuklu u Olan 8-12 Ya  Aras  Çocuklarda ve 
Ebeveynlerde Anksiyete Düzeyi Ve Ruh Sa l  Üzerine Etkilerinin Ara t r ld  Randomize Kontrollü Bir Çal ma 
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Amaç: Bu çal man n amac ; ailelere yönelik bir bili sel davran ç  tedavi yöntemi olan Triple P Olumlu Anne-Babal k 
E itim Program ’n n anksiyete bozuklu u tan s  olan çocuklarda; çocuklar n davran sal ve duygusal sorunlar , çocuklardaki 
anksiyete düzeyi, anksiyete bozuklu unun iddeti ve çocuklar n psikososyal i levselli i üzerine etkilerini de erlendirmektir. 
Triple P Olumlu Anne-Babal k E itim Program n n Anksiyete Bozuklu u olan çocuklar n ebeveynlerinin, kendi anksiyete 
düzeyi ve ruh sa l  üzerine olas  etkilerini de erlendirmek de çal man n bir di er amac d r. Yöntem: Ara t rma randomize 
kontrollü prospektif desende bir ara t rmad r. Ara t rman n örneklemi Okul Ça  Çocuklar  için Duygulan m Bozukluklar  ve 

izofreni Görü me Çizelgesi- imdi ve Ya am Boyu Versiyonu (ÇD G- Y) ile Anksiyete Bozuklu u tan s  konulmu  74 
çocuktan olu maktad r. Örneklemin e it olarak iki gruba randomizasyonunu takiben olgu grubunun ebeveynleri 8 hafta 
boyunca Grup Triple P Olumlu Anne Baba E itim Program na kat l rken, kontrol grubunun ebeveynleri kat lmam t r. ki 
grup e itimden (giri imden) hemen önce ve e itim (giri im) sonras nda sosyodemografik, duygusal ve davran sal 
de i kenlerle kar la t r lm t r. Veriler, Sosyodemografik Veri Toplama Formu, Çocuklar için Genel De erlendirme Ölçe i 
(ÇGDÖ), Klinik Global zlenim Ölçe i-Hastal k iddeti (KG Ö-H ), Çocuklarda Anksiyete Tarama Ölçe i Ebeveyn ve 
Çocuk Formu (ÇATÖ), Güçler ve Güçlükler Anketi (GGA), Durumluk-Sürekli Kayg  Envanteri, Genel Sa l k Anketi–28 
(GSA–28) kullan larak toplanm t r. Çal man n verileri Mann Whitney-U testi,  Willcoxon i aretli s ralar testi, ki-kare 
analizi kullan larak de erlendirilmi tir. Sonuç: Çal mada Triple-P Olumlu Anne-Babal k E itim Program  uygulamas n n 
ard ndan olgu grubunda ÇGDÖ’de anlaml  art  (düzelme) (p<0,001), KG Ö-H ’de anlaml  dü me (p<0,001) oldu u 
bulunmu tur. Ayr ca GGA akran ili kisi ve duygusal problemler alt ölçekleri skorlar nda ve toplam güçlük puan  skorunda 
anlaml  azalma saptanm t r (p=0,02, p=0,001, p=0,008, s ras yla). Triple P E itim Program n n ard ndan çocuklar n 
anksiyete düzeyinin olgu grubunda hem ÇATÖ-çocuk formunda hem de ebeveyn formunda anlaml  olarak dü tü ü 
belirlenmi tir (p<0,001, p<0,001, s ras yla). Çocuklar n sosyal davran lar  ile ebeveynlerin anksiyete düzeyi ve ebeveynlerin 
ruh sa l  üzerine ise olgu grubu içinde program öncesi ve sonras  kar la t r ld nda anlaml  geli me saptan rken (p=0,06, 
p=0,001, p=0,015 s ras yla), olgu ve kontrol grubu aras nda e itim sonras nda anlaml  fark bulunmam t r (p=0,426, p=0,380, 


