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Otistik spektrum bozuklukları (OSB) 

● Yaklaşık 150 çocuktan birini etkileyen, 

● Belirtileri, seyri ve etyolojisi bakımından heterojen bir 
hastalık grubudur.
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OSB ve tıbbi bozukluklar

● Epidemiyolojik çalışmalarda OSB’li bireylerin 
yaklaşık dörtte birinde  1 ya da daha fazla medikal/
nörolojik  hastalık otizme eşlik ediyor.

● Genetik bozukluklar (%10): kromozom bozuklukları 
(Down sendromu, tuberoskleroz, frajil X, Klinefelter, 
mitokondriopatiler, duplikasyon ve delesyonlar)
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OSB ve tıbbi bozukluklar

Diğer tıbbi durumlar : % 10-15

● Nörofibromatozis
● Konjenital rubella
● Hidrosefali
● Fetal alkol sendromu
● Serebral palsi 
● Duyusal yetersizlikler (görme ve işitme)

● Epilepsi %15-20
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Duyusal ve motor bozukluk & OSB ilişkisi

Üç hipotez:

1. hipotez: 
       Fenokopi: Duyusal ve motor bozukluğun neden olduğu 

uyaran eksikliği sebebiyle sosyal çekilme ve kendi kendini 
uyarıcı davranışlar gelişir.

 “otizm benzeri davranışlar”

● “Blindism” →  Körlüğe bağlı otizm belirtileri
● Orta kulak efüzyonu → duyusal yetersizlik → otistik belirtiler
● Hareket kısıtlılığı → kısıtlı ilişki düzeyi  → otistik belirtiler
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Duyusal ve motor bozukluk & OSB ilişkisi

    2. hipotez Duyusal ya da motor  engele yol açan 
etyolojik faktörler otizm tablosundan da sorumludur.

● Ortak “beyin hasarı” → otizmin etyolojisine ışık 
tutabilir.
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Duyusal ve motor bozukluk & OSB 
ilişkisi
3. Hipotez: Otistik bozukluk duyusal ve motor problemlerden 

çok, bunlara eşlik eden mental retardasyonla (MR) ilişkilidir.

Hafif MR olan gruplarda OSB:%5-10, ağır MR’de %20-25 
oranlarında bildirilmiştir.

Görme/işitme ve motor engelli klinik gruplarda MR 
%20-65’lar düzeyinde görülmektedir. 

● Ayrıca duyusal ve özellikle de motor  yetersizliklere mental 
retardasyon yanı sıra epilepsi de sık olarak eşlik eder.
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Duyusal ve motor bozukluk & OSB ilişkisi

Üç ayrı çalışma gerçekleştirdik:

● Görme Engelli okullarında eğitim gören çocuklarda OSB 
sıklığı ve ilişkili faktörlerin araştırılması

● İşitme Engelli okullarında eğitim gören çocuklarda OSB 
sıklığı ve ilişkili faktörlerin araştırılması

● Serebral Palsi nedeniyle takip edilen çocuklarda OSB 
sıklığı ve ilişkili faktörlerin araştırılması
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GÖRME ENGELLİ 
OKULLARINDA EĞİTİM GÖREN 

ÇOCUK VE ERGENLERDE 
OTİZM VE İLİŞKİLİ 

FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI
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Görme engeli (GE) ve OSB
● Çalışmalar GE’ye yol açan çeşitli hastalıklarda (Prematüre 

retinopatisi, Leber konjenital körlüğü, konjenital rubella  
gibi) otizmin sık olarak görüldüğü bildiriyor. (Keeler  1958, Elk 
1998, Rogers 1989)

● Heterojen GE’li gruplarda ise otizm daha az oranlar da 
bildirilmiş. (Gillman 1974,  Jan 1977)

● “GE’li olgularda otizm olur mu yoksa otistik belirtiler GE’nin 
bir parçası mıdır?” diye tartışılmış. 

● GE+OSB sıklığı ile ilgili çelişkiler yanı sıra GE’nin başlangıç 
yaşının, şiddetinin, göz hastalığının cinsinin, eşlik eden 
durumların (MR, epilepsi, serebral palsi, işitme engeli vb) 
OSB ile ilişkisi daha az bilinmektedir.

Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi, 2011



Görme engeli (GE) ve OSB
●  7-18 yaşları arasındaki 257 öğrenci (77 kız, 180 erkek)
● İstanbul’daki  iki görme engelli okulu

İki basamak:

● 1. basamak: OSB şüphesi olan olguları belirlemek
● 2. basamak: DSM-IV’e göre YGB tanısını karşılayan 

olguları belirleyip, belirti şiddetini değerlendirmek
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Birinci basamak



İkinci basamak
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Değerlendirme araçları

● Otizm davranış kontrol listesi (Autism Behavior Checklist) …
ebeveyn+öğretmen

● Gelişimsel özgeçmiş formu: psikomotor gelişim, GE tipi, 
başlangıç yaşı, ek tıbbi problemler ve çocuğun davranışları 
ile ilgili diğer gözlemler … ebeveyn

● Okul dosyaları: tıbbi bilgiler, zeka düzeyi, akademik başarı, 
davranış özellikleri ile ilgili gözlem ve değerlendirmeler

● ICD-10 criteria GE kriterleri (ICD-10 1993)
● DSM-IV otistik bozukluk kriterleri 
● Çocukluk Otizm Değerlendirme Ölçeği (Childhood Autism 

Rating Scale,CARS)
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Görmenin değerlendirilmesi:

(1) Tam körlük: Işık algısı yok
(2) Kısmi körlük: İyi gören gözde görme keskinliği 20/1000
(3) Çok ağır görme bozukluğu: İyi gören gözde görme 

keskinliği 20/500-20/1000
(4) Ağır görme bozukluğu: İyi gören gözde görme keskinliği 

20/200-20/400

● Snellen E levhası
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Sıklık:
● 257 çocuğun 57’si “riskli olgular” olarak tanımlandı.
● 30 çocuk (18 erkek-12 kız) DSM-IV otistik bozukluk 

tanısını aldı. 
● Prevelans                          %11.2 

● Ortalama CARS: 36.35  (29-44)
● %50 hafif-orta, %50 ağır otistik (29-36, 37 ve üzeri)
● Diğer 27 olgu: sosyal ilişkilerde zorluk, içe kapanıklık, 

stereotipik hareketler, uygunsuz nesne kullanım 
sorunları olan otistik bozukluğu karşılamayan olgular 
CARS (17-25)
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GE otistik-otistik olmayan grupların 
karşılaştırılması

● Cinsiyet ve yaş açısından gruplar arasında fark 
yoktu.

● Görme engelinin başlama yaşı ile otizm arasında 
ilişki yoktu.
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GE otistik-otistik olmayan grupların karşılaştırılması

 1: Congenital /Developmental anomalities of globe and orbit, 2:Congenital cataract, 3:Acquired 
diseases of globe (phtisis bulbi), 4:Congenital/aquired disease of optic nerve,5:Congenital glocome, 
6:Disease of retina /macula , 7:Disease of visual cortex, 8:Movement disorder of eye, 9:Disease of 
cornea/iris ,10:Intraocular tumors(retinoblastoma), 11:Disease of virtues, 
12:Others(trauma,strabismus,refractive disorders,etc.)

Oftalmolojik problemler iki grup arasında fark 
göstermedi
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GE otistik-otistik olmayan grupların karşılaştırılması
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 TB: Tam körlük,    NB: Kısmi körlük,   PVI:Çok ağır görme bozukluğu 
  SVI: Ağır görme bozukluğu
   Ki-kare test test p= 0.015

Otistik grupta görme engelinin şiddeti daha fazlaydı.
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GE otistik-otistik olmayan grupların karşılaştırılması

Otistik Otistik olmayan p

Mental durum
Normal zeka  düzeyi
Sınır zeka düzeyi
Mental Retardasyon 

3 (% 10)
9 (%30)
18 (%60)

156 (%69)
20 (%9)
51 (%22)

0.001

Epilepsi 7 (%23) 39 (%17) 0.57

Serebral Palsi 10 (%33) 29 (%13) 0.024

İşitme engeli 2 (%7) 15 (%7) 1

Otistik grupta daha fazla mental retardasyon 
ve serebral palsi görüldü.
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Sonuç:
● Görme engelli olgularda otizm prevelansı %11.2

● Bu grupta otizmle en fazla ilişkili klinik özellikler mental 
retardasyon ve serebral palsi olarak bulunmuştur. Bu iki 
durum da daha yaygın beyin hasarına işaret etmektedir.

● GE ile ilişkili oftalmolojik sebep ne olursa olsun beyin 
hasarı/disfonksiyonu otistik tabloya katkıda 
bulunmaktadır.
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Sonuç:

● Otizm tanısı görme ile ilgili parametrelerden sadece 
görme engelinin şiddeti ile ilişkili bulunmuştur.

● Çok az seviyedeki bir görmenin bile sosyal ve 
duygusal gelişime katkıda bulunabileceği düşünülse 
de otizm tablosu sadece görme engeli ile açıklanması 
mümkün değildir.
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Sonuç ve Öneriler:
● Görme engelli çocuklardaki iletişim ve sosyal ilişki 

problemleri ile tekrarlayıcı hareketler  otizm açısından 
şüphe uyarmalıdır.

● Özellikle mental retardasyon ve serebral palsi eşlik eden ve 
tam/kısmi görme kaybı olgularda daha fazla dikkat 
edilmelidir.  

● Bu özellikler özel müdahaleler olmaksızın sadece okul 
ortamının sunduğu sosyal çevrede bulunmakla ortadan 
kalkmamaktadır.

● Otizmle ilişkili sosyal-duygusal ve davranışsal sorunlar için 
erken müdahalelere ve iki alana da hakim eğitimcilere 
ihtiyaç duyulmaktadır. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi, 2011



AĞIR - İLERİ İŞİTME ENGELLİ 
ÇOCUK VE ERGENLERDE 

OTİZM VE İLİŞKİLİ 
FAKTÖRLERİN 

ARAŞTIRILMASI
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OSB-İşitme engeli (İE)
●Erken dönem konuşma gecikmesinin 

ayırıcı tanısında İE ve OSB önemli.

●Ayrıca ikisinin birlikteliği de beklenenden 
daha sık.
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OSB’li çocuklarda İE

OSB’li bireylerde İE sıklığı çok sayıda çalışmada 
araştırılmıştır:

● 1990’lar öncesi çalışmalar daha yüksek oranlar 
bildiriyor. (%33-46) (Klin, 1993)

● Daha sonraki çalışmalar OSB’li çocukların %13-21’inde 
işitme ile ilgili sorunlar bildirilmiştir.

● OB’li çocukların %8’inde hafif-orta İE, %3,5’unda 
sağırlık bildirilmiş (Rosenhall, 1999). 

● Taş ve ark. (2007) inceledikleri 30 otistik olgunun 3’ünde 
ileri (%10) bilateral ileri derecede işitme kaybı, 2’sinde 
hafif-orta düzeyde ve tek taraflı (%6) işitme kaybı tespit 
etmişlerdir. 



İE’li çocuklarda OSB
Çok daha az çalışma mevcut.

● 1. Jure ve ark. 1150 IE olan çocuğu değerlendirmiş: %5,3 
oranında otizm bildirilmiş.

  Çok heterojen bir grup:
● 1/3 dil ve OSB ile ilgili özellikler için konsülte edilmek 

üzere nörolojiye gönderilen olgular
● 1/3’ü İE okuluna giden ağır İE olan olgular
● 1/3’ü BERA ile işitmesi değerlendirilmek üzere 

yönlendirilen küçük ve çoklu engeli olan olgular 
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İE’li çocuklarda OSB
● 2. çalışma Daneshi ve ark. (2007) dil kazanımı öncesi 

işitme kaybı olan ve kohlear implant uygulanan 60 
çocuk psikiyatrik hastalıklarla ilgili değerlendirilmiş, 4 
çocukta (%6.6) otizm bildirilmiştir.

● Çalışmada otizmli ve görme engelli olguların kohlear 
implanttan belirgin bir fayda görmediklerini, dil ve 
diğer sorunlarla ilgili bütüncül bir rehabilitasyona 
ihtiyaç duyduğunu bildirmiştir. 
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Çalışmanın amacı ve yöntemi:
Çalışmamızda toplumdan alınan bir örneklemde ağır ve ileri İE 

olan olgularda OSB sıklığı ve ilişkili özellikler  sistematik 
olarak araştırılmıştır. 

●  5-17 yaşları arasındaki 272 öğrenci (113 kız, 159 erkek)
● İstanbul’da İşitme Engelliler Okulu
● Olguların hepsi ağır ve ileri derece İE (>90db)

İki basamak:

● 1. basamak: OSB şüphesi olan olguları belirlemek
● 2. basamak: DSM-IV’e göre YGB tanısını karşılayan olguları 

belirleyip, belirti şiddetini değerlendirmek
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Birinci basamak



İkinci basamak
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Değerlendirme araçları
● Otizm davranış kontrol listesi (Autism Behavior Checklist) …

ebeveyn+öğretmen

● Gelişimsel özgeçmiş formu: psikomotor gelişim, İE tipi, 
başlangıç yaşı, ek tıbbi problemler ve çocuğun davranışları 
ile ilgili diğer gözlemler … ebeveyn

● Okul dosyaları: tıbbi bilgiler, zeka düzeyi, akademik başarı, 
davranış özellikleri ile ilgili gözlem ve değerlendirmeler

● DSM-IV otistik bozukluk kriterleri 

● Çocukluk Otizm Değerlendirme Ölçeği (Childhood Autism Rating 
Scale,CARS) (Schopler , 1980)
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Sıklık:
● 272 çocuğun 48’i “riskli olgular” olarak tanımlandı.

● 14 çocuk (8 erkek-6 kız) DSM-IV otistik bozukluk 
tanısını aldı.

● Prevelans                       %5.1 
● Ortalama CARS: 34.07  (30,5-38,5))
● 10 (%70) olgu hafif-orta, 4 (%30) olgu ağır otistik
● Diğer 34 olgu: sosyal ilişkilerde zorluk ve içe kapanıklık 

sergileyen otistik bozukluğu karşılamayan olgular 
CARS (15-20): MR,CP ve diğer gelişimsel boz.
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Otistik-otistik olmayan grupların 
karşılaştırılması

● Cinsiyet ve yaş açısından gruplar arasında fark yoktu.

● Görme engelinin başlama yaşı ile otizm arasında ilişki 
yoktu.

● İE tanınma yaşı (14 ay) ve işitme cihazı kullanma 
oranları arasında fark yoktu (%70-85).

● İşitme engeline yol açan hastalıklar arasında fark 
görülmedi.
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İE otistik-otistik olmayan olguların karşılaştırılması
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Sonuç:
• İE’li çocuklarda  otizm sıklığı 5.1%. 

• Bu oran toplumdaki otizm oranından daha yüksek.

• 14 otizmli olgudan sadece 1 tanesi çalışma öncesi tanı 
almıştı.

• Bu çocuklardaki işitme sorunları daha önce tanımlansa 
da otizm tanısı çoğu zaman atlanıyor: 

    TANISAL GÖLGELEME SIK.
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Sonuç:
• Otizmli çocuklar diğerlerinden işitme ile ilgili parametreler 

bakımından (tanı yaşı, İE tanısı, cihaz kullanımı vb) 
belirgin fark göstermiyor.

• Bu çalışmada İE’nin ağırlık derecesinin otizme etkisi 
değerlendirilememiştir. Ancak Jure ve ark. (1991) otizm 
tanısı ile İE düzeyi arasında bir ilişki gösterememiştir.

• Tüm bu bulgular tek başına İE’nin otizmden sorumlu 
olamayacağını gösteriyor. 
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Sonuç:
Beyin hasarı/disfonsiyonu otizm riskini artırmaktadır:

● Mental retardasyon ve ya İE dışında beyni etkileyen ek 
hastalıklar (GE, SP, hipotiroidi, epilepsi) varlığında otizm 
oranı artıyor.

● İE yol açan hastalık&otizm ilişkisi gösterilemese de küçük 
doğum ağırlığı ve ailede İE bulunmaması –ki bu durumda 
da daha yaygın hasara yol açan IU enfeksiyon, RH 
uyuşmazlığı, hipoksi, menenjit gibi postnatal nedenler ön 
plana çıkmaktadır-  otistik olgularda daha sık 
bulunmuştur.
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SEREBRAL PALSİ’Lİ ÇOCUK VE 
ERGENLERDE  OTİZM 

SIKLIĞI VE İLİŞKİLİ 
FAKTÖRLERİN 

ARAŞTIRILMASI
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Serebral Palsi (SP) ve OSB
● Gelişmiş ülkelerde SP bin canlı doğumda 2-5

● 3 grup çalışma SP-otizm ilişkisini göstermiş:
1. OSB’lu çocuklarda yapılan epidemiyolojik çalışmalarda 

SP oranı % 0-4.8 olarak bulunmuş.
2. Başka özür gruplarında (hidrosefali, ROP, GE) OSB 

incelendiği çalışmalarda SP varlığının  otizm riskini 
artırdığı gösterilmiş.

3. SP’li çocuklarda otizm sıklığı ile ilgili tek çalışmada 
hemiplejik SP’li çocuklarda oran %3 olarak bulunmuş. 
(Goodman ve Graham, 1996)
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SP ve OSB
● Goodman ve Graham (1996) toplum temelli 6-10 yaş 

arası 149 hemiplejik SP’li olguda ebeveyn ve 
öğretmen bildirimi ve çocuklarla görüşmeler yaparak 
psikiyatrik bozukluk oranlarını değerlendirmişler. 

● %3 otistik bozukluk bulmuşlar.

● Tanı kriterleri??
● İlişkili özellikler??

Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi, 2011



Amaç-yöntem
● Çalışmamızda klinik bir SP’li örneklemde OSB sıklığı ve 

ilişkili özellikler  sistematik olarak araştırılmıştır. 

● 4-18 yaşları arasındaki 126 çocuk (75 erkek, 51 kız)
● Tüm olgularda SP pediatrik nörolog tarafından tanılanmış 

ve SP tipi belirlenmişti.
● Nisan-Temmuz 2006 ayları arasında başvuran >4 yaş 

hastalar sırasıyla alındı.
● Spastik-diskinetik, mikst tip SP
● İlerleyici nörolojik, metabolik hastalık ve ataksik SP 

dışlandı.
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Çalışma deseni:

İki basamak:

● 1. basamak: OSB şüphesi olan olguları belirlemek
● 2. basamak: DSM-IV’e göre YGB tanısını karşılayan 

olguları belirleyip, belirti şiddetini değerlendirmek
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Birinci basamak



İkinci basamak
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Değerlendirme araçları

● Otizm davranış kontrol listesi (Autism Behavior Checklist; …
ebeveyn yardımıyla klinisyen

● Gelişimsel özgeçmiş formu: psikomotor gelişim, GE tipi, 
başlangıç yaşı, ek tıbbi problemler ve çocuğun davranışları 
ile ilgili diğer gözlemler … ebeveynlerden alınan bilgi ile 
klinisyen 

● Tıbbi dosyaları: tıbbi bilgiler, zeka düzeyi, akademik başarı, 
davranış özellikleri ile ilgili gözlem ve değerlendirmeler

● DSM-IV otistik bozukluk kriterleri (APA,1994)
● Çocukluk Otizm Değerlendirme Ölçeği (Childhood Autism Rating 

Scale,CARS)
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Prevelans:
● 126 çocuğun 29’u “riskli olgular” olarak tanımlandı.
● 19 çocuk (13 erkek-6 kız) DSM-IV  OSB

● Sıklık                          %15 (%11 OB, %4 BTA-YGB) 

● Ortalama CARS: :  36.92  (29-44)
● %58 hafif-orta, %42 ağır otistik (29-36, ≥36,5)
● Diğer 10 olgu: sosyal ilişkilerde zorluk, içe 

kapanıklık, stereotipik hareketler sergileyen OSB 
karşılamayan olgular CARS (17,5-25,5)
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SP otistik-otistik olmayan grupların 
karşılaştırılması

● Cinsiyet ve yaş açısından gruplar arasında fark yoktu.

● Motor engeli düzeyi ile otizm arasında ilişki yoktu (p:
0.33)

  (3 düzey→ şiddetli: hareket edemez orta: emekleyerek 
hareket eder ya da destekle yürür hafif:bağımsız 
yürür)
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SP otistik-otistik olmayan grupların 
karşılaştırılması

● İki grup SP tipi, 
epilepsi varlığı, 
zeka ve konuşma 
düzeyi bakımından 
fark gösterdi.
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SP otistik-otistik olmayan grupların karşılaştırılması
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Sonuç:

● SP’li olgularda OSB sık olarak görülmekte ve sıklıkla 
fark edilmemektedir.

● 19 olgunun sadece 3’ü çalışma öncesi tanı almıştı.

● SP’ye mental retardasyon, epilepsi, konuşma 
geriliğinin eşlik ettiği ve bazı SP tiplerinde 
(tetraplejik, mikst ve hemiplejik SP) OSB daha sık 
olarak görülmektedir.
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Ortak sonuç:
● GE, İE ve SP’li olgularda otistik bozukluk %5.1-11
● Kız-erkek oranları eşit
● Otizm tanısı genel olarak duyusal ve motor bozukluğun 

klinik özelliklerinden çok eşlik eden beyin hasarının/
disfonksiyonunun yaygınlığı ve mental retardasyon 
düzeyi ile ilişkili gibi görünüyor.

● Bu olgularda otizm tanısı sıklıkla atlanıyor.
● Sadece  primer probleme yönelik yaklaşımlar otistik 

çocuklarda yetersiz kalmaktadır. Erken tanı ve uygun 
müdahaleler prognoz açısından büyük önem taşımaktadır. 
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