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Leo Kanner 
1894 - 1981

11 olgu 
➢ Çevreye ilgisizlik 
(aşırı otistik yalnızlık) 
➢ 3 temel alanda benzer 

belirtiler 
1. Dil gelişimde anormallik 
2. Sosyal beceride 
yetersizlik 
3. Aynılıkta ısrar
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DSM – II  (1968)

• Şizofreni, çocukluk çağı 

⦿ Otistik, atipik, içe dönük davranış 
⦿ Anneden ayrışmış bir kimlik geliştirememe 
⦿ Yaygın alışılmamışlık 
⦿ Belirgin olgunlaşmamışlık 
⦿ Gelişimde yetersizlik 
⦿ Belirtiler puberte öncesi ortaya çıkar
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DSM – III  (1980)

Infantil Otizm  (hepsinin  varlığı) 

⦿ 30 aydan önce belirtilerin ortaya çıkması 
⦿ Diğer insanlarla karşılıklı etkileşimin yokluğu 
⦿ Dil gelişiminde belirgin bozulma 
⦿ Konuşma olsa bile ekolali, zamir karıştırma 

gibi özelleşmiş konuşma şeklinin olması 
⦿ Çevreye tuhaf tepkiler (değişime direnç, canlı 

ya da cansız nesnelere özel ilgi) 
⦿ Şizofrenide olduğu gibi sanrı, hezeyan, 

çağrışımlarda gevşeme ve inkoherans yokluğu



EPİMER 2016

DSM – IV  (1994)

Yaygın gelişimsel bozukluklar 

⦿ Otistik Bozukluk  
⦿ Asperger Bozukluğu  
⦿ Başka türlü adlandırılmayan yaygın 

gelişimsel bozukluk (Atipik otizm) 
⦿ Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu 
⦿ Rett Bozukluğu
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DSM – IV: YAYGIN GELİŞİMSEL 
BOZUKLUKLAR

⦿ Otistik 
bozukluk

⦿ Asperger 
Bozukluğu

⦿ Atipik otizm 
(PDD-NOS)

• A. Sosyal kısıtlılık 
• B. İletişimsel yetersizlik 
• C. Tekrarlayıcı davranışlar

• Sosyal kısıtlılık(A) 
• Dar ilgiler/tekrarlayıcı 

davranışlar (C) 
• Bilişsel gerilik yok

• Sosyal kısıtlılık (A) 
• B/C, 
•  Başlangıç yaşı farklı 

olabilir 
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DSM-IV DSM 5
Yaygın Gelişimsel  
Bozukluklar 

         Otizm Spektrum                                          
        Bozukluğu

5 alt kategori
          

        Alt kategori yok

Temel belirtiler  
3  boyutta

          Temel belirtiler                                           
2  boyutta 

Belirtiler 3 yaştan 
önce başlar

        Erken çocukluk 
döneminde başlar
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● Ağırlık:
➢Üçüncü düzey: “çok önemli ölçüde destek 

gerektirir”
➢İkinci düzey: “önemli ölçüde destek 

gerektirir”
➢Birinci düzey: “destek gerektirir”
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OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU (OSB)

⦿ Sosyal iletişim ve 
sosyal ilişkide 
yetersizlikler

⦿ Sınırlı, 
tekrarlayıcı  

davranış, ilgi ve 
aktiviteler
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OSB
Sosyal iletişim ve sosyal etkileşimde süregiden 
yetersizlikler (3 madde): 
⦿ Sosyal-duygusal karşılıklılık: sosyal yakınlaşmanın anormal 

olması, karşılıklı sohbet edememe, ilgi ve duygularını 
paylaşamama, sosyal ilişkiyi başlatma ve yanıtlamada başarısızlık 

⦿ Sözel olmayan iletişim: sözel ve sözel olmayan iletişimi entegre 
edememe, göz kontağı, beden dili ve jestlerin anlaşılması ve 
kullanımı ile ilgili yetersizlikler olabilir ya da yüz ifadesi ve sözel 
olmayan iletişim hiç olmayabilir. 

⦿ İlişki kurma, sürdürme ve anlama: Değişik ortamlara göre 
davranışlarını ayarlama, ortak imgesel oyun oynama ve arkadaş 
edinmede güçlükler olabilir ya da yaşıtlarına hiç ilgi 
göstermeyebilir.
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OSB
Sınırlı, tekrarlayıcı  davranış, ilgi ve aktiviteler  
(≥2 madde) 
⦿ Stereotipik, tekrarlayıcı davranışlar, obje ya da dil 

kullanımı (motor stereotipiler, oyuncak dizme, ekolali, 
kedine özgü dil kullanımı vb) 

⦿ Aynılıkta ısrar, katı biçimde rutinlere bağlılık, törensel 
davranışlar (küçük değişikliklerde aşırı sıkıntı, 
geçişlerde güçlük, katı düşünme biçimi, her gün aynı 
yol, yemeği tercih vb) 

⦿ Yoğunluk veya içerik bakımından olağan dışı, 
kısıtlayıcı, değişmeyen ilgi alanları (nesnelere aşırı 
bağlanma, sınırlı ilgiler) 

⦿ Duyusal hiper/hiporeaktivite (örn. ağrıya kayıtsızlık, 
bazı seslere ve ya dokunmalara aşırı tepki, nesneleri 
koklama,  devamlı dokunma, ışık ya da nesnelerin 
hareketiyle görsel büyülenme vb)
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DSM-V: BELİRLENMESİ GEREKENLER

⦿ Bilişsel gerilik var 
mı?

⦿ Dilde yetersizlik 
var mı?

⦿ Başka bir 
nörogelişimsel/ 

psikiyatrik  
bozukluk var 

mı?

⦿ Katatoni eşlik 
ediyor mu?

⦿ Bilinen tıbbi/ genetik 
durum/ çevresel faktör 

ile ilişkili mi? 
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OSB’YE EŞLİK EDEN TİBBİ DURUMLAR 
(SENDROMİK OTİZM, DOUBLE SENDROMLAR

⦿ OSB ile ilişkisi en fazla çalışılmış ve net olarak 
ortaya konmuş tıbbi durum epilepsi’dir. 

Ayrıca: 
⦿ Genetik/nörogelişimsel/nörokutanöz bozukluklar 
⦿ Metabolik bozukluklar 
⦿ Hareket ve nöromüsküler bozukluklar 
⦿ Peroksismal/mitekondriyal/endokrin bozukluklar 
⦿ Kongenital/perinatal infeksiyon, toksin ve 

durumlar 
⦿ Görme ve işitme engelliliği 

gibi pek çok durumun OSB ile ilişkili olduğunu 
bildiren çalışma ve olgu sunumları mevcuttur.
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Genetik, Nörogelişimsel ve Nörokutanöz 
Bozukluk ve Sendromlar

Angelman Sendromu Klinefelter Sendromu

Charge Asosiyasyonu Lujan-Fryns Sendromu

Cohen Sendromu Moebius Sekansı

Cornelia De Lange Nörofibromatozis

22q del. Sendromları (örn: Di 
George)

Noonan Sendromu

PTEN ile ilişkili bozukluklar 
(örn: Cowden sendromu)

Goldenhar sendromu 
(oküloaurikülovertebral spektrum)

Down Sendromu Smith-Lemli-Opitz sendromu

Frajil X Sendromu Sotos Sendromu

Hipomelanosis Ito Tuberoskleroz

Joubert Sendromu Williams Sendromu
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Metabolik bozukluklar

Smith-Lemli-Opitz Sendromu
Galaktozemi

Adenilosüksinaz yetersizliği
Mukopolisakkoridozlar (örn: Sanfilippo)
Fenilketonüri
Sistatyonin Beta Sentetaz Eksikliği
Üre siklüs bozuklukları

Kreatin yetmezliği sendromları

Endokrin bozukluklar

Hipotiroidi
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Teratojenik Sendrom ve Toksinler

Fetal alkol sendromu

Fetal kokain sendromu

Talidomit sendromu

Fetal valproat sendromu

Konjenital/perinatal enfeksiyonlar

Prematürite

Perinatal asfiksi

Teratojenik Sendrom ve toksinler
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Hareket boz./ nöromüsküler bozukluklar
Serebal Palsi

Katatoni

Duchene müsküler distrofi

Steinert myotrofik distrofi 

Diğer 
Peroksizomal bozukluklar (örn: Leber Konjenital Amorozis) 

Mitekondriyal bozukluklar

Prematürenin oftalmopatisi

Görme engelliliği (heterojen nedenli)

İşitme engelliliği (heterojen nedenli)
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GÖRME ENGELLİ OKULLARINDAKİ ÇOCUK VE 
ERGENLERDE OTİZM VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

⦿ Görme engelli olgularda OSB %11.2 

⦿ Otizmle en fazla ilişkili klinik özellikler mental retardasyon 
ve serebral palsi olarak bulundu. 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. 

⦿ 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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SEREBRAL PALSİLİ (SP) ÇOCUK VE ERGENLERDE  
OSB SIKLIĞI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER 

⦿ OSB sıklığı %15 (%11 OB, %4 Atipik otizm) 

⦿  SP’li olgularda OSB sık görülmekte ancak 
çoğunlukla 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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AĞIR-İLERİ İŞİTME ENGELLİ (İE) ÇOCUK VE 
ERGENLERDE OSB

⦿ İE’li çocuklarda  otizm sıklığı 5.1%.  

⦿ Bu oran toplumdaki OSB oranından daha 
yüksek. 

⦿ 14 otizmli olgudan sadece 1 tanesi çalışma 
öncesi tanı almıştı. İşitme sorunları daha önce 
tanımlansa da OSB tanısı çoğu zaman 
atlanıyor: TANISAL GÖLGELEME SIK.
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  Otizm Atipik 
otizm

Asperger 
Sendr.

OSB N

Frajil X 
sendromu

5 7 - 12 31

Williams 
sendromu

1 
 

1 1 3 32

Toplam 6 8 1 15 63
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TIBBİ DURUMLAR-OSB İLİŞKİSİ -1

⦿ OSB spesifik hastalığın etyopatogenezi ile 
ilişkili değildir. Ama bu hastalıklara sıklıkla 
eşlik eden  mental retardasyonla (MR) 
ilişkilidir. 

⦿ Hafif MR olan gruplarda OSB:%5-10, ağır 
MR’de %20-25 oranlarında bildirilmiştir.
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TIBBİ DURUMLAR-OSB İLİŞKİSİ -2

⦿ Spesifik hastalığın etyopatogenezi 
her iki bozukluğun birden ortaya 
çıkışına neden olur.
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Benvenuto ve ark. Syndromic autism: causes and pathogenetic pathways.  
World J Pediatr. 2009 Aug;5(3):169-76. 
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OSB’DE RUTİN TIBBİ DEĞERLENDİRME

⦿ Tıbbi ve gelişimsel öykü 
⦿ Aile öyküsü 
⦿ Pre-peri-postnatal olaylar 
⦿ Dismorfi ve cilt lekelerinin gözlenmesi 
⦿ Motor becerilerin değerlendirilmesi (ince, 

kaba motor, hipertoni-hipotoni) 
⦿ El becerileri ve el kullanımı (Rett açısından 

önemli) 
⦿ İşitme ve görme değerlendirilmesi 
⦿ Kromozom analizi (FMR-1 ve Array CGH /

Yüksek rezolüsyonlu karyotipleme)
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OSB’DE İLERİ AŞAMA TIBBİ DEĞERLENDİRME

⦿ Geç başlangıçlı, gerileme gösteren, nöbet 
öyküsü olan, orta- ağır zeka geriliği olanlarda 
nörolojik ve metabolik konsültasyon 

⦿ Dismorfizmi olanlarda genetik konsültasyon 

⦿ EEG (özellikle uykuda) 
⦿ MR görüntüleme 
⦿  Nörometabolik bozukluklar, aminoasit ve 

mitekondriyal bozukluklara yönelik testler 
⦿ Spesifik genetik testler
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OSB’DE İLERİ TIBBİ DEĞERLENDİRME

Doğumsal metabolik hastalık testleri: 

⦿ Yenidoğan taramalarına güvenilemeyen 
⦿ Regresyon bildirilen 
⦿ Dismorfik ya da kaba yüz ve beden görünümü 
⦿ Letarji 
⦿ Siklik kusma 
⦿ Açıklanamayan immün yetmezlik 
⦿ Hiper-hipotoni, kas güçsüzlüğü 
⦿ Erken başlangıçlı nöbetler 
⦿ (Nörolojik defisiti olan) zeka geriliği 
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