
 

 



TARİHÇE 

 1930’da Heller, bebeklik demansını, ağır 

gerilemeye stereotipilerin,huzursuzluğun ve 

konuşma kaybının eşlik ettiğini belirterek 

tanımlamıştır. 

 1943’te Kanner, ‘bebeklik otizmi’ 

 1944’de Asperger ‘otistik psikopati’ 

 1947’de Bender ‘çocukluk şizofrenisi’ 

 Mahler ‘simbiyotik psikoz’ 

 1955’te Rank ‘atipik çocuk’ kavramlarını 

kullanmışlardır.(akt. Rutter 1985, Rutter ve 

Schopler 1987) 



TARİHÇE 

 1980 yılında ilk kez 
Amerikan Psikiyatri Derneği 
sınıflandırmasında, otizm 
‘Yaygın Gelişimsel 
Bozukluklar (YGB)’ genel 
başlığı altında almıştır. 

 DSM-4’te (APA 1994) ise 
YGB genel başlığının altında 
DSM-3 ve DSM-3-R’deki alt 
başlıklara ‘Rett Bozukluğu’, 
‘Çocukluğun Dezintegratif 
Bozukluğu’ ve ‘Asperger 
Bozukluğu’ eklenmiştir. 



OTİZM NEDİR? 

 Sözel ve sözel olmayan iletişim bozulmuştur 

 Dış dünya ile etkileşim ihtiyaçlar düzeyindedir 

 Davranışlar katı kalıplarla sınırlıdır 

 Hayatın ilk üç yılı içinde kendini gösterir 



ETİYOLOJİ 

 YGB olgularında infantil spazm, tuberoskleroz, 

serebral libidozis ve frajil X kromozom anomalisi 

en yaygın görülen tıbbi bozuklardır. 

 

 Eğer otizme ağır ya da çok ağır zeka sorunu eşlik 

ediyorsa, tıbbi bozuklukların daha yaygın 

bulunduğu belirlenmiştir.(Rutter ve ark 1994) 

 

 



ETİYOLOJİ 

 Otizmi olan bireylerde 
hipokampus, 
subikulum, mamiller 
cisimler, septal 
nukleuslar, bazı 
amigdala 
nukleuslarında 
anormal,küçük,yoğun 
paketlenmiş nöronlar 
olduğu, serebellumda 
Purkinje hücre 
yoğunluğunda 
azalmalar olduğu 
belirtilmiştir.(Kemper 
ve Bauman 1988) 

 

 



EPİDEMİYOLOJİ 

 Otizm görülme oranı gittikçe artmakttadır. 

 Erkeklerde daha sık görülmektedir 

 10.000’de 16,8 (Chakbarti ve Fombonne 2001) 

 Otizmi olan kızlarda, otizmi olan erkeklere göre  

daha düşük zeka düzeyi 

 



KLİNİK GÖRÜNÜM 



KLİNİK GÖRÜNÜM 

 3 alanda sorun vardır: 



1)KARŞILIKLI SOSYAL 

ETKİLEŞİMDE BOZULMA 

 Otizmde en temel özelliktir 

 Kendi adına ya da anne babanın 

sesine yanıt vermeme 

 Diğer çocuklara ilgisizlik 

 Yüz ifadesinde kısıtlılık 

 Alışılmışın dışında göz teması 

 Başkaları tarafından rahatlatılmayı, 

sakinleştirilmeyi arama ve hoşlandığı 

durumları paylaşmada güçlük 

 



2)İLETİŞİM 

 Hem sözel hem sözel olmayan 
beceriler etkilenir. 

 Dil konuşma gelişiminde gecikme 
vardır ya da hiç gelişmemiştir 

 Yineleyici konuşma 

 Zamir karıştırma 

 Kelime uydurma 

 Ses tonu, ritm ve vurguda 
farklılıklar 

 Jest,mimik,işaret etme,selamlaşma 
alanlarında bozukluk 

 İmgesel oyun genellikle yoktur 



3)KISITLI,YİNELEYİCİ İLGİLER VE 

DAVRANIŞLAR 

 Stereotipik davranışlar 

 Alışılmışın dışında ilgiler 

 Takıntılar 

 Nesnelerle yineleyici biçimde 
uğraşma 

 Daralmış ilgi alanı 

 Aynılıkta ısrar 

 İşlevsel olmayan rutin ritüellere aşırı 
ilgi 

 Olağandışı beden duruşları 

 Mekanik hareketlere büyülenircesine 
ilgi 

 Eşyalara aşırı ve tuha bağlanmalar 



0-3 YAŞ ARASI İLİŞKİ VE İLETİŞİM 

BOZUKLUKLARINI TANIMA 

 Karşılıklı konuşma sesleriyle ritmik etkileşimin 

olmaması 

 Karşılıklı gülümsemenin olmaması 

 Göz göze gelememe ya da yüze gülmekten 

kaçınma 

 Uyku ve yemek sorunları 

 Seslere bakmama 

 Baş baş yapmama 

 Ağırbaşlı görünüm, ciddi yüz ifadesi 

 Anne baba gelince sevinçle karşılamama 

 Yabancılamama 

 



0-3 YAŞ ARASı ILIŞKI VE ILETIŞIM 

BOZUKLUKLARINI TANIMA 

 Sert nesnelerle oynama 

 Hayali oyuna başlamama 

 Pointing olmaması 

 Cicisini göstermeme 

 Yetişkinlere yönelik dikkat çekici davranışlarda 

bulunmama 

 Dikkat çekip çekmediğini sınamama 

 Utanmama, mahçup olmama 



EŞLİK EDEN BOZUKLUKLAR 

 Mental retardasyon 

 Erken okumaya geçme 

 Yeme sorunları 

 Depresyon 

 Kaygı bozuklukları 

 Şizofreni 

 Dikkat eksikliği hiperaktivite 

bozukluğu 

 epilepsi 



AYIRICI TANI 

 Reaktif bağlanma bozukluğu 

 Anlama ve sözel anlatım bozukluğu 

 Seçici konuşmamazlık 

 Çocuklukta gelişen şizofreni 

 Ağır psikososyal yoksunluk 

 



DEĞERLENDİRME  

 Tıbbi, girişimsel ve davranışsal öykü( en az 3 

kuşaklık soygeçmiş) 

 Fizik muayene (Dismorfik ve kaba nörolojik 

problemler 

 Gelişimsel ve/veya psikometrik değerlendirme 

(genel işlevselliği değerlendirmek için) 

 DSM IV’e göre katagorik tanıyı belirleme 

 Ailenin otism ile baş etme becerilerini 

değerlendirme 

 Şüphelenilen etiyolojiye yönelik labaratuar 

değerlendirilmesi 



ABC-TARAMA LİSTESİ 

  

 Her madde üzerine fazla zaman harcamayın - aklınıza ilk gelen 
genellikle doğru olanıdır. 

   

 1. Evde, okulda, işte ya da başka yerlerde aşırı derecede 
hareketlidir. 

 2. Amaçlı olarak kendine zarar verir. 

 3. Halsiz, tembel, hareketsizdir. 

 4. Diğer çocuklara ve büyüklere karşı saldırgandır (sözel ya da 
fiziksel olarak). 

 5. Başkalarından uzak durmaya / yalnız kalmaya çalışır. 

 6. Amaca yönelik olmayan, tekrarlayıcı vücut hareketleri vardır. 

 7. Gürültülü sesler çıkarır (uygunsuz bir şekilde yüksek sesli ve 
inişli-çıkışlı) 

 8. Uygunsuz bir şekilde çığlık atar. 

 9. Çok fazla konuşur. 

 10. Öfke patlamaları olur. 

 



M-CHAT 

    Evet Hayı

r 

1

. 

Çocuğunuz hoplatılmaktan, sallanmaktan hoşlanır mı?     

2

. 

Çocuğunuz başka çocuklara ilgi gösterir mi?     

3

. 

Çocuğunuz bir yerlere tırmanmaktan –merdiven çıkmak gibi- 

hoşlanır mı? 

    

4

. 

Çocuğunuz “ci-ee” oynamaktan hoşlanır mı?     

5

. 

Çocuğunuz bir şeylerle oynuyormuş gibi  yapar mı? Örneğin, 

telefonda konuşuyormuş gibi yapmak, bebeklere bakıcılık 

yapıyormuş gibi oynamak ya da mahsuscuktan bir şeyler yapmak 

gibi.. 

    

6

. 

Çocuğunuzun işaret parmağını bir şeyi göstermek, bir şey istemek 

için kullandığı olur mu? (bir ihtiyaç ifade etmek için) 

    

7

. 

Çocuğunuzun işaret parmağını bir şeylere olan ilgisini belli etmek 

için kullandığı olur mu? (ilgilendiği bir şeyi paylaşmak amacıyla) 

    

8

. 

Çocuğunuz küçük oyuncaklarla (örneğin arabalar, küpler) 

amacına uygun şekilde oynayabilir mi? (Ağzına götürmek, elinde 

gezdirmek, yere atmak gibi amaca uygun olmayan hareketler 

dışındaki oyunları kastedilmektedir. Arabayı sürmek için, legoları 

inşaat yapmak için kullanmak gibi oyunlar amaca uygun 

oyunlardır. )  

    

Aşağıdaki soruları çocuğunuzun genellikle nasıl davrandığını dikkate alarak cevaplayınız.  

Lütfen her soruyu cevaplandırmaya çalışın. Davranış nadiren görünüyorssadece bir ya da iki kere gördüyseniz), 

 çocuğunuz o davranışı yapmıyor şeklinde değerlendirerek “hayır” cevabı veriniz.  
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