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Sunum akışı:

● OSB’nin temel belirtilerinin seyri  
● Bilişsel beceriler, günlük yaşam becerileri ve davranış 

problemlerinin seyri 
● Tıbbi ve psikiyatrik eş durumlar 
● OSB’li erişkinlerde spektrumdan çıkma, bağımsız 

yaşama, meslek sahibi olma, arkadaşlık kurma gibi 
alanlarda beklenen patern nedir? 

● OSB’li bireylerin aile, ebeveyn ve kardeş ilişkileri 
● Sonuçlar
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OSB’de temel belirtilerin seyri

● İletişim 

● Karşılıklı sosyal ilişki 

● Kısıtlı, tekrarlayıcı, stereotipik ilgi, etkinlik ve 
davranış
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İletişim

● Rutter ve ark. (1963) infantil psikoz tanılı 63 çocuğu 10 yıl 
takip ediyor: %50’sinde ilerleme, %10’unda gerileme var. Dili 
iletişim için kullanan grubun ¾’ünde zamir değiştirme, ekolali 
vb. devam ediyor. 

● Kobayashi ve Murata (1998) 187 erişkin OSB 
    -“çok iyi konuşma: zengin bir kelime dağarcığı ile doğal 

konuşma” 6 yaşta: %1,5 iken erişkinlikte: %16; 
    -“iyi konuşma: ara ara doğallıktan uzaklaşılsa da iletişime 

yeterli dil” 6 yaş: %18, erişkinlikte: %32. 
● Erişkin yaştakilerin yarısında (%52.4) iletişime yetecek 

düzeyde dil yok ya da ekolalik düzeyde bir iletişim mevcut.
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İletişim

● Otizmli ergen ve erişkinler çalışması 
    10-52 yaşlar arası (ortalama yaş 22) toplum kökenli 405 OSB 

tanılı birey değerlendiriliyor ve izleniyor. 
● Retrospektif olarak ̴ %99.5’ü 4-5 yaş döneminde ADI-R ile iletişim 

alanında yetersizlik gösterirken, ergen ve erişkinlikte bu oran 
%67.5. “Zamir değiştirme, neolojizm” gibi belirtiler daha fazla 
azalırken “ilgilendiği nesneye işaret etme, jest kullanımı” gibi 
belirtilerde daha az ilerleme var (Seltzer ve ark. 2003)  

● Zeka geriliği olanlar sözel ve sözel olmayan iletişimde daha fazla 
yetersizlik gösteriyor. 

● 241’i 4,5 yıl izlenerek tekrar değerlendiriliyor. (Shattuck ve ark. 2007) 
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Shattuck ve ark. (2007) Change in autism symptoms and maladaptive behaviors in adolescents and adults with an 
autism spectrum disorder. J Autism Dev Disord. 37:1735-47.

Sözel olmayan iletişim: düzelme:% 26, kötüleşme:%20, değişiklik yok: %55 

Sözel iletişim (verbal birey): düzelme % 51, kötüleşme:%26, değişiklik yok: %23

4,5 yılın sonunda otizm belirtileri başlangıçta daha hafif olanlar ve MR 
olmayanlar iki alanda da daha fazla ilerleme gösteriyor.
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Karşılıklı sosyal ilişki

● Rutter ve ark. (1963) 63 çocuğu 10 yıl takip ediyor: 
Çocukların %35’i sosyal içerikli yaklaşmalardan fiziksel 
olarak uzaklaşırken, ergenlikte bu oran %8. 

● Howlin ve ark. (2004), IQ>50 OSB’li bireyleri takip ediyor. 
21-48 yaş döneminde %26’sının kendi yaş grubundan, ilgi ve 
aktivite paylaşımında bulunduğu  arkadaşı varken 56%’sının 
arkadaşı yok. 

● Yüksek Fonksiyonlu Otizm /Asperger grubu ergen ve 
erişkinlerin arkadaşlık ilişkileri OSB dışı kontrollerle 
kıyasladığında: daha mesafeli, daha az empati içeriyor, daha 
az destekleyici ve kişiye göre daha az önemlidir. (Baron-Cohen and 
Wheelright, 2003).
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Karşılıklı sosyal ilişki

● Seltzer ve ark. (2003) 405 OSB tanılı birey; geriye dönük 
olarak ̴ %100’ü 4-5 yaş döneminde ADI-R ile karşılıklı sosyal 
ilişkide yetersizlik gösterirken, ergen ve erişkinlikte bu oran 
%85. 

● Zeka geriliği ve dil becerilerinin kısıtlılığı sosyal karşılıklılık 
(arkadaşlık yapma, paylaşma, insanlara ilgi gösterme) için 
olumsuz etki gösteriyor. 

● 241’i 4,5 yıl izlendikten sonra ADI-R uygulanıyor (Shattuck ve ark. 2007). 

-  Sosyal karşılıklılık: düzelme:%32, kötüleşme:%14.5, 
değişiklik yok: %53.5
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Shattuck ve ark. (2007) Change in autism symptoms and maladaptive behaviors in adolescents  
and adults with an autism spectrum disorder. J Autism Dev Disord. 37:1735-47.



Karşılıklı sosyal ilişki

● OSB’li erişkinlerde sosyal (akran, karşı cins vb.) ilişkinin 
azlığı istek/motivasyon azlığından mı yoksa istenen sosyal 
ilişkiyi sağlama ve sürdürme ile ilgili yetersizlikten mi 
kaynaklandığı tam bilinmiyor (Rutter 1970, Mesibov et al. 1989, Orsmond ve ark. 
2004). 

● Wing ve ark. (1979) OSB’de sosyal motivasyon özelliliğine 
göre 3 grup tanımladı:  

    Soğuk, pasif, aktif ama tuhaf 
    Bu değerlendirmenin klinik yaklaşımda önemli olduğunu  

bildiriyor.
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Tekrarlayıcı davranış ve stereotipik 
ilgiler

● Seltzer ve ark. (2003) 4-5 yaş döneminde %97’si ADI-
R ile tekrarlayıcı davranış ve stereotipik belirtiler 
gösterirken, ergen ve erişkinlikte bu oran %87. 
(iletişim:%67, sosyal alanda:%87) 

● Yaş <31 ve zeka geriliği olanlarda bu alanda 
başlangıçta daha fazla belirti görülüyor 

● 4,5 yıl takiple azalma:59, kötüleşme:%17, değişiklik 
yok: %24 (Shattuck ve ark. 2007)
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Shattuck ve ark. (2007) Change in autism symptoms and maladaptive behaviors in adolescents  
and adults with an autism spectrum disorder. J Autism Dev Disord. 37:1735-47.

Baştaki belirti şiddeti hafif ve zeka geriliği olmayan grupta gelişim daha fazla
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Kısıtlayıcı, tekrarlayıcı davranış

● 712 OSB, %80’i erkek, %62’sinde IQ<70 

● %34’ü çocuk (2–13 yaş), %31’i ergen (14-21 yaş) ve 
%35’i erişkin (≥22 yaş) 

● Klinik+normal popülasyon, ̴ ̴ %40 ilaç kullanıyor 

● Repetitive Behavior Scale-Revised (43 item, 0-3) 

       Esbensen ve ark. Age-Related Differences in Restricted Repetitive Behaviors in Autism Spectrum 
Disorders, J Autism Dev Disord (2009) 39:57–66.
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Kısıtlayıcı, tekrarlayıcı davranış

(a) Stereotipik davranış (amaçsız, aynı şekilde tekrarlanan 
hareketler) 

(b) Kendine zarar verici davranış (bedende kızarıklık, 
morarama ya da diğer türlü yaralanmaya yol açan eylemler) 

(c) Kompülsif davranış (bir kurala göre tekrarlı biçimde ya da 
“olması gerektiği şekilde” yapılması gereken davranış  

(d) Ritüelistik, aynıcılık davranışı (günlük işleri aynı biçimde 
yapma; değişikliğe direnç, eşyaların aynı kalması 
konusunda ısrar) 

(e) Kısıtlı ilgiler (sınırlı alanda ilgi, etkinlik ya da odaklanma)
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 Esbensen ve ark. Age-Related Differences in Restricted Repetitive Behaviors in Autism  Spectrum Disorders, J 
Autism Dev Disord (2009) 39:57–66.
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Olası ilişkili özellikler: 

-Bilişsel gerilik : sadece 
stereotipik harekette etkili 
-İlaç kullanımı : etkili değil 
-Cinsiyet: etkili değil
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Tanının kaybı

● Takip çalışmalarında: 
  -Mesibov ve ark. (1989): CARS ile 10 yaş altında tanı alan 89 otistik çocuğun 

%8’inin 13 yaş sonrasında tanıyı kaybediyor. 
  -Piven ve ark. (1996) zeka geriliği olmayan OSB’li olguların %13’ünün 

ergenlikte tanıyı karşılamaz hale geldiğini bildiriyor. 
● Retrospektif bir çalışmada:  
    -Boelte and Poustka (2000): ADI-R’la 4-5 yaş döneminde otizm bildiren 

çocukların %82’sinin tanıyı karşılamaya devam eder. 
    -Seltzer ve ark. (2003) aynı oran %55. %33’ü 2 alanda, %10’u tek alanda 

semptom karşılıyor. %2 hiçbir alanda karşılamaz. 
● OSB tanısını kaybedenler sıklıkla AS ve PDD-NOS gibi belirti şiddeti daha az 

olanlar ve zeka geriliği bulunmayan grup.
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Bilişsel özelliklerde değişim

● OSB’de %70 (%40-100) olguda bilişsel gerilik (Fombonne, 2003) 

● Howlin ve ark. (2004) ilk olarak 7 yaşta değerlendirilen 
(IQ>50) 68 erişkin, ort. 29 yaşa kadar takip ediyorlar, 
performans IQ anlamlı biçimde azalıp (ort. 80.2’den 
75.0’e), verbal IQ anlamlı arttı (61.5’den  69.6’e). 

● Mawhood ve ark. (2000) 7-8 yaşta yüksek fonksiyonlu 
otizm olgularını 24 yaşta değerlendirdiler. Sözel IQ’da 
artış, performans IQ’da anlamlı azalma bildirdiler.
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Günlük yaşam becerileri

● OSB’li bireylerin benzer zeka seviyesindeki diğer engelli 
gruplara göre günlük yaşam becerileri daha düşük (Stone 
ve ark. 1999). 

● OSB’de ergenlikte (daha küçük yaştakilere göre) zeka 
ile günlük yaşam becerileri arasındaki uyumsuzluk 
artıyor. (Kanne ve ark. 2011) 

● Normal zekalı OSB’li çocukların takip edildiği bir 
çalışmada yaşla günlük yaşam becerilerinin arttığı, 
ancak ergenlikle beraber artış hızının yavaşladığı 
bildirilmiş (Szatmari ve ark. 2009). 
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Günlük yaşam becerileri

● Genel olarak çalışmalar günlük yaşam becerilerinin 
gelişiminin erken çocukluktan ergenliğe doğru bir 
miktar  yavaşlayarak da olsa devam ettiğini, bilişsel 
becerilerin kısıtlılığının gelişim hızını daha da 
azalttığını gösteriyor. 

●  Smith ve ark. (2012) OSB’li bireyleri 10 yılda 4 kez 
değerlendirerek günlük yaşam becerilerinin seyrini 
izledi ve Down sendromlu grupla (167 olgu, 
başlangıçta 15-56 yaş) karşılaştırdı.
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3 temel alan: 

-Kişisel bakım 
-Ev işleri 
-Yemek hazırlama
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10 yılın sonunda OSB’li olguların sadece %16.5 sı ≥30 puan (max.34) (DS:
19.6%)

Günlük Y. Becerileri ergenlik ve erken 20’li yaşlarda  gelişiyor, 20’li yaşların 
sonlarında plato çizerek 30’lu yaşların başlarında gerilemeye başlıyor.

OSB’de bilişsel geriliği olan ve ebeveynleriyle yaşayanlarda puanlar 



Davranış problemleri

● OSB’li çocuklar bilişsel yetersizliği olanlardan daha fazla 
davranış sorunu gösteriyor. (Brereton ve ark. 2006; Einfeld ve ark. 2007; 
Emerson & Hatton, 2007; Tonge & Einfeld, 2003) 

● Takip çalışmalarında OSB’li çocuk ve ergenlerdeki 
duygusal ve davranışsal problemler ve uyumu bozan 
davranışlar erişkin döneme doğru bir miktar azalıyor 
(depresif belirtiler değil! Einfeld 2007 Shattuck ve ark. 2007; Taylor & Seltzer, 2010).  

● Buna rağmen OSB’li erişkinlerde yüksek oranda ve 
süregen eden davranış problemleri ve psikiyatrik belirtiler 
var.
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Davranış problemleri

● Erişkin OSB’de psikiyatrik tanı %49–87%, en sık 
anksiyete ve depresyon (Billstedt ve ark. 2005, Farley ve ark. 2009; 
Larsen & Mouridsen 1997; Mouridsen ve ark. 2008; Simonoff ve ark. 2008). 

● Davranış problemleri ve psikiyatrik belirtilerin yaşça 
büyük OSB’lilerde (>50 yaş) azaldığı ve bilişsel 
yetersizlik grubuna benzer düzeyde olduğu bulunmuş 
(Totsika ve ark. 2010)
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Davranış problemleri

● 3-20 yaşlar arası yaklaşık 100 OSB’li olgu (ort: 9 yaş) 5 yıllık aralarla 21 yıl takip 
ediliyor. 

● %62’sinde davranış problemlerinde azalma, 23’ünde sabit seyir, %16’ünde artış. 
● Yıkıcı davranım bozuklukları kızlarda ve normal IQ’lularda daha az, 

Sosyoekonomik seviye bu çalışmada önemli bulunmamış (Gray ve ark. 2012).
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Eşlik eden tıbbi durumlar

Ergen ve erişkin OSB’de 

● %12 bilinen ya da şüphelenilen genetik hastalık 
●  %25 epileptik nöbetler 

● Uyku bozuklukları: %70 (%35’inde haftada 1’den fazla) 
● Mide/barsak problemleri: %58 (%22’sinde haftada 1’den 

fazla) 
● %12’si yılda en az 1 kere tıbbi acil başvurusu 
                                                                                               (Seltzer ve ark. 2011)
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Eşlik eden tıbbi durumlar

● İTF Çocuk Psikiyatri Anabilim Dalı polikliniğinde takipli 78 erkek, 
26 kız (12-18 yaş;  ort:15.1) OSB’li ergen 

● 82 otistik bozukluk, 18 BTA-YGB, 2 Asperger 
● %10 IQ>70 (YFO), %33 hafif, %38 orta, %19 ağır zeka geriliği 
● Konuşma: %26 anlamlı kelime yok  
%20 tek kelimelerle iletişim kuruyor, cümle yok 
%36 cümle var, perseverasyonlar  ve ara ara kopuk konuşmaya 

rağmen anlaşılır konuşma 
%18 spontan akıcı, anlaşılır konuşma 
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Eşlik eden tıbbi durumlar

104 olgunun sadece 48’inde (%46) herhangi bir tıbbi sorun 
bildirilmedi: 
●30 olgu epilepsi, 5 olguda febril konvüzyon,  
●5 olgu yapısal MSS anomalisi, 4 doğumsal kalp hast. 
●10 olgu morbid obezite/metabolik sendrom (2 tane tip 2 DM) 
●2’şer hastada görme, işitme yetersizliği, fenilketonüri 
●1’er hastada Frajil X, Down Sendromu, Williams send., 
Wilms tümörü, hipotiroidi, serebral palsi, psoriasis, doğumsal 
kalça çıkığı, yarık damak dudak, puberte prekoks, menenjit
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Komorbid psikiyatrik durumlar

104 OSB’li ergenin %80’inde en az 
bir psikiyatrik bozukluk 

En sık: 
● %40 DEHB 
● %18 Kaygı bozukluğu (OKB 

dahil) 
● %15 Depresyon 
● %11 Bipolar bozukluk 
● %8.6 Tik bozukluğu

● %6.7 enurezis 
● %3.8 enkoprezis 
● % 3’ünde trikotillomani  
● % 1’inde kekeleme 
●  %1’inde fonolojik 

bozukluk 
● %1’inde psikotik bozukluk 
●  %1’inde Pika
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Komorbid psikiyatrik durumlar
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Eşlik eden psikiyatrik durumlar

● 3 kız, 11 erkek Asperger’li ergen 
● IQ: 91-30 

Başvuru nedenleri:  
Anksiyete, mutsuzluk, irritabilite:

%85 
Akademik başarısızlık: %40 
İntiharla ilişkili davranışlar: %28 
Sosyal ilişki ile ilgili zorluklar: %25   

(Mukaddes & Fateh, 2010)
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Eşlik eden psikiyatrik durumlar

Childhood
Adolesc.
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Ergen OSB ve intihar

● N:55 , yaş 8-20 ,IQ>70, konuşması olan 
●  15’inde  intihar düşünce veya eylemi  (%29) 
● İntiharla ilişkili olguların hepsi  11 yaş ve üstü 

(%40.5) 
● Depresif belirtiler ve ailede tamamlanmış intihar 

olayı ile intihar düşünce/eylemi arasında pozitif 
ilişki vardı (Tutkunkardaş ve ark. 2010)
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Eşlik eden psikiyatrik durumlar

● Erişkin OSB’de psikiyatrik tanı %49–87 
● En sık anksiyete ve depresyon 
(Billstedt ve ark. 2005, Farley ve ark. 2009; Larsen & Mouridsen 1997; Mouridsen ve ark. 

2008; Simonoff ve ark. 2008). 

● Psikotik bozukluklar? 
    Ergen/erişkin bipolar %5.9, şizofreni %2.6  
                                                                                                         (Kring ve ark, 2008)
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Ergen ve erişkin OSB’de ebeveyn  
çocuk ilişkisi

● Çalışmalar dil ve sosyal alanda belirgin problemlere 
rağmen OSB’li bireylerin ebeveynlerine kuvvetli bir 
bağlanma gösterdiği ve ilişkilerin genel olarak pozitif 
olduğunu bildirmektedir (Rutgers ve ark. 2004).   

  

● Ancak anneler OSB’li çocuğuyla ilişkisinin diğer 
çocuklarından farklı olduğunu bildirmektedir. 

● Anne-çocuk ilişkisi ile ilgili patern sıklıkla ergen ve 
erişkin döneme taşınmaktadır.
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Ergen ve erişkin OSB’de ebeveyn  
çocuk ilişkisi

    Orsmond ve ark. (2006) pozitif afekt index 

PAI (5-6 puan) Çocuklarına 
hissettikleri Kendi algıladıkları

Şefkat %90 %65

Saygı %78 %40

İnsaf (fairness) %58 %28

Anlayış %53 %29

Güven %38 %74

Five minute speech: Annelerden çocuklarını anlatmaları istenmiş 

Annelerin %36 yüksek derecede sıcaklık, %50 orta düzeyde 
 sıcaklık, %10’u ilişki ile ilgili hiç ya da çok az sıcaklık göstermiştir.
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Kardeş ilişkisi

● Kardeş ilişkisi ailede sıklıkla en uzun süreli 
ilişki. 

● Özellikle ebeveynlerin kaybı durumunda 
OSB’li bireyle ilgili daha fazla sorumluluk 
alınabiliyor. 

●  Daha erken dönemde de annenin iyilik halini 
destekliyor (Orsmond ve ark.2007).
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Kardeş ilişkisi

● Ergen döneme göre erişkin dönemde kardeşler arası 
paylaşılan aktivite miktarı azalıyor. 

● Ancak ‘yakınlık duygusu’ değişmiyor. 
● Ergenlikte de erişkinlikte de OSB’li bireyin davranış 

problemleri daha az aktivite paylaşımı ve daha 
mesafeli bir ilişki ile ilgili. 

● Anne babalarından daha büyük destek gördüğünü 
bildiren erişkin kardeşler, OSB’li kardeşleriyle daha 
yakın olduklarını bildirmişler. (Orsmond ve ark. 2009)
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Kardeş ilişkisi

● OSB’li erişkinlerin kardeşleri Down sendromlu 
erişkinlerin kardeşlerine göre daha az kontakt 
kuruyor, daha az yakın hissediyor ve gelecekleri ile 
ilgili daha kötümser (Orsmond ve ark. 2007). 

● Ergenlikte 1/3’ü CES-D ile depresif belirti puanı>16 
ve bu oran toplumdan farklı değil ancak kız kardeşler 
erkeklere göre belirgin olarak daha fazla depresif 
(Orsmond ve Seltzer, 2009). 

● Kardeşlerin depresif belirtileri ergen ve erişkinlikte 
benzer düzeylerde.
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Aile ortamı

● Pek çok çalışma OSB’li çocukların anne/babalarının diğer 
tıbbi ve gelişimsel zorluğu olan ailelere göre (Down, frajil 
X, kistik fibroz, sebebi bilinmeyen zeka geriliği) daha 
yüksek stres düzeyi, daha fazla psikiyatrik bozukluk ve 
daha fazla aile içi geçimsizlik  bildirmiştir. 

● Ergenlik döneminde OSB’li çocukların anneleri zeka 
geriliği gruba göre daha fazla ebevenylikle ilgili sıkıntı 
bildirmiş. (Donovan, 1988) 

● Erişkin OSB’lilerin anneleri çocukları ile ilgili daha 
kötümser ve daha fazla depresif. (Abbeduto ve ark. 2004)
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Aile ortamı ve duygu dışavurumu

● Duygu dışavurumu (expressed emotion; EE) emosyonel 
yoğunluğu ve aile bireyinin diğerleri üzerindeki eleştirel 
ve aşırı müdahaleci tutumunu ifade eder. 

● Şizofreni ve bipolar bozuklukta relapsla ilişkili. 
● Gelişimsel geriliği olan çocuk ve erişkinlerde duygu 

dışavurumu, özellikle eleştiri, davranış problemleri ile 
ilişkili  (Buttzlaff ve ark. 1998, Lopez ve ark. 2004). 

● Davranış prob.        Eveveyn stresi         Ailedeki  EE
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Aile ortamı

● Orsmond ve ark. (2004) 202 ailesi ile yaşayan ergen 
ve erişkin OSB’li bireyde anne-çocuk ilişkisini inceledi.  

● Yaş, cinsiyet ve diğer pek çok anne ve çocukla ilgili 
değişken istatistiksel olarak kontrol edildiğinde, anne-
çocuk ilişkisinin kalitesini etkileyen üç faktör 
bulunmuş:  

➢ Çocuğun davranış problemleri,  
➢ Annenin kötümserliği 
➢ Annenin kendilik algısının düşük olması
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Aile ortamı

● Smith ve ark. (2008) aile içindeki sıcaklık ve övgü 
(praise) zamanla tekrarlayıcı davranışlarda azalma ile 
ilişkili. 

● Pozitif anne-çocuk ilişkisi OSB’li bireyde 18 aylık 
dönemde içevurum, dışavurum, tekrarlayıcı 
davranışların azalması ve sosyal karşılıklılığın 
artması ile ilişkili.
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Sonuçlar- 1

● OSB’li ergen ve erişkinlerde yapılan kesitsel ve takip 
çalışmaları otizmin temel belirtilerinin yaşla azalma 
eğiliminde olduğunu göstermektedir. 

● İyileşmeler her bireyde görülmez ve görülenlerde de 
sıklıkla kişiyi normal işlev düzeyine getirmek için yeterli 
olmuyor. 

● Doğal seyir; belirtilerde kademeli iyileşme ile birlikte 
süreğen, rezidüel sosyal yetersizliklerdir. 

 (Rumsey ve ark. 1985, Mawhood ve ark. 2000, Seltzer ve ark. 2003, Seltzer ve ark. 2004, Fecteau ve ark.
2003, Shattuck ve ark. 2007, Esbensen ve ark. 2009)
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Sonuçlar- 2

● OSB’li bireylerde yaşla davranış problemleri 
de azalma eğiliminde. 

● Yüksek düzeyde eşlik eden tıbbi ve psikiyatrik 
bozukluklar kişinin ve ailenin hayatını 
zorlaştırmaktadır. 

● Bu bireylerin ebeveynleri diğer engelli 
bireylere göre psikiyatrik ve sosyal açıdan 
daha fazla risk altındadır.
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Sonuçlar -3

● Aile içinde eleştiriyi azaltan; sıcaklık, övgü ve 
ilişki kalitesini arttıran müdahalelerin davranış 
problemlerinin kontrolünün yanı sıra  otistik 
belirtilerin azaltılmasında da etkili 
olabileceğine yönelik işaretler bulunmaktadır.
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Asperger Sendromlu Yaşam 

“...Yalnız görünüyordum 
Çevremdekileri fazla anlamıyordum 
Anlamamamın sebebi 
Kalite anlayışım 
Bunu yapış şeklimde 
Hiç de medeni olmayan 
Anlaşmayı denedim, denedim, denedim 
Başarısız olunca 
Onlar kendi mutluluk anlayışında 
Mutlu olsunlar diyerek kendi hallerine bıraktım...” 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