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Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Nedir?

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), yașamın ilk üç yılında ortaya çıkan ileri düzeyde karmașık
bir gelișimsel yetersizliktir.

OSB’nin Görülme Sıklığı

ABD’de OSB her 68 çocuktan birini etkilemektedir. OSB’nin erkeklerdeki yaygınlığı kızlara
göre yaklașık dört-beș kat daha fazla olmaktadır. Ancak genelde OSB’nin seyri, kızlarda daha
ağır olmaktadır.

OSB Gösteren Bireylerin Özellikleri

OSB gösteren bireylerde, temel olarak sosyal etkileșim ve sosyal iletișim sorunlarının yanı sıra
sınırlı/yineleyici ilgi ve davranıșlar görülmektedir. OSB’nin erken tanılanması için așağıda
sıralanan özelliklerin görülmesi beklenmektedir:
• 6 ayı geçtiği halde bașkalarına gülümsememek
• 12 ayı geçtiği halde agulamamak, parmakla bir șeyi ișaret etmemek veya “bay-bay” gibi
jestleri kullanmamak
• 6 ayı geçtiği halde tek bir sözcük söylememek
• 24 ayı geçtiği halde kendiliğinden olan (ekolalik değil) iki kelimelik tümcelerin olmaması
• Herhangi bir ayda gelișimde gerileme göstermek; örneğin, dil veya sosyal beceri kaybının
olması

OSB’nin Olası Nedenleri

OSB’nin tam olarak nedenleri ortaya konmamasına rağmen, OSB, çok sayıda genin dahil
olduğu karmașık bir genetik bozukluk olarak ele alınmaktadır. Bu genetik bozukluğun merkezi
sinir sistemini etkilediği ve OSB’nin nörolojik bir sorun olduğu düșünülmektedir. OSB,
sosyo-ekonomik düzey ya da çocuk yetiștirme yaklașımlarıyla ilișkili değildir. Ancak ileri baba
ve anne yașının risk faktörü olduğu düșünülmektedir. Çeșitli toksinler, așılar gibi çevresel
etmenlerle OSB arasında bilimsel bir ilișki bulunabilmiș değildir.

OSB’ye Yönelik Uygulamalar

OSB gösteren bireyler ve yakınlarına çok çeșitli ve farklı özelliklerde hizmetler önerilmektedir.
Bu kadar çok sayıda ve çeșitte uygulama arasından seçim yapmak çok güç olabilir. Bu
nedenle seçim yaparken kararı bilimsel bakıș açısıyla vermek en doğru seçenektir. Bir
uygulamanın etkili olduğunu söyleyebilmek için o uygulamanın gerçekten ișe yaradığını
gösteren bilimsel araștırmaların yapılmıș olması gerekir. Türkiye’de ve dünyanın diğer ülkelerinde bilimsel dayanaktan yoksun olduğu halde OSB alanında oldukça sık kullanılan uygulamalar

bulunmaktadır. Hiperbarik oksijen terapisi, hayvan terapileri, ağır metallerden arındırma gibi
uygulamalar buna örnek olarak gösterilebilir. Erken ve yoğun davranıșsal eğitim, doğal öğretim,
görsel destek kullanma gibi uygulamalar bilimsel dayanaklı uygulamalar iken ilișki temelli
uygulamalar gibi uygulamalar da umut vadeden uygulamalar arasındadır. Bilimsel dayanaklı
olmayan uygulamaların öncelikle tercih edilmesi, OSB gösteren bireyler için etkili uygulamaların
gecikmesine ve birey için çok değerli olan zaman ve diğer kaynakların boșa harcanmasına neden
olabilmektedir.

OSB Gösteren Bireylerin Eğitimleri

OSB gösteren bireylerin eğitimine olabildiğince erken bașlanmalıdır. OSB’den etkilenme derecesine
bağlı olarak, eğitimde yoğun ve kesintisiz bir süreç izlenmelidir. Birey normal gelișim gösteren
akranlarıyla bir arada eğitim almak için hazır duruma gelinceye değin yoğun ve kesintisiz bire-bir
öğretim etkinlikleri sürdürülmelidir. Birey hazır olduğunda ise, normal gelișim gösteren akranlarıyla
bir arada eğitim almaya bașlamalıdır. Sunulan hizmetler OSB’nin temel yetersizlik alanlarına
odaklanmalıdır.

Bunları biliyor musunuz?

• OSB, bir ruh hastalığı değildir.
• OSB, çocuk yetiștirme biçimiyle ilișkili değildir.
• OSB, çocuğun bakımından sorumlu kișilerin (örn., anne vb.) çocuğa karșı soğuk ve ilgisiz
olmasından kaynaklanmaz.
•OSB’nin nedeni henüz tam olarak bilinememektedir. Ancak olası nedenlerinden söz edilmektedir.
• OSB her ırkta, kültürde ve sosyo-ekonomik düzeyde görülebilmektedir.
• Geçmiște OSB ifadesi bir șemsiye isim olarak kullanılmakta ve beș farklı alt kategoriden (Otistik
Bozukluk, Asperger Sendromu, Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu, Rett sendromu ve Atipik
Otizm) olușmaktaydı. Ancak günümüzde bu alt kategorilerin tamamı ortadan kaldırılmıș ve Rett
sendromu dıșındaki bozuklukların tümü OSB altında birleștirilmiștir.
• OSB, Yaygın Gelișimsel Bozuklukla (YGB) eș anlamlı kullanılmaktadır.
• OSB, tek bașına görülebileceği gibi; zihinsel yetersizlik, epilepsi vb. gibi diğer yetersizliklerle birlikte
de görülebilir.

Faydalı Linkler
Ulusal
http://www.otizmplatformu.org/
http://www.tohumotizmportali.org/
Uluslararası
http://www.autism-society.org/
http://www.autismspeaks.org/

