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ÖZET  

WEST SENDROMUNDA OTİSTİK BOZUKLUK  

 
West sendromu; spazmlar, psikomotor gerilik, EEG’de hipsaritmi bulguları ile 

tanımlanan, sütçocukluğu dönemine özgü ciddi bir epileptik sendromdur. WS hastaların 
büyük bir kısmında ağır mental gerilik, davranış bozuklukları ve diğer tür epilepsiler gelişir. 
Bu çalışma West sendromu’da otistik bozukluk sıklığını araştırmak, WS’e ilişkin  birikimleri 
sunmak amacıyla yapıldı.  
 

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim 
Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı’ndan 1998-2007 tarihleri arasında izlenen West sendromlu 
267 hastanın yaş, cinsiyet, başvuru yaşı, izlem süresi, kraniyal görüntüleme, laboratuvar 
inceleme sonuçları, psikososyal gelişimleri, EEG, nöbet tipleri, etiyoloji, tedavi ve 
prognozları  retrospektif olarak araştırıldı. Bu gruptan 90 hastaya Otizm Davranış Kontrol 
Listesi (ODKL) uygulandı.  
 
         Toplam 267 olgunun yaş ortalaması 56.2 ± 38 ay, erkek/kız oranı 1.63/1 idi.  Nöbetlerin 
% 80 olguda ilk 6 ayda başladığı görüldü. Etiyolojik açıdan semptomatik grup     % 91.1 
oranındaydı . Hipoksik iskemik ensefalopati başta olmak üzere perinatal nedenler bu grubun 
% 38.2 ‘sini oluşturuyordu . Ortalama 12 ay izlem sonrası 267 olgunun % 26.5 ‘inde 
spazmların durduğu görüldü. Mortalite % 16.1 ve psikomotor gerilik % 86 olarak saptandı.  
 
        Otizm Davranış Kontrol Listesi uygulanan 90 hastadan ≥68 puan alan 17 olguda ( %18.9 
) yüksek olasılıkla otizm düşünüldü. Bu olgulara 54-67 arası puan alan 14 olguyu da ( %15.6 ) 
eklersek % 34.5 gibi yüksek bir olasılık bulundu. Ancak  54-67 puan aralığındaki bireylerin 
bir bölümünde otizme özgü yaygın özelliklerin bulunabileceği ya da bu kişilerin yüksek 
işlevli olabilecekleri bilinmektedir. Bu nedenle daha ayrıntılı inceleme yapılması 
gerekmektedir. Bu olgularda erkek/kız oranı 1.2/1, psikomotor gerilik % 100 idi. 
Olgularımızda psikomotor gerilik, otizm ile yüksek oranda birliktelik göstermiştir. Ancak 
otizm olmayan WS olguları ile kıyaslandığında istatistiksel anlamlılık görülmemiştir. 
Olgularımızın 16’sında spazmlarının  bir yaş altında başladığı saptandı. Spazmların  başlangıç 
yaşı, otistik bozukluklar için risk faktörü olduğunu gösterebilir. Yüksek olasılıklı otistik 
saptadığımız olguların tedaviye yanıt ve prognozlarının WS’de saptadığımız sonuçlarla 
benzer olduğunu görüldü.  
 

        Son yıllarda otizm ile yapılan çalışma sayısı çok artmasına karşın West sendromu-
Otizm ilişkisini araştıran çalışma sayısı kısıtlıdır. Otistik belirtilerin WS’de sık olarak 
görüldüğü dikkat çekilmekte, çalışmamızın sonuçları da bu yorumu desteklemektedir. Ancak 
bu konuda daha fazla çalışma yapılarak  otizmdeki etiyolojik etkenlerin daha iyi 
tanımlanmasının, etiyolojik etkenlere dayalı daha işlevsel tanı sistemlerinin oluşturularak 
erken tanı ve böylelikle erken eğitim başlanmasını mümkün kılacaktır. 
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SUMMARY 

AUTISTIC DISORDER  IN WEST SYNDROME 
 

West syndrome (WS), one of the most common age-related epileptic syndrome in 
infancy, is defined as the association of clusters of spasms with hypsarrythmia on 
electroencephalography (EEG). Cognitive and behavioral impairments in West syndrome are 
analyzed at the onset of the disease. A large percentage of patients with this disorder (85-90 
per cent) show various degrees of retardation. It is known that autism may follow infantile 
spasms. The aim of the present study was to examine the incidence of west syndrome 
associated with autistic feature and to determine our cases.  

 
267 infants with WS admitted to İstanbul Medical Faculty; Department of Pediatrics; 

Division of Pediatric Neurology during 1998 to 2007. Details of age, etiologies, 
neuroradiologic imaging, clinical outcome, treatment received, were recorded and were 
followed Autism Behavior Checklist (ABC) to 90 cases. 

 
Cases consisted of mean of age 56.2 ± 38 months, boy/girl ratio 1.63/1. Onset of seizure 

was % 80 ratio of cases before the age of 6 months. Symptomatic group ratio was % 91.1. 
Perinatal cause due to significance proportion of  anoxia-ischemia was about % 38.2 of  this 
group. Cerebral atrophy was the most common pathologic findings observed on neuroimaging 
modalities. At final follow-up , spasms had ceased in  26.5  per cent. The rate of mortality was  
16.1 per cent. Mental retardation was observed in  86 percent.  

 
         17 cases (% 18.9 ratio) who had total score of 67 or above from ABC was considered to 
indicate autism with ‘high probability’. If 14 cases who had 54-67 score were added, high 
probility of autism was found 35.6 percent. However scores between 54 and 67 point are 
considered to represent moderate probability of classification as autistic. So we referred these 
cases to child psychiatrist.  Boy/girl ratio was 1.2/1 and mental retardation ratio was 100 
percent. We observed high probility of ratio in cases associated with mental retardation. But    
There was no statistically significant difference between the autistic and non-autistic group.  
Onset of seizure was % 94 ratio of cases before the age of 12 months. The early onset of  
seizure may follow  more significant regression of language, cognition, and behaviour. This 
may suggest that early onset of seizure is risk factor contribute to the frequency of 
coexistence of WS and autism. 
 
      Respond to treatment and prognosis was observed same as autistic group as  non-autistic 
group. However many studies were performed about autism recently.  There is a paucity data 
on West syndrome associated with autism. New studies on this theme will define better 
etiologic factors of autism and early diagnosis of this factor will lead us to prevent the autism    
      
     We determined high probability of autistic cases. We referred these cases to child 
psychiatrist for  diagnosis. Our results suggest that West syndrome is frequently associated 
with autistic features.   



1 GİRİŞ 

West sendromu (WS), çocukluk yaş grubunda ortaya çıkan epilepsiler içinde % 4-10 

sıklıkta görülen ve ilk yaşta ortaya çıkan epilepsilerin ise % 25’ini oluşturan bir epileptik 

ensefalopatidir. West Sendromu’nun üç ana özelliği: 1.İnfantil spazmlar, 2.Psikomotor 

gelişimde duraksama ve gerileme, 3.EEG’de hipsaritmi bulgusu (1,2,3,4) 

  

WS’nin patogenezi tam bilinmemekle birlikte, merkezi sinir sisteminin (MSS) 

olgunlaşma düzeyinin önemli rolü olduğu, beyin olgunlaşması yaşından geri olan bebeklerde 

beyinde hasar meydana getiren herhangi bir olayın WS’ye neden olabileceği 

düşünülmektedir. WS ’li olguların yaklaşık 1/3’ ünde (%17-38) bilinen veya kuşku duyulan 

bir etiyoloji saptanamaz, kriptojenik/ idiyopatik olarak belirtilir. Semptomatik WS olgularının 

çoğundan prenatal ve perinatal nedenler (gelişimsel beyin anomalileri /displaziler, perinatal 

komplikasyonlar, neonatal hipoglisemi /enfeksiyon, metabolik hastalıklar ...) sorumludur 

(5,6,7). Kraniyal görüntülemede %70-80 hastada patolojik bulguya rastlanır (8). Hastaların 

%4-5’inde ailevi olgular bildirilir (9,10). Tüm WS olgularında dikkatli bir etiyolojik araştırma 

(öykü, klinik muayene, görüntüleme, ayrıntılı metabolik inceleme, gerektiğinde genetik 

inceleme) esastır. WS’nin tıbbi tedavisinde, ilk önerilen ilaç konusunda henüz görüş birliği 

yoktur. ACTH veya steroid, vigabatrin, yüksek doz pridoksin, pridoksin+valproat ilk sıralarda 

kullanılan ilaçlardır (11). 

 

Prognoz ön planda etiyoloji ile ilişkilidir. Kriptojenik/ idiyopatik etiyoloji, geç 

başlangıç ve tedaviye hızlı yanıt iyi prognozla ilişkilidir. Tüm olguların % 50’sinde spazmlar 

2 yaşından önce kaybolur, %70’ inde ağır mental gerilik, davranış bozukluğu (otizm, 

hiperaktivite..), diğer tür epilepsiler ve %25-50’sinde Lennox- Gastaut sendromu (LGS) 

gelişir. Yalnızca % 5- 10 olgu normal veya normale yakın zeka gelişimi gösterebilir (12,13). 

 

Otizm, ilk olarak çocuk psikiyatristi Leo Kanner tarafından, yaşamın erken 

dönemlerinde başlayan ve yaşam boyu süren sosyal ilişkiler, iletişim, davranış ve bilişsel 

gelişimde gecikmeye neden olan, stereotipik hareketlerin eşlik ettiği, genetik olarak heterojen, 
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gelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanır. Ortaya çıkan sendromun şiddeti ve problem 

davranışların bir araya gelme şekli her çocukta farklıdır (14,15). 

 

Otizm davranış kontrol listesi (ODKL), otizmli çocuklarda görülen davranış sorunlarını 

taramaya yönelik bir testtir. ODKL 57 maddeden oluşan “var” veya “yok” tarzında işaretlenen 

bir ölçektir. 5 skaladan oluşmaktadır; duyusal, ilişki kurma, beden ve nesne kullanımı, dil 

becerileri, sosyal ve öz bakım. 0-158 arası puanlama yapılmaktadır. Testte 68 ve üzeri puan  

alınması yüksek olasılıklı otizmi düşündürür (17,18,19,20,21,22). 

  

Çalışmamızda da WS hastalarda otizm taraması  için otizm davranış kontrol listesinin 

kullanılması uygun bulundu. 68 puan ve üstü hastalar yüksek olasılıklı otistik hastalar olarak 

değerlendirilerek ve çocuk psikyatrisi polikliniğine yönlendirilmesi planlandı.  

 

       Otizmli çocuklar, normal çocuklar gibi kendi başlarına bir öğrenme yöntemi 

geliştiremediklerinden, bir süre sonra var olan potansiyellerini de kaybettikleri saptanmıştır. 

Normal bir çocuk kendiliğinden veya sınırlı bir yardımla tüm gelişimini aktif bir şekilde 

yürütürken, otizmli çocuk sürekli yardıma  gereksinim duyar (24,25). Bu nedenle erken 

dönemde eğitime başlanması ile onların bu potansiyellerinin ortaya çıkması ve kullanması 

sağlanabilir, bu nedenle riskli olgu gruplarının taranarak erken tanınması önemlidir. 

 

Yapılan çalışmanın amacı 1998-2007 yıllarında Çocuk Nöroloji poliklini ğinde izlenen 

West sendromu tanısı alan hastalarının yaş, cinsiyet, başvuru yaşı, izlem süresi, kraniyal 

görüntüleme, laboratuvar incelemeleri, psikososyal gelişimleri, EEG bulguları, nöbet tipi, 

kullanılan ilk iki ilaç ve etkileri, prognoz ve etiyolojilerini araştırmak ve bu hastalarla ODKL 

ile yüksek olasılıklı otistik bozukluk sıklığını saptamaktır.  

 

      Son yıllarda otizm ile yapılan çalışma sayısı çok artmasına karşın West sendromu-

Otizm ilişkisini araştıran çalışma sayısı kısıtlıdır. Saemundsen E ve ark.’nın (151)  20 WS’li 

olguda yaptıkları çalışmada otistik bozukluk oranını % 17.6 olarak saptamışlardır. Bu çalışma 

ülkemizde West sendromu’da otistik bozukluk sıklığını araştırmak, WS’e ilişkin  birikimleri 

sunmak amacıyla yapıldı.  
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2 GENEL BİLGİLER  

West sendromu,  infantil spazmların eşlik ettiği süt çocukluğu dönemine özgü  bir 

epileptik ensefalopatidir. İlk kez  1841 yılında  Dr. W.J. West tarafından bildirilmi ştir 

(1,2,3,28). 

 

İnfantil spazmlar, psikomotor gerilik ve EEG’de  hipsaritmi bulgusu “ West sendromu” 

olarak adlandırılmaktadır. Sendrom literatürde selam nöbetleri, fleksiyon spazmları, Jackknife 

nöbetleri, masif myoklonik jerkler, infantil myoklonik nöbetler ve hipsaritmi olarak da 

anılmaktadır (1,26). 

 

WS’u Uluslararası Epilepsi ( International League Against Epilepsy, İLAE) tarafından 

2001’de epilepsi sınıflandırılmasında epileptik ensefalopatilerin alt grubunda 

sınıflandırılmıştır (27,29). 

2.1 TAR İHSEL GEL İŞİM 

İnfantil spazmların anlaşılmasında 3 önemli tarihi gelişme olmuştur: 

 

1) 1841 yılında İngiliz Dr. West ; doğumu sağlıklı olup 4 aylığa kadar normal gelişim 

gösteren, 4 aylıktan sonra psikomotor gelişimi duran oğlunda, günde 2-3 kez tekrarlayan , 10-

20 atımlar halinde devam eden başının öne düşmesi, ayaklarını büküp karnına doğru çekme 

ve bağırma ile seyreden, bir kaç saniye süren nöbetler gözlemlemiştir. West, Lancet’te 

yayınlanan makalesinde tipik spazmları ve bunların psikomotor gerilikle ilişkisini tariflemiştir 

(28). 

 

2) 1952 yılında Gibbs & Gibbs, hipsaritmi olarak adlandırdıkları tüm kortikal bölgede 

görülen, yüksek amplitüdlü, rasgele serpiştirilmi ş yavaş dalga ve dikenlerin oluşturduğu 

karmaşık EEG bulgusunu tanımlamışlardır. Bu dikenlerin süresi ve yeri değişiklikler 

göstermekte, korteksin bir bölgesinde yoğunlaşan dikenler bir kaç saniye sonra başka bir 

bölgede ortaya çıkmakta veya bir arada odaklar şeklinde görülebilmektedir. Nadiren yaygın 



 

 

4

 

olan fakat asla ritmik tekrarlama göstermeyen bu diken dalgalar, düzenli organizasyon 

göstermemektedir. Bu karmaşık durum bütün olarak kortikal voltaj ve düzeninin bozukluğunu 

göstermektedir (3,31). 

 

3) 1958 ‘de Sorel ve Dusaucy-Bauloye’nin (32) WS ‘li hastalarda 5-10 Ü/gün dozunda ACTH 

tedavisi uygulamalarıyla spazmların azaldığı veya durduğu , hastaların büyük çoğunluğunda 

EEG’de hipsaritmi bulgusunun kısmen veya tamamen düzeldiği gösterilmiş ve tedavide en 

önemli gelişme yaşanmıştır.  

 

Günümüzde eş zamanlı video-EEG ile spazmların klinik özellikleri, EEG ile birlikteliği 

ve seyri, başka tipte nöbet varlığı saptanabilmekte ve ACTH, diğer anti epileptik ilaçlara yanıt 

izlenebilmektedir (1,2,3). 

2.2 İNSİDANSI 

 İlk yaşta görülen epilepsilerin % 25’ini oluşturan West sendromunun insidansı, bin 

canlı doğumda 0.16-0.5 arasında değişmektedir. Erkeklerde, kızlardan biraz daha sık görülür. 

Erkekler tüm vakaların % 60‘ını oluşturur. West sendromunun ülkemizdeki insidansı 

bilinmemektedir (35,36,37,38,39,48). 

 

WS’da ailesel vakaların oranı % 2-4 arasında değişmektedir.  Vakaların % 7-17 ‘sinde 

ailede epilepsi öyküsü bildirilmiştir. Tekrarlama riskinin kardeşler arasında % 0.15, birinci 

derecede akrabalar arasında % 0.7 olduğu tahmin edilmektedir (10,35,40,41). 

2.3 ETİYOLOJ İ 

Olgular; öykü, psikomotor gelişme, nörolojik muayene ve laboratuvar bulgularına göre 

iki gruba ayrılır: 

2.3.1 Kriptojenik West Sendromu  

Saptanabilen bir nedeni olmayan, spazmlar başlamadan önce psikomotor gelişimi 

normal olan, nörolojik muayenesinde patoloji saptanmayan, laboratuvar ve nöroradyolojik 

bulguları normal olan olgular kriptojenik grup olarak tanımlanır (42,43,44). 
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Daha önceleri kriptojenik vakaların oranı % 40 olarak bildirilirken, nöroradyolojik 

tetkiklerin gelişmesi, Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT), Position 

Emision Tomography (PET)’ in kullanılması ile bu oran % 9-13 ‘lere inmiştir. Tüm tetkikler 

normal olup, SPECT veya PET ‘de hipoperfüzyon veya hipometabolizma alanları görülen, bu 

alanlardan alınan biyopsilerde mikrodisplazi saptanan hastalar bildirilmiştir (46,49,50,65). 

2.3.2 Semptomatik West Sendromu 

Etiyolojisi saptanan , spazmların başlamasından önce de psikomotor gelişimi geri olan, 

laboratuvar ve nöroradyolojik değerlendirmede patolojik bulgu saptanan olgular semptomatik 

grup olarak tanımlanır (3). 

Hastanın etkilendiği dönemlere göre nedenler prenatal, perinatal ve postnatal olmak 

üzere üçe ayrılır: 

2.3.2.1 Prenatal Nedenler  

Hastanın intrauterin dönemde etkilendiği nedenleri içermektedir: 

İntrauterin enfeksiyonlar: TORCH ( toksoplazma, rubella, sitomegalovirus, herpes 

simpleks) grubu enfeksiyonların, özellikle sitomegalovirüs ve toksoplazmanın WS ‘ye neden 

olduğu bildirilmiştir (52,53). 

Kromozom anomalileri:  Trizomi 21 , trizomi 18, 7q dublikasyonu, parsiyel 2p trizomi, 

18q dublikasyonu gibi kromozom anomalileri WS ‘ ye neden olabilir (54,55). 

Nörokutan displaziler: Tüberoz skleroz, nörofibromatozis, Sturge-Weber sendromu, 

linear nevus sendromu, hipomelanozis İto bunlar arasında sayılabilir. Tüberoz skleroz bunlar 

arasında en sık gözlenenidir. WS vakalarında depigmente lekeler, retinal fakomalar dikkatle 

aranmalıdır (2,56,58). 

Metabolik nedenler: Fenilketonüri  sık rastlanan bir metabolik nedendi. Ancak tarama 

testleri ile sıklığı azalmaktadır. Nonketotik hiperglisinemi, histidinemi, hiperornitinemi, 

sitrulinemi, Leigh’s hastalığı, pridoksin bağımlılığı, Lowe sendromu, Alper’s hastalığı, 

glutarik asidüri tip 2 diğer metabolik nedenler arasında sayılabilir (1,59,60). 

Gelişimsel serebral anomaliler: WS’nun etiyolojisinden % 18-21 oranında gelişimsel 

serebral anomalilerin sorumlu olduğu, ileri görüntüleme yöntemleri ve otopsi bulgularıyla bu 

oranın % 30-35 ‘ e kadar yükselebileceği bildirilmektedir (8,62,63,65,66). Bunlar: 
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-Nöronal migrasyon anomalileri 

 Lissensefali ( pakigri, agri) 

 Heterotopi 

 Şizensefali 

 Hemimegalensefali 

-Korpus kallozum agenezisi ( Aicardi sendromu) 

-Holoprozensefali 

-Konjenital hidrosefali 

-Kortikal displazi: Mikrodisplaziler tedaviye dirençli konvülziyonları nedeniyle epilepsi 

cerrahisi uygulanmış hastaların çıkarılmış doku örneklerinin patolojik incelemelerinde de 

rapor edilmeye başlanmıştır. Hatta bunlardan bir kısmı kriptojenik WS olarak izlenmiş 

olgulardır. Günümüzde 3 Tesla sistemine sahip MRG teknikleri sayesinde kortikal displazi 

gibi hastalıkların teşhisi daha kolaylıkla konabilmektedir.  

Diğer: Maternal toksemi ve diyabet ile birlikte intrauterin gelişme geriliği, ilk trimesterdeki 

kanamalar, ablasyo plasenta, dolaşım bozukluğu sonucu oluşan multikistik ensefalomalazi, 

porensefali, hidranensefali, düşük doğum ağırlığı, prematürite WS ’ ye neden olabilir (1,30, 

51).  

2.3.2.2 Perinatal Nedenler  

Bu grupta doğum eylemi sırasında veya doğumdan sonraki ilk 7 günde gelişen nedenler 

görülmektedir (30,67,68). 

 Perinatal dönemdeki hipoksi-iskemi 

 Neonatal hipoglisemi 

 İntrakraniyal kanamalar 

 İnfeksiyonlar 

2.3.2.3 Postnatal Nedenler 

Bu grupta doğumun ilk haftasından sonra gelişen faktörler yer alır: (52,69,70) 

 Hipoksik-iskemik nedenler: Kardiyak arrest, akut dehidratasyon.. 

 İnfeksiyöz nedenler: Pürülan menenjit, ensefalit, beyin absesi. 

 Hemoraji ve travmatik nedenler: Subdural hematom, subaraknoid kanama. 

 Metabolik ve toksik nedenler: Neonatal hipoglisemi, kurşun ve lityum toksisitesi, 

etiyolojisi bilinmeyen dejeneratif hastalıklar ( Polidistrofi, sudanofilik lökodistrofi), PEHO 

sendromu.  

 Diğer: Kernikterus, teofilin, ketotifen. (70) 
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Bunların dışında nedeni bilinmeyen ancak spazmlar başlamadan önce psikomotor 

gelişimi geri olan, nörolojik bulgular ve/veya mikrosefali saptanan hastalar da semptomatik 

WS olarak sınıflandırılır (1,2,43). 

 

WS hastaları arasında hipoksik-iskemik olaylar en sık gözlenen nedendir (2,43). 

2.4 FİZYOPATOLOJ İ 

Hastalığın patofizyolojisi ve psikomotor geriliğin nedeni tam olarak anlaşılabilmiş 

değildir. Spazmların elektro klinik farklılığı, saptanabilen kortikal lezyonların çeşitlili ği ve 

özellikle bu sendromun 5-7 aylar civarında görülmesiyle ilgili çeşitli hipotezler ileri 

sürülmüştür. Bu yaş maksimum serebral dentritik dallanma, mitotik aktivite ve 

miyelinizasyon yönünden gelişmenin kritik bir dönemini oluşturmaktadır. Dentritik dikenlerin 

gelişimi 30. gestasyon haftasında başlayıp 1 yaşına kadar devam eder. Dentritlerin en hızlı 

gelişimi, büyümesi 6. ayda en üst düzeydedir. Patogenez tam olarak aydınlatılmamış olmakla 

birlikte kortikal olgunlaşmanın bu hassas evresinde nörotransmitter mekanizmaların 

gelişimlerinin aksadığı ve dolayısıyla sinaptogenezisin de büyük oranda bozulduğu 

kaydedilmiştir (2,71). 

 

Bir araştırmada serotoninin yüksek, serotonin metaboliti olan 5-hidroksi indol asetik asit 

(5-OHIAA) seviyesinin beyin omurilik sıvısında düşük olduğu gösterilmiş ve triptofan-

serotonin metabolizması bozukluğu üzerinde durulmuştur. Fakat tedavi ile düzelenlerde bu 

seviyenin normale gelmemesi nedeniyle bu konu açıklığa kavuşmamıştır (72). 

 

Gamma amino bütirik asit (GABA) seviyesinin beyin omurilik sıvısında azaldığı bazı 

çalışmalarda gösterilmiştir. Fakat tedavi sonrası düzelen hastalarda GABA seviyesinin 

normale geldiği gösterilememiştir. Sonuçta GABA seviyesinin infantil spazmlarla ilişki 

göstermediği düşünülmektedir. Spink tarafından yapılan bir çalışmada ise WS’ li vakaların 

beyin omurilik sıvılarında eksitatör aminoasit seviyelerine bakılmış ve değişmediği 

bildirilmi ştir (74,76,77). 

 

ACTH tedavisinin etkili olması nedeniyle Baram ve ark. WS’li hastaların beyin 

omurilik sıvılarında ACTH, kortizol ve kortikotropin salgılatıcı hormon seviyelerine 
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bakmışlardır. Kortikotropin salgılatıcı hormonun diürnal varyasyonu ve kortizol seviyesi 

normal, ACTH ise düşük bulunmuştur. Daha önce yapılan laboratuvar deneylerinde 

kortikotropin salgılatıcı hormonun hayvanlarda konvülziyon uyarıcı etkisi gözlenmiştir. 

WS’de spazmları durdurucu etkisi olan ACTH’nin düşük olmasına rağmen kortizol ve 

kortikotropin salgılatıcı hormonun normal olması , WS’nda kortikotropin salgılatıcı hormon – 

ACTH- kortizol aksının bozulmasına bağlanmıştır (78,79). 

 

Yoshioka ve ark. (80) magnetik rezonans-spektroskopi ile yüksek olan fosfor 

metabolitlerinin ACTH tedavisi ile azaldığını göstermişlerdir. ACTH’nin bu azalmayı, 

fosfolipid metabolizmasını ve miyelinizasyonun olgunlaşmasını hızlandırmak suretiyle 

yapabileceğini düşünülmüştür.  

 

Hormon tedavisi ile düzelebilen toplam uyku süresinin azalması ve total uyku 

süresindeki REM oranının düşüklüğü, WS’deki davranışsal ve EEG özelliklerinin, REM 

uykusuyla ilgili olan aynı pontin sistem tarafından ayarlandığını düşündürmektedir. Bundan 

farklı infantil spazmlar; anormal korteksin sınırlı alanlarından kaynaklanan fokal paroksismal 

deşarjlarla başlayan, devamında yaygınlaşan nöbetlerin özel bir tipi olarak görülebilir. Bu 

uyarılma sonucu görülen hipsaritmik EEG bulguları, beyin sapı yapılarında doğrudan 

spazmlara neden olan bir deşarjdan sorumlu olabilir (75,81). 

 

Satoh ve ark. (84) yaptığı otopsi çalışmalarında belirlenen beyin sapı bulgularında 

tegmentumun küçük oluşu yanında nöronal kayıp, WS vakalarında bildirilen santral tegmental 

traktta ve çevresindeki süngerimsi değişikliklerinin ve periakuaduktal glial nedbenin nöbetler 

sırasında oluşan hipoksik durumun sonucu olduğu yorumunu getirmiştir. 

 

Jellinger’in (66) yaptığı 50 vakalık otopsi çalışmasında % 33 embriyofetal, % 69 ise 

peri ve postnatal lezyonlar bulunmuştur. WS’li hastalarda saptanan lezyonların çeşitli olması 

hastalığın fizyopatolojisinin açıklanmasında güçlük yaratmaktadır. 

 

WS’de HLA DRW 52 antijeni artan bir sıklıkla bulunmaktadır. Bu immünolojik 

mekanizmanın patofizyolojiye katkıda bulunabileceğini düşündürmüştür (85). 
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2.5 KL İNİK 

Süt çocuğuna özgü bir hastalık olan WS en sık 2-7. aylar arasında başlar. Hastalığın     

%90 ‘ı bir yaş altında ortaya çıkar. Semptomatik grupta hastalığın başlangıç yaşı daha 

erkendir (1,2,3). 

 

Spazmlar boyun, gövde ve ekstremite kaslarının ani, yaygın, bilateral ve simetrik 

kasılmaları şeklindedir. Spazmların tutulan kas gruplarına göre; fleksör, ekstansör ve mikst tip 

olmak üzere üç tipi vardır.  

2.5.1 Fleksör spazmlar  

En tipik olanıdır. Baş, gövde ve ekstremite fleksörlerinin ani kasılması ile ortaya çıkar. 

Bu sırada baş gövdeye doğru eğilir, kollar kucaklama hareketine benzer şekilde öne kavuşur 

ve ayaklar hızla karına doğru çekilir. Kasılmaların yoğunluğu, tutulan kas gruplarına göre 

hastadan hastaya farklılık gösterir. Örneğin, sadece üst ekstremitede üst kuşak kaslar 

tutulmuşsa sadece omuzlarda hafif silkinme ve addüksiyon görülebilir.  

2.5.2 Ekstansör spazmlar 

En az rastlanır. Boyun ve gövdenin ani ekstansiyonu, kolların ve bacakların 

abdüksiyonu görülür. 

2.5.3 Mikst tip spazmlar 

En sık görülen tiptir. Boynun ve kolların fleksiyonu, bacakların ekstansiyonu veya 

kolların ekstansiyonu bacakların fleksiyonu ile seyreden spazmlardır (33). 

 

Spazm tiplerinden biri baskın ise veya tek tip spazm görülüyorsa semptomatik etiyoloji 

düşünülmelidir. 

 

Spazmların yoğunluğu ve katılan kas gruplarının sayısı değişik hastalarda veya aynı 

hastada bile değişiklikler gösterebilir. Spazmlar bazen sadece hafif bir baş düşmesi veya 

omuz silkme hareketi şeklinde görülebilir, bazen de hareketler o kadar hafif olur ki 

görülemez, ancak poligrafik kayıtlarda saptanabilirler ( 45,87). 
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Spazmlar sırasında vazomotor belirtiler, nistagmus, tonik göz deviasyonu gibi anormal 

göz hareketleri, gülme, göz yaşarması gibi belirtiler eşlik edebilir. Nefes almada, kalp hızında 

değişikler nadiren görülür. Sıklıkla spazmı izleyen çığlık şeklinde bağırma görülebilir. Bu 

iktal faza ait değildir. Bu belirtiler hekimi yanlış tanılara sürükleyebilir, sıklıkla süt çocuğu 

kolik tanısı konulur (86,87). 

 

Spazmlar tipik olarak seriler veya kümeler halinde görülür. Kellaway ve ark. 

çalışmasında bu durum hastaların % 80-90’nda görülmüştür. Kümeler 5-30 saniye aralıklı bir 

kaç adet olabildiği gibi, 100’den fazla da olabilmektedir. Nadiren WS’li olgularda status 

tablosunun da görülebileceği bildirilmi ştir. Spazmlar genellikle uykuya dalma, uyanma 

anında veya uykunun sonunda daha çok görülürler. REM uykusunda hiç gözlenmezler. Ancak 

bu hastalarda  REM uykusu azalmış, genelde uyku alışkanlıkları değişmiştir. İşitsel uyarı, 

kucağa alma, beslenme veya yüksek sesler spazmları uyarmaz, bu özellikleri ile süt çocuğu ve 

küçük çocuklarda görülen miyoklonik fenomenlerden ayrılırlar. (1,83) 

 

Diğer tip epileptik nöbetler spazmlarla aynı anda, spazmlardan önce veya sonra birlikte 

görülebilir. Atonik veya tonik ataklar, miyoklonik, parsiyel motor nöbetler, nadiren de atipik 

absans tipi nöbetler WS’ye eşlik edebilir. 

 

Spazmların karakteri, büyüme ile birlikte değişiklik gösterir. Spazmlar genellikle 1-2 

yaştan sonra görülmezler. Spazmların yıllarca sürmesi nadirdir. Covan ve Hudson’un 

çalışmasında nöbetler olguların % 50’sinde 3 yaşında, % 90’nda 5 yaşında kaybolmuştur (35). 

 

Hastaların %50-60’nda fokal ve yaygın tonik, klonik, miyoklonik nöbetler gelişir. WS’li 

olguların % 23-61 ‘ı Lennox-Gastaut sendromuna (LGS) dönüşür (89,90,94).  

2.6 PSİKOMOTOR GEL İŞME  

Gelişme geriliği spazmların başlamasından önce mevcut olabilir. Sıklıkla mental 

gelişmede duraklama saptanır. Bunun oranını Riikonen (91)  % 68, Kelleway (92) % 85 

olarak bulmuşlardır. Nörolojik bozukluklar da sıklıkla beraberdir. Kriptojenik olguların bile 

% 20’sinde hafif nörolojik bozukluklar  saptanmıştır (1). 
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Spazmlardan önce normal olan çocuklarda; davranışlarda gerileme, gülümsemede 

kaybolma, apatik ve hipotonik hal alma ve çevreye karşı ilgisinde azalma saptanır. Aile 

körlükten bile şüphe edebilir. Bu davranışsal değişikler spazmlardan önce görülebilirse de 

sıklıkla hipsaritmik bir EEG bozukluğu ile birliktedir. İnfantil spazmların başlangıcından önce 

gelişimi normal olan hastalarda spazmların başlamasıyla mental ve motor durumda belirgin 

gerileme saptanır. Spazmların durmasıyla hastaların psikomotor gelişiminde hafif bir ilerleme 

saptanabilir. Fakat mental fonksiyonların eski haline gelmesi spazmların kesilmesinden sonra 

bir kaç hafta gecikebilir (93,94,97,98). 

 

Mental gelişmenin prognozunu; etiyoloji, önceden nörolojik bulguların varlığı, 

başlangıç yaşı ve tedaviye başlama zamanı gibi faktörler etkilemektedir. 

2.7 EEG BULGULARI 

WS’deki tipik EEG bulgusu ilk kez Gibbs & Gibbs’in (31) tanımladığı “hipsaritmi” 

tablosudur. Hipsaritmi WS’de görülen en çarpıcı ve hastalığın başlangıcında olguların   % 40-

70’inde görülen bulgudur. Gibbs & Gibbs orijinal olarak hipsaritmiyi bütün kortikal alanlarda 

gelişi güzel serpiştirilmi ş çok yüksek voltajlı yavaş dalga ve dikenler olarak tanımlamıştır. 

Dikenlerin yeri ve süresi değişkenlikler göstermekte, bazen korteksin bir bölümündeki bir 

odaktan kaynaklanıyor gibi görünürken, bir kaç saniye sonra başka bir odak 

görülebilmektedir. Bazen dikenler yaygın olur fakat hiçbir zaman ritmik veya petit mal ya da 

petit mal varyantlarında olduğu gibi tam olarak düzenli değildirler. Hipsaritmi; çok yüksek 

voltajlı ( 500 mikrovolta kadar) yavaş dalgalar, tüm kortikal alanlarda multifokal diken ve 

keskin dalgalardan oluşmaktadır. Dikenler süre ve yerleşim olarak değişiklikler gösterir. Her 

iki hemisferde senkronize değildirler ve kortikal elektrogenezis tamamen düzensiz ve 

karmaşıktır. Bununla birlikte yavaş dalgalar yaşla değişen ritm ve organizasyon değişiklikleri 

gösterebilir (61,99). 

 

Hipsaritmi, esas olarak uyanık durumda gözlenen interiktal EEG bulgusudur. Uykuda 

EEG’de düşük amplitüdlü dalgalarla ayrılan düzensiz çoklu diken dalgalar ve daha senkronize 

bürstler görülür. Bu uyanıkken tipik hipsaritmi bulguları göstermeyen veya hipsaritminin tüm 

özellikleri ortaya çıkmamış olgularda da görülebilir. Böyle olgularda, uykudaki bu EEG 

bulguları kesin teşhis değeri taşır (2).  
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WS’de beyin sapında fonksiyon bozukluğunun uyku düzenini etkilediği ve REM 

uykusunun kısaldığı düşünülmektedir. Hipsaritmi NREM uykusunda daha sık görülmektedir. 

WS’de uyku esnasındaki REM oranının azalması, uykuda hipsaritminin belirgin olmasına yol 

açar (100). 

 

Tipik hipsaritmi, hastalığın erken dönemlerinde görülür ve klinik bulgulardan birkaç 

gün önce ortaya çıkabilir. Hastalık ilerledikçe EEG bulguları haftalar veya aylar içinde 

değişmeye eğilimlidir. Son dönemlerde hemisferler arasında senkron ve uzun süreli diken-

dalga kompleksleri görülür. Bu “modifiye hipsaritmi” olarak adlandırılır. Bu terimi bazı 

araştırmacılar hipsaritmi olarak adlandırmamakta, paroksismal bulguları ifade etmek için 

kullanmaktadırlar. Çünkü zemin aktiviteleri büyük oranda korunmakta, senkron-generalize 

diken-dalga bürstleri, belirgin asimetri veya burst-süpresyon bulgularının görülmesi gibi 

atipik özellikler görülmektedir. Bu gibi atipik özellikler EEG’de sıklıkla uyanıklık halinde 

tespit edilir. Bu aynı zamanda hipsaritminin başka bir şekli olarak adlandırılmakta ve sıklıkla 

küçük çocuklarda görülmektedir. Bu  atipik bulgular infantil spazmlı hastaların % 40 ’nda 

gözlenebilir (102,103,104). 

 

Hipsaritmi bulgusu yaş ilerledikçe kaybolma eğilimindedir. 3 yaşından sonra nadir 

görülür. EEG normalleşebilir veya özellikle fokal dikenler veya yavaşlama gibi değişik 

anormallikler görülebilir.  

 

WS’den sonra Lennox-Gastaut sendromu geliştiğinde hipsaritminin yerini sıklıkla 

bilateral simetrik yavaş-diken dalga bulgusu alır (110). 

2.7.1 İktal EEG Bulguları  

Hipsaritmik bulgular spazm sırasında genellikle kaybolur, spazm bitiminde tekrar 

başlar. Spazm sırasında yüksek amplitüdlü yavaş dalgaları genellikle diffüz hızlı ritim veya 

trasede düzleşme izler. Bu en sık görülen bulgudur. 

  

2.8 UYARILMI Ş POTANSİYELLER 

Görsel uyarılmış potansiyellere yanıt vakaların yarısında  hipsaritmi süresince alınmaz 

veya anormaldir. Bu anormallikler hastalık sırasındaki fonksiyonel amarozla birliktedir ve 
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tedavi ile düzelir. Jambaque ve ark. vakalarında gösel uyarılmış potansiyellerle beraber 

SPECT uygulayarak parieto-oksipital bölgede perfüzyonda değişiklik geliştiğini, bu nedenle 

kognitif fonksiyonların bozulduğunu göstermişlerdir. Bir başka çalışmada Miyazaki ve ark. 

somatosensoryel uyarılmış potansiyellerin % 70, işitsel uyarılmış potansiyellerin % 50 

bozulduğunu saptamışlar ve bu sonuçları beyin sapı tutulumu ile açıklamışlardır 

(101,106,107). 

2.9 KRAN İYAL GÖRÜNTÜLEME BULGULARI 

WS’nin etiyolojisini belirleyebilmek için bilgisayarlı beyin tomografisi (BBT), MRG, 

SPECT, PET kullanılmaktadır. Bir çalışmada BBT’de % 27 serebral atrofi, % 23 ventriküler 

genişleme ve % 11 oranında ensefalomalazi saptanmış, % 26 olguda normal sonuç 

bildirilmi ştir. BBT’si normal saptanan hastalar MRG ile tekrar değerlendirildiğinde 

miyelinizasyonda gecikme, hipokampal bölgede sinyal değişikli ği gibi bulgular tespit 

edilmiştir. Çalışmanın devamında MRG ile WS’li hastalar değerlendirildiğinde % 32 

malformasyon, % 25 serebral atrofi, ve % 20 oranında miyelinizasyonda gecikme 

saptanmıştır. BBT’de görüntülenemeyen anomaliler ve özellikle de fokal displaziler MRG ile 

gösterilebilmektedir (8,64,65). 

 

MRG’de görüntülenemeyen displazi alanları PET ile hipometabolizma alanları olarak 

gösterilebilir. Bu alanlarda histolojik anormallik olup olmadığı ve bu alanların tüm korteksi 

kaplayıp kaplamadığı hipometabolik zonda elektrokortikografi ile yavaş dalga aktivitesinin 

gösterilmesiyle sağlanabilmektedir (49,50). 

 

WS tanısında kullanılan diğer bir yöntem SPECT’dir. SPECT, fokal kan akımının 

değerlendirilmesi için bir araç olarak kullanılmaktadır. Düşük kan akımlı alanların, WS ile ve 

onu takiben görülen nöropsikolojik bozukluklarla bağlantılı olduğu ileri sürülmüştür. 

Oksipital hipometabolizma, görsel algı kusuru ile birlikte pariyetotemporal hipermetabolizma, 

konuşma bozuklukları ve fronto-oksipital düşük akım, otistik davranışlarla bağlantılı olabilir. 

Bu bilgiler diğer çalışmalarla doğrulanmayı beklemektedir (109). 
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2.10 AYIRICI TANI 

WS’nin süt çocukluğu döneminde gözlenen bazı epilepsi türleri ile ayırıcı tanısı 

yapılmalıdır. 

2.10.1 Selim infantil spazm  

İlk kez Lombroso ve Fejerman tarafından tanımlanmıştır. İktal semptomlar tipik 

spazmlara benzemesine rağmen psikomotor geriliğin olmaması ve spazm esnasında EEG’nin 

normal olması, tedavi verilmeden semptomların düzelmesi ile ayırıcı tanısı yapılır. Bu bir 

epileptik sendrom değildir (1,2). 

2.10.2 Erken miyoklonik ensefalopati 

İlk 3 aydan önce, çoğunlukla da ilk 10 gün içinde başlayan fokal ve/veya multifokal 

miyoklonilerle seyreden bir ensefalopatidir. Fokal veya yaygın diğer tür konvülziyonlar sıktır 

fakat tonik spazmlar görülmez. Psikomotor gelişim durur. EEG’de 1-3 saniye süren yüksek 

amplitüdlü yavaş-keskin ve diken dalgalardan oluşan bürstlerden sonra 3-10 saniye süren 

baskılanma fazı gözlenir. Bu periyodik aktivite uyku ve uyanık durumda değişmez ve bu yönü 

ile hipsaritmiden ayırt edilir. Etiyolojide sıklıkla doğumsal metabolik bozukluklar (örneğin: 

propiyonik asidemi, nonketotik hiperglisinemi, metilmalonik asidemi gibi) sorumlu olup, 

çoğunlukla 4-5 aylarda WS’ye dönüşür (111). 

2.10.3 Erken infantil epileptik ensefalopati  

WS’den daha erken, çoğunlukla yeni doğan döneminde başlar. Sıklıkla tonik spazmların  

EEG’de uyku-uyanık dönemde bürst-supresyon görüldüğü bir tablodur. Ağır psikomotor 

gerilik vardır. Etiyolojide en sık ağır hipoksi ve serebral disgeneziler saptanır. Çoğu 4-5. 

aylarda WS’ye dönüşür (1,2,3). 

2.10.4 Selim infantil miyoklonik epilepsi  

Birinci veya ikinci yaşta başlar. Kısa süreli, yaygın miyoklonilerle seyreder. Ailede 

sıklılıkla epilepsi hikayesi vardır. EEG’de erken uyku döneminde yaygın kısa diken dalga 

bulgusu görülür. Nöbetler uygun tedaviye iyi yanıt verir. Psikomotor gelişim normaldir. 

Başka tür nöbetler görülmez. Tedaviye geç başlanan hastalarda mental gelişim bozulabilir 

(1,2,3). 
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2.10.5 Ağır infantil miyoklonik epilepsi 

2.-9. aylar arasında başlar, yaygın ve yoğun miyokloniler görülür. EEG’de kısa bürstler 

halinde diken dalga bulgusu görülür. Prognozu kötüdür, nöbetler tedaviye dirençlidir. İkinci 

yılda psikomotor gelişim duraklar, ataksi, piramidal bulgular gelişir (1,2,3). 

2.11 TEDAV İ 

WS bilinen antikonvülzif ilaçlara genellikle dirençlidir. Farklı protokollerde verilen 

ilaçlar hemen hemen aynı olmasına karşın, doz ve süre değişiktir. Ortak nokta tedavinin 

mümkün olduğu kadar erken yapılmasıdır. WS tedavisinde kullanılan ilaçlar şunlardır (11): 

2.11.1 Kortikosteroidler 

1958’de ACTH tedavisinin ilk kez denenmesi ve olumlu sonuç alınması bu hastalığın 

tedavisinde önemli bir adım olmuştur (1,2,4). 

 

ACTH tedavisinde doğal veya sentetik ACTH preparatları kullanılmakta, en fazla 

sentetik depo formu uygulanmaktadır. Bazı yazarlar yüksek doz ACTH, bazıları ise ilacın 

serebral kortekste atrofi yapabileceği endişesi ile düşük doz ACTH tedavisini tercih ederler. 

Merkezlere göre değişen bu dozlar 20 IU/gün ile 180 IU/m2/gün arasında değişebilmektedir. 

Yapılan prospektif çalışmalarda düşük doz ACTH ile yüksek doz arasında önemli bir farklılık 

olmadığı gözlenmiştir. Yalnız Snead ve ark. 150 IU/m2/gün doğal ACTH ile % 93 tam yanıt 

oranı bildirmişlerdir (1,2,117,121). 

 

ACTH‘nin etki mekanizması hakkında literatürde çeşitli hipotezler ileri sürülmüştür. 

Putac ve ark. 39 aminoasidili bir peptid olan ACTH’nin serebral kan akımını ve beyin 

ödemini azalttığını, beyin glukozunu arttırdığını saptanmışlar. Riikonen ve ark. ise serebral 

protein sentezini düşük dozda stimüle eden ACTH’nin yüksek dozda RNA’yı azalttığını; 

böylelikle beyinde birçok enzimin aktivitesini arttığını bildirmişlerdir (115,116). 

 

Tedavi süresi de merkezlere göre değişir, dört haftadan altı aya kadar değişen sürelerde 

uygulanmaktadır. 
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2-10 mg/kg/gün arasında değişen dozlarda prednizolon ya da 5-120 mg/kg/gün dozlarda 

hidrokortizon oral yolla kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalarda cevap açısından ACTH'nin 

prednizolona göre daha yüksek oranda remisyon sağladığı gözlenmiştir (114,119,120). 

 

Kortikosteroidlerin kilo alma, immün sistemin baskılanması, enfeksiyonlara eğilim, 

hipertansiyon, elektrolit dengesizliği, posterior kapsülde katarakt, gastrointestinal sistemde 

kanamalar gibi yan etkileri bilinmektedir. Ayrıca hastaların kraniyal görüntülemelerinde 

geçici olarak subaraknoid mesafede ve ventriküllerde genişleme gözlenmiştir. Fakat bu 

durumun 6 ayda normale döndüğü izlemler sırasında izlenmiştir. ACTH tedavisi sırasında 

pankreatik, renal mikrokalsifikasyonlar batın ultrasonografisinde görülebilir. Tedavinin 

sonlanması ile 3 ayda gerilediği tespit edilmiştir (64, 82,112, 113,118). 

 

Mortalite ACTH tedavisinde % 5 civarındadır ve genellikle enfeksiyondandır.  

2.11.2 Benzodiazepinler 

Özellikle nitrazepam, klonazepam, lorazepam denenmiş ve % 30 oranında olumlu yanıt 

alınmıştır. Yan etkiler olarak tonusta azalma, uykuya eğilim ve sekresyonlarda artışa neden 

olabilir (1,2,88). 

2.11.3 Valproat (VPA)  

Kimyasal adı di-N-propylacetate,2-propylpentonoate olan VPA’nın sodyum ve 

magnezyum tuzları kullanılır. GABA‘yı yıkan enzim alfa ketoglutarat aminotransferaz ve 

süksinil semialdehit  dehidrogenazı inhibe ederek GABA düzeyinin artmasına neden olur. 

Ayrıca GABA’nın nöron ve glia hücrelerinden geri alımını azaltır.  

 

Simon ve Penry 1975’te 17 araştırmacının VPA ile yaptığı çalışmaları toplamışlar ve 

spazmların % 75’ten fazla azaldığını bildirmişlerdir, yalnız doz ve süre hakkında bilgi 

vermemişlerdir. Bachman (124) 1982 ‘de 20-60 mg/kg/gün dozlarındaki VPA’ya yanıt 

oranını % 40 bulmuştur. Bu dozlarda kullanılan VPA’nın yan etkileri olarak uyku hali, 

bulantı-kusma, karaciğer fonksiyon testlerinde bozulma gözlemlemiştir. Siemens (125) 

VPA’yı 40-100 mg/kg/gün dozunda kullanarak, 4.haftada % 50, 3. ayda % 66 hastada tam 

yanıt almış, ancak karaciğer ve trombositler üzerine toksik etkilerin çok arttığını saptamıştır.  
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1991’de Prats ve ark. (126) 100-300 mg/kg/gün gibi çok yüksek doz VPA kullanılması 

ile 3 hafta içinde nöbetlerde tam durma oranını % 79 olarak bulmuşlardır. Fakat yüksek doz 

VPA kullanımında trombositopeni, uyuklama ve kusma en ciddi yan etkiler olarak 

saptanmıştır. 

2.11.4 Vigabatrin   

Yeni antiepileptiklerden olan vigabatrin gamma vinil GABA yapısındadır. WS 

tedavisinde % 50 yanıt alındığı, özellikle tüberoz sklerozlu hastalarda daha iyi cevap alındığı 

rapor edilmiştir. Ancak uzun süreli kullanımda görme alanında azalma, retinopati gibi yan 

etkiler bildirilmiştir (57,127,128,134). 

2.11.5 B6 Vitamini (Pirodoksin fosfat) 

B6 konusundaki araştırmalar, ilk kez Vitamin B6 bağımlı epilepsinin 1954’de tarif 

edilmesiyle başlamıştır.   

 

Vitamin B6 tirozin, arginin, L-dopa, glutamik asit, 5-hidroksitriptofan gibi 

aminoasitlerin dekarboksilasyonundan sorumludur. SSS’deki bazı nöronlarda glutamik asidin 

dekarboksilasyonu sonucu GABA oluşmaktadır. Pridoksal fosfat eksikliğinde GABA 

oluşamadığından konvülziyonlar görülebilmektedir.  

 

Ohtsuka (129) 30-400 mg/gün vitamin B6 ile % 12, Pietz  (130) 100-300 mg/kg/gün 

gibi çok yüksek doz vitamin B6 ile % 29 oranında nöbetlerde tam durma saptamışlardır. Çok 

yüksek doz kullanımında hemorajik gastrit, apati, karaciğer enzimlerinde yükselme gibi ciddi 

yan etkiler görülmüştür.  

 

Ito’nun (131) çalışmasında 20-50 mg/kg/gün vitamin B6 ile birlikte 30-60 mg/kg/gün 

VPA tedavisi ile olgularda % 75 oranında tam cevap alınmış ve WS tedavisinde bu protokol 

önerilmiştir.   

2.11.6 Cerrahi Tedavi 

Kallosotomi ve fokal lezyonların çıkarılması tedaviye dirençli vakalarda denenmiştir. 

Chugani ve ark. (108) cerrahi tedaviden sonra antiepileptiklerle 1-3 yıl izledikleri olgularında 

tam yanıt oranını % 65 olarak bulduklarını, vakaların psikomotor gelişiminde de oldukça 

düzelme olduğunu bildirmişlerdir. Kallosotomi sonrası spazmların tek taraflı olmaya 
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başladığını, fokal lezyonları olanlarda ise rezeksiyondan sonra klinik ve EEG bulgularında 

düzelme oranlarını yüksek olarak gözlemişlerdir (132,133). 

2.11.7 Gammaglobülin     

Gammaglobülin tedavisi otoimmün patogenez varlığı düşünülerek, intravenöz yolla 

haftada bir doz (100-200 mg/kg) olarak 4-8 hafta boyunca uygulanmış, değişik araştırmacılar 

tarafından etkinliği farklı bulunmuştur. Ariizumi ve ark. (99) 1-8 dozda kriptojenik WS’li 

vakaların tümünde, semptomatik WS’li hastaların ise % 40 ‘ında tam yanıt aldıklarını 

bildirmişlerdir. Echenne’nin (122) çalışmasında ise 400 mg/kg dozunda haftada 5 gün ve 6 

hafta süreyle intravenöz gammaglobülin tedavisi ile 23 WS’li olgunun 3’ünde nöbetlerde 

kısmi düzelme sağlandığı bildirilmi ştir. 

2.11.8 Tiroksin salgılatıcı hormon (TRH)   

1987’de Matsumato (123) tarafından TRH denenmiş. TRH’nin hipotalamik bölgede 

nörotransmitter fonksiyonunu arttırdığı düşünülmüştür. Fakat çok pahalı olan bu tedavinin 

sonuçları diğer tedavilerden pek farklı olmadığı için pratikte kullanılmamaktadır.  

2.11.9 Ketojenik Diyet 

Ketojenik diyet yüksek oranda yağ, az miktarda karbonhidrat ve protein ile sınırlı 

miktarda sıvı içerir. Bu diyet vücutta keton cisimlerinin artmasına yani ketozise neden olur. 

Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte ketozisin, spazm ataklarının sıklığını azalttığı tespit 

edilmiştir. Son yıllarda özellikle vigabatrin ve steroid dirençli vakalarda alternatif tedavi 

olarak bildirilmektedir (2, 73). 

2.12 PROGNOZ 

Prognozu belirleyen en önemli faktör altta yatan etiyolojidir.  Kriptojenik grupta uygun 

ve erken tedavi ile % 30-70 oranında iyi sonuç alınmaktadır.  

 

WS vakalarının çok büyük kısmında ağır mental motor bozukluklar gelişir. Sekelli 

iyileşme oranı % 78-87 arasında değişmektedir. % 31 olarak bildirilen mortalite oranı yıllar 

içinde düşmüş, 1988’de Glaze (47) tarafından % 5 oranında bildirilmi ştir. Genellikle tedavi 

sırasında gelişen enfeksiyonlar nedeniyle olmaktadır (1,2,98). 
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WS’li hastaların % 50-60’ında diğer tip epilepsiler gelişir. Lennox-Gastaut sendromu 

(LGS), multifokal veya sekonder yaygın epilepsiler en sık gözlenenlerdir (98). 

 

WS’de prognozu etkileyen en önemli faktörler: WS’nin kriptojenik veya semptomatik 

olması, semptomatik WS’nin etiyolojisi, tedaviye başlama zamanı, tedavinin doğru 

planlanmasıdır (1,2). 

 

İyi prognoz kriterleri: 

1) Kriptojenik grup 

2) Başka tür nöbet olmaması 

3) Anormal nörolojik bulgu olmaması 

4) Kriptojenik grupta erken tedaviye başlanması (1 aydan önce) 

5) Akut dönemdeki spazm sürelerinin kısa oluşu 

 

Kötü prognoz kriterleri: 

1) Semptomatik grup 

2) Diğer tür nöbetlerin varlığı 

3) Anormal nörolojik bulgu 

4) Spazmların başlama yaşının 3 aydan küçük olması 

5) Semptomatik grupta etiyoloji (gelişimsel serebral anomali, hipoglisemi gibi) 

2.13 OTİZM 

Otizm, karşılıklı sosyal etkileşimde, sözel iletişimde bozukluklar ve basmakalıp 

stereotipik davranış örüntüsü ile seyreden bir gelişim bozukluğudur. Otizm ilk olarak 1943 

yılında  Leo Kanner tarafından “erken çocuk otizmi” olarak tıp literatürüne kazandırılmış ve 

1980'e kadar bu terim kullanılmıştır. 1980 öncesinde Amerikan Psikiyatri Birliği’nin 

sınıflandırmasında yaygın gelişimsel bozukluklar çocukluk şizofrenisinin bir alt tipi olarak 

sınıflandırılmaktaydı. Amerikan Psikiyatri Birliği, 1994 yılında yaygın gelişimsel 

bozuklukları 5 bozukluktan oluşan bir grup olarak sınıflandırmıştır (15,25). Bunlar:  

 

1. Otistik Bozukluk  

2. Rett Sendromu 

3. Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu  
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4. Asperger Bozukluğu 

5. Başka türlü adlandırılmayan yaygın gelişimsel bozukluklardır.  

2.13.1 Otistik Bozukluk Epidemiyolojisi  

Türkiye’de sıklığı konusunda yapılmış herhangi bir çalışma yoktur. Ancak dünya 

literatüründe her 10.000 doğumun 4-10’unda görüldüğü bildirilmiştir. Erkek çocuklarda kız 

çocuklarına oranla 3-5 kez daha fazladır (135,136,137,138). 

2.13.2 Tanı ve Klinik Özellikler 

Günümüzde, otizmin prenatal başlangıçlı olduğu kabul edilse de tanı konabilmesi ancak 

30-36. aylarda olabilmektedir. Bir çok otistik çocuğun anne ve babası, gelişim basamakları 

açısından çocuklarında iki yaş hatta daha öncesinde anormallikler veya gecikmeler 

tanımlamaktadır. 0-2 yaşı kapsayan bebeklik dönemi ve daha sonra otizmin en belirginleştiği 

2-5 yaş dönemine ait otizmin klinik özellikleri ayrı ayrı değerlendirilebilir. (139,140,141) 

2.13.3 Bebeklik Dönemi  

Otistik özellikleri olan bebeklerin iki tip davranış biçimi gösterdiği gözlenmiştir. 

Bunlardan birincisi; sürekli ağlayan, huysuz olarak adlandırılan bebeklerdir. İkincisi ise, 

sakin, uslu bütün gününü yatakta geçiren bebeklerdir. Acıktıklarında bile ağlamamaları 

nedeniyle bakımlarının kolay olmasına rağmen, anneden hiçbir ilgi beklememeleri, 

çevrelerine karşı ilgisizlikleri anne babaları endişelendiren özellikleridir. 

 

1. Fiziksel özellikler: Bu dönemlerde otistik çocukların fiziksel gelişimleri yaşıtlarından farklı 

değildir. Yaygın uyku ve beslenme problemlerine rağmen hemen hepsi sağlıklı bebeklerdir. 

Fiziksel olarak bir çok beceriyi olağan yaşlarında kazanmaya hazırdırlar; ancak bazı otistik 

bebeklerin çevrelerine karşı ilgisizlikleri nedeniyle daha geç yaşlarda oturdukları ve 

yürüdükleri gözlenmektedir. 

 

2. Sosyal duygusal özellikleri: Normal bir bebek yaşamın ilk 3 ayında, annesine bakar; annesi 

onunla konuşurken gülümser, agular. Daha ileri aylarda ise her fırsatta kucağa alınmak için 

kollarını kaldırır, hazırlanır. Tanıdığı kişileri görünce heyecanlanır. İnsanlarla ilişki 

kurmaktan hoşlanır. Yalnız bırakılınca ağlar, sinirlenir. Oysa otistik bebeklerde bunların tam 

aksine, kucağa alınmaya karşı isteksizlik gösterme, kucağa alınınca huzursuzluk gösterme 
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veya uygun beden duruşu göstermeme en belirgin özelliklerdir. Otistik bebekler, genellikle 

çevreleri ile ilişki kurmaz. İnsanların konuşmalarına tepki vermezler. İnsanlar ile göz kontağı 

kurmaz, çok uzun süre boş bakışlarla oturabilirler (142). 

3. Zihinsel Özellikler: Otistik bebek, etrafındaki insanlara olduğu gibi cisimlere karşı da 

ilgisizdir; uzanıp onları almak ya da yakalamak istemez. Çevresindeki seslere, cisimlere, 

hayvanlara ilgi göstermez. Otistik bebeklerdeki bu ilgisizlik ve meraksızlık karşısında, anne 

babalar, zaman zaman çocukta zihinsel bir problem olduğunu düşünürler.  

4. Konuşma özellikleri: Bazı otistik çocuklar 0-2 yaş döneminde, tamamen sessiz kalabilir; 

bazıları ise yaşıtları gibi birkaç kelime öğrenebilir.  

2.13.4 2-5 Yaş Dönemi  

Bebeklik döneminde anlatılan birçok özellikler 2-5 yaş döneminde devam etmektedir. 

Ancak bu özellikler çocukların gelişimlerine bağlı olarak çeşitlenmiş, farklılıklar ortaya 

çıkmıştır. 2-5 yaş dönemi, otistik özelliklerin en belirginleştiği, tanı için oldukça önemli bir 

dönemdir (15). 

 

1. Fiziksel özellikler: Motor becerileri genellikle iyidir. Kağıt kesme, boncukları kutuya tek 

tek koyma veya ipe dizme gibi küçük kas becerilerinin oldukça zayıf olduğu gözlenir. Ancak 

birçok otistik çocuk mekanik, takmalı-sökmeli oyuncakları kolaylıkla takıp sökebilir.  

2. Sosyal-Duygusal Özellikleri: Bebeklik döneminde gözlenen çevreye ilgisizlik daha belirgin 

hale gelmiştir. Çevresindeki kişilerin ve anne-babanın yüzüne bakmama, hemen hemen her 

otistik çocuğun özelliğidir. İnsanların gözlerine bakmamaları veya anlık denebilecek kadar 

kısa bakışlardan sonra hemen gözlerini kaçırmaları dikkati çeker. Tamamen kendilerine ait bir 

dünyada yaşıyor gibi görünen bu çocuklar, çevrelerinde olup bitenlere karşı çok kayıtsızdırlar. 

Çağrıldıklarında tepki vermez, konuşurken dinlemez gibi görünürler. Bebeklik dönemindeki 

gibi fiziksel temastan kaçınırlar.  

3. Zihinsel Özellikleri: Otizmin ilk tanımlandığı yıllarda, otistik özellikteki çocukların çok 

zeki olduklarına, ancak bu zekanın, problem davranışlarla maskelendiğine inanılıyordu. 

Otistik çocukların zihinsel gelişmeleri üzerinde yapılan ayrıntılı çalışmalar, en az iki grup 

otistik çocuk olduğu düşündürmektedir. Birinci grubu normal ya da zihinsel becerileri olanlar, 

diğer grubu ise zihinsel yönden yetersiz olanlar oluşturmaktadır. Otistik çocukların yaklaşık 
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%40'ı 40-55, %30'u 50-70 ve %30'u 70 ve daha fazla IQ skoruna sahiptir. Otistik çocukların 

yaklaşık 1/5'inin zekası normaldir.  

4. Duyusal Uyarılara Tepkileri:  

 

a. İşitsel Uyarılara (seslere) Tepkileri: Bu dönemde seslere karşı çok değişik tepkiler 

görülmektedir. Çocukların seslere hiç bir tepki vermemesi bir çok anne-babayı, işitme 

problemi endişesi ile doktorlara gitmeye yöneltmektedir. Yapılan testler çocukların 

işitmelerinde organik olarak bir sorunun olmadığını göstermektedir. Gerçekten de bazen 

seslere hiç tepki vermedikleri, bazen en ufak seslere aşırı tepki gösterdikleri bazı seslere de 

çok duyarlı oldukları gözlenmektedir.  

 

b. Görsel Uyarılara Tepkileri: Bu dönemde görsel uyarıcılara karşı normal dışı tepkiler yaygın 

olarak görülebilir. İnsan yüzlerine ve çevrelerindeki birçok nesneye bakmamalarına karşın, 

hareket eden, dönen ya da parlak olan bazı cisimlere çok uzun süre bakabilirler.  

 

c. Acı, Sıcak, Soğuğa Karşı Tepkiler: Bu tepkiler, bazı çocuklarda acıyı, sıcağı ve soğuğu fark 

etmeme şeklinde ortaya çıkarken bazılarında ise soğuk suyla ellerini yıkarken ağlama, eline 

bir toplu iğne battığı zaman çığlıklar atma şeklinde görülebilir.  

 

d. Dokunulmaya Karşı Tepkileri: Herhangi bir kimse tarafından dokunulmak, kucağa alınmak 

istendiği zaman, o kimseyi itmek, ondan kaçmak yaygın olarak gözlenen tepkilerdir.  

 

Bu dönemde de beslenme ve uyku problemleri yoğun bir şekilde gözlenmektedir. 

Beslenme ile ilgili olarak, katı yiyecekleri reddettikleri, bazılarını sürekli püre edilmiş 

yiyecekler yedikleri, bu yüzden de çiğneme kaslarını kontrol etmekte güçlük çektikleri 

görülür. Aileler, çocuklarının garip yemek yeme alışkanlıkları olduğunu, yiyecek seçimi 

yaptıklarını sıklıkla anlatırlar. Belli bir süre hep aynı yiyeceği isteme, diğer yiyecekleri 

reddetme, sık sık tercih edilen yiyeceğin değişmesi de gözlenen özelliklerdendir.  

5. Konuşma Özellikleri: Otistik çocukların konuşma özellikleri, dil gelişimleri, yaşıtları olan 

normal çocuklardan farklı tablo çizmektedir. Konuşmaya başlama çok farklı yaşlarda 

gerçekleşir; ancak genellikle ilk kelimeleri 5 yaş civarında söylerler. Bazı otistik çocukların 

konuşmaya normal yaşıtlarıyla aynı zamanda başladıkları, ancak daha sonraları, bildikleri 

kelimeleri kullanmadıkları gözlenmiştir.  
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Beş yaş sonrasında, otistik çocuk yeni kelimeler öğrenir, isteklerini kelimelerle ifade 

etmeye başlarlar, hatta bir iki kelimelik cümleler kurabilir. Bununla birlikte, konuşmayı bir 

iletişim aracı olarak kullanmadıkları gözlenmektedir (143,144,145). 

 

Otistik Çocukların Konuşma Problemleri:  (146) 

 

a. Konuşulanları Anlamada Güçlük: Otistik çocuklarla yapılan çalışmalar, konuşulanı anlama 

kapasitesinin oldukça sınırlı olduğunu göstermiştir. Anlama, yaşla birlikte artar; kendilerinden 

istenilenleri anlayabilir, ancak istekleri yerine getiremezler. Tek kelimeleri anlayabilirken, 

kelimeler soyutlaştıkça, cümleler karmaşıklaştıkça anlamaları da güçleşir. 

 

b. Ekolali: Ekolali, çocuğun duyduğu kelimeleri, cümleleri konuşmacının hemen arkasından 

veya daha sonra taklit etmesidir. Normalde çocuklar, konuşmaya, duydukları kelimeleri taklit 

etmeyle başlarlar. Ancak bu taklit dönemi, 2,5 yaş civarında sona erer. Otistik çocukla da ilk 

kelimelerini, anlamlarına dikkat etmeden papağan gibi taklit ederek öğrenirler. Bazen 

kelimeleri, bazen de cümleleri olduğu gibi tekrar ederler. Kelimeleri, taklit ettikleri 

konuşmacının aksanı ve vurgulamalarıyla söylerler. Normal çocuklar bu dönemden sonra, 

taklit ettikleri kelimeleri uygun yerlerde kullanmaya başladıkları halde, otistik çocuklar bu 

dönemde oldukça uzun zaman kalır, öğrendikleri kelimeleri gerektiği zaman kullanmazlar.  

 

c. Gramer Bozuklukları: Konuşabilen otistik çocuklarda gramer bozuklukları da yaygın olarak 

görülür. Cümlelerdeki fiil eklerini söylememek yaygındır. “Okula gidelim” yerine “okul git” 

demek ya da “yemekten sonra şeker ver” yerine “şeker, yemek yer” demek gibi gramer 

yanlışlıkları yaparlar. Çocuğun ilerleyen yaşıyla birlikte konuşma becerisi de arttıkça, gramer 

bozukluklarında bazı düzelmeler görülebilir.  

 

d. Zamirlerin Yer Değiştirmesi: Konuşmadaki en belirgin özelliklerden birisi de şahıs 

zamirlerinin yerlerinin değiştirilmesidir. Birinci tekil şahıs “ben” yerine, “sen” veya “o” 

kullanırlar. Özellikle “ben” zamirini kullanma çok az görülür. (“Giderim” yerine “gider, 

gidersin” kelimelerini kullanmak gibi).  
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e. “Evet-Hayır” Kelimelerini Kullanmada Güçlük: Otistik çocuklar yaşıtları gibi “hayır” 

kelimesini “evet” kelimesinden önce öğrenirler. Otistik çocukların “evet” kelimesini 

öğrenmeleri genellikle 8-9, bazen de daha ileri yaşlarda olabilir.  

 

Konuşma becerileri ne kadar gelişmiş olursa olsun, konuşmayı, iletişim aracı olarak 

kullanmak istemezler, yalnızca zorda kaldıkları zaman, bir isteklerini belirtmek için 

konuşurlar. 

6. Davranış Problemleri: Otistik çocuklarda görülen problem davranışlar, çocuğun bebeklik 

döneminden çıkmasıyla belirginleşir.  

 

Öfke Nöbetleri ve Bağırmalar: Bir çok otistik çocukta, öfke nöbetleri olarak adlandırılan,  

kendini yere atma, tekmeleme, tepinme, ısırma ve şiddetli ağlama gibi davranışlar sıklıkla 

görülür. Öfke nöbetleri 2-5 yaşları arasında belirginleşir.  

 

Çevresine Zarar Veren Davranışlar: Evdeki duvar kağıtlarının, koltukların yırtılması, her 

tarafa su dökme, gibi davranışlar olabilir.  

 

Kendine Zarar Veren Davranışlar: Kendi saçlarını çekme, ellerini ısırma, yüzünü tırmalama, 

kanatma gibi davranışlar bu gruba girmektedir.  

 

Tek Tip Vücut Hareketleri: Kendi etrafında dönme, öne arkaya sallanma, parmaklarıyla 

havada bir takım şekiller çizme gibi.  

7. Duygusal Tepkiler: 

 

Özel Korkular: Elini küvetteki sıcak suya sokarak yaktığı için küvette yıkanmadan korkan 

küçük kız, bir ayakkabı ayağını sıktığı için ayakkabı giymeyi reddeden çocuk, özel korkuları 

olan çocuklara örnektir.  

 

Tehlikelerin Farkında Olma: Otistik çocukların genellikle çevrelerindeki tehlikelerin farkında 

olmamaları, anne babalarını en çok endişelendiren özelliklerdendir. 

   

Nedensiz Gülme ve Ağlamalar: Duruma uygun olmayan duygusal tepkiler nedensiz olarak 

ortaya çıkabilir. Çocuğun kendisi veya bir başkası cezalandırıldığı zaman gösterdiği gülme, 
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aniden bağırma, ağlama gibi davranışların, bulundukları ortamı ve durumu 

değerlendirememelerine bağlı olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir.  

 

Değişikliklere Tepki Gösterme: Eve bir misafirin gelmesi, odasının farklı bir düzene 

sokulması, sürekli kullandığı çarşafın değiştirilmesi gibi durumlar, otistik özellikteki çocuğun 

huzursuz olmasına, saatlerce ağlamasına, öfke nöbetleri geçirmesine neden olabilir. Bu 

konuda çalışan uzmanlar, çocuğun yapılan her değişiklikten ötürü kendisini güvensiz 

hissettiği, ancak çevresindeki aynılığı koruyarak rahatladığı görüşünü paylaşmaktadırlar.  

8. Hayal Gücünün Eksikliği:  

Oyun Oynama Becerisinin Olmaması: Otistik özellikteki çocuklarda hayal gücünün 

yetersizliğine bağlı olarak yaratıcı oyun oynama becerisinin bulunmaması yaygın olarak 

gözlenir. Bir oyuncakla amacına uygun olarak oynamaz, oyuncak bir arabayla oynarken onun 

gerçek bir arabanın modeli olduğunu, kendilerinin de arabanın şoförü rolünü 

oynayabileceklerini fark etmezler. Bazen yalnız arabanın tekerlekleri, bazen de çıkardığı ses 

ile ilgilenirler; dakikalarca arabayı ileri geri sürerler. Bu alanda genellikle çeşitli nesnelerin, 

oyuncakların elle tutulduğu, oyuncağın gerçek amacına uygun olarak oynanmadığı gibi 

bebeklik dönemi özellikleri gözlenir.  

Ayrıntılara Dikkat Etme: Çevrelerindeki nesnelerin, kişilerin tamamı yerine, ayrıntılarına 

küçük parçalarına dikkat ederler. Annelerinin yalnızca küpesi, oyuncak arabanın yalnızca 

tekerlekleri çocuğun dikkatini çekebilir. Anneyi ya da oyuncağı, o anda bulundukları çevre 

içinde tümüyle algılamalarının, hayal gücünün eksikliği nedeniyle ortaya çıktığı kabul 

edilmektedir.  

9. Özel Beceriler: Otistik çocukların en şaşırtıcı özellikleri, bir çok alanda sınırlı becerileri 

olmasına karşın, bazı alanlarda sahip oldukları özel becerilerdir. Bir çok otistik çocuğun, 

konuşmadan önce şarkı söylediği görülür; bazıları ise bir enstrümanı iyi çalabilirler. Bazı 

anne babalar da, çocuklarında müzik becerisinin yanı sıra kuvvetli bir hafıza olduğunu 

belirtmektedirler. Çocuğun yıllarca önce gittiği bir yeri, o yerdeki özel bir eşyayı 

unutmadığını, çok uzun şiirleri ezberleyebildiğini, televizyonda dinlediği çok uzun bir 

konuşmayı olduğu gibi tekrar edebildiğini sıklıkla anlatmaktadırlar.  

Otistik çocukların diğer bir özel becerisi de sayılar ve sayısal ilişkiler üzerinedir. 

Bazıları sayıları çok çabuk öğrenirler ve çok güç işlemleri akıldan yapabilirler. Ayrıca, 
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gördüğü resimleri çok iyi kopya eden, güzel boyayan, mekanik oyuncakları söküp takabilen, 

karmaşık bul-yapları kolayca tamamlayabilen çocuklara da rastlanmaktadır. 

 

DSM-IV'de otistik bozukluğun tanı ölçütleri şunlardır:  

 

A. En az birisi (1)'inci maddeden ve birer tanesi (2) ve (3)’üncü maddelerden olmak üzere (1), 

(2) ve (3)'üncü maddelerden toplam 6 (ya da daha fazla) maddenin bulunması:  

 

(1) Aşağıdakilerden en az ikisinin varlığı ile kendini gösteren toplumsal (sosyal) etkileşimde 

niteliksel bozulma:  

 

(a) Toplumsal etkileşim sağlamak için yapılan el-kol hareketleri, alınan vücut konumu, 

takınılan yüz ifadesi, göz göze gelme gibi bir çok sözel olmayan davranışta belirgin bir 

bozulmanın olması.  

(b) Yaşıtlarıyla gelişimsel düzeyine uygun ilişkiler geliştirememe.  

(c) Diğer insanlarla eğlenme, ilgilerini ya da başarılarını kendiliğinden paylaşma arayışı 

içinde olmama (örneğin, ilgilendiği nesneleri göstermeme, getirmeme ya da belirtmeme).  

(d) Toplumsal ya da duygusal karşılıklar vermeme.  

 

(2) Aşağıdakilerden en az birinin varlığı ile kendini gösteren iletişimde niteliksel bozulma:  

 

(a) Konuşulan dilin gelişiminde gecikme olması ya da hiç gelişmemiş olması ( el, kol ya da 

yüz hareketleri gibi iletişim yolları ile bunun yerini tutma girişimi eşlik etmemektedir).  

(b) Konuşması yeterli olan kişilerde, başkaları ile söyleşiyi başlatma ya da sürdürmede 

belirgin bir bozukluğun olması.  

(c) Basmakalıp ya da yineleyici ya da özel bir dil kullanma.  

(d) Gelişim düzeyine uygun çeşitli imgesel ya da toplumsal taklitlere dayalı oyunları 

kendiliğinden oynamama.  

 

(3) Aşağıdakilerden en az birinin varlığı ile kendini gösteren davranış, ilgi ve etkinliklerde 

sınırlı, basmakalıp ve yineleyici örüntülerin olması:  
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(a) İlgilenme düzeyi ya da üzerinde odaklanma açısından olağan dışı bir ya da birden fazla 

basmakalıp ya da sınırlı ilgi örüntüsü çerçevesinde kapanıp kalma. 

(b) Özgül, işlevsel olmayan, alışageldiği üzere yapılan gündelik işlere ya da törensel davranış 

biçimlerine hiç esneklik göstermeksizin sıkı sıkıya uyma.  

(c) Basmakalıp ve yineleyici motor hareketler (örneğin, parmak şaklatma, el çırpma ya da 

burma ya da karmaşık tüm vücut hareketleri).  

(d) Eşyaların parçaları ile sürekli uğraşıp durma.  

 

(B) Aşağıdaki alanların en az birinde, 3 yaşından önce gecikmelerin ya da olağan dışı bir 

işlevselliğin olması:  

 

(1) Toplumsal etkileşim.  

(2) Toplumsal iletişimde kullanılan dil.  

(3) Sembolik ya da imgesel oyun.  

 

(C) Bu bozukluğun Rett sendromu ya da çocukluğun dezintegratif bozukluğu ile daha iyi 

açıklanamaz olması. 

 

2.13.5 Etiyoloji ve Patogenez  

         Otistik hastalarda korteks gelişiminde bozukuluklar saptanmıştır. Hipokampus, 

amigdala, anterior singulat, serebellumda gelişim bozukluğu ve anormal nöronların varlığı, 

korpus kallusum boyutunda değişiklikler ve  kortikal ve subkortikal bolgeler arası hacim 

farklılılğı bağlantı problemlerine yol açmaktadır. Bu gibi özelliklerin otizmin nöro-biyolojik 

temelini oluşturduğu kabul görmüştür(15).  

 

         Otizmin monozigot ikizlerdeki yüksek konkordans ve hastalığın kardeşler arasında 

ortaya çıkma riskinin fazlalığı; hastalığın etiyolojisindeki kalıtımsal etkenlerin önemini ortaya 

koymuştur. 15. (15q11-q13), 7. (7q) ve 2.(2q) kromozomlarındaki patolojiler son zamanlarda 

genom taramalarında kalıtım varsayımını desteklemektedir (150). 

 

Olguların %25-37’ sinde tıbbi bir durum eşlik etmektedir. Organik-nörolojik-biyolojik 

anormallikler: Nörolojik sorunları olanlarda, özellikle konjenital rubella, fenilketonuri, 
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tüberoz skleroz ve Rett sendromunda otistik bozukluk ve otistik semptomlar 

gözlenebilmektedir (151,152,154). 

 

2.13.6 Tedavi Yaklaşımları  

Otizmin tedavisi konusunda yapılan birçok çalışma sonucuna göre, en iyi tedavinin 

eğitim olduğu anlaşılmıştır.  Yaygın gelişimsel bozukluk çoğu vaka için yaşam boyu süren bir 

bozukluk olması sebebiyle tedavinin tipi kişinin yaşı ve gelişimine göre değişir. Bu nedenle 

eğitime olabildiğince erken yaşta başlamak çok önemlidir. Eğitimde öncelikle öğrenmeye 

hazırlık (oturma, göz kontağı, dikkat süresi), iletişim ve öz bakım becerileri olacak şekilde 

kolaydan zora doğru bir sıra izlenmeli, anne baba ile çalışılmalıdır. Depresyon, anksiyete, 

obsesif kompulsif bozukluk semptomları için psikoterapi, davranış veya bilişsel terapi ve ilaç 

tedavisi gerekebilir (15). 

2.13.7  Gidiş ve prognoz  

Otistik bozukluk yaşam boyu devam eden bir bozukluktur. Bazı otistik çocuklar var 

olan dilin tümünü veya bir kısmını kaybedebilir. Bu sıklıkla 12-24 aylar arasında olur. Kural 

olarak, IQ’su 70’in üzerinde olanlar ve 5-7 yaşlarında iletişim dilini kullananlarda prognoz 

iyidir. Otistiklerin 1/3’ü erişkin hayatında bağımsız yaşam yürütebilirken, 2/3’ü başkalarına 

bağımlı, kurumlar veya aile desteği ile yaşarlar (15). 

 

2.13.8 Epilepsi ve Otizm 

Epilepsi ve otizm arasındaki neden-sonuç ilişkisi uzun süredir araştırılmaktadır.  

Epilepsisi olan hangi hastada otizm gelişeceği  konusunda yetersiz veriler bulunmaktadır. Son 

çalışmalarda epilepsili çocukların üçte birinde otistik bozukluk riski olduğu belirtilmektedir. 

Erken miyoklonik ensefalopati, Ohtahara sendromu, West sendromu, Dravet sendromu, 

Lennox-Gastaut sendromu, Landau-Kleffner sendromu gibi epileptik ensefalopilerin, bilişsel 

fonksiyonlarda, dil ve davranış gelişiminde gerileme ya da yavaşlamaya neden olduğu 

bilinmektedir (155).  Bu gerileme 2 yaş ve altında başlayan epilepside daha ciddi olmaktadır. 

Tuchman (153)  2006 yılında otizm ve epilepsi yazısında özellikle epileptik ensefalopatilere 

değinmiştir. Bu çalışmada  otistik ve epilepsisi olan çocukların ciddi bili şsel bozukluk, motor 

gerilik, ciddi dil bozukluklarına sahip olduklarını öne sürmüştür. Bunlar epilepsi ve otizm için 

ortak risk faktörü olarak ortaya çıkmıştır.  
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Bazı nöbetlerin otizmde sık rastlandığı fark edilmiştir. Bunlar; (14) 

- Genellikle hayatın ilk yılı içinde başlayan yüksek oranda psikomotor gerilik ile birlikte 

seyreden West sendromu, tanımında  otizm sıklığı için nedenler mevcuttur. Daha ayrıntılı ele 

alınırsa,  WS’da gözlenen hipsaritmi tablosu insanlarla ilişki kurmayı kısıtlar,  posterior 

kortikal alanların fonksiyon bozukluğu, görsel problemlere neden olur ve duygusal gelişimi 

önler; sonuçta da  otistik bozukluklara yol açabilir. 

- Temporal loblarda tümor yada gelişimsel patolojilerin  neden olduğu kompleks parsiyel 

nöbetler: Şifa ile sonuçlanan başarılı ameliyatlardan sonra  bazı hastalarda otistik 

bozuklukların geliştiği bilinmektedir. 

-Uyku EEG’sinde devamlı diken-dalga ile seyreden frontal kökenli parsiyel nöbetler. 

 

Aşan İ. ve ark. yaptığı bir çalışmada (154) Tüberoz sklerozda otizm sıklığını % 35.3 

olarak bulmuşlardır. Bu çalışmada otizm olan grupta, olmayan gruba göre infantil spazm 

belirgin oranda fazla görülmüş, ancak bu sonuç istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 

Tüberoz skleroz; epilepsi ve otizm için önemli bir model teşkil etmektedir. Uzun yıllar 

temporal lobtaki tuberlerin otizme neden olduğu düşünülmüştür. Artık son yıllarda bu 

bölgedeki lokal epileptik aktivitenin de otizm ile ili şki olabileceği düşünülmektedir (14).   

 

           Chugani ve ark. (50) PET ile yaptıkları bir araştırmada 110 WS’lu  hastanın 18’inde 

temporal loblarda metobalizmada yavaşlama tespit etmişlerdir. Bu hastaların ortalama 3 yıllık 

izleminde 14’ünde otistik bozukluk saptanmıştır.  

 

           Özgün bir EEG bulgusu olmamasına karşın, otistik çocukların %17-60'ı çeşitli EEG 

anormallikleri gösterirler. Bulgular sıklıkla frontal, temporal, paryeto-temporal, sentro-

temporal bölgelerde gözlenir. Kayaalp L. ve ark. (156) otistik olan ve olmayan WS’li 

hastaların video-EEG’lerini ve yaşlarını karşılaştırmışlar. 214 WS’li hastayı incelemişler; 6 

yaşından büyük olan ve  ODKL ve DSM-IV kriterlerine uyan 14 otistik hasta ve aynı yaşta 

ardışık olarak seçtikleri 14 otistik olmayan WS’lu hastayı çalışmaya almışlardır. 

Tedavilerinde B6 vitamini, VPA, klonazepam, vigabatrin, ACTH tek başına ve/veya birlikte 

kullanılmıştır. Hastaların  % 60’ının kriptojenik WS olduğu saptanmıştır. Semptomatik grupta 

olanların ise perinatal hipoksik iskemik ensefalopati, herpes simpleks ensefalopatisi, 

dismorfik bulgulara sahip olduğu görülmüş, % 86 oranında ilk bir yaşta saptanan hipsaritmi 

tablosu otistik hastalarda daha fazla gözlenmiştir. 28 hasta ile yapılan bu çalışma 
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hipsaritminin ileri yaşlarda sebat etmesi ve frontal bölgelerde baskın olan diken-dalga 

bulgularının otizm gelişmesine yol açtığını düşündürtmüştür. Hipsaritminin bilişsel fonksiyon 

ve davranış yetilerinde kalıcı hasar verdiği sonucuna  varılmıştır.  

 

2.13.9 Otizm Davranış Kontrol Listesi 

 

Otizm davranış kontrol listesi (ODKL),  otizmli çocuklarda görülen davranış 

problemlerini belirlemeye yönelik bir testtir (Ek A).  ODKL, 57 maddeden oluşan, sonuçları 

“var” veya “yok” tarzında işaretlenen bir ölçektir. Çocuğu en iyi tanımlayan ifadenin 

karşısındaki sayı daire içine alınır, ifade çocuğu tanımlamıyorsa boş bırakılır. Test, 5 skaladan 

oluşmaktadır; duyusal, ilişki kurma, beden ve nesne kullanımı, dil becerileri, sosyal ve öz 

bakım. 0-158 arası puanlama yapılmaktadır. 54-67 aralığındaki bireylerin bir bölümünde 

otizme özgü yaygın özelliklerin bulunabileceği ya da bu kişilerin yüksek işlevli olabilecekleri 

belirtilerek daha ayrıntılı inceleme yapılması gerekmekte, 67 ve üzeri yüksek olasılıklı otizm 

düşündürtmektedir.  

 

Krug ve ark. (149) tarafından geliştirilen ölçek pek çok ülkede otizmde tarama ve 

eğitimin değerlendirilmesi için sık başvurulan ölçekler arasındadır.  ODKL’de yer alan ve 

otistik belirtileri tanımlayan 57 madde, otizm konusundaki çalışmalarıyla uluslararası düzeyde 

tanınmış 26 uzmana gönderilmiş ve onların önerileri doğrultusunda yeniden düzeltilmiştir. 

Son olarak, düzeltilen davranış tanımları bir tanıtım mektubu ile özel eğitim alanında çalışan 

3.000 kişiye yollanmıştır. Bu kişilerden, ölçeği tanıdıkları bir kişi için doldurmaları 

istenmiştir. Araştırmacıların isteğine yanıt veren uzmanlar aracılığıyla 18 ay - 35 yaş arasında 

olan otizm tanısı almış 172, ağır zeka geriliği olan 423, duygusal sorunları olan 254, işitme ve 

görme engelli 100 ve hiçbir bozukluğu olmayan 100 kişi olmak üzere 1049 kişiden veri 

toplanmıştır. İçerik geçerliğini saptamak başka bir deyişle, her bir davranış tanımının 

örneklemde yer alan alt gruplarda görülme sıklığını bulmak için 2x2 kikare tabloları 

kullanılmıştır. Sonuçta 57 davranış tanımından 55'inin otizm tanısını, anlamlı bir biçimde 

(p<.000) öngörebildiği bulunmuştur. Ölçeğin kesme puanı olarak, örneklemden elde edilen 

ortalama puanın (X=77) yarım standart sapma altı olan 68'i kullanılmıştır. 68 ve üzerinde 

puan alanların %90'ının otizm tanısı almış olduğu, 53 altı puan alanların %95'inin ise otizm 

tanısı almadığı ve bu puanın altında kalan bireylerin yüksek olasılıkla otizm tanısı 

alamayacakları belirtilmiştir. 54-67 aralığındaki bireylerin bir bölümünde otizme özgü yaygın 
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özelliklerin bulunabileceği ya da bu kişilerin yüksek işlevli olabilecekleri belirtilerek daha 

ayrıntılı inceleme yapılması önerilmiştir. Bazı çalışmalarda ölçeğin kesme puanının çok 

yüksek olduğu belirtilmiştir.  

 

 ODKL'nin başka ölçeklerle karşılaştırıldığı, güvenirliğiyle ilgili çeşitli çalışmalar 

yapılmıştır (17,18,19,148). ODKL tarama testi olarak birçok araştırmada kullanılmıştır (16). 

Sonuç olarak ölçeğin; otistik bozukluğun taranması, eğitimin planlanması ve 

değerlendirilmesi gibi konularda hem klinisyenlerin hem de eğitimcilerin kullanabileceği bir 

araç olduğu kabul edilmiştir. 

 

ODKL’nin Türkiye için uygun bir tarama aracı olduğu Yılmaz T. ve ark. (20)  

tarafından 2007’ de gösterilmiştir. ODKL’yi Türkçe'ye uyarlayarak ülkemiz için geçerliğini, 

güvenirliğini ve kesme puanının saptandığı bu çalışmada, otizmde yaygın olarak görülen pek 

çok belirti zeka geriliğinde de gözlendiği için, bu grup da araştırmaya dahil edilmiştir. 

ODKL'nin 5 alt ölçek ve toplam puanının otizmi ve zeka geriliği olan bireyleri birbirinden 

ayırt edip etmediğini görmek amacıyla, 3 farklı yaş grubu (3-6, 7-10 ve 11 ve üstü) için ayrı 

ayrı değerlendirilmiştir. 57 davranış tanımından 53'nün otizm ve zeka geriliği gruplarını ayırt 

ettiği görülmüştür. Ayırt edici bulunmayan maddeler; "gözlerine parlak bir ışık tutulduğunda 

genellikle gözlerini kırpmaz", "tuvalet eğitimine ilişkin sorunları vardır", "çok zarar vericidir, 

oyuncaklarını ve ev eşyalarını kısa zamanda kırar", "gün içinde kendiliğinden iletişimi 

başlatmak için kullandığı ifadelerin sayısı otuzu geçmez" dir. Bu maddeler incelendiğinde 

hem otizm hem de ağır zeka geriliğinde karşılaşılan sorunlara işaret ettikleri görülmektedir. 

Bulgular, ODKL'nin tüm yaşlarda, hatta tanı koymada daha çok sorunun yaşandığı küçük yaş 

grupları da  dahil olmak üzere 3-15 yaşları arasındaki çocuklarda  geçerli bir değerlendirme 

yaptığını göstermektedir. Sonuç olarak, elde edilen tüm geçerlik ve güvenirlik verileri 

ODKL'nin Türkiye için uygun bir tarama aracı olduğunu göstermektedir. Kolay ve kısa 

sürede uygulanabilir olması, gelişimin farklı alanlarını değerlendirebilmesi, geçerli ve 

güvenilir bir değerlendirme aracı olması ODKL’nin otizm konusunda yapılacak 

araştırmalarda da tercih edilebileceğini düşündürmüştür.  
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3 GEREÇ ve YÖNTEMLER 

Çalışmaya 1995-2007 yılları arası İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı’na başvuran 165’ i erkek 

102’si kız 267 WS olgusu alındı. Hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Tanı; 

olguların yaşları, ailelerin nöbeti tanımlaması ve/veya muayene sırasında nöbetin gözlenmesi, 

EEG’de hipsaritmi bulgusunun görülmesi ile kondu. EEG’ler Çocuk Nörolojisi Bilim Dalında 

bulunan Micromed 18 kanallı dijital video EEG aleti, uluslararası 18-20 elektrot sistemi ile 

çekildi. EEG’ler Çocuk Nörolojisi Bilim Dalındaki öğretim üyeleri tarafından değerlendirildi. 

 

İlk başvurularda olguların yaş, cinsiyet, başvuru yaşı, izlem süresi, prenatal, natal ve 

postnatal öyküleri, psikomor gelişim basamakları, fizik ve nörolojik muayeneleri, spazm 

şekilleri, kraniyal görüntülemeleri, laboratuvar bulguları incelendi. Laboratuvar 

incelemelerinden metabolik hastalıklar selektif tarama testleri (tandem ms profili, ince tabaka 

kromatografi ile idrar organik asitleri, biotinidaz tarama testi, idrarda demir-3-klorür, 

nitrozanaftol, siyanid nitroprussid, gümüş nitroprussid, dinitrofenil hidrazin, fast blue B 

testleri), biyokimyasal incelemeler ( tiroid hormonları, serum amonyak ve laktat düzeyleri, 

ve..) yapıldı. Kranyal görüntüleme yöntemlerinden biri veya ikisi uygulandı. BT ve MRG gibi 

incelemeler çeşitli merkezlerde yapıldı. Olguların psikomotor gelişimi klinik ve Denver 

tarama testi ile değerlendirildi. 

 

WS alt grupları 1991 İLAE sınıflamasına göre belirlendi. Spazmlar başlamadan önce 

psikomotor gelişim normal olan, baş çevresi persentilleri normal sınırlar içinde kalan, 

nörolojik muayeneleri, laboratuvar incelemeleri ve radyolojik değerlendirmeleri normal olan 

hastalar kriptojenik WS grubuna alındı. Bunların dışındakiler ise semptomatik WS grubuna 

alındı. Semptomatik WS grubundakiler öykü, fizik, nörolojik muayene , laboratuvar ve 

radyolojik incelemeler sonucunda etkilendikleri döneme göre prenatal, perinatal, postnatal alt 

gruplarına ayrıldı.  
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Tedavide kullanılan ilk iki ilaç ve tedaviye yanıtları incelendi. Tedaviye yanıt ailelerin 

spazmlara ilişkin verdikleri bilgiler ve çekilen EEG’ler ile değerlendirildi. Spazmların 

durması ve EEG ‘de hipsaritminin kaybolması tam yanıt olarak değerlendirildi. Spazmlarda  

%50 azalma ve EEG’de kısmen düzelme (diken ve keskin dalgalarda azalma) kısmi yanıt 

olarak değerlendirildi. 

  

 ODKL;  otizmli çocuklarda görülen davranış problemlerini belirlemeye yönelik bir 

testtir (Ek A). ODKL’yi Türkçe'ye uyarlayarak,  ülkemiz için uygun bir tarama aracı olduğu 

Yılmaz T. ve ark. (20) 2007’ de yaptığı çalışmada  belirlenmiştir. ODKL, 57 maddeden 

oluşan, sonuçları “var” veya “yok” şeklinde işaretlenen bir ölçektir. Çocuğu en iyi tanımlayan 

ifadenin karşısındaki sayı daire içine alınır, ifade çocuğu tanımlamıyorsa boş bırakılır. Test 5 

skaladan oluşmaktadır; duyusal, ilişki kurma, beden ve nesne kullanımı, dil becerileri, sosyal 

ve öz bakım. Testte 0-158 arası puanlama yapılmaktadır. 54-67 aralığındaki bireylerin bir 

bölümünde otizme özgü yaygın özelliklerin bulunabileceği ya da bu kişilerin yüksek işlevli 

olabilecekleri belirtilerek daha ayrıntılı inceleme yapılması gerekmekte, 67 ve üzeri yüksek 

olasılıklı otizm düşündürmektedir.  

 

 Retrospektif incelenen 267 olgunun 43’ünün öldüğü anlaşıldı. 224 olgudan ulaşılabilen 

ve polikliniğe gelen, 3 yaştan büyük olan toplam 90 olguya ailelerden onay alındıktan sonra  

ODKL uygulandı (Ek A). Bu olguların anne ve/veya babasına aynı kişi (yardımcı araştırmacı) 

tarafından 57 madde soruldu.  

 

İncelenen bulgular ile ODKL’de yüksek olasılıklı saptanan veriler bilgisayarda SPSS 

12.0 for Windows paket programında incelendi. Parametreler ortalama ± standart sapma, 

standart hata ve yüzde olarak ifade edildi. Verilerin karşılaştırılmasında sürekli değişkenler 

için Student t-testi, belirtilebilen değişkenler için Ki-kare testi kullanıldı.  

 

Etik kurul onayı : İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Yerel Etik Kurul onayı ( proje no: 

2007/ 1289) alınmıştır. 
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4 BULGULAR 

        Retrospektif incelenen 267 olgunun 43’ünün öldüğü öğrenildi. 224 olgudun ulaşılabilen 

ve polikliniğe gelen, 3 yaştan büyük olan 90 olguya ailelerden onay alındıktan sonra  ODKL 

uygulandı. Olgularımızın sonuçları 8 grupta değerlendirildi. Bulgularda önce WS’e ilişkin 

bulgular,  daha sonra taranan olgulara ilişkin veriler sunulmuştur. 

 

      İncelenen 267 olgunun yaşı, cins dağılımı, nöbet başlama yaşı, etiyolojik dağılımı,  

prognozları Tablo 4’te sunulmuştur.  

 

Tablo 4: WS’li olguların incelenmesi 

 

                                                               Dağılım                        ort. / SD 

Yaş (ay)                                                    5-180                          56.2± 38.8   

                                                                  Kız                                 Erkek                                                                                     

Cinsiyet (n/ %)                                     102/ 38.3                         165/ 61.7 

                                                               1-≤12 ay                         12 ay üstü                 

Nöbet başlama yaşı (n/ %)                   265/ 99.3                            2/ 0.7                                      

                                                                Kriptojenik                   Semptomatik                                      

Etiyolojik da ğılım (n/ %)                      24/ 8.9                              243/ 91.1                                                          

                                                            Nöbet kontrolü tam             Devam              Ölüm        

Prognoz (n/ %)                                       73/ 27.4                           151/ 56.5        43/ 16.1                       
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4.1  OLGULARIN KRONOLOJ İK YA ŞLARI 

WS’li 267 olgunun en küçüğü 5 ay, en büyüğü 180 aylık olup yaş ortalaması 56.2 ± 

38.8 ay idi.   

4.2 CİNS DAĞILIMI 

Olguların 165’ i erkek ( %61.7), 102’i kız ( %38.3) olup, erkek/kız oranı 1.63/1 idi. 

4.3 NÖBETLER İN BAŞLAMA YA ŞI 

Çalışmamızda nöbetlerin % 80.8 gibi yüksek oranda ilk 6 ayda başladığı görüldü (216 

olgu). Nöbetlerin başlangıç yaşı; 1-≤3 ay arası % 47.9, 3-≤6 ay arası % 32.9 oranında idi. 

Spazmlar; en küçük olgumuzda 1 aylık, en büyük olgumuzda 24 aylık iken başlamıştı.  

Nöbetlerin başlama yaşının aylara göre dağılımı Tablo 4.1 ve Şekil 1 de verilmiştir.   

Tablo 4.1: Nöbetlerin başlama yaşının aylara göre dağılımı  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Aylar     Olgu sayısı           % 

    1- ≤3 ay            128         47.9 

    3- ≤6 ay              88         32.9 

    6- ≤9 ay              36         13.5 

    9- ≤12 ay              13           4.9 

    12 ay  üstü                2           0.8 

   Toplam            267         100 
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    Olgu sayısı (%)

48

33

13

15

    1-3 ay

    3-6 ay

    6-9 ay

    9-12 ay

    12 ay  üstü

 

Şekil 1: Nöbetlerin başlama yaşının aylara göre dağılımı (n:267) 

4.4 ETİYOLOJ İK DAĞILIM 

Olguların etiyolojik açıdan incelediğimizde kriptojenik grubun % 8.9, semptomatik 

grubun ise % 91.1 oranında olduğu saptandı. Semptomatik grupta perinatal nedenler % 38.2  

ile ilk sırada yer alıyordu. Prenatal nedenler % 24.3, postnatal nedenler % 14.9 idi. Nedeni 

bilinmeyenler ise % 22.6 ile onu izlemekteydi. (Tablo 4.2 ve 4.3). Olguların 12’sinde 

prematürite ile beraber sepsis ve/veya  hipoksik iskemik ensefalopati gibi birden fazla neden 

mevcuttu. 

 

                                        Tablo 4.2: Olguların etiyolojik dağılımı (n:267) 

   Etiyoloji       Olgu sayısı        % 

Kriptojenik                24          8.9 

Semptomatik       243        91.1 
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Tablo 4.3: Semptomatik WS’lu olguların etiyolojik dağılımı (n:243) 

                            Etiyoloji     Olgu sayısı      % 

 1)Prenatal grup            65   24.3 

      Gelişimsel serebral anomaliler   9   

              Semilober holoproensefali           2  

               Heterotopi           2  

               Korpus kallozum agenezisi           3  

               Arterio-venöz malformasyon           1  

               Canavan Hastalığı           1  

       Miyelinasyonda gecikme    19  

       Doğumsal metabolik hastalıklar   16  

               Fenilketonüri           6  

               Metilmalonik asidüri           8  

               MSUD*1           1  

               Propiyonik asidüri           1  

      Tüberoz skleroz     2  

      Nörofibromatoz- 1     1  

      Hipotiroidi     3  

      Down sendromu     2  

      Kanama (Hemofili)     2  

      İntrauterin gelişme geriliği (İUGG)   11  

2) Perinatal grup         102     38.2 

      Hipoksik iskemik ensefalopati    80  

      Prematürite    20  

      TORCH enfeksiyon (CMV)            1  

      Hiperinsülinizm      1  

3) Postnatal grup         41    14.9 

               Meningoensefalit   12  

               Sepsis   23  

               Geç hemorajik hastalık     3  

               Kernikterus     3  

4) Nedeni bilinmeyenler        47  19.3 

* 1 Maple Syrup Urine Disease" (Akçaağacı şurubu-kokulu-idrar hastalığı) 
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4.5 OLGULARIN SPAZM T İPLERİ  

Olgularda en sık fleksör spazmlar (%70.4) saptanmış olup, ikinci sırayı mikst spazmlar 

almıştır. Olgularımızın 46’sında diğer tür konvülziyonlar (tonik, atonik) vardı. Bunların % 30 

‘u spazmla birlikte, % 60 ‘ı spazm öncesinde ve % 10 ‘u spazmdan sonra başlamıştı. Spazm 

tiplerinin dağılımı Tablo 4.4’te verilmiştir. 

 

Tablo 4.4: Olguların spazm tiplerine göre dağılımı  (n: 267)  

 

Spazm Tipleri                                                                       Olgu sayısı % 

Fleksör 188 70.4 

Mikst 45 16.8 

Ekstansör 34 12.7 

4.6 KRAN İYAL GÖRÜNTÜLEME BULGULARI 

Olguların BT ve/veya MRG incelemelerinde 14.9 ‘u normal bulunurken, %85.1 ‘inde 

patolojik bulgu saptandı. Olgularımızda en sık nöroradyolojik bulgu ventriküllerde genişleme 

ve kortikal atrofi  (% 62.5) ile miyelinasyonda gecikme (%7.1) idi. 

 Tablo  4.5: Olguların   BT ve/veya kraniyal MRG bulguları (n: 267) 

BT ve/veya MRG bulguları Olgu sayısı Yüzde 

Normal    40 14.9 

Ventriküllerde genişleme , kortikal atrofi 167 62.5 

Miyelinizasyonda gecikme   19   7.1 

Meningoensefalit   12   4.5 

Gelişimsel serebral anomali     9   3.4 

Ensefalomalazi     7   2.6 

İntrakraniyal kanama     5   1.8 

Kalsifikasyon     4   1.4 

Tüberoz skleroz ile uyumlu      2   0.7 

Diğer     2   0.6 
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4.7 TEDAV İYE YANIT 

Tedavide ilk ilaç olarak 112 olguda valproik asit başlandı ve 18 olguda tam yanıt (%16), 

62 olguda spazmlarda % 50 azalma (% 55) saptandı. Olguların 32'sinde (%28) spazmlarda hiç 

azalma saptanmadı. Tablo 4.6 da ilk iki ilaç ve tam yanıtlı olgular verilmiştir. 

 

Olguları, ortalama 12 aylık  izlem ( 1ay-180 ay ort:12 ay) sonrası değerlendirdiğimizde; 

71 olgunun spazmlarının durduğunu, 149 unun spazm ve/veya diğer tip nöbetlerin devam 

ettiğini, 43 olgunun  öldüğü öğrenildi. Tablo 4.7 de  prognoz belirtilmiştir. 

                           Tablo 4.6: Tedavide ilk iki ilaç ve yanıtları (n: 267 ) 

 

 İlk ilaç Tam yanıt İkinci ilaç Tam yanıt 

Valproat 112 18 98 12 

B6 64 2 20 1 

ACTH 10 - 29 8 

Vigabatrin 22 4 36 3 

Fenobarbital 53 3 9 1 

Karbamazepin 3 - 7 - 

Topiramat   10 - 

Klonazepam 3 - 8 - 

 

Tablo 4.7: Prognoz (n:267) 

 Olgu % 

Nöbet kontrolü tam 73 27.4 

Devam 151 56.5 

Ölüm 43 16.1 
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4.8 ODKL VE OT İSTİK BOZUKLUK TARAMASI 

 Hala izlemleri devam eden 224 olgudan,  ulaşılabilen ve polikliniğe gelen, 3 yaştan 

büyük olanlara anne ve/veya babasından alınan bilgiye göre yardımcı araştırmacı tarafından 

ODKL’i  uygulandı. Olgular arasında işitme ve / veya görme kaybı olan vaka yoktu. 

 

Çalışmaya 90 olgu alındı. Test uygulanan olguların en küçüğü 36 ay, en büyüğü 192 

aylık olup yaş ortalaması 85.6 ± 55.7 ay idi. Olguların dağılımı Tablo 4.8 verilmiştir. 

Tablo 4.8: ODKL uygulanan olgular (n:90) 

  

 

 

 

 

 

 

         Testte 67 ve üzeri puan alan  17  WS’li olguda (% 18.9) yüksek olasılıklı otizm 

düşünüldü. Bu olgular cinsiyet, nöbet yaşı, etiyoloji, kraniyal görüntüleme, tedavi yanıtı, 

prognoz açıdan ≤67 puan alan WS olgular ile karşılaştırıldı.  

 

Yüksek olasılıklı otizm olan olguların 9’u (%52.9) erkek, 8 ‘i (%47.1) kız idi. Cinsiyet 

dağılımı istatistiksel açıdan anlamsızdı. (p=0.56, p>0.05) 54-67 puan arasındaki olguları da 

eklersek erkek/ kız oranı 1.3/1  olarak saptandı. 

 

Nöbet başlangıç yaşlarına bakıldığında 16 olgunun spazmlarının  12 ay ve altında 

başladığı bulundu. Bu WS olgularımızla karşılaştırıldığında istatiksel açıdan anlamsızdı.         

(t = 0,36   p =  0,72).  WS hastalarının nöbet başlangıç yaşlarına göre dağılımı Tablo 4.9’ da 

verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 Olgu sayısı % 

Yüksek olasılık (≥67) 17 18.9 

54-67 puan 14 15.6 

≤ 54 puan 59 65.5 
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Tablo 4.9: Olguların nöbet başlangıç yaşlarına göre dağılımı (n:90) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüksek olasılıklı otistik olguları etiyolojik açıdan incelendiğinde % 5.9’unun 

kriptojenik grubta, % 94.1’inin semptomatik grubta olduğu görüldü. Semptomatik grupta 

perinatal nedenler % 53  ile ilk sırada yer alıyordu. (Şekil 2) Semptomatik gruptaki nedenlerin 

dağılımı, istatistiksel açıdan anlamsızdı. (p=0.78, p>0.05) 

 

 

 

 

Şekil 2: Olgularımızın etiyolojik dağılımı (n:17 )  

 

 Nöbet başlangıç yaşı    > 67 puan alanlar    ≤ 67 puan alanlar 

 N                % N               % 

    1-≤3 ay 9                    53 38             52.1 

    3-≤6 ay 4                23.5 18             24.6 

    6-≤9 ay 2               11.8  9               12.3 

    9-≤12 ay 1                5.9  4                 5.4 

   >12 ay 1 5.9 4  5.4 

   Toplam 17             100 73            100 

Perinatal grup: 9 olgu 

(HİE,  prematurite) 

Postnatal grup: 1 olgu 

Prenatal grup: 2 olgu (Tübero 

skleroz, doğumsal metabolik 

hastalık (MSUD) ) 

Kriptojenik grup:  1 olgu 

Nedeni bilinmeyenler:  4 olgu 
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Olgularımızın BT ve/veya MRG ile yapılan kraniyal görüntülemesinde serebral atrofi   

(8 olgu)  başta olmak üzere miyelinizasyonda gecikme (2 olgu), tüberoz skleroz ile uyumlu 

bulgular (2 olgu), korpus kallosum agenezisi (2 olgu), lisensefali (2 olgu) saptandı. 17 

olgunun biri  normal bulundu. Bu veriler testte düşük puan alan olguların görüntülemeleriyle 

karşılaştırıldığında istatiksel olarak  anlamsızdı (p=0.20, p>0.05). 

 

Toplam 90 olgunun Denver gelişim testi ile değerlendirmesinde ve  78’inde (%87) 

psikomotor gerilik saptandı. >67 puan alan yüksek olasılıklı otistik olan hastalarımızda bu 

oran % 100’ dü.  Ancak bu sonuç istatiksel olarak anlamlı değildi (p:0.08, p>0.05). 

 

Tedaviye yanıt açısından olgularımızın değerlendirilmesinde ilk ilaç olarak % 71 olarak 

valproik asit başlandığı, ilk ilaç sonrası spazmları duran olguların % 11.8 olduğu belirlendi. 

Tedavide kullanılan ilk iki ilaç ve yanıtları Tablo 4.10 ‘da verilmiştir. Tedaviye yanıt  testte 

düşük puan alan olgularla karşılaştırıldığında istatiksel olarak  anlamsızdı (p=0.38, p>0.05). 

 

Tablo 4.10: Olguların tedavi ve yanıtları (n:17) 

 

 İlk ilaç Tam yanıt İkinci ilaç Tam yanıt 

Valproat 12 1 2 - 

B6 2 Yok 5 - 

Vigabatrin 1 1 3 - 

Fenobarbital 2 Yok 2 - 

ACTH   3 - 

 

Yüksek olasılıklı otistik olguların izleminde 4 ‘ünde (%23.5) spazmlarının durduğu,  

13’ünde (% 76.5) spazm ve/veya diğer tip nöbetlerin devam ettiği görüldü. Bu sonuçlar düşük 

puan alan WS olguları ile karşılaştırıldığında istatistiksel açıdan anlamsızdı.(p=0.20, p>0.05) 

 

ODKL’deki 57 maddeyi  yüksek olasılıklı olgularla, 54 puan altı alan olgular   

karşılaştırdığında 3 maddenin  ortak olarak en sık gözlendiği belirlendi. Bu sonuçlar 

istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Bunlar;  (madde 41)” tuvalet eğitimine ilişkin sorunları 
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vardır”, (madde 45)”yardımsız kendisi giyinemez”, (madde 55)”gelişimsel gecikme belirtileri 

30. ayda ya da daha önce ortaya çıkmıştır”. Yüksek olasılıklı olan olgularda 3. ve 22. 

maddelerin sıklığı istatiksel olarak anlamlı bulundu. Bu maddeler 3: ”sosyal/çevresel 

uyaranlara çoğu zaman dikkat etmez”,  22: “ ellerini amaçsızca sallar”. Tablo 4.11’de 

ODKL’deki yüksek oranda saptanan  maddeler gösterilmiştir. 

 

Tablo 4.11: ODKL’de maddelerin incelenmesi (n:90 ) 

 Madde (%)                             55           45         41           38           24            23         22            3                               

>67 puan alan olgularda          100         83        76          58          70          47         83         76 

saptanma yüzdesi (n)               (17)        (14)       (13)        (10)          (12)        (8)          (14)       (13) 

54-67 puan alan olgularda        85          92        85          71          57          50         50         50 

saptanma yüzdesi (n)               (12)        (13)       (12)        (10)         (8)           (7)          (7)         (7) 

<54 puan alan olgularda           68          48         40         37          40          38         40         25 

saptanma yüzdesi (n)               (37)        (26)        (22)       (20)         (22)         (21)       (22)        (14) 

Tüm olgularda                         77           62         55          47         49          42         50         40 

saptanma yüzdesi (n)              (66)         (53)        (47)        (40)        (42)         (36)       (43)        (34) 

p değeri                                   0.01        0.00      0.00          -           -            -         0.02        0.00       
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5 TARTI ŞMA VE SONUÇ 

WS; spazmlar, psikomotor gerilik, EEG’de hipsaritmi bulguları ile tanımlanan, süt 

çocukluğu dönemine özgü ciddi bir epileptik sendromdur (1, 2, 3). 

 

Erkeklerde daha fazla görülen WS’de, erkek/kız oranı çeşitli araştırma grupları 

tarafından 1.1/1 ile 2.8/1 arasında değişen oranlarda bildirilmiştir (1,2,35,38,48). 

Çalışmamızda da benzer şekilde  erkek/kız oranı 1.63/1  bulundu. 

 

WS’in yaşa bağımlı oluşu dikkat çekicidir. Spazmların %90 oranında 3-7 aylar arasında 

görüldüğü, olguların yalnızca % 5‘inde bir yaşından sonra başladığı bildirilmektedir (1,3,4.)  

Dulac ve ark.’nın (23) 1998 yılında yaptığı 734 vakalı çalışmada bu oran  %2.4 olarak 

saptanmıştır. Çalışmamızda spazmlar, 267 olgunun 128’nde (% 47.9) 1-≤3 ay arasında, 

88’nde (%32.9) 3-≤6 ay arasında, 49’nda (%18,2)  6-≤12 ay arasında ve yalnızca 2 olguda (% 

0.7) 12 aydan sonra başlamıştı. Olgularımızda spazmların başlama yaşı   literatür ile uyumlu 

olarak ortalama 4,2 ay olarak bulunmuştur. (23) 

 

WS’e neden olan temel etiyolojik faktörler tam olarak belirlenememiştir. Kriptojenik 

grubun oranı önceki yıllarda oldukça yüksek bulunurken, son yıllarda gelişen laboratuvar 

yöntemleri ve ileri görüntüleme yöntemleri sonucu bu oran % 8-10 ‘lara düşmüştür. (42,43) 

Çalışmamızda kriptojenik grubun oranı % 8.9 olarak bulundu. 

 

Semptomatik WS etkilendiği döneme prenatal, perinatal ve postnatal ve nedeni 

bilinmeyenler olmak üzere dörde ayrılır.  Ohtahara ve arkadaşlarının (43) çalışmasında 

semptomatik grupta en sık prenatal (%42.8) nedenler, sırasıyla da nedeni bilinmeyenler (% 

26.7), perinatal nedenler ( %13.9), postnatal nedenler (%6.7) olarak saptamıştır. Aynı 

çalışmada prenatal nedenler arasında gelişimsel serebral anomalileri % 40, tüberoz skleroz 

%29, kromozom anomalilerini % 13 oranında bulmuşlardır. Riikonen (98), 16 yıllık 

izleminde Finlandiya’da semptomatik WS etiyolojisinde konjenital CMV enfeksiyonu ve 

tüberoz skleroz insidansının arttığını, yenidoğan hipoglisemisinin azaldığını bildirmiştir. 
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Lombroso (120) 18 yıllık deneyimlerini aktardıkları çalışmasında semptomatik WS oranını 

%57 olarak saptamış ve serilerinde hipoksik iskemik ensefalopati ilk sırayı almıştı.  

 

Çalışmamızda semptomatik grupta 243 (%91) olgu vardı. Hipoksik iskemik 

ensefalopati başta olmak üzere perinatal grup %38.2,  sırasıyla da prenatal grup %24.3,  

nedeni bilinmeyenler % 22.6,  postnatal grup %14.9 oranında saptandı. Perinatal faktörlerin 

çoğunu  hipoksik iskemik ensefalopati, prematürite oluşturuyordu. Ülkemizde perinatal bakım 

iyileştirilip, prematüre doğum, düşük doğum ağırlıklı doğum azaltılabilir ve yenidoğan 

hipoglisemisi önlenebilirse WS azaltılabileceği düşüncesindeyiz. 

 

Çalışmamızda semptomatik WS’li olgular arasında prenatal grup ikinci sıklıktaydı.  

Gelişimsel serebral anomaliler, doğumsal metabolik hastalıklar, nörokutan displaziler ve 

kromozomal hastalıkları içermekteydi.  Serebral anomalilerin WS’na neden olduğu uzun 

yıllardır bilinmektedir. Aydınlı ve ark. 1995-1997 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi; 

Çocuk Sağlığı ve  Hastalıkları; Çocuk Nörolojisi Bilim Dalında izlenen WS hastaların BT 

ve/veya MRG ile yapılan kraniyal görüntülemelerinde semptomatik olgularda % 26.9 

perinatal asfiksi, %19.8 serebral malformasyon , % 8.7 intrakraniyal kanama, %2.4 doğumsal 

metabolik hastalık, %1.6 tüberoz skleroz saptamışlardır (8). Çalışmamızda MSS tutulumu 9 

olguda saptandı. Bunlar; semilober holoproensefali, heterotopi, korpus kallozum agenezisi, 

AVM, Canavan Hastalığı  idi. 

 

Organik asidemiler (9 olgu) ve fenilketonüri (6 olgu)   metabolik nedenler arasında en 

sık gözlendi.  Zhongshu ve ark. yaptığı bir çalışmada fenilketonürili hastalar arasında % 12.3 

oranında WS geliştiğini saptamışlardır (60). Fenilketonüride ilk bulgu infantil spazm 

olabileceğinden, düşük fenilalaninli diyet ile infantil spazm sıklığını azaltabileceklerini öne 

sürmüşlerdir. Tarama programlarının yaygınlaşması ile metabolik hastalıkların erken 

tanınması ve tedaviye başlanması sonucu, zamanla infantil spazm nedenleri arasında 

fenilketonürinin yer almayacağı beklenebilir. 

 

Literatürde WS olgularında tüberoz skleroz oranı % 7-25 arasında bildirilmiştir (1).  

Semptomatik vakalarımızın etiyolojisinde tüberoz sklerozun 2 olgu ile diğer serilerden 

oldukça düşük olduğu gözlendi. 
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WS kromozom anomalileri ile birlikte bulunabilmektedir.  1994 yılında yapılan bir 

araştırmada Down sendromlu olgularının %0.6-13‘nde infantil spazm görüldüğü bildirilmiştir 

(55).  Çalışmamızda 2 olgu ile oldukça düşük oranda idi.   

 

Riikonen’in araştırmasında WS etiyolojisinden % 10 oranında enfeksiyöz ajanlar 

sorumlu bulunmuş ve enfeksiyöz ajanlardan da sitomegalovirüs, herpes simpleks virüs, diğer 

viral ensefalitlerin daha sıklıkla görüldüğü bildirilmiştir (52). Enfeksiyöz ajanların rolü 

çalışmamızda % 13,1 (35 olgu) oranında bulundu.  

  

WS’de spazmlar tutulan kas grubuna göre fleksör, ekstansör veya mikst tip 

olabilmektedir. Poligrafik Eeg-video kayıtlarıyla spazmların tiplendirildiği   Kellaway ve ark. 

(33) yaptığı bir araştırmada, sıklık sırasına göre en sık mikst tip spazmlar ( %42), ikinci 

sıklıkla fleksör spazmlar (%34) ve üçüncü sıklıkla da ekstansör spazmların (%24) görüldüğü 

bildirilmi ştir. Çalışmaların çoğunda mikst tip spazmların daha sık görüldüğü bildirilmiş 

olmasına karşın, fleksör spazmların sık görüldüğünü bildiren çalışmalar da vardır. Singhi P. 

ve Ray M.’nin (34) çalışmasında fleksör spazmlar % 74  oranında bulunmuştur.  

Çalışmamızda da benzer şekilde %70.4 oranında saptandı. Diğer çalışmalardan farklı olan bu 

bulgu spazm tiplemesinin çoğunlukla aile öyküsünde veya muayene sırasındaki gözlemlere 

dayanılarak yapılmasından ve poligrafik EEG-video kayıtları yapılamamasından 

kaynaklandığı düşünülebilir. 

 

İnfantil spazmların tanımlandığı 1861 yılından beri tedavinde değişik antiepileptik 

ilaçlar, pridoksin, ACTH, oral kortikosteroidler ve immünglobulin kullanılmıştır.  

Çalışmamızda retrospektif olarak olgular değerlendirildiğinde ilk ilaç olarak valproat %42 

oranında kullanıldığı ve  %16 oranında tam yanıt alındığı, %55 oranında nöbetlerde azalma 

olduğu, %29 oranında etkisiz olduğu saptandı. Bachman DS’nin yaptığı bir çalışmada 

valproatın %40 oranında infantil spazm tedavisinde iyi kontrol sağladığını bildirmiştir   (124).  

 

Yeni antiepileptiklerden vigabatrin 1990 yılından itibaren West sendromu tedavisinde 

kullanılmaktadır. %80'lere varan yanıt alındığı, özellikle tüberoz sklerozlu hastalarda  daha iyi 

yanıt alındığı bildirilmi ştir.  Çalışmamızda %8 oranında ilk ilaç olarak seçildiğini, bu 

olguların % 18‘inde tam yanıt alındığını; %11 oranında ikinci ilaç olarak seçildiğini               

% 10’unda tam yanıt alındığı bulundu. İki tüberoz sklerozlu olgunun birinde ilk ilaç olarak, 
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diğerinin ise valproat-ACTH’nin ardından üçüncü ilaç olarak eklendiğini gözlendi. Vigabatrin 

sonrası iki vakada da ancak %50 oranında nöbet kontrolü sağlanabildi. 

 

Prognoz ön planda etiyoloji ile ilişkilidir. Kriptojenik olguların iyi prognoza sahip 

olduğu bilinmektedir (1,12). Riikonen’in (98) yaptığı bir çalışmada WS’de mortaliteyi %31 

saptamıştır. Çalışmada 267 olgunun izlem (1ay-180 ay ort:12 ay) sonrası 

değerlendirdiğimizde %27.3’ünün spazmlarının durduğunu, %56.5’ inin spazm ve/veya diğer 

tip nöbetlerin devam ettiğini, %16.1’inin öldüğü belirlendi. Kriptojenik olgularda ise       

%50’sinin spazm ve/veya diğer tip nöbetlerinin devam etmediği, mortalitenin  %8 olduğu 

saptadık. Semptomatik olgularda ise       %16’sının spazmlarının durduğunu, % 16.8’inin 

öldüğünü saptandı. Literatürle uyumlu olarak prognoz kriptojenik olgularda göreceli olarak 

daha iyi idi. 

 

WS’de  psikomotor gelişim kötüdür (4,13). Çeşitli çalışmalarda mental gerilik oranın 

%67-90 olarak bildirilmiştir (47,88). Normal psikomotor gelişim kriptojenik olgularda %38-

44 oranında, semptomatik olgularda ise %5-10 arasında bildirilmektedir. Çalışmamızda 

Denver gelişim testi ile hastalar değerlendirildi ve 232 olgunun (%86) psikomotor gerilik , 32 

olguda (%2)  normal psikomotor gelişim saptandı.  Olgularımızın  91’i semptomatik olduğu 

göz önüne alınırsa bu veriler literatürle uyumlu bulundu. 

 

NF-1 ve WS, diğer nörokutanöz sendromlardan farklı seyreder (56). Motte ve ark.(56) 

yaptığı bir çalışmada  steroidin etkili olduğunu ve spazmların kaybolduğunu saptamışlardır. 

Ayrıca bu hastaların mental gelişimleri de semptomatik gruptaki WS’li hastalardan iyi 

bulunmuştur. Olgularımız arasında NF-1 olan bir WS hasta vardı.  ACTH ilk tedavi olarak 

seçilmiş, ancak %50 nöbet kontrolü sağlanabilmişti. Spazmların halen devam eden 

hastamızda  psikomotor gelişimin geri olduğu gözlendi.   

 

Epilepsi ile otizm arasında ilişki son yıllarda çeşitli araştırmalarda konu edilmiştir 

(14,151,153,155,156).Tüberoz skleroz, epilepsi ve otizm için önemli bir model 

oluşturmaktadır (154). Son çalışmalarda, yalnızca temporal lobta tuberlerin değil, bu 

bölgedeki lokal epileptik aktivitenin de otizm ile ili şkili olduğu bildirilmiştir. Çalışmamızda 

iki tüberoz sklerozlu olgunun birinde yüksek olasılıklı otizm saptandı. Olgularımızın her 

ikisinin de  kraniyal görüntülemesinde temporal lobları da içeren yaygın tuberler mevcuttu.  
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         Epilepsisi olan hangi hastada otizm gelişeceği  konusunda yetersiz veriler 

bulunmaktadır. Son çalışmalarda epilepsili çocukların üçte birinde otistik bozukluk riski 

olduğu belirtilmektedir.  Tuchman (155) 2006 yılında otizm ve epilepsi yazısında özellikle 

epileptik ensefalopatilere (Erken miyoklonik ensefalopati, Ohtahara sendromu, West 

sendromu, Dravet sendromu, Lennox-Gastaut sendromu, Landau-Kleffner) değinmiştir. Bu 

çalışmada  otistik ve epilepsisi olan çocukların ciddi bili şsel bozukluk, motor gerilik, ciddi dil 

bozukluklarına sahip olduklarını öne sürmüştür. Bunlar epilepsi ve otizm için ortak risk 

faktörü olarak ortaya çıkmıştır.      

   

       WS’de otizm gelişmesine ilişkin çeşitli varsayımlar ileri sürülmüştür. Hipsaritmi 

tablosunun insanlarla ilişki kurmayı olanaksızlaştırması;  posterior kortikal alanların 

disfonksiyonu ve görsel sorunlara neden olması sonucunda  otistik bozukluklar görülebileceği 

ileri sürülmüştür (14). Otizm ve WS ile ilgili olan çalışmalar Tablo 5.1’de verilmiştir 

 

Tablo 5.1: WS- Otizm ile ilgili çalışmalar 

 

        İnfantil spazmın da otistik bozukluğa neden olabileceği bildirilmektedir. Saemundsen E. 

ve ark. (151) İzlanda’da 1981-1998 yılları arasında tanı almış 20 infantil spazmlı olguda 

otizm sıklığına bakmışlardır. Olguların üçü çalışma sırasında kaybedilmiş ve 17 olgunun 

ailelerinden onay alındıktan sonra sosyal iletişim anketi uygulanmış ve psikiyatrist tarafından 

değerlendirme yapılmıştır. Olguların 4’nün kriptojenik grupta olduğu belirlenmiştir. 

Semptomatik grupta neden olarak hipoksik iskemik ensefalopati, tüberoz skleroz, hipertansif 

Araştırmacı Ülke İnfantil spazm 

olgu   sayısı (n) 

Otistik 

bozukluk (%) 

Uygulanan test 

Saemundsen E. 

(2007) 

İzlanda 20      17.6 Sosyal iletişim 

anketi “Social 

Communication 

Questionnaire 

Riikonen R.  

(1982) 

Finlandiya 192      12.5 13-noktalı skala 

“13-point scale” 

Çalışmamız Türkiye 90     18.9  (yüksek 

olasılıklı) 

otizm davranış 

kontrol listesi 
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ensefalopati, subdural hemoraji, Down sendromu, Aicardi sendromu saptanmıştır. Olguların 

6’nda otistik bozukluk (%35.3) gözlenmiştir. Yaş sınırı 24 ay ve üstü olarak alındığında bu 

oranı  %17.6 olarak hesaplanmıştır. 

 

        Çalışmamızda tarama testi olarak  kolay ve kısa sürede uygulanabilir olması, gelişimin 

farklı alanlarını değerlendirebilmesi, geçerli ve güvenilir bir değerlendirme aracı olması 

nedeniyle ODKL kullanıldı. Eaves ve Miller (18) tarafından Çocukluk Otizm Dereceleme 

Ölçeği        (Childhood Autism Rating Scale-CARS) ile ODKL’nin eş zamanlı geçerliliğini 

inceledikleri çalışmalarında 48’i  otizm tanısı almış olan 77 olgu değerlendirilmeye alınmış. 

Çocukluk Otizm Dereceleme Ölçeği ile %98, ODKL ile %88 oranında doğru tanı konduğunu 

saptamışlar. ODKL’nin Türkiye için uygun bir tarama aracı olduğunu Yılmaz T. ve ark.(20) 

2007’de yaptıkları çalışmada vurgulanmıştır. Bu çalışmada, yaşları 3-15 arasında değişen 479 

çocuktan oluşan  olgular  incelenmiş; olgu grupları, daha önce otizm tanısı almış 208, zeka 

geriliği tanısı almış 97 ve hiçbir bozukluğu olmayan 174 çocuktan oluşmaktaydı. ODKL’nin 

doğru sınıflama oranının %88 olduğu bulunmuştur. Güvenirlik bulguları incelendiğinde 

Cronbach alfa katsayısı ve iki yarım test güvenirliği % 92 olarak saptanmıştır. Elde edilen 

tüm geçerlik ve güvenirlik verileri ODKL'nin Türkiye için uygun bir tarama aracı olduğunu 

göstermektedir. Kolay ve kısa sürede uygulanabilir olması, gelişimin farklı alanlarını 

değerlendirebilmesi, geçerli ve güvenilir bir değerlendirme aracı olması ODKL'nin otizm 

konusunda yapılacak araştırmalarda da tercih edilebileceğini düşündürmüştür. 

  

        ODKL, çocukların öğretmen ve ebebeynleri tarafından doldurulduğunda, ebeynlerin 

daha fazla otistik belirti bildirdikleri bulunmuş (20).  Çalışmamızda bunu dışlamak için 

ODKL  aynı kişi (yardımcı araştırmacı) tarafından uygulanmıştır. 

 

         Çalışmamızda test yapılan 90 olgudan 68 puan ve üstünü alan 17’sinde ( %18.9 ) yüksek 

olasılıkla otizm düşünüldü. Bu olgulara 54-67 arası puan alan 14 olguyu da ( %15.6 ) eklersek 

%34.5 gibi yüksek bir rakama ulaşıldığını görüldü. Ancak  54-67 puan aralığındaki bireylerin 

bir bölümünde otizme özgü yaygın özelliklerin bulunabileceği ya da bu kişilerin yüksek 

işlevli olabilecekleri bilinmektedir. Klinik değerlendirme tanı için test sonuçlarının, çocuğun 

gelişim öyküsü ve gözlem verileriyle birlikte değerlendirilmesi gerekir. Özellikle sınır puan 

çocuklar için değerlendirme işlemi belirli aralıklarla tekrarlanmalıdır. Daha ayrıntılı inceleme 

yapılması gerektiren bu olgular çocuk psikiyatri polikliniklerine yönlendirildi.  
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        Ölçeğin kesme puanı olarak, Krug ve ark.’nın bildirdiği 68'i kabul ettik. 68 ve üzerinde 

puan alanların %90'ının otizm tanısı almış olduğu, 53 altı puan alanların %95'inin ise otizm 

tanısı almadığı ve bu puanın altında kalan bireylerin yüksek olasılıkla otizm tanısı 

almayacakları bilinmektedir. Bazı çalışmalarda önerilen kesme puanının çok yüksek olduğu 

belirtilmektedir. Kesme puanlarında gözlenen farklılıklar, ölçeğin uygulandığı kültürün 

özelliklerinden kaynaklanıyor olabilir. Eaves ve ark kesme puanını 53 olarak almışlar ve bu 

şekilde elde edilen duyarlılık %77, özgüllük %91 ve doğru sınıflama oranının (%80)  oldukça 

yeterli olduğunu bildirmişlerdir (18,20).  Duyarlılık, popülasyondaki otizme özgü özellikleri 

taşıyan kişileri taşımayanlardan ayırt etmeyi amaçlamaktadır. Özgüllük ise populasyonda 

otizme özgü özellikleri taşıyanların içinden sadece otizmi olanları  ayırt etmeyi sağlamaktadır. 

Bu test, tarama aracı olduğundan otizme özgü özellikleri taşıyan kişileri olabildiğince geniş 

bir aralıkta belirlemenin önemli olduğu düşünülmektedir. 53 ve üstü puan alan bu ara grup bu 

çalışmanın devamı olarak çocuk psikiyatrisinde ileri değerlendirmeye alınacaklardır.   

 

       Yılmaz ve ark.(20) yaptığı çalışmada,  otizmi olan ve olmayan grupları ODKL’nin ayırt 

edici olup olmadığı araştırmışlardır. 57 davranış tanımından  53’ünün otizm ile zeka geriliği 

gruplarını ayırt ettiğini saptamışlardır. Ayırt edici bulunmayan maddeler; 34: “gözlerine 

parlak bir ışık tutulduğunda genellikle gözlerini kırpmaz”,  41: “tuvalet eğitimine ilişkin 

sorunları vardır”, 54: ”çok zarar vericidir,oyuncaklarını ve ev eşyalarını kısa zamanda kırar”, 

56: “gün içinde kendiliğinden iletişimi başlatmak için kullandığı ifadelerin sayısı otuzu 

geçmez”dir.  Bu maddeler incelendiğinde hem otizm hem de ağır zeka geriliğinde karşılaşılan 

sorunlara işaret ettiği görülmüştür. Çalışmamızda yüksek olasıklı olgular ile < 54 puan altı 

alan olgularda  arasında  3 maddeyi  ortak olarak en sık gözlendi. Bu maddeler; 41: ” tuvalet 

eğitimine ilişkin sorunları vardır”, 45: ”yardımsız kendisi giyinemez”, 55: ”gelişimsel 

gecikme belirtileri 30. ayda ya da daha önce ortaya çıkmıştır” dı. Bu maddeler çalışmamızda 

hem WS’de beklenebilen davranışları, hem de otistik bozukluklarda görülebilen davranışlar 

olarak benzer oranda benzerlik taşıdığı düşünüldü. 

          

        Otistik bozukluk, erkek çocuklarda kız çocuklarına oranla 3-5 kez daha fazla 

görülmektedir (136,137,138). Yüksek olasılıklı otistik olan olguların 9’u (%52.9) erkek, 8’i 

(%47.1) kızdı. Fombonne’nun 1966-1998 yılları arasında otizm konusunda yayınlanmış 23 

makaleyi yeniden gözden geçirerek epidemiyolojik verileri incelelediği yazısında 3.8/1 olarak 

belirtilen erkek/kız oranı, çalışmamızda 1.2/1 idi. 54-67 puan alan gruptakiler eklenecek 

olursa erkek/kız oranı 1.3/1 olarak saptandı. 
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        WS gibi erken yaşta başlayan epileptik ensefalopilerin, bilişsel işlevlerde, dil ve davranış 

gelişiminde gerileme ya da yavaşlamaya neden olduğu bilinmektedir. Kayaalp ve ark.(156) 

yaptıkları çalışmada 214 WS’li hastaya ODKL’yi uygulamışlardır. Yaşı 6’dan büyük olan ve 

yüksek olasılıklı olan hastalar DSM-IV kriterlerine göre değerlendirilmiştir. Kriterlere uygun 

14 otistik hasta ve aynı yaşta ardışık olarak seçtikleri 14 otistik olmayan WS’li hastanın 

video-EEG’lerini incelemişlerdir. Hastaların  %60’ının kriptojenik WS olduğu saptanmıştır. 

%86 oranında ilk bir yaşta hipsaritmi tablosu görülmesi otistik hastalarda daha fazla 

gözlenmiştir. Bir yaşından önce hipsaritminin bilişsel fonksiyon ve davranış yetilerinde kalıcı 

hasar vermekte ve otizm için risk faktörü olduğu ileri sürülmüştür. Yüksek olasılıklı otistik 

saptanan olgularımızın 16’sında  spazmlarının  12 ay ve altında başladığı belirlendi. Bu düşük 

puan alan  WS olgularımızla karşılaştırıldığında istatiksel açıdan anlamsızdı. Ancak bir yaş 

altında hipsaritmi tablosu görülmesi  bilişsel, dil gelişimi, davranış yetilerinde bozulmanın 

daha belirgin olabileceğini gösterebilir. 

 

        Yüksek olasılıklı olarak otistik  olgular etiyolojik açıdan incelendiğinde kriptojenik 

grubu %5.9 (n:1), semptomatik grubu ise %94.1 (n:16) oranında olduğu görüldü. 

Semptomatik grupta perinatal nedenler ilk sırada yer alıyordu. Saemundsen’nin (151) 

çalışmasında otistik olguların %83’ü semptomatik gruptaydı (151). Bu sonuç literatür ile 

uyumlu bulundu.  

 

         Otistik hastaların %75’inde  mental  gerilik vardır (15). Gillberg  ve ark.’nın (95)  

mental geriliği olan hastaların % 27’sinde otistik bozukluk olduğunu saptamışlardır. En sık 

olan nöbet tiplerini; kompleks parsiyel, absans, miyoklonik ve tonik-klonik olarak 

belirlemişlerdir. Çalışmamızda psikomotor gerilik, WS olan olgularımızda  %86 oranında 

bulunurken,  yüksek olasılıklı otistik olanların hepsinde saptandı. Olgularımızda literatüre 

benzer şekilde psikomotor gerilik ile otizm arasında yüksek oranda birliktelik gösterildi, 

ancak otizm olmayan WS olguları ile kıyaslandığında istatistiksel anlamlılık saptanmadı. 

Yüksek olasılıklı otistik olguların tedaviye yanıt ve prognozlarının WS’de saptanan sonuçlara 

benzer olduğu görüldü.  

 

        Son yıllarda otizm ile yapılan çalışma sayısı çok artmış olmasına karşın WS-Otizm 

ili şkisini araştıran çalışma sayısı çok azdır. Bu konuda daha fazla çalışma yapılaralak risk 
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otizmdeki etiyolojik etkenlerin daha iyi tanımlanması, etiyolojik etkenlere dayalı daha işlevsel 

tanı sistemlerinin oluşmasına, hastalığın önlenmesine yönelik önemli katkılar sağlayacaktır. 

 

Sonuç; 

 

         WS’de otistik bozukluk göz ardı edilmeyecek kadar yüksek bir orandadır. Otizm  yaşam 

boyu süren bir bozukluk olması nedeniyle tedavinin tipi, kişinin yaşı ve gelişimine göre 

değişir. Otizmin tedavisi konusunda yapılan birçok çalışma sonucuna göre en iyi tedavinin 

eğitim olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle eğitime olabildiğince erken yaşta başlamak çok 

önemlidir. Bu nedenle West sendromlu olgular otistik bozukluk açısından izlemleri sırasında 

taranmalıdırlar. Yüksek olasıkılıklı ve sınırda bulunan olgular çocuk psikiyatristine 

yönlendirilmelidir. Bunların yanısıra otizme eşlik eden nörolojik hastalıklara ilişkin daha 

fazla çalışmalara gereksinim duyulmaktadır. 

 

         WS’li çocuğun zihinsel süreçlerin gelişimine yönelik araştırmalara ve zihinsel süreçleri 

geliştirecek uygun eğitim programlarına gereksinim vardır. WS’li çocuğun ihtiyacı olan her 

alanda yönlendirme yapabilecek ve özellikle fakültelerin Çocuk Nöroloji Bilim Dallarına 

bağlı “multidisipliner” merkezlere gereksinim bulunmaktadır. Böyle merkezlerde bulunan 

ekip ve yardımcıları ile çocuğun tıbbi bakımı, eğitimi ve rehabilitasyonu sağlanacaktır.  
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EKLER 

EK-A: 

 

OTİZM DAVRANI Ş KONTROL L İSTESİ KAYIT FORMU 

 

Adı Soyadı; 

Görüşme Tarihi;                                                              Görüşmeyi Yapan Dr;  

  

YÖNERGE: Çocuğu en iyi tanımlayan maddenin karşısındaki sayıyı daire içine alınız. 

 D
uyusal  

İlişki kurm
a  

B
ed

en 
ve 

nesn
e

 

kullanım
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D
il B

ece
rileri 

S
osya

l 
ve

 
öz 

 1- Kendi etrafında uzun süre döner                                                          4   

 2- Basit bir işi öğrenir fakat çabucak  unutur     2 

 3- Sosyal/çevresel uyaranlara çoğu zaman dikkat etmez  4    

 4- Basit emirleri bir kere söylendiğinde yerine getirmez (örn. otur, buraya 

gel, ayağa kalk) 

   1  

 5- Oyuncakları uygun şekilde  kullanmaz (örn. tekerlekleri döndürür)   2   

 6- Öğrenme sırasında görsel ayırt etmesi zayıftır (büyüklük, renk yada 

pozisyon gibi bir özelliğe takılır kalır) 

2     

 7- Sosyal gülümsemesi yoktur  2    

 8- Zamirleri ters kullanır (ben yerine sen)    3  

 9- Belirli nesneleri bırakmamak için ısrar eder   3   

10-İşitmiyor gibi görünür, bu nedenle bir işitme kaybı olduğu kuşkusu 

uyandırır 

3     

11-Konuşması detone ve aritmiktir    4  

12-Kendi kendine uzun süre sallanır   4   

13-Kendisine uzanıldığında kollarını uzatmaz (yada bebekken uzatmazdı)  2    
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14-Günlük programındaki/çevredeki değişikliklere aşırı  tepkiler verir     3 

15-Başka insanların arasındayken çağrıldığında kendi ismine tepki vermez 

(Ayşe, Can, Zeynep) 

   2  

16-Kendi etrafında dönme, parmak ucunda yürüme, el çırpma gibi 

davranışları keserek birden bağırır ve ani hareketler yapar 

  4   

17-Başka insanların yüz ifadelerine ve duygularına tepkisizdir  3    

18-“Evet” veya  “ben” sözcüklerini nadiren kullanır    2  

19-Gelişimin bir alanındaki özel yetenekleri zeka geriliği kuşkusunu dışlar 

niteliktedir        

    4 

20-Yer bildiren sözcükleri içeren basit emirleri yerine getirmez (örn. “topu 

kutunun üstüne koy” yada “topu kutunun içine koy”) 

   1  

21-Bazen yüksek bir sese sağır olduğunu düşündürürcesine “irkilme” tepkisi 

göstermez. 

3     

22-Ellerini amaçsızca sallar   4   

23-Büyük öfke nöbetleri yada sık sık küçük öfke nöbetleri geçirir     3 

24-Göz temasından aktif bir şekilde kaçınır  4    

25-Dokunulmaya yada tutulmaya  karşı koyar  4    

26-Bazen, çürükler, kesikler ve iğne yapılma gibi acı verici uyaranlara hiç 

tepki vermez 

3     

27-Gergin ve kucaklanılması güçtür (şimdi ya da bebekken)  3    

28-Kucaklandığında pelte gibidir (sarılmaz, tutunmaz)  2    

29-İstediği şeyleri göstererek elde eder    2  

30-Parmak uçlarında  yürür   2   

31-Başkalarını ısırarak, vurarak, tekmeleyerek incitir     2 

32-Cümleleri defalarca tekrarlar    3  

33-Oyun oynarken başka çocukları  taklit etmez  3    

34-Gözlerine parlak bir ışık tutulduğunda genellikle gözlerini kırpmaz 1     

35-Başını vurarak, ellerini ısırarak kendine zarar verir   3   

36-İhtiyaçlarının hemen yerine getirilmesini ister, bekleyemez      2 

37-İsmi söylenen beş nesneden daha fazlasını  işaret ederek gösteremez    1  

38-Hiç arkadaşlık ili şkisi geliştiremez  4    

39-Bir çok sese kulaklarını kapatır 4     

40-Sık sık nesneleri döndürür, çevirir ve çarpar   4   

41-Tuvalet eğitimine ilişkin sorunları vardır     1 

42-İsteklerini ve ihtiyaçlarını belirtmek için ya hiç konuşmaz ya da bir 

günde kendiliğinden kullandığı sözcük sayısı beşi geçmez. 

   2  
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43-Çoğunlukla korkar yada çok kaygılanır  3    

44-Gün ışığı karşısında gözlerini kısar, kaşlarını çatar ya da gözlerini kapatır 3     

45-Yardımsız kendisi giyinemez     1 

46-Sesleri yada sözcükleri sürekli tekrar eder    3  

47-Bakışları insanları “delip geçer”  4    

48-Başkalarının cümlelerini yada  ve sorularını tekrarlar    4  

49-Çoğunlukla çevresindekilerin ve tehlikeli durumların farkında değildir     2 

50-Cansız şeylerle oynamayı ve zaman geçirmeyi tercih eder     4 

51-Çevresindeki nesnelere dokunur, koklar ve/veya tadar.   3   

52-Yeni bir kişiyle karşılaştığında sıklıkla hiç bir görsel  tepki vermez 3     

53-Nesneleri sıralama gibi karmaşık ritüeller içine girer   4   

54-Çok zarar vericidir, oyuncaklarını ve ev eşyalarını kısa zamanda kırar   2   

55-Gelişimsel gecikme belirtileri 30. ayda ya da daha önce ortaya çıkmıştır.     1 

56-Gün içinde kendiliğinden, iletişimi başlatmak için kullandığı ifadelerin 

sayısı otuzu geçmez. 

   3  

57-Uzun süreler boşluğa bakar 4     
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