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Özet / Abstract

Türk Psikiyatri Dergisi 2009; 20(2):164-174

Amaç: Otizmin tanımlanmasından günümüze kadar geçen süre içinde otizmde gerek nöroanatomik bozuklukları, 
gerekse patofizyolojiyi araştırmaya yönelik çok sayıda yapısal ve işlevsel beyin görüntüleme çalışması yapılmıştır. 
Bu gözden geçirmenin amacı otizmde olası patofizyolojilerin açıklanmasına katkı sağlayan son yıllarda yapılan 
nörogörüntüleme çalışmalarının bütüncül bir bakış açısıyla derlenmesidir. 

Yöntem: Çalışma geriye dönük olarak kaynak taraması şeklinde yapılmıştır. Bu amaçla Pubmed’de otizm, otizm 
spektrum bozuklukları, nörogörüntüleme, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, fonksiyonel 
manyetik rezonans görüntüleme, manyetik rezonans spektroskopi, pozitron emisyon tomografi, tek foton emis-
yon bilgisayarlı tomografi ve difüzyon tensor görüntüleme anahtar kelimeleri kullanılarak 1997-2007 yılları arasın-
daki yayınlar taranmış, ulaşılabilen araştırmalar değerlendirme kapsamına alınmıştır. 

Bulgular: Yapısal beyin görüntüleme çalışmalarında başta frontal, temporal ve paryetal loblarda olmak üzere hem 
gri hem de beyaz cevher hacminde artışla, toplam beyin hacminde artış saptanmış ve bu bulgunun gelişimin er-
ken dönemlerinde nöron ağlarında oluşan yaygın bir bozukluğa işaret ettiği düşünülmüştür. İşlevsel beyin görün-
tüleme çalışmalarında ise dil ve sosyal biliş alanında işlev gösteren temporal lob ve amigdalada etkinlik farklılıkları 
saptanırken, arka kortikal alanlarda etkinlik artışı saptanmıştır. 

Sonuç: Klinik gözlemlerin ve görüntüleme çalışmaların sonuçlarının harmanlanmasıyla otizmin patofizyolojisini 
aydınlatmak amacıyla ortaya atılmış pek çok hipotez bulunmasına karşın, hastalığın nörobiyolojisine yönelik kesin 
bir çıkarım yapmak için erken görünmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Otizm, otizm spektrum bozuklukları, nörogörüntüleme, nörobiyoloji 

SUMMARY: Neuroimaging Findings in Au  sm: A Brief Review

Objective: Many structural and functional neuroimaging studies have investigated the neuroanatomical 
changes and possible pathophysiological pathways in autism. In this review the objective was to assess, with 
an integrative perspective, recent neuroimaging studies that have contributed to the explanation of the possible 
pathophysiological pathways in autism. 

Method: Relevant attainable studies published between 1997 and 2007 were included in this retrospective 
literature review. The PubMed search engine and the keywords, autism, autistic spectrum disorders, neuroimaging, 
computerized tomography, magnetic resonance imaging, functional magnetic resonance imaging, magnetic 
resonance spectroscopy, positron emission tomography, single photon emission computed tomography, and 
diffusion tensor imaging were used. 

Results: Structural neuroimaging studies reported an increase in total cerebral volume, both in grey and white 
matter, mostly in the frontal, temporal and parietal lobes. These global volumetric changes are suggested to 
indicate a diffuse disturbance in neural networks during early development. In functional neuroimaging studies, 
activation abnormalities were observed in the temporal lobes and amygdala, which are involved in language and 
social cognition. An increase in visual activity cortex was also reported. 

Conclusion: Clinical observations and results from neuroimaging studies were gathered to hypothize and explain 
the pathophysiology of autism. Yet, it is still very early to conclude with certainty the neurobiological process 
responsible for autism.
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GİRİŞ

Otizm, yaşamın erken dönemlerinde başlayan, yaşam 
boyu süren, sosyal ilişkiler, iletişim ve davranış alanla-
rında sorunlar ile bilişsel gelişmede gecikme ve sapmayla 
belirli, nöropsikiyatrik bir bozukluktur. Otizmin ailesel 
ve çevresel etmenlerden kaynaklanan bir bozukluk ola-
rak tanımlanmasından günümüze kadar geçen yarım 
yüzyıllık süre içinde otizme zeka geriliğinin, epileptik 
bozuklukların ve EEG anormalliklerinin sıklıkla eşlik 
ettiği anlaşılmıştır (Eigsti ve Shapiro 2003). Genetik 
çalışmaların yaygınlaşması ve beyin anatomisi, fizyoloji-
si, histolojisi ve işlevleri alanında yapılan çalışmalar, bu 
karmaşık sendromun nörobiyolojik bir bozukluk oldu-
ğu yönünde önemli veriler sağlamıştır (Lainhart 2006). 
Elde edilen tüm verilere karşın otizme yol açan beyin 
bölgelerinin ve düzeneklerinin saptanabildiğini söyle-
mek olası değildir. 

Kanner’in otizmi tanımlamasından günümüze kadar 
geçen süre içinde otizmde nöroanatomik bozuklukları 
araştırmaya yönelik çok sayıda yapısal ve işlevsel beyin 
görüntüleme çalışması yapılmıştır. Görüntüleme çalış-
maları, otizmin gerek nöroanatomisini gerekse pato-
fizyolojisini açıklama çabaları açısından önemli ve yol 
göstericidir. Ancak otizmde nörogörüntüleme çalışma-
larını değerlendirirken pek çok farklı çalışma deseninin 
ve sonucunun olduğu, bu sonuçların farklı patofizyo-
lojik mekanizmalarla açıklanmaya çalışıldığı göz önün-
de bulundurulmalı ve nörogörüntüleme çalışmalarının 
sonuçları bütüncül olarak değerlendirilmelidir. Bu göz-
den geçirmenin amacı otizmde olası patofizyolojilerin 
açıklanmasına katkı sağlayan son yıllarda yapılan nöro-
görüntüleme çalışmalarının bütüncül bir bakış açısıyla 
derlenmesidir. Bu amaçla Pubmed otizm, otizm spek-
trum bozuklukları, nörogörüntüleme, bilgisayarlı to-
mografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRG), 
fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRG), 
manyetik rezonans spektroskopi (MRS), pozitron emis-
yon tomografi (PET), tek foton emisyon bilgisayarlı 
tomografi (SPECT) ve difüzyon tensor görüntüleme 
(DTG) anahtar kelimeleri kullanılarak taranmıştır. 
Öncelikli olarak son 10 yıldaki yeni gelişmelerin der-
lenmesi amaçlandığından 1997-2007 yılları arasındaki 
araştırma yazıları taranarak, kontrol grubu olan, ör-
neklemi homojen ve geniş olan, örneklem ve kontrol 
grubu arasında mümkün olduğunca eşleştirme yapılmış 
olan ya da alanda öncü çalışma olması nedeniyle önem 
kazanmış olan çalışmalar derlemeye dahil edilmiştir. 
Türkiye’de yapılan çalışmalarda Pubmed dışı arama mo-
torlarında aranarak ulaşılan çalışmalar ve Türkiye verile-
ri derlemeye eklenmiştir. 

OTİZMDE YAPISAL BEYİN GÖRÜNTÜLEMESİ

Otizmi olan çocuklarda baş çevresi büyüklüğünün 
sık saptanan bir bulgu olması yapısal beyin görüntüleme 
çalışmalarının ilk çıkış noktası olmuştur (Courchesne ve 
ark. 2004). Türkiye’de otizmi olan 40 çocuğun EEG, 
BT ve MRG ile değerlendirildiği bir çalışmada, değer-
lendirilen çocukların %53’ünde EEG anormallikleri, 
%22’sinde BT ile ve %24’ünde MRG ile kraniyal pa-
tolojiler saptanmıştır (Yorbık ve ark. 2001). Baş çevresi 
ölçüm çalışmaları ve ölümardı çalışmaların bulguları 
ışığında yapısal beyin görüntüleme çalışmalarında ön-
celikle toplam beyin hacmine odaklanılmış, daha sonra 
hacim artışının beynin hangi yapılarından kaynaklan-
dığını bulmak amacıyla beynin alt bölümleri tek tek 
incelenmeye başlamıştır. Otizmde yapısal beyin görün-
tüleme çalışmaları ve temel bulguları Tablo 1’de özet-
lenmiştir. 

Toplam beyin hacmi

Kanner’in otizmi tanımladığı ilk zamanlardan beri 
otistik çocuklarda baş çevresinin büyük olduğu gözlen-
miş, görüntüleme çalışmalarında ve ölümardı çalışma-
larda beyin hacminin büyük olduğu  sıkça saptanmıştır 
(Courchesne ve ark. 2004). Bolton ve arkadaşlarının 
2001 yılında yaptıkları vaka kontrollü kohort çalışma-
sında 5-12. aylarda makrosefalisi olan erkek bebeklerin 
1 yaşından sonra otizm tanısı alma olasılıkları normal 
baş çevresine sahip bebeklere göre 5 kat fazla saptanmış-
tır. Çocukluk yaş grubunda baş çevresi büyüklüğünün 
hem normal hem de otizmi olan bireylerde beyin hacmi 
ile ilişkili olduğu beyin görüntüleme çalışmalarında gös-
terilmiştir (Bartholomeusz ark. 2002). Bu nedenle, hem 
baş çevresi hem de görüntüleme yöntemleri ile yapılan 
beyin hacmi çalışmaları toplam beyin hacmi konusunda 
bilgi kaynağı olarak kullanılmaktadır. 

Baş çevresi takip çalışmalarında, otistik çocukların 
doğumda baş çevreleri normal sınırlar içindeyken 1 yaşa 
doğru baş çevresi büyüme hızında artış, %14-30’unda 
1 yaşa doğru gelişen ve makrosefali (>97P) boyutları-
na ulaşan baş çevresi büyüklüğü, %20-95’inde ise nor-
mal kontrollerle karşılaştırıldığında ortalama %10 daha 
büyük baş çevresi olduğu görülmüştür. Bu bulguların 
sonradan gelişen frontal korteks gibi yüksek işlevlerle il-
gili bölgelerdeki gelişim bozukluğuna işaret edebileceği 
düşünülmektedir (Courchesne ve ark. 2001; Fidler ve 
ark. 2000; Miles ve ark. 2000). Bebeklik döneminden 
sonra baş çevresindeki hızlı büyüme giderek yavaşla-
makta, hatta normal gelişen çocukların baş çevresi bü-
yüme hızının altına düşmektedir. Baş çevresi büyüklüğü 
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ve büyüme hızı çocukluk dönemi ile birlikte otizmdeki 
anlamlı farklılığını yitirmektedir. Ergenlik ve erişkinlik 
dönemlerinde baş çevresi ve beyin hacimleri açısından 
otizmde belirgin farklar görülmemektedir (Lainhart ve 
ark. 1997; Bolton ve ark. 2001). Özgün bir bulgu ol-
mamasına karşın, baş çevresi büyüme hızındaki artışın 
klinik belirtilerden önce başlıyor olması dikkat çekicidir. 
Ancak baş çevresi büyüme hızındaki artışın beyin gelişi-
mi ya da hastalığın patofizyolojisindeki yeri, hastalığın 
birincil nedeni mi olduğu, yoksa patolojiye ikincil mi 

geliştiği halen yanıt bekleyen sorulardır. Diğer yandan, 
bu sonuçlar değerlendirilirken, yaşamın ilk yıllarında baş 
çevresinin ve beyin hacminin pek çok farklı genetik ve 
çevresel faktörden de etkileneceği de akılda tutulmalıdır. 

Sonraki dönemlerde yapılan beyin görüntüleme çalış-
malarda doğumda normal olan toplam beyin hacminin, 
2-4 yaşları arasında kortikal beyaz ve gri cevherde olmak 
üzere arttığı, normal kontrollere göre ortalama %6-10 
büyük olduğu, ancak ilerleyen yaşlarda (6-16 yaş) hacim 
artış hızında azalma hatta duraklama ile hem gri hem 

TABLO 1. Yapısal Beyin Görüntüleme Çalışmaları.

Çalışma Otizm grubu Kontrol grubu Yöntem Temel bulgular

Filipek ve ark. 1992 22 otizm
15 gelişimsel dil bozukluğu

10 MR
6-10 yaş

24 SK
6-10 yaş

MRG
1.5T

3-4 mm

TBH sıralaması 
otizm>dil bzk>kontrol>MR

Courchesne ve ark. 1994 50 otizm
41 erkek
16.5 yaş

27 MR, 23 NZ

53 SK
43 erkek

17 yaş
NZ

MRG
1.5T

5 mm

Serebellar vermislerde hipoplazi ve hi-
perplazi görülen alt tipler

Hashimoto ve ark.  1995 102 otizm
76 erkek

6.1+4.7 yaş

112 SK
65 erkek

7.1+5.4 yaş

MRG
0.5-1.5T
5-7 mm

Azalmış toplam beyin sapı hacmi
Azalmış pons, orta beyin, medulla ob-
langata ve arka vermis lobülleri VI ve VII 
hacmi

Piven  ve ark. 1997 35 otizm
26 erkek

18.0+4.5yaş, NZ

36 SK
20 erkek

20.2+3.8 yaş

MRG
1.5T

1.5 mm

Toplam serebellar hacim ve vermis ha-
cimlerinde fark yok

Aylward  ve ark. 1999 14 erkek otizm 
NZ

11-37 yaş

22 erkek SK 
yaş-zeka eşlenmiş

MRG
1.5T

1.5 mm

Otizmde iki taraflı azalmış amigdala ve 
hipokampus hacimleri

Chugani  ve ark. 1999 9 otizm 5 sağlıklı kardeş MRS
1.5T

3 mm

Serebellar  NAA düzeyinde azalma

Sears  ve ark. 1999 13 otizm erkek
27.7+10.7 yaş 

NZ

25 kontrol
18-47 yaş

zeka eşlenmiş

MRG
1.5T

3 mm

Artmış kaudat çekirdek hacmi

Howard  ve ark. 2000 10 erkek
otizm

NZ
15-40 yaş

10 erkek SK
yaş-zeka eşlenmiş

MRG
1.5T

1.6 mm

Otizmde iki taraflı artmış amigdala hac-
mi, hipokampal ve parahipkampal hacim 
farkı yok

Courchesne ve ark. 2001 60 erkek OSB
6.2+3.5 yaş
(2-16 yaş)

52 SK erkek
2-16yaş

MRG
1.5T

3-4 mm

2-4 yaşları arasındaki otistiklerde serebral 
gri ve beyaz cevherde artış, artmış TBH, 
serebellar hemisfer ve vermislerde hacim 
azalması

Rojas  ve ark. 2002 15 otizm
13 erkek

NZ
29.9+9.0 yaş

15 SK 
13 erkek

NZ 
30.4+9.3 yaş

MRG
1.5T

1.7 mm

Azalmış sol planum temporale hacmi

Aylward  ve ark. 2002 14 erkek OSB
20.5+1.8 yaş 

14 SK erkek
20.3+1.7 yaş 

MRG
1.5T

1.5 mm

TBH  fark yok
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de beyaz cevher hacminin kontrollerle benzer boyutlara 
geldiği gözlenmiştir (Aylward ve ark. 2002; Courchesne 
ve ark. 2004 ve 2005; Sparks ve ark. 2002). Otizmde 
toplam beyin hacmi konusundaki veriler çoğunlukla 
farklı yaş gruplarının kesitsel olarak değerlendirilmesin-
den derlenmiştir. Yazında bebeklik döneminden erişkin-
lik dönemine dek izlenmiş örneklemlerde beyin hacmi 
takip çalışmalarına ihtiyaç olduğu görülmektedir.  

Toplam beyin hacimlerini çocukluk çağındaki farklı 
gelişimsel hastalıklarda ya da yaygın gelişimsel bozuk-
lukların farklı alt tiplerinde karşılaştıran çalışmalar da 
yapılmıştır. Yaygın gelişimsel bozukluklarda yapılan ilk 
yapısal MRG çalışmalarından birinde çocuklarda toplam 
beyin hacmi sırası büyükten küçüğe doğru yüksek işlevli 
otizm, düşük işlevli otizm, gelişimsel dil bozuklukları, 
normal kontrol ve mental retardasyon grupları olarak 

TABLO 1’in Devamı.

Çalışma Otizm grubu Kontrol grubu Yöntem Temel bulgular

Sparks  ve ark. 
2002

45 otizm+AYGB
38 erkek

NZ
3.9+0.4 yaş

26 SK
14 MR kontrol

3.9+0.5 yaş

MRG
1.5T

1.5-2 mm

Otizmde en çok frontal ve temporal loblarda ol-
mak üzere artmış TBH
Otizmde serebellar hacimlarde fark yok
MR’de azalmış serebellar hacim
Amigdala hacmi otizm>AYGB>normal kontrol
Hipokampal hacimlarde fark yok

Carper  ve ark. 
2002

38 erkek
otizm

NZ+MR
5.7+2.2 yaş

39 SK erkek 
NZ

6.5+2.5 yaş

MRG
1.5T

3 mm

Frontal ve paryatal beyaz cevher,
frontal ve temporal gri cevher hacminde artış

Levitt  ve ark. 
2003

21 erkek
AYGB

NZ 
10.7+3.1 yaş

20 SK
11.3+ 2.9 yaş

MRG
1.5T

1.2 mm
kortikal sulkal haritalama

İki taraflı üst frontal sulkus, sağ Sylvian fissure, üst 
temporal sulkus, sol alt frontal sulkusta kayma

Herbert  ve ark. 
2003

17 erkek OSB
7-11 yaş

15 SK erkek
7-11 yaş

MRG
1.5T

3 mm

Artmış TBH
Artmış beyaz cevher hacmi
Azalmış hipokampus amigdala hacmi
Talamus hacminde farklılık yok

Barnea-Goraly  ve 
ark. 2004

7 erkek
otizm

NZ 
14.2+6.3 yaş

9 SK 
14.4+6.2 yaş

Difüzyon MRG
3T

3 mm

Medyal ve dorsolateral prefrontal korteks, tempo-
roparyetal bileşke ve korpus kallozum ön bölgesin-
de beyaz cevher difüzyon örüntülerinde bozukluk

Waiter ve ark. 
2004

16 erkek
otizm+AS

15.4+2.2 yaş
NZ

16 SK erkek
15.5+1.6 yaş

NZ

MRG
1.5T

1.6 mm

Sağ fuziform girus, sağ temporo-oksipital alan, sol 
medyal frontal korteks gri cevher hacimlerinde 
artma

Waiter  ve ark. 
2005

15 erkek
otizm+AS

15.2+2.2 yaş
NZ

16 SK erkek
15.5+1.6 yaş

NZ

MRG
1.5T

1.6 mm

Korpus kallozumve sağ fronto-temporal beyaz cev-
her hacimlerinde azalma

Keller  ve ark. 
2007

34 erkek
otizm

18.9+7.3 yaş 
NZ 

31 SK 
18.9+6.2 yaş

Difüzyon MRG
3T

3 mm

Korpus kallozum difüzyon örüntüsünde bozukluk

Bashat  ve ark. 
2007

7 otizm erkek
1.8-3.3 yaş

18 SK erkek
4ay-23 yaş

Difüzyon MRG
1.5T

3 mm

Sol hemisfer frontal lobda belirgin difüzyon örün-
tüsünde bozukluk

DeVito  ve ark. 
2007

26 erkek
otizm

9.8+3.2 yaş

29 SK erkek 
11.1+2.4 yaş

MRS
3T

3 mm

Serebral korteks ve serebellumda yaygın olarak 
düşük NAA ve kreatin seviyeleri

Tsatsanis  ve ark. 
2003

12 otizm erkek
21.0+10.4 yaş 

NZ

12 SK
18.1+6.3 yaş 

zeka eşlenmiş

MRG
1.5T

1.2 mm

Artmış TBH olan hastalarda azalmış talamus hac-
mi

MRG: Manyetik Rezonans Görüntüleme, T: Tesla, NZ: Normal Zeka, MR: Mental Retardasyon, SK: Sağlıklı Kontrol, TBH: Toplam Beyin Hacmi, AYGB: Atipk Yaygın 
Gelişimsel Bozukluk, OSB: Otistik Spektrum Bozukluğu , AS: Asperger Sendromu, NAA: N Asetil Aspartat.
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saptanmıştır (Filipek ve ark. 1992). 2003 yılında yapılan 
bir çalışmada, otizmi ve başka türlü adlandırılamayan 
yaygın gelişimsel bozukluğu olan çocukların baş çevresi 
büyüme hızları 0-2 yaşları arasında karşılaştırıldığında 
otizmi olanların 6-14. aylar arasında baş çevrelerinin 
daha hızlı büyüdüğü gösterilmiş ve baş çevresinde daha 
hızlı büyümenin daha ağır hastalık tablosuyla ilişkili ola-
bileceği tartışılmıştır. (Courchesne ve ark. 2003). 

Artmış toplam beyin hacmine karşın beyin meta-
bolizmasının ne durumda olduğu teknik gelişmeler 
doğrultusunda ancak son on yıldır araştırılmaya baş-
lanmıştır. 3-4 yaşlarında toplam beyin hacminde artış 
bulgusu olan otistik çocuklarda yapılan MRS çalışma-
larında hacim artışına karşın serebral kortekste N-asetil 
aspartat (NAA), kreatin ve miyoinositol düzeyleri düşük 
saptanmıştır. Artmış hacme karşın, çoğunlukla nöron 
gövdeleri ve aksonlarda bulunan bu metabolitlerin azal-
ması çelişkili görünse de, nöronlardan çok glial hücreler, 
dendrit ve sinapsların toplam beyin hacmini arttırması, 
aksodendritik budanma, programlanmış hücre ölümü, 
ve nöroinflamasyon gibi farklı mekanizmalarla açıklan-
maya çalışılmıştır (Freidman ve ark. 2003).

Ölümardı çalışmalarda  çocuk yaş grubunda beynin 
bazı bölgelerindeki nöronlarda hacimce büyüklük ve 
yaşın ilerlemesiyle nöronlarda hacimce küçülme, sayıca 

azalma olduğu bildirilmiş, bunların beyin hacim deği-
şikliğinin altında yatan patofizyolojik süreç olduğu iddia 
edilmiştir (Courchesne ve ark. 2004). Beyin hacminde-
ki artış bulgusu, dendritik dallanma, yeni sinaps yapımı 
ve aksonal miyelinizasyonda artış, ardından dendritik 
ve sinaptik budanmada azalma sonucunda karmaşık ve 
hedefe yönelik olmayan ağların gelişmesi,  çok sayıda, 
ancak normalden küçük olan ve sık yerleşmiş nöronların 
varlığı gibi patogenez ile ilgili farklı hipotezlerin ortaya 
atılmasına neden olmuştur. 

Gri ve beyaz cevher değişiklikleri 

Hacim artışının dağılımına bakıldığında gri cevherde 
%18’e, beyaz cevherde ise %38’e varan artışlar bildiril-
miştir (Courchesne ve ark. 2001; Herbert ve ark. 2003). 
Büyüme hızının yavaşlayarak beyin hacminin normal 
kontrollerle benzer boyutlara yaklaştığı ergenlik döne-
minde hem gri hem de beyaz cevher hacim artış hızında 
azalma tespit edilmiştir. Gri ve beyaz cevherin hacim 
artış hızındaki azalmaya bakıldığında ise beyaz cevher 
artış hızının daha fazla azaldığı görülmüştür (Lainhart 
2006). Beyaz ve gri cevher miktarının farklı bölgelere 
göre dağılımına bakıldığında ise sonuçlar çelişkili ol-
makla birlikte, ergen otistiklerde sağ fronto-temporal ve 
fronto-oksipital bölgelerde beyaz cevherde görece daha 

TABLO 2. Dinlenme Sırasında İşlevsel Beyin Görüntüleme Çalışmaları.

Çalışma Otizm grubu Kontrol grubu Yöntem Temel bulgular

Zilbovicius  ve ark. 1995 5 erkek otizm

MR

izlem 

(2-4;6-7 yaş)

5 MR

izlem 

(2-4;6-7 yaş)

SPECT 

(xenon)

Otizm grubunda 2-4 yaşlarında ge-

çici frontal hipoperfüzyon

Chungi  ve ark. 1996 14 erkek otizm

1-5 yaş

14 erkek 

1-5 yaş

PET Bitemporal hipometabolizma

Chungi  ve ark. 1996 8 otizm

7 erkek

6.6 yaş

Sağlıklı hemcins kardeşler

9.9 yaş

PET

alpha-[11C]metil-L-trip-

tofan

Erkek otistiklerde dentatotalamo-

kortikal yollarda bölgesel serotonin 

sentezinde artma

Ohnishi  ve ark. 2000 23 erkek otizm

2.4-13 yaş

26 MR erkek

3.4-12 yaş

SPECT Bitemporal hipoperfüzyon

Kaya ve ark. 2002 18 otizm

14 erkek

6.1 yaş

11 sağlıklı kontrol

6 erkek

6.5 yaş

SPECT Frontal, fronto-temporal, temporal 

ve temporo-oksipital hipoperfüz-

yon

Özdemir 2004 6 otizm 

6-12 yaş

Yok SPECT Risperidon tedavisi ile prefrontal 

kan akımında artma

Gendry Meresse  ve ark. 

2005

45 otizm erkek

çocuk yaş grubu

Yok SPECT Üst temporal bölge hipoperfüzyo-

nu, hipoperfüzyon ve otizm belirti-

leri arasında korelasyon 

MR: Mental Retardasyon, SPECT: Tek Foton Emisyon Bilgisayarlı Tomografi, PET: Pozitron Emisyon Tomografi.
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fazla azalma, frontostriatal ve serebellar bölgelerde ise gri 
cevherde görece daha fazla azalma olduğu bildirilmekte-
dir (Waiter ve ark. 2004, 2005). Beyin yüzey anatomisi 
hakkında bilgi veren bir kortikal sulkal haritalama ça-
lışmasında ise frontal ve temporal bölgelerdeki major 
sulkuslarda kaymalar tespit edilmiş ve bu bulguların 
kortikal gelişimdeki duraklamaya işaret edebilecekleri 
düşünülmüştür (Levitt ve ark. 2003). 

Beyaz cevher bütünlüğünün çalışılmasına olanak 
sağlayan DTG  çalışmaları, otizmde beynin birbirine 
uzak bölgeleri arasındaki bağlantılarda azalma, birbi-
rine yakın bölgeleri arasındaki bağlantılarda ise artma 
hipotezleri nedeniyle ilgi görmektedir. Otizmde yapılan 
ilk DTG çalışmasında medyal ve dorsolateral prefrontal 
korteks, temporoparyetal bileşke ve korpus kallozum 
ön bölgesinde beyaz cevher difüzyon örüntülerinde bo-
zukluklar saptanmıştır (Barnea-Goraly ark. 2004). Son 
1 yılda yapılan çalışmalarda ise korpus kallozumda ve 
frontal lobda  beyaz cevher difüzyon örüntülerinde bo-
zukluklar bildirilmiştir (Keller ve ark. 2007; Bashat ve 
ark. 2007).

Serebral korteks

Toplam beyin hacmindeki artış bulgusu ışığında 
yapısal görüntüleme çalışmalarında hacim artışının 
temelde beynin hangi bölgelerinden kaynaklandığı 
anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla beynin farklı böl-
gelerinin hacimleri toplam beyin hacmine göre düzelti-
lerek normal kontrollerle karşılaştırılmıştır. Temel bulgu 
hacim artışının serebral korteks, serebellum ve limbik 
yapılardaki beyaz ve gri cevher artışına bağlı olduğu yö-
nündedir. Beynin farklı lobları karşılaştırıldığında ha-
cim artışı sırasıyla en çok frontal, temporal ve paryetal 
loblarda dikkat çekmiştir (Carper ve ark. 2002; Carper 
ve Courchesne 2000; Sparks ve ark. 2002). En yüksek 
hacim artışının saptandığı frontal lobu detaylı olarak 
inceleyen çalışmalarda ise özellikle dorsolateral prefron-
tal korteks ve ön singulat korteksinde içinde bulundu-
ğu medyal frontal kortekste hacim artışı saptanmıştır 
(Carper ve ark. 2002; Carper ve Courchesne 2005).

MRS çalışmalarında ise hacim artışına karşın sereb-
ral korteks ve serebellumda yaygın olarak düşük NAA 
ve kreatin seviyeleri tespit edilmiştir (DeVito ve ark. 
2007). 

Limbik yapılar

Özellikle amigdala ve hipokampus başta olmak üzere 
temporal lobu etkileyen patolojik olayların otizme ben-
zer belirtilerin gelişimi ile ilgili olduğu düşünülmektedir. 

Otopsi çalışmalarında bu bölgelerde hacimce küçük ve 
sık yerleşimli nöronlar tekrarlayan bulgular arasında yer 
almaktadır (Bauman ve Kemper 2005). Yapısal MRG 
çalışmalarında özellikle yüksek işlevli otistiklerde sık-
lıkla amigdala hacminde iki taraflı artışlar gösterilmiş-
tir (Howard ve ark. 2000). Ancak normal ya da azalmış 
amigdala hacmi bildiren çalışmalar da yazında dikkat 
çekici sayıdadır (Eigsti ve Shapiro, 2003). Sparks ve ark. 
(2002)’nın otizm ve başka türlü adlandırılamayan yay-
gın gelişimsel bozukluğu karşılaştırdığı çalışmada otistik 
grupta amigdala hacim artışı daha fazla bulunmuş, bu 
sonuç amigdala hacim artışının hastalık şiddeti ile iliş-
kili olabileceği ihtimalini akla getirmiştir. Erişkin otistik 
hastalarda hipokampal hacimler ise azalmış (Aylward ve 
ark. 1999) ya da normal (Sparks ve ark. 2002) olarak 
bildirilmektedir. Alıcı (receptive) konuşma alanı olması 
nedeniyle temporal lobun üst tarafında yerleşmiş olan 
planum temporale de çalışılan alanlarda biri olmuştur. 
Bu alanın normalde konuşma merkezinin olduğu he-
misferde asimetrik olarak büyük olması beklenir, ancak 
yapılan çalışmalarda otizmde bu asimetri saptanama-
maktadır ve hatta bir çalışmada ters asimetri saptanmış-
tır (Rojas ve ark. 2002). Bu bulgu otizmde erken geli-
şimsel bozukluğun bir işareti olarak kabul edilmekte ve 
otizmdeki dil bozukluklarının altında yatan patolojiden 
sorumlu olabileceği düşünülmektedir. 

Serebellum

Ölümardı çalışmalarda en çok tekrarlanan bulgular-
dan biri serebellumda purkinje hücrelerinde azalmadır. 
Görüntüleme çalışmalarında ise, serebellum hemis-
ferleri ve arka vermis lobülleri VI ve VII’de (üst arka 
vermis, dekliv, folyum ve tüber) hacimce azalma sap-
tayan çalışmaların yanı sıra (Hashimoto ve ark. 1995; 
Courchesne ve ark. 2001), değişiklik saptamayan  ya 
da hacim artışı saptayan çalışmalar da bulunmaktadır 
(Sparks ve ark. 2002). Bu sonuçlarla ilgili olarak otistik 
bozukluğun serebellum patolojisi yönünden iki farklı alt 
tipinin olabileceği (Courchesne ve ark. 1994), bu fark-
lı sonuçların otizmden değil örneklemlerin farklı zeka 
düzeylerinden kaynaklanmış olabileceği, otizmin daha 
çok azalmış serebellum hacmi, mental retardasyonun ise 
artmış serebellum hacmi ile ilişkili olabileceği (Piven ve 
ark. 1997) öne sürülmüş, serebellumun temel patoloji-
den en çok etkilenen yerlerden biri olduğu belirtilmiştir. 
Ayrıca frontal lob hacminde artış ile serebellum hacmin-
de azalmanın ilişkili olabileceği, serebellumda azalmış 
olan purkinje hücrelerinin yeterince önleyici (inhibitör) 
sinyal gönderememesinin, serebellumdan çıkan uyarıcı 
(eksitatör) sinyallerin artmasının frontal büyüme ile iliş-
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kili olabileceği iddia edilmiştir (Courchesne ark. 2004). 
Allen ve Courchesne (2003) serebellum tarafından dü-
zenlenen, birbirini izleyen olaylar arasında yordayıcı 
ilişkileri öğrenme becerisinin otizmde hacim kaybına 
paralel olarak bozulmuş olabileceğini vurgulamışlardır. 
MRS kullanılarak yapılan bir çalışmada da serebellum-
da NAA düzeyinde azalma saptanmıştır (Chugani ve 
ark. 1999a). Arka fossadaki diğer yapılar ile ilgili çalış-
ma sonuçları da serebelluma benzer nitelikte çoğunlukla 
hacim azalması bildirmektedir. 

Bazal gangliyonlar ve talamus

Son 10 yıla kadar bazal gangliyonlarda hem görün-
tüleme hem de otopsi çalışmalarında hacim ve nöron 
sayısında daha sıklıkla azalmadan bahsedilmekteydi 
(Sears ve ark. 1999). Ancak son dönemde yapılan ça-
lışmalarda bazal gangliyonların farklı kısımlarının daha 
detaylı incelenmesiyle farklı sonuçlar da elde edilmeye 
başlanmıştır. Kaudat çekirdek hacminde artış olduğuna 
ve bu artışın stereotipik belirtilerle ilişkisine işaret eden 
sonuçlar bildirilmiştir (Sears ve ark. 1999). Otizmde 
talamus hacminde daha önce herhangi bir farklılık sap-
tanmamış olmasına karşın (Herbert ve ark. 2003), ya-
kın dönemde yapılan bir çalışmada yüksek işlevli erkek 
hastalarda toplam beyin hacmine göre düzeltildiğinde 
talamus hacminde azalma gösterilmiştir (Tsatsanis ve 
ark. 2003).

OTİZMDE İŞLEVSEL BEYİN GÖRÜNTÜLEMESİ

İşlevsel beyin görüntüleme teknikleri ile dinlenme 
sırasında ya da belirli duyusal, motor ve bilişsel görev-
ler sırasında beyin metabolizmasının gözlemlenebilme-
si otizm patofizyolojisinin aydınlatılması yolunda yeni 
olanaklar sağlamıştır. Ancak yapısal beyin görüntüleme 
çalışmalarındaki kısıtlılıklar işlevsel çalışmalarda artarak 
devam etmiştir. Farklı görevler sırasında farklı teknik-
lerle görüntüleme, görev içeren çalışmaların çoğunlukla 
yüksek işlevli otizm ve Asperger Sendromu olan ergen 
ve erişkinlerle yapılabilmesi gibi pek çok desen farklılığı 
nedeniyle farklı sonuç ve hipotezler karşımıza çıkmak-
tadır. 

Dinlenme sırasında işlevsel beyin görüntülemesi 

Otizmi olan çocuklarda EEG bozukluklarına sık 
rastlanması magnetoensefalografi (MEG) çalışmalarını 
başlatmıştır. EEG ile otizm ve başka türlü adlandırlama-
yan YGB olan çocuklarda %68 oranında epileptiform 
aktivite saptanırken eş zamanlı çekilen MEG ile %82 
oranında epileptiform aktivite saptanmıştır, özellikle sağ 

frontal lobda etkinlik artışı gözlenmiştir (Lewine ve ark. 
1999). 

Diğer işlevsel beyin görüntüleme çalışmalarının ak-
sine, SPECT çalışmalarında düşük işlevli otistik çocuk-
larla daha çok çalışılmıştır. Yüksek çözünürlüklü SPECT 
cihazları ile bağımsız gruplar tarafından tekrarlanan en 
önemli sonuç her iki temporal lobda bölgesel beyin kan 
akımında azalmadır (Gendry Meresse ve ark. 2005; 
Ohnishi ve ark. 2000). Bu bulgunun ışığında otizmde 
temporal lob işlev bozukluğunun patofizyolojide temel 
olduğu hipotezi taraftar toplamıştır. Alıcı konuşma mer-
kezinin ve işitme merkezinin bulunması, fronto-parye-
tal ve limbik yapılarla yoğun bağlantılarının bulunması, 
temporal lob patolojilerinde otistik belirtilerin gözlem-
lenmesi nedeniyle temporal lobun otizm patofizyoloji-
sinde temel merkez olabileceği düşünülmüştür (Eigsti 
ve Shapiro 2003). Türkiye’de yaşları açısından eşlenmiş 
18 otistik çocuk ve 11 sağlıklı kontrol kullanılarak ya-
pılan bir SPECT çalışmasında otizm grubunda frontal, 
fronto-temporal, temporal ve temporo-oksipital alan-
larda beyin kan akımında azalma saptanmıştır (Kaya ve 
ark. 2002).

Beş düşük fonksiyonlu otistik çocukla yapılan bir 
SPECT çalışmasında 2-4 yaşlarında frontal lobda azal-
mış bölgesel beyin kan akımı saptanırken, aynı çocuk-
lar 6-7 yaşlarında tekrar değerlendirildiklerinde kontrol 
grubuna göre herhangi bir farklılık saptanmamıştır. Bu 
sonuç nesne sürekliliği, yürütücü işlevler ve zihin kura-
mı işlevleri gibi yüksek bilişsel işlevlerden sorumlu olan 
frontal lobun gelişiminde gecikme olarak yorumlan-
mıştır (Zilbovicius ve ark. 1995). Türkiye’de düşük ve 
yüksek fonksiyonlu otizmi olan ilkokul çağında 11’er 
çocuğun karşılaştırıldığı bir SPECT çalışmasında 2 
grup arasında bölgesel kan akımı değerlerinin frontal ve 
paryatal bölgelerde farklı asimetri değerleri aldığı görül-
müştür (Erman 1997). 6-12 yaşları arasında otizmi olan 
6 çocuğun değerlendirildiği bir çalışmada, risperidon 
tedavisi öncesi beynin her iki tarafında medyal tempo-
ral ve prefrontal alanda kan akımının azaldığı ve tedavi 
sonrasında prefrontal bölge kan akımının arttığı bulun-
muştur (Özdemir 2004). 

Dinlenme sırasında otistik bireylerde yapılan PET 
çalışmalarında ise  kontrollere göre metabolik hızda fark 
olmadığını bildiren çalışmaların yanı sıra artma veya 
azalma olduğunu bildiren pek çok farklı sonuçla karşı-
laşılmaktadır (Boddaert ve Zilbovicius, 2002). Ancak 
yüksek işlevli hastalarda yapılan iki çalışmada düşük iş-
levli hastalarla yapılan SPECT çalışmalarının sonuçları-
na paralel olarak, her iki temporal lob metabolizmasında 
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azalma bildirilmiştir  (Chungi ve ark. 1996; Zilbovicius 
ve ark. 2000). 

Otizmde patofizyolojinin nörotransmitter (NT) 
düzeyinde araştırılmaya başlamasını takiben, tek bir 
NT sisteminin tüm patolojiden sorumlu olamayacağı 
düşünülmekle birlikte, otistik hastalarda PET yöntemi 
ile serotonerjik sistem incelenmiştir. Normal bireylerde 
çocukluk döneminde beyin serotonin sentez düzeyinin 
yüksek olması ve yaşla azalması beklenir. Ancak farklı 
yaşlardaki otistik bireylerde yapılan çalışmalarda erken 
çocukluk döneminde beyin serotonin sentez düzeyinin 
oldukça düşük olduğu, yaşla arttığı, 15 yaş civarında 
normal erişkin düzeyinin 2 katından fazla olduğu ve  
yüksek seyrettiği saptanmıştır (Chugani ve ark. 1999). 
Yine PET çalışmalarında işaretlenmiş triptofan uygula-
masını takiben otistik çocuklarda özellikle dentatotala-
mokortikal yollarda bölgesel serotonin sentezinde artma 
saptanmıştır (Chugani ve ark. 1997). Bu çalışmalar ışı-
ğında doğum öncesi ve erken doğum sonrası dönemlerde 
serotonin sentez anormalliklerinin talamokortikal bağ-
lantıları bozarak otizme yatkınlık yarattığı düşünülmüş-
tür (Chugani ve ark. 1999). Dinlenme sırasında  yapılan 
işlevsel beyin görüntüleme çalışmaları ve temel bulguları 
Tablo 2’de özetlenmiştir. 

Etkinlik sırasında işlevsel beyin görüntülemesi 

Son 10 yılda PET ve fMRG ile yapılan etkinlik ça-
lışmalarında otizmde dil alanında ve bilişsel alandaki 
patolojilerin nöral temelleri araştırılmaya başlamıştır. Bu 
çalışmalarda önceden tanımlanmış çeşitli görevler yeri-
ne getirilirken beyin kan akımı ve etkinlik değişiklikleri 
saptanarak normal kontrollerle karşılaştırılmış ve otizm-
de farklı olarak hangi bölgelerin daha az ya da daha çok 
etkinleştiği saptanmaya çalışılmıştır. Etkinlik sırasında 
yapılan işlevsel beyin görüntüleme çalışmaları, verilen 
görevlerin yerine getirilebilmesi gerekliliği nedeniyle 
çoğunlukla yüksek işlevli otizm ve Asperger Sendromu 
olan ergen ve erişkinlerle yapılmıştır. Gerek görevlerin 
ve sonuçların çeşitliliği, gerekse örneklemlerin küçüklü-
ğü nedeniyle bu çalışmalar henüz patofizyoloji hakkında 
fikir veren keşif çalışmaları olarak görülmelidir.  

Sağlıklı bireylerde beyinde yüz ve nesne işlemleme-
nin farklı mekanizmaları olduğu, bebeklerin yaşamın ilk 
dakikalarından itibaren yüze ya da yüze benzeyen şekil-
lere bakmayı tercih ettikleri gösterilmiştir (Jemel ve ark. 
2006). Sağlıklı bireylerde PET ya da fMRG kullanıla-
rak yapılan çalışmalarda yüz işlemlemenin ventral gör-
me korteksi, fuziform girus (FG), üst temporal sulkus 
(ÜTS), amigdala ve insula nöron ağında yapıldığı ve ta-

nıdık yüzler karşısında FG’nin, nesne işlemleme sırasın-
da ise alt temporal girusun (ATG) daha fazla etkinleştiği 
görülmüştür (Haxby ve ark. 2002). Otistik bireylerde yüz 
işlemleme ile ilgili yapılan ilk fMRG çalışmalarında yüz 
işlemleme sırasında FG daha az etkinleşirken ATG’nin 
daha fazla etkinleştiği görülmüş ve otistik bireylerin yüzü 
de nesneye benzer şekilde işlemledikleri düşünülmüştür 
(Shultz ve ark. 2000). Yüksek işlevli otistik ergenlerde 
yüz-duygu eşleme, tanıdık tanımadık yüzleri ayırt etme 
gibi görevler sırasında bakışların odaklandığı yerlerin, 
sürelerinin saptandığı ve beyin etkinliğinin ölçüldüğü 
bir çalışmada otistik ergenlerin sağlıklı kontrollere göre 
göze odaklanma sürelerinin daha kısa olduğu, FG ve 
ÜTS etkinliğinin daha az olduğu ve kontrollerin aksi-
ne tanıdık yüzlere bakmanın FG etkinliğini arttırmadığı 
saptanmıştır. Bu çalışmada otizm grubunda göze odak-
lanma süresinin amigdala etkinliği ile doğru orantılı, FG 
etkinliği ile ise ters orantılı olduğu görülmüştür. Çalışma 
sonucunda otistik bireylerde göze odaklanmanın ve sos-
yal uyaranların amigdalanın aşırı etkinleşmesine yol aça-
bileceği, bu aşırı uyarılmışlık halini engellemek için FG 
etkinliği azaltılarak yüze, göze ve sosyal uyaranlara karşı 
zihinsel bir körlük halinin gelişmiş olabileceği öne sürül-
müştür (Dalton ve ark. 2005).

Otistik bireylerde konuşma sesi kullanılarak işitsel 
uyaran verilen PET çalışmalarında sağlıklı kontrolle-
re göre sağ arka üst temporal girusta daha fazla, solda 
ise daha az etkinlik olduğu saptanmıştır (Muller ve ark. 
1999; Zilbovicius ve ark. 2000). Sözel işitsel uyaranlar 
karşısında gözlenen bu ters lateralizasyonun sese tepkileri 
ve dil gelişimini bozabileceği ve otizmde temporal lob iş-
lev bozukluğu hipotezlerini destekleyeceği düşünülmüş-
tür (Zilbovicius ve ark. 2000). 

Otizm pek çok farklı alanda klinik belirtilerle kar-
şımıza çıkmaktadır, ancak yazında sosyal becerilerdeki 
bozulmaların hastalıkta temel ve belirleyici belirti ol-
duğundan bahsedilmektedir (Eigisti ve Shapiro 2003).  
Baron-Cohen tarafından 1985’te zihin kuramı ve otizmin 
çekirdek belirtilerinin zihin kuramı işlevlerindeki temel 
bozukluklardan kaynaklandığı hipotezi ortaya atıldığın-
dan beri bu alanda çalışmalar hızla artmıştır. Otizmde 
sosyal bilişin araştırıldığı bu çalışmalarda göz resimle-
rine bakarak duyguyu tahmin etme, yazılı bir hikaye 
okunduktan sonra hikayedeki bir karakterin duygularını 
tahmin etme, yüzlere bakarak kişilerin ne kadar güve-
nilir olduğunu tahmin etme gibi zihin kuramı görevleri 
kullanılmaktadır. Bu görevler sırasında sağlıklı bireylerde 
frontal-temporal kortikal ve subkortikal alanlarda, sol 
amigdala, üst temporal girus, sol hipokampal girus, her 
iki insula ve sol striatumda etkinlik artışı gözlenmiştir. 
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Yüksek işlevli otistiklerde ise sağlıklı bireylerden farklı 
olarak orbitofrontal ve medyal frontal kortekste, amig-
dalada daha az etkinlik, ÜTG’de daha fazla etkinlik sap-
tanmıştır (Baron-Cohen ve ark. 1997; Baron-Cohen ve 
ark. 1999). 

Taklit yaşamın erken yıllarında öğrenmenin temel 
yollarından birisidir. Taklit ve sosyal biliş arasında güçlü 
bir ilişki bulunduğuna inanılmaktadır (Dapretto ve ark. 
2006). Taklit becerisinde bozulmanın otizmin temel be-
lirtilerine neden olabileceğinin düşünülmesiyle birlikte 
hayvanlarda ve insanlarda taklit sırasında etkin olduğu 
saptanan ayna nöron sistemi (ANS), giderek daha fazla 
araştırılmaya başlanmıştır. İnsanlarda taklit, başkasının 
davranışını gözlemleme veya amacını tahmin etme gö-
revleri sırasında, ANS’yi içerdiği düşünülen alt frontal 
korteksin arka parçası ve alt paryetal lobülün ön parça-
sında etkinlik artışı olduğu farklı araştırma grupları tara-
fından gösterilmiştir (Iacoboni ve Dapretto 2006). Ayna 
nöron sisteminin  limbik sistem ile ilişkili olarak başka-
sının duygu ve amaçlarını anlamada işlevsel olduğu dü-
şünülmektedir. Yüksek işlevli otistik çocuklarda yüz ifa-
delerinin bakarak taklit edilmesi görevi sırasında ANS’de 
etkinlik saptanmazken, görme korteksi, özellikle yüzü 
ilgilendiren motor ve premotor alanlar ve amigdalada 
etkinlik artışı saptanmıştır. Sonuç olarak otistik çocuk-
ların ANS işlevindeki yetersizlik nedeniyle ek görsel kor-
tikal alanları etkinleştirerek, duygusal anlam atfetmeden, 
yüz taklidi yapmaya çalıştıkları hipotezi ortaya atılmıştır 
(Dapretto ve ark. 2006). 

SONUÇ

Otizmin pek çok farklı çevresel, biyolojik ve genetik 
faktörlerin etkileşimi ile ortaya çıkan heterojen nörop-
sikiyatrik bir bozukluk olduğu bilinmektedir. Otizmin 
olası etiyolojik etmenlerini,  nöroanatomisini ve patofiz-
yolojisini araştırmaya yönelik çok sayıda yapısal ve işlev-
sel beyin görüntüleme çalışması yapılmıştır. 

Yapısal beyin görüntüleme çalışmaları ile pek çok 
farklı anatomik değişiklikler ortaya konmuştur ki, bu da 
gelişimin erken dönemlerinde nöron ağlarında olan yay-
gın bir  bozukluğa işaret etmektedir (Bauman ve Kemper, 
2005). Yapısal beyin görüntüleme çalışmalarında örnek-
lemlerin küçük ve heterojen olması, cinsiyet, zeka düze-
yi, yaş, eşlik eden nörolojik hastalık gibi değişkenlerin 
kontrol edilmemesi her yaş grubu için geniş örneklemli 
normal hacim çalışmalarının bulunmaması ve toplam 
beyin hacmi farklılıkları gibi pek çok karıştırıcı değişken 
çalışma sonuçlarındaki farklılıklara neden olmuş olabilir. 
Yapısal çalışmalardaki hacim farklılıklarını değerlendirir-

ken hacimde artma, azalma ya da değişiklik olmadığının 
bildirilmesinin söz konusu bölgenin işlevselliği ile ilgili 
doğrudan bilgi vermediğini unutmamak gerekir. İşlevsel 
görüntüleme çalışmalarının sonuçlarını da göz önüne 
alırsak ileride yapılacak yapısal görüntüleme çalışmala-
rında daha homojen hasta gruplarında öncelikle tempo-
ral lob, amigdala üzerinde durulacağı tahmin edilebilir. 
Aynı zamanda kesitsel çalışmalar yerine daha erken yaş-
larda başlayan takip görüntüleme çalışmalarının artması 
gerekmektedir. 

 İşlevsel beyin görüntüleme çalışmalarında dil ve sosyal 
biliş alanında işlev gösteren temporal lob ve amigdalada 
etkinlik farklılıkları saptanırken, arka kortikal alanlarda 
etkinlik artışı saptanmıştır (Shultz ve ark. 2000). Otistik 
bireyler dil ve sosyal biliş alanında, sanki beyinlerinin et-
kin olması gereken yerlerini etkinleştiremiyor ve farklı 
alanları etkinleştirerek  aynı işleri yapmaya çalışıyor gibi 
görünmektedir (Baron-Cohen ve ark. 1999). Otizmde 
işlevsel beyin görüntüleme çalışmalarının henüz çok yeni 
ve deneysel olması, pek çok farklı ve çelişkili gibi görünen 
sonuçlar bulunması, otizmin nörobiyolojisinin aydınla-
tılması alanında hayal kırıklığı yaratmış gibi görünse de, 
bu farklı sonuçların pek çok yeni hipotezin ortaya atıl-
masına öncülük ettiği ve alanda yeni ufuklar açtığı unu-
tulmamalıdır. İşlevsel görüntüleme çalışmalarında temel 
kısıtlılıklar otistik bireylerin çoğunluğunun çalışmalarda 
kullanılan görevleri yerine getirememesi nedeniyle çalış-
ma dışında bırakılması, bu sebeple örneklemlerin küçül-
mesi ve genellikle ergen ya da erişkin yüksek işlevli otistik 
bireylerden oluşması ve çalışmalarda kullanılan görevlere 
ait sağlıklı bireylerde yapılmış geniş örneklemli normal 
verilerin olmaması olarak sıralanabilir. Beyinde normal 
gelişim sürecindeki olağan değişikliklerin tam aydınla-
tılmamış olması da otizmle ilgili çalışma sonuçlarının 
yorumlanmasını güçleştirmektedir. Gelişimsel psikoloji 
alanında yapılacak olan beyin görüntüleme çalışmaları 
gelişimsel bir psikopatoloji olan otizmin nörobiyolojisi-
nin aydınlatılmasında yol gösterici olabilir. İşlevsel beyin 
görüntüleme çalışmalarında da gelişimsel bakış açısıyla 
yapılacak, erken yaşlarda başlayan takip çalışmalarına ih-
tiyaç vardır. Gerek yapısal gerekse işlevsel beyin görüntü-
leme çalışmalarında sağlıklı kontrollere ek olarak mental 
retardasyon, dil bozuklukları ve diğer gelişimsel psiko-
patolojileri olan bireylerle yapılacak karşılaştırmalar da 
nörobiyolojiyi aydınlatma yolunda yeni ufuklar açabilir.

Klinik gözlemlerin ve görüntüleme çalışmaların so-
nuçlarının harmanlanmasıyla otizmin patofizyolojisini 
aydınlatmak amacıyla ortaya atılmış pek çok hipotez 
bulunmasına karşın, hastalığın nörobiyolojisine yönelik 
kesin bir çıkarım yapmak için erken görünmektedir.
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