Duyu Bütünleme Bozukluklarının Belirtileri ve Semptomları
Temel Bilgiler Bildirisi

Duyu Bütünleme Bozukluğu nedir?
Duyu Bütünleme Bozukluğu ilk
olarak Dr. A. Jean Ayres
tarafından, çocukların self
regülasyon ve beceri gelişimi
için duyusal bilgiyi nasıl
kullandığı ile ilişkili bir
problem olarak tanımlamıştır.
Duyu Bütünleme Bozukluğu
(DBB) olan çocuklar, aşağıda
listelenen ve duyusal
işlemleme problemlerinin
karekteristiği olan bir veya
birden fazla davranışı
sergileyebilirler.

Duyu Bütünleme Bozukluğu olan
çocuklar:
+Dikkat ve davranış
+Sosyal beceriler veya öz güven
+Oyun becerileri
+İnce/kaba/oral motor beceriler
Duyu Bütünleme Bozukluğu olan çocuklar +Günlük yaşam becerileri( örneğin beslenme
veya giyinme)
temel çocukluk çağı deneyimlerinden
hoşlanmayabilirler.
+Uyku/yemek yeme/dışkılama
Çocukların %16-24 ‘de DBB olduğu tahmin
alanlarında sıklıkla problemler yaşarlar.
edilmektedir(Carter, Ben –Sasson, BriggsGowan, 2011)

(Bar-Shalita, Vatine&Parush, 2008)

Bunlara ek olarak DBB diğer teşhis gurupları ile ilişkilidir, bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir:
+Öğrenme güçlükleri

+Anksiyete bozuklukları/Depresyon

+Dikkat dağınıklığı

+Davranışsal bozukluklar

+Otizm Spektrum Bozukluğu

+Psikiyatri kliniği sonrasında

+Dil Bozuklukları

Duyu Bütünleme Bozukluklarının Görünümleri

Duyusal Modülasyon
Bozukluğu

Duyusal Ayırt Etme
Bozukluğu

Temel Belirtileri

Temel Belirtileri

*Seslerden kolayca dikkati
dağılır
*Seslere aşırı duyarlılık
*Saç/tırnak kesiminden
hoşlanmaz

Postüral-Oküler
Bozukluklar

Temel Belirtileri
Temel Belirtileri

*Yataklarda çok fazla zıplar

*Diğer çocuklara göre
daha zayıf görünürler

*Başkalarına çarpar veya iter

*Kolayca yorulur

*Nesneleri çok gevşek tutar
ya da gereğinden fazla
kuvvet kullanır

*Sıklıkla sandalyeye
oturup kalkar

*Bazı dokudaki elbiselerden *Sıklıkla bir şeyleri döker
rahatsız olur yada bazı beden veya kırar
veya stildeki elbiselerden
*Yiyecek olmayan nesneleri
*Çoraplardaki kırışıklılardan ağzına atar, çiğner veya emer
rahatsız olur
*Hareket arar örneğin,
*Uykuya geçmekte veya
kendini döndürmeyi sever
uykuyu sürdürmekte zorluk
*Yüksekten, salıncaklardan
*Yemeklerin doku ve
veya kaydıraklardan korkar
tadlarına savunucu reaksiyon
*Zayıf dengesi vardır
*Görsel uyaranlardan
kolayca dikkati dağılır

Dispraksi

*Otururken yığılır
*Göz kontağı kurmakta
veya gözleriyle takip
etmekte zorluk,
örneğin okuma.
*Sıklıkla takılıp düşer
*Taşındığında
beklenilenden daha
ağırdır
*Düz tabanı vardır

Açıklama

Açıklama

Açıklama

Bu problem duyusal girdilere
verilen cevapların regüle
edilmesi ile ilişkili olup
başkaları tarafından normal
olarak algılanan duyusal
girdilere kaçma veya negatif
cevaplar ile sonuçlanır. Bu
problemler genellikle
dengesiz/dalgalanan
duygularla birlikte görülür ve
stres ile daha çok
kötüleşir/artar.

Duyusal girdilerin
özelliklerindeki farklılık
veya benzerliklerinin ayırt
edilmesi ile ilişkili
problemlerdir. Temel olarak
vücut duyuları olan
dokunma, kas ve eklemlerden
gelen propriosepsyon ve baş
hareketlerinden gelen
vestibüler duyuların
işlemlenmesi ile ilişkili
problemlerdir.

Düşük kas tonusu,
eklem instablitesi
ve/veya görmenin zayıf
fonksiyonel
kullanımından
kaynaklı hareket
kalitesi ile postüral
kontroldeki
problemlerdir.

*Günlük yaşamdaki
beceriler ile ilgili
problemler. Örneğin,
elbiseleri giyinme
veya kaşık-çatal
kullanma
*Pasaklı bir şekilde
yer
*Çok basamaklı
yönergeleri takipte
zorluk
*Rutinlere aşırı
bağımlılık
*Gevşek bir kalem
kavraması vardır
*Bozuk el yazısı
*Sportif aktivitelere
katılmayı
sevmez/rededer
Açıklama
Tipik olarak duyu
bütünleme
bozuklukları olan
çocuklarda görülen,
planlama, sıralama ve
açığa çıkarma
basamaklarındaki
problemlerden
kaynaklı motor
becerilerin zayıf
koordinasyonu ile
sonuçlanan bir
durumdur.( May-Benson,
Teasdale,Koomar)

Duyu Bütünleme Bozukluğu ile İlgili Bilgiler

Gelişimsel Bilgiler
*Duyu Bütünleme Bozukluğu erken çocukluk döneminde ya
da yetişkinlik döneminde teşhis edilen fakat hayat boyunca
görülebilen bir problemdir.
*Problemler, biyolojik ailesinde yetişen ya da bakım evlerinde
büyüyüp evlat edinilen çocuklarda da görülebilir.
*Çocuklar problemleri atlatmazlar/problemler zamanla
geçmez. Zorluklar yetişkinlik döneminde de devam eder hatta
bazen çocukların büyümesi ve başetme staratejileri bulması ile
semptomlar azalabilir.
*Duyu Bütünleme Bozukluğu olan çocuklar, gelişimsel
aktivitelerde zorluklar sergileyebilirler. Kısa bir dönem önce
yapılan bir çalışmada, duyu bütünleme bozukluğu tanılı
çocukları bulunan aileler aşağıdaki bulguları rapor etmişler:
- %45 2 yaş sendromu(Terrible two’s )yaşamadıklarını ya da
çok geç yaşamış
- %37 çok az ya da hiç emekleme fazı olmadığını
- %33 bebek iken ciddi pozisyon/pozisyonlanma tercihleri
- %32 uyku problemleri
- %31 beslenme problemleri
- %28 merdivenden aşağı inmekten tedirgin
(May-Benson, Koomar & Teasdale, 2009)
*Duyu Bütünleme Bozukluğu çocuklarda birçok fiziksel ve
duygusal fonksiyonel alanı etkiler:
-Çocuklarda duyu bütünleme problemlerinin, davranışsal
zorluklar ile güçlü bir bağlantısı bulunmaktadır(Cohn,MayBenson, & Teasdale, 2011)
-Duyu bütünleme bozukluğu olan çocukların yaşıtlarına göre
önemli derecede zayıf başetme becerileri vardır. Duyu
bütünleme becerileri önemli derecede başetme/problem çözme
becerileri ile ilşkilidir.

-Çocukların motor koordinasyon problemleri sosyal aktiviteler
ve boş zaman aktivitelerindeki önemli derecede azalmış
katılım ile ilişkilidir. (Bar-Shalita,Vatine&Parush,2008)

Doğum Geçmişi Bilgisi
-Duyu bütünleme sorunu olan çocuklarda sıklıkla
anne karnında ya da doğumda zorluklar/sorunlar
yaşanır. Genel olarak doğum öncesine ve doğum
anına ilişkin problemler aşağıdaki gibidir:
*%42’si doğumda ya da öncesinde
komplikasyonlar yaşamaktadır.
*%36’sında doğumda vakum kullanılmıştır.
*%25’inde annede gebelik zamanı enfeksiyon ya
da hastalık görülmüştür.
*%18’inde gebelik esnasında annede alışılmadık
stres görülmüştür.
*%12’sinde 37. Haftada ya da öncesinde doğum
gerçekleşmiştir.
*%5’inde doğumda kordon dolanması olmuştur.
-Duyu bütünleme bozukluğu olan çocuklarda,
çocukluk dönemlerinde ciddi sağlık sorunları
gözlemlenir. Yapılan bir çalışma gösteriyor ki;
*%62’sinde kronik kulak iltihabı görülür.
*%24’ünde alerji/astım görülür
*%55’inde ciddi bir yaralanma/hastalık geçmişi
vardır.
*%26’sinde doğum sonrası sarılık görülür
(May-Benson, Koomar, & Teasdale, 2006)
-Doğum öncesi komplikasyonlar taktil aşırı
hassasiyetlerle ilişkilidir.
-Genetik faktörler, duyusal over-responsive
durumları kapsamaktadır, özellikle taktil ve işitsel
işlemlerde.
(Keuler, Schmidt, Van Hulle, Lemcry-Chaldant,&
Goldsmith,2011)
Ebeveyn Bilgisi
-Duyu Bütünleme Bozuklukları olan çocukların
ebeveynleri de bu durumdan oldukça
etkilenmektedir. Ebeveynlerin yeterlilik duyguları,
çocuklarının duyusal işlem ve davranışları ile
kuvvetli bir ilişki halindedir.
(Cohen, May-Benson, Teasdale, 2011 )
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