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RecoveryRecovery fromfrom autismautism is no is no longerlonger a a dreamdream
-- it is a it is a realityreality!!
MoreMore progressprogress has has beenbeen mademade in in thethe lastlast
3 3 yearsyears thanthan in in thethe previousprevious 3 3 decadesdecades!!

AutismAutism IS IS TreatableTreatable!!
RecoveryRecovery fromfrom AutismAutism IS IS PossiblePossible!!

BernardBernard RimlandRimland, , PhPh.D..D.
PresidentPresident



Bu sunumBu sunum
TreatingTreating AutismAutism TeamTeam taraftarafıından ndan 
88--9 9 şşubat 2007 tarihlerinde ubat 2007 tarihlerinde İngiltere’de İngiltere’de 
BournemouthBournemouth InternationalInternational Centre’Centre’dede
ddüüzenlenenzenlenen TreatingTreating AutismAutism ConferenceConference’’dakidaki
sunumlardan edinilen en yeni gsunumlardan edinilen en yeni göörrüüşşlere ve lere ve 
araaraşşttıırma sonurma sonuççlarlarıına dayanna dayanıılarak larak 
ggüüncellenmincellenmişştir.tir.



Otizmin başlıca nedenleriOtizmin başlıca nedenleri

Beyindeki bazı bölgelere anormal kan akımı, Beyindeki bazı bölgelere anormal kan akımı, 
Yüksek ateş, Yüksek ateş, 
ToksikToksik maddeler, maddeler, 
Beyin hasarı, Beyin hasarı, 
Enfeksiyonlar, Enfeksiyonlar, 
Aşılara karşı reaksiyonlar, Aşılara karşı reaksiyonlar, 
Doğum öncesi, anı ve sonrasında oksijensiz Doğum öncesi, anı ve sonrasında oksijensiz 
kalma. kalma. 



Otizme zemin hazırlayan etkenlerOtizme zemin hazırlayan etkenler

GenetiGenetikk

DetoksifikasyonunDetoksifikasyonun
bozulmasına yol bozulmasına yol 
açan tek nükleotid açan tek nükleotid 
polimorfizmipolimorfizmi (SNP)(SNP)

Ailede Ailede otoimmüniteotoimmünite
öyküsüöyküsü



Otizme zemin hazırlayan etkenlerOtizme zemin hazırlayan etkenler

Ağır Metal YüküAğır Metal Yükü

AnnedeAnnede
amalgamamalgam dolgulardolgular, , 
deniz ürünleri deniz ürünleri 
tüketimi, tüketimi, 
rhogamrhogam, , 
aşılaraşılar,,
çevresel koşullarçevresel koşullar,,
meslekmeslek,,
gebelik önleyici gebelik önleyici 
haplarhaplar

ÇocuktaÇocukta
aşılaraşılar, , 
çevresel koşullar, çevresel koşullar, 
antibiotiantibiotiklerkler, , 
immimmün ün 
hastalıklarhastalıklar, , 
gastrointestinalgastrointestinal
geçirgenlikgeçirgenlik



Otizme zemin hazırlayan etkenlerOtizme zemin hazırlayan etkenler

EnfeksiyonlarEnfeksiyonlar
Virus (Virus (KızamıkKızamık, HHV6, CMV), HHV6, CMV)
BacteriBacteri (Streptococcus, Clostridia(Streptococcus, Clostridia, , BorreliaBorrelia))
MantarMantar (Candida)(Candida)



Otizmde gözlenen Otizmde gözlenen 
biyokimyasal yan etkilerbiyokimyasal yan etkiler

Bozulmuş Bozulmuş DetoksifikasyonDetoksifikasyon
MetilasyonMetilasyon defektleridefektleri
SulfaSulfasyonsyon defektleridefektleri
((phenolsulfertransferasephenolsulfertransferase, sulfite , sulfite oxidaseoxidase))
CysteineCysteine eksikliğieksikliği
GlutathioneGlutathione eksikliğieksikliği (GSH)(GSH)

Am J Am J ClinClin NutrNutr. 2004 Dec;80(6):1611. 2004 Dec;80(6):1611--7 7 
Metabolic biomarkers of increased oxidative stress and impaired Metabolic biomarkers of increased oxidative stress and impaired methylationmethylation
capacity in children with autism.capacity in children with autism.
James SJ, Cutler P, James SJ, Cutler P, MelnykMelnyk S, Jernigan S, S, Jernigan S, JanakJanak L, L, GaylorGaylor DW, DW, NeubranderNeubrander JA.JA.



Otizmde gözlenen Otizmde gözlenen 
biyokimyasal yan etkilerbiyokimyasal yan etkiler

Ağır metal yüklenmesi ve Ağır metal yüklenmesi ve OksidatifOksidatif StresStres
ThimerosalThimerosal ((civaciva), ), ArseniArsenikk, , KurşunKurşun
Glutathione, Glutathione, MetallothioneinMetallothionein ve  diğer ve  diğer 
AntioAntioksksidanidanlarınların yetmezliğiyetmezliği, , 
Mineral Mineral yetmezliği (çinko, magnezyum, yetmezliği (çinko, magnezyum, 
selenyum)selenyum)
MitochondrialMitochondrial fonksiyonların bozulmasıfonksiyonların bozulması

Am J Am J ClinClin NutrNutr. 2004 Dec;80(6):1611. 2004 Dec;80(6):1611--7 7 
Metabolic biomarkers of increased oxidative stress and impaired Metabolic biomarkers of increased oxidative stress and impaired methylationmethylation
capacity in children with autism.capacity in children with autism.
James SJ, Cutler P, James SJ, Cutler P, MelnykMelnyk S, Jernigan S, S, Jernigan S, JanakJanak L, L, GaylorGaylor DW, DW, NeubranderNeubrander JA.JA.



Otizmde gözlenen Otizmde gözlenen 
biyokimyasal yan etkilerbiyokimyasal yan etkiler

Sindirim sistemi fonksiyonlarının bozulmasıSindirim sistemi fonksiyonlarının bozulması
BarsaktaBarsakta Kötü bakteriler, mantarlar ve Kötü bakteriler, mantarlar ve 
virüslerin artmasıvirüslerin artması
Emilimin bozulmasıEmilimin bozulması
Sindirimin bozulması Sindirimin bozulması 
((enzenziimmeksikliğieksikliği, , bazı gıdalara karşı hassasiyetin bazı gıdalara karşı hassasiyetin 
artması, idrarda artması, idrarda peptidlerinpeptidlerin artması)artması)
OtistikOtistik EnterocolitisEnterocolitis
LLenfenfonodonodüülleer Hr Hiiperplaperplazizi

Am J Am J ClinClin NutrNutr. 2004 Dec;80(6):1611. 2004 Dec;80(6):1611--7 7 
Metabolic biomarkers of increased oxidative stress and impaired Metabolic biomarkers of increased oxidative stress and impaired methylationmethylation
capacity in children with autism.capacity in children with autism.
James SJ, Cutler P, James SJ, Cutler P, MelnykMelnyk S, Jernigan S, S, Jernigan S, JanakJanak L, L, GaylorGaylor DW, DW, NeubranderNeubrander JA.JA.



Otizmde gözlenen Otizmde gözlenen 
biyokimyasal yan etkilerbiyokimyasal yan etkiler

İİmmünmmün sistemin bozulmasısistemin bozulması
ProinflamProinflamatuvaratuvar CytokinCytokin’’lerler
MiMikkroglialroglial AAkktivativasysyonon
Azalmış “Azalmış “Natural Killer CellNatural Killer Cell””
Artmış Artmış otoimmünotoimmün markerlermarkerler

Am J Am J ClinClin NutrNutr. 2004 Dec;80(6):1611. 2004 Dec;80(6):1611--7 7 
Metabolic biomarkers of increased oxidative stress and impaired Metabolic biomarkers of increased oxidative stress and impaired methylationmethylation
capacity in children with autism.capacity in children with autism.
James SJ, Cutler P, James SJ, Cutler P, MelnykMelnyk S, Jernigan S, S, Jernigan S, JanakJanak L, L, GaylorGaylor DW, DW, NeubranderNeubrander JA.JA.



OOtizme yatktizme yatkıın olarak don olarak doğğanan
ççocuklarocuklar genelliklegenellikle
babağışığışıklklıık sistemlerinde k sistemlerinde 
yetersizlik, yetersizlik, 
hormonalhormonal bozuklukbozukluk,,
alerji, alerji, 
sindirim sistemlerinde sindirim sistemlerinde 
bozukluklarbozukluklar
ve buna bave buna bağğllıı beslenme beslenme 
yetersizlikleri ile dyetersizlikleri ile düünyaya nyaya 
gelmektedirler.gelmektedirler.



1980’lerde pek çok araştırmacı 1980’lerde pek çok araştırmacı otistikotistik
çocukların idrar örneklerinde çocukların idrar örneklerinde opioideopioide
benzeyen gıda proteinleri saptamışlardır. benzeyen gıda proteinleri saptamışlardır. 
OpioidlerOpioidler insanda davranış insanda davranış 
değişikliklerine yol açan maddelerdir. değişikliklerine yol açan maddelerdir. 
Örneğin morfin bir Örneğin morfin bir opioidopioid türevidirtürevidir

OpioidOpioid proteinleri, beyinde ve proteinleri, beyinde ve barsaklardabarsaklarda
reseptörlere bağlanarak davranış reseptörlere bağlanarak davranış 
değişiklikleri, kabızlık, şişkinlik ve ishale değişiklikleri, kabızlık, şişkinlik ve ishale 
sebep olurlar.sebep olurlar.



““LeakyLeaky gutgut” ” 
yani yani barsaklarınbarsakların normalden daha normalden daha 
geçirgen olması geçirgen olması otistikotistik çocuklarda çocuklarda 
%76%76--88 oranında bir sıklıkla 88 oranında bir sıklıkla 
gözlenmektedir.gözlenmektedir.
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Bu durum gıda Bu durum gıda allerjileriallerjileri ve soya, ve soya, glutengluten ve ve 
kazeine hassasiyet oluşmasında önemli rol kazeine hassasiyet oluşmasında önemli rol 
oynamaktadır.oynamaktadır.

Böylece soya, Böylece soya, glutengluten ve kazein normalden ve kazein normalden 
daha geçirgen olan daha geçirgen olan barsaktanbarsaktan geçerekgeçerek
dolaşıma katılmakta ve beyine ulaşmaktadır.dolaşıma katılmakta ve beyine ulaşmaktadır.



AAğığır metallerin yeterince atr metallerin yeterince atıılamamaslamamasıındanndan
kaynaklanan birikim nedeniyle kaynaklanan birikim nedeniyle kazankazanıılmlmışış
enzim bozukluenzim bozukluğğuu olabilmektedir.olabilmektedir.

BaBağığırsak florasrsak florasıında da anormalliklernda da anormallikler
ssööz konusudur. z konusudur. 

Bu durum bazBu durum bazıı ççocuklarda mantar ocuklarda mantar 
eenfeksiyonu gelinfeksiyonu gelişşmesinemesine yol açar.yol açar.

CandidaCandida mantarmantarıı en sen sıık gk göörrüülenidir.lenidir.



VVüücuttan acuttan ağığır metallerin atr metallerin atıılmaslmasıınnıı sasağğlayan layan 
bir enzim olan bir enzim olan glutathioneglutathione ve ve glutathioneglutathione
yapyapıımmıında kullannda kullanıılanlan cysteinecysteine ddüüzeylerinin zeylerinin 
otistikotistik ççocuklarda normalden docuklarda normalden düüşşüük k 
ddüüzeylerde olduzeylerde olduğğu saptanmu saptanmışışttıır.r.

Costa LG, Aschner M, Vitalone A, Syversen T, Soldin OP. Developmental
neuropathology of environmental agents. Annu Rev Pharmacol Toxicol
2004;44:87–110. Sanfeliu C, Sebastia J, Ki SU. Methylmercury neurotoxicity in
cultures of human neurons, astrocytes, neuroblastoma cells.Neurotoxicology
2001;22(3):317–27.



AAğığır metaller normal r metaller normal şşartlardaartlarda
vvüücutta cutta glutathioneglutathione ile ile 
babağğlanmakta ve lanmakta ve safra yoluylasafra yoluyla
ince baince bağığırsaklara atrsaklara atıılmaktadlmaktadıır. r. 
CysteineCysteine, , glutathioneglutathione yapyapımıımı
iiççin bir in bir öön maddedir, dolayn maddedir, dolayııssııyla yla 
cysteinecysteine seviyesinin dseviyesinin düüşşüük k 
olmasolmasıı, d, düüşşüük k glutathioneglutathione
üretimiüretimi ile sonuile sonuççlanlanıır.r.



Bu sistemin aksamasBu sistemin aksamasıı, , 
otizme yatkotizme yatkıın olarak don olarak doğğan an ççocuklarocuklarıın n 

beyin, karacibeyin, karaciğğer, ber, bööbrekler,brekler,
babağığırsaklar, kemik ilirsaklar, kemik iliğği ve kaslar i ve kaslar 

gibi organ ve dokulargibi organ ve dokularıında zehirleyici nda zehirleyici 
etkilere sahip etkilere sahip civaciva, kur, kurşşun, arsenikun, arsenik vb. vb. 
aağığır metallerin birikmesine r metallerin birikmesine 
yol ayol aççmaktadmaktadıır. r. 





ToksikToksik maddelerin biyokimyasal etkilerimaddelerin biyokimyasal etkileri
Hücre zarını hasara uğratırHücre zarını hasara uğratır
Serbest radikal aktivitesini arttırırSerbest radikal aktivitesini arttırır
Sülfür enzimlerinin üretimini düşürürSülfür enzimlerinin üretimini düşürür
Enzim Enzim kofaktörlerininkofaktörlerinin yer değiştirmesine neden oluryer değiştirmesine neden olur
Enzimleri Enzimleri oksidizeoksidize edereder
Beyin ve sinir sistemini olumsuz etkilerBeyin ve sinir sistemini olumsuz etkiler
Sindirim sisteminin florasını ve geçirgenliği olumsuz Sindirim sisteminin florasını ve geçirgenliği olumsuz 
etkiler etkiler 
Bağışıklık sistemi olumsuz etkilerBağışıklık sistemi olumsuz etkiler
Proteinleri Proteinleri denatüredenatüre edereder
KarsinojendirKarsinojendir
Mineral eksikliğine yol açarMineral eksikliğine yol açar



CivaCiva kaynaklarıkaynakları
Egzoz gazlarıEgzoz gazları
Böcek ilaçlarıBöcek ilaçları
AMALGAMAMALGAM diş dolgularıdiş dolguları
İçme sularıİçme suları
Keçe Keçe 
Kulak ve burun damlalarıKulak ve burun damlaları
Bazı Aşılar Bazı Aşılar 
KKontactontact Lens SolLens Solüsyonlarıüsyonları
Çamaşır yumuşatıcılarıÇamaşır yumuşatıcıları
Deniz ürünleriDeniz ürünleri
TalTalk k 
KKosmetiosmetiklerkler (Mascara)(Mascara)
Ahşap koruyucularıAhşap koruyucuları
Yer cilaları ve parlatıcılarıYer cilaları ve parlatıcıları



CivaCiva ile temas ile temas 
öncesi nöronlar öncesi nöronlar >>

CivaCiva ile temas ile temas 
sırasında nöronlarsırasında nöronlar >>

CivaCiva ile temas ile temas 
sonrası nöronlarsonrası nöronlar >>



Diğer Diğer toksiktoksik ağır metallerin etkileriağır metallerin etkileri
KURŞUNKURŞUN ((PbPb))

AllerjilerAllerjiler, , 
yaygın yaygın gelişimşelgelişimşel bozukluk belirtileri, bozukluk belirtileri, 
kabızlık, kabızlık, 
koordinasyon bozukluğu, koordinasyon bozukluğu, 
konuşma güçlüğü, konuşma güçlüğü, 
baş ağrısı, baş ağrısı, 
hiperaktivitehiperaktivite, , 
hipotiroidihipotiroidi
uykusuzlukuykusuzluk,,
huzursuzluk, huzursuzluk, 
kas kas zaafiyetizaafiyeti..



Diğer Diğer toksiktoksik ağır metallerin etkileriağır metallerin etkileri

KADMİYUMKADMİYUM ((CdCd))
Şeker düzeyinde dengesizliklerŞeker düzeyinde dengesizlikler
Nezle benzeri belirtilerNezle benzeri belirtiler
Gelişme geriliğiGelişme geriliği
HiperaktiviteHiperaktivite
Saldırgan davranışlarSaldırgan davranışlar
Öğrenme güçlüğüÖğrenme güçlüğü
Kemik erimesiKemik erimesi



Diğer Diğer toksiktoksik ağır metallerin etkileriağır metallerin etkileri

ARSENİKARSENİK (As)(As)
AnoreksiaAnoreksia
AllerjilerAllerjiler
Karında yakıcı tarzda ağrılarKarında yakıcı tarzda ağrılar
İshalİshal
Nefesin sarımsak kokmasıNefesin sarımsak kokması
Kas ağrıları/spazmları/güçsüzlüğüKas ağrıları/spazmları/güçsüzlüğü
HorlamaHorlama
Boğazda sıkılma hissiBoğazda sıkılma hissi



Diğer Diğer toksiktoksik ağır metallerin etkileriağır metallerin etkileri
ALUMİNYUMALUMİNYUM (Al)(Al)

AnemiAnemi
İştahsızlıkİştahsızlık
Davranış bozukluklarıDavranış bozuklukları
KabızlıkKabızlık
Kuru ağızKuru ağız
Kuru ciltKuru cilt
HalsizlikHalsizlik
HiperaktiviteHiperaktivite
Hafıza zayıflığıHafıza zayıflığı
Kas gevşekliğiKas gevşekliği
HHiiperaperakktivittivitee
Duygusuzluk/tepkisizlikDuygusuzluk/tepkisizlik



AAğığır metaller yar metaller yağğdan zengin organ ve dan zengin organ ve 
dokulardokularıı tercih ederlertercih ederler

Beyin yaklaBeyin yaklaşışık k %60%60--7070 oranoranıında yanda yağğ
iiççermektedir. ermektedir. 

Tek başına bTek başına bu oran u oran bile bile toksiktoksik aağığır r 
metaller ile otizmin ilimetaller ile otizmin ilişşkisini daha iyi kisini daha iyi 
anlatmaktadanlatmaktadıır.r.



YaYaşşam boyunca pek am boyunca pek ççok kaynaktanok kaynaktan aağığır r 
metallerin almetallerin alıınmasnmasıı ssööz konusudur ve z konusudur ve 
sanayilesanayileşştiktikççe de bu kaynaklare de bu kaynaklarıın sayn sayııssıı
hızla hızla artmartmaktadıraktadır. . 



Motorlu araMotorlu araççlarlarıın yaydn yaydığıığı egzoz gazlaregzoz gazlarıı
ve kurve kurşşun borularla evimize ulaun borularla evimize ulaşşttıırrıılan lan 
sular en basular en başşta sayabileceta sayabileceğğimiz imiz ve en sık ve en sık 
karşılaştığımız karşılaştığımız öörneklerdir.rneklerdir.



Pek Pek ççooğğumuzun diumuzun dişşlerinde lerinde 
bulunan bulunan amalgam dolgularamalgam dolgular
civaciva içermektedir.içermektedir.

Dental amalgamDental amalgamlardanlardan
yaklaşık olarakyaklaşık olarak 11--10 10 ugug//gün gün 
civaciva salınmaktadır ve dolgu salınmaktadır ve dolgu 
sayısı arttıkça bu miktar da sayısı arttıkça bu miktar da 
artmaktadır. artmaktadır. 

Dolgu yerleştirilirken veya Dolgu yerleştirilirken veya 
sökülürken salınım en yüksek sökülürken salınım en yüksek 
oranda gerçekleşmektedir.oranda gerçekleşmektedir.



Çocukluk çağında kullanılan Çocukluk çağında kullanılan 
pek çok aşı pek çok aşı 12.512.5--25 25 ugug
thimerosalthimerosal (%49,5 (%49,5 metilcivametilciva
içerir) isimli bir koruyucu içerir) isimli bir koruyucu 
madde içerir.madde içerir.
Aşıları düzenli olarak Aşıları düzenli olarak 
yaptırılan bir çocuğa ilk altı yaptırılan bir çocuğa ilk altı 
ayda böylece ayda böylece 237.5 237.5 ugug
thimerosalthimerosal enjekte edilmiş enjekte edilmiş 
olur.olur.





GGebelik sebelik sıırasrasıında karnda karıında nda ççatlaklar atlaklar 
oluoluşşmasmasıın diye kullann diye kullanıılan lan 
ssııkkıılalaşşttıırrııccıı kremlerkremler ((civaciva))
GGüüzellik uzellik uğğruna sruna süürrüülenlen
kalkalııccıı rujlarrujlar (kurşun)(kurşun)



EEvimizdeki vimizdeki civalcivalıı

termometreler,termometreler,

HHastanelerdeki astanelerdeki 
civalcivalıı tansiyon aletleritansiyon aletleri



Deniz ürünleriDeniz ürünleri::
Büyük balıklar daha fazla yaşamış Büyük balıklar daha fazla yaşamış 
oldukları ve küçük balıkları yedikleri için oldukları ve küçük balıkları yedikleri için 
daha fazla daha fazla civaciva içerirler içerirler 
Yüzeyde yaşayanlar derindekilere oranla Yüzeyde yaşayanlar derindekilere oranla 
ve genç balıklar da yaşlılara oranla daha ve genç balıklar da yaşlılara oranla daha 
az az civaciva ve diğer ve diğer toksiktoksik metalleri içerirlermetalleri içerirler



VinilVinil okul okul ççantalarantalarıı
DDers araers araççlarlarıı, , 
DDuvar boyalaruvar boyalarıı
TTekstil boyalarekstil boyalarıı,  ,  
ve daha pek ve daha pek ççok ok üürrüün n 
bu bu öözel zel ççocuklarocuklarıı
etkilemektedir. etkilemektedir. 



Bernard et. al. “Autism: A Novel Type of Mercury Poisoning”Bernard et. al. “Autism: A Novel Type of Mercury Poisoning”
Medical Hypothesis 56(4) 462Medical Hypothesis 56(4) 462--471 (2001)471 (2001)

They discuss the many similarities between autism and mercury toThey discuss the many similarities between autism and mercury toxicity, including:xicity, including:
Psychiatric Disturbances:Psychiatric Disturbances: social withdrawal; repetitive behaviors; anxiety; irritabilitysocial withdrawal; repetitive behaviors; anxiety; irritability; ; 

poor eye contactpoor eye contact
Speech/Language Deficits:Speech/Language Deficits: loss of speech or delayed speech; speech comprehension loss of speech or delayed speech; speech comprehension 

deficitsdeficits
Sensory Abnormalities:Sensory Abnormalities: oral, touch, light and sound sensitivitiesoral, touch, light and sound sensitivities
Motor Disorders:Motor Disorders: flapping motions; poor coordination; abnormal gaitflapping motions; poor coordination; abnormal gait
Cognitive Impairments:Cognitive Impairments: low intelligence; poor memory; difficulty with abstract ideaslow intelligence; poor memory; difficulty with abstract ideas
Unusual Behaviors:Unusual Behaviors: selfself--injurious; sleep difficulties; ADHDinjurious; sleep difficulties; ADHD
Physical Disturbances:Physical Disturbances: gastrointestinal disorders gastrointestinal disorders 
Biochemistry:Biochemistry: reduced glutathione; decreased detoxification ability of liverreduced glutathione; decreased detoxification ability of liver; disrupted ; disrupted 

purinepurine metabolism;metabolism;
Immune System:Immune System: increased likelihood of autoincreased likelihood of auto--immune response, allergies, and immune response, allergies, and 

asthmaasthma
CNS Structure:CNS Structure: mercury accumulates in mercury accumulates in amygdalaamygdala, hippocampus, basal ganglia, and , hippocampus, basal ganglia, and 

cerebral cortex, which are damaged in autism; mercury also damagcerebral cortex, which are damaged in autism; mercury also damages Purkinje and es Purkinje and 
granule cells (seen in autism); disruption of neuronal organizatgranule cells (seen in autism); disruption of neuronal organizationion

Neurochemistry:Neurochemistry: decreased serotonin synthesis; elevated decreased serotonin synthesis; elevated norepinephrinenorepinephrine and and 
epinephrine; epinephrine; demyelinationdemyelination

Neurophysiology:Neurophysiology: abnormal EEGs; abnormal vestibular abnormal EEGs; abnormal vestibular nystagmusnystagmus responseresponse
Gender bias:Gender bias: higher sensitivity/occurrence in males vs. femaleshigher sensitivity/occurrence in males vs. females



Her 150 çocuktan biri Her 150 çocuktan biri 
otizme yatkın olarak otizme yatkın olarak 
dünyaya gelmekte ve dünyaya gelmekte ve 
mevcut çevresel mevcut çevresel 
koşullardan olumsuz koşullardan olumsuz 
etkilenmektedir.etkilenmektedir.

DoDoğğuuşştan gelen bir sorunutan gelen bir sorunu
olmayan olmayan ççocuklar ocuklar iseise
şimdilik şimdilik etkilenetkilenmememmiş iş 
görünmektedir. görünmektedir. 



Ancak bu Ancak bu ççocuklardanocuklardan
hangilerinin hangilerinin ““öözelzel”” yaniyani
otizme yatkotizme yatkıınn olduolduğğunu unu 
öönceden saptamaknceden saptamak henhenüüz z 
mmüümkmküün olmadn olmadığıığındanndan
alalıınmasnmasıı gerekengereken öönlemler nlemler 
bbüüttüün n ççocuklarocuklarıımmıızzıı
kapsamalkapsamalııddıır. r. 



ToksikToksik aağığır metaller yr metaller yüüzyzyııllıımmıızzıın n 
en ben büüyyüükk sorunu olmaya adaydsorunu olmaya adaydıır.r.





AAğığır metallerin r metallerin nnöörotoksikrotoksik yani sinir yani sinir 
sistemine zarar veren yapsistemine zarar veren yapııda olduklarda olduklarıı ttııpdapda
zaten iyi bilinen bir konudur. zaten iyi bilinen bir konudur. 

ToksikToksik aağığır metaller r metaller öözellikle yazellikle yağğdan zengin dan zengin 
doku ve organlardoku ve organlarıı seseççerler.erler.



Araştırmalar, Araştırmalar, otistikotistik çocukların önemli bir çocukların önemli bir 
bölümünde kan ve dokularda yüksek cıva bölümünde kan ve dokularda yüksek cıva 
düzeyleri bulunduğunu göstermektedir.düzeyleri bulunduğunu göstermektedir.
Ancak bu durum her Ancak bu durum her otistikotistik çocuk için geçerliçocuk için geçerli
değildir. değildir. 
Cıva otizmde önemli bir nedendir ama tekCıva otizmde önemli bir nedendir ama tek
neden değildir. neden değildir. 
Testlerde sıklıkla kurşun, arsenik, nikel, Testlerde sıklıkla kurşun, arsenik, nikel, 
alüminyum gibi diğer ağır metallere de alüminyum gibi diğer ağır metallere de 
rastlanmaktadır.rastlanmaktadır.



AAğığır metallerin varlr metallerin varlığıığınnıı saptamak isaptamak iççin in 
sasaçç ve idrardan ve idrardan alalıınan nan öörneklerin rneklerin öözel zel 
yyööntemlerle incelenmesi gerekmektedir. ntemlerle incelenmesi gerekmektedir. 

SaSaçç yavayavaşş geligelişşen bir doku olduen bir doku olduğğundan burada undan burada 
biriken abiriken ağığır metallerin varlr metallerin varlığıığınnıı saptamak fikir saptamak fikir 
verebilir.verebilir.



UnutulmamalUnutulmamalııddıır ki r ki ““otistikotistik ççocuklardaocuklarda” ” 
dodoğğuuşştan gelentan gelen öözellikleri nedeniyle zellikleri nedeniyle 
aağığır metaller organ ve dokulardanr metaller organ ve dokulardan
atatıılamadlamadığıığından dolayndan dolayıı birikmektebirikmektedir.dir.

DDolayolayııssııyla kana karyla kana karışışmadmadııklarklarıı iiççin de in de 
sasaçça ulaa ulaşşamamaktadamamaktadıır. r. 

Aynı nedenle Aynı nedenle idrarda da aidrarda da ağığır metallerr metalleree
rastlanamaz.rastlanamaz.





NNormal ormal ççocuklardan alocuklardan alıınan nan sasaçç
öörneklerinderneklerinde referans aralreferans aralııklarda klarda 
(normal d(normal düüzeylerde) azeylerde) ağığır metallere r metallere 
rastlanrastlanması olağandır.ması olağandır.

OtistikOtistik ççocuklarda ocuklarda ise ise bu dbu düüzey zey yaya ççok ok 
ddüüşşüüktktüür r yaya da da ağır metaller ağır metaller hihiçç
ggöözlenmemektedir.zlenmemektedir.



OtistikOtistik ve kontrol gruplarda ve kontrol gruplarda 
saç saç civaciva düzeylerinin karşılaştırılmasıdüzeylerinin karşılaştırılması
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Ancak Ancak DMSADMSA gibi bir gibi bir chelationchelation ajanajanıınnıın n 
uuygun dozda verilmesini takiben en az 6 ygun dozda verilmesini takiben en az 6 
saat sonrassaat sonrasıında alnda alıınan idrar nan idrar öörneklerinde rneklerinde 
toksiktoksik aağığır metalleri saptamak mr metalleri saptamak müümkmküün n 
olmaktadolmaktadıırr....

DMSA challengeDMSA challenge testtest veyaveya
DMSA DMSA provocatedprovocated urine toxic metals profileurine toxic metals profile





















Otizm yelpazesindeki her çocuk mutlaka Otizm yelpazesindeki her çocuk mutlaka 
toksiktoksik ağır metallerin varlığı yönünden ağır metallerin varlığı yönünden 
araştırılmalıdır.araştırılmalıdır.
Eğer varlığı kanıtlanırsa doğal veya kimyasal Eğer varlığı kanıtlanırsa doğal veya kimyasal 
yollarla bunlar vücuttan uzaklaştırılmalıdır.yollarla bunlar vücuttan uzaklaştırılmalıdır.
6 yaş altındaki çocuklarda en yüksek oranda 6 yaş altındaki çocuklarda en yüksek oranda 
yarar sağlanmaktadır.yarar sağlanmaktadır.
112 2 yaş altındaki çocuklarda yarar daha düşük yaş altındaki çocuklarda yarar daha düşük 
düzeydedir.düzeydedir.
Daha ileri yaşlarda ve erişkinlerde tedavi şansı Daha ileri yaşlarda ve erişkinlerde tedavi şansı 
azalmaktadır.azalmaktadır.
Erken davranmak tedavi şansını arttırmaktadırErken davranmak tedavi şansını arttırmaktadır





Temel StratejiTemel Strateji
Öykü ve fizik muayeneÖykü ve fizik muayene
LaboratuvarLaboratuvar testleritestleri
Çevresel etkenlerin uzaklaştırılmasıÇevresel etkenlerin uzaklaştırılması
Uygun diyet uygulanmasıUygun diyet uygulanması
Sindirim sisteminin düzeltilmesiSindirim sisteminin düzeltilmesi
Doğal gıdaların kullanılmasıDoğal gıdaların kullanılması
Bağışıklık sisteminin desteklenmesiBağışıklık sisteminin desteklenmesi
Vücudun toksinleri temizleme yollarının Vücudun toksinleri temizleme yollarının 
desteklenmesidesteklenmesi
Doğal veya kimyasal yollarla ağır metallerin Doğal veya kimyasal yollarla ağır metallerin 
uzaklaştırılmasıuzaklaştırılması
HiperbarikHiperbarik Oksijen tedavisiOksijen tedavisi



ChelationChelation tedavisi tedavisi 
kısaca kısaca civaciva, kurşun, arsenik ve , kurşun, arsenik ve 
benzeri benzeri toksiktoksik ağır metallerin ağır metallerin 
vücuttan kimyasal yollarla atılmasının vücuttan kimyasal yollarla atılmasının 
sağlanmasıdır.sağlanmasıdır.



Temel olarak iki ürün kullanılmaktadırTemel olarak iki ürün kullanılmaktadır::

DMSA:DMSA:
DiDi--MercaptoMercapto--SuccinicSuccinic AcidAcid

en en ççok tercih ok tercih edilen edilen chelationchelation ajanajanııdır. dır. 

DMPS:DMPS:
DiDi--MercaptoMercapto--PropanePropane--SulfonateSulfonate
sık kullanılan diğer ajandır.sık kullanılan diğer ajandır.



DMSADMSA’’nnıınn genigenişş bir yelpazedeki zehirli bir yelpazedeki zehirli 
metalleri bametalleri bağğladladığıığı ve vve vüücuttan attcuttan attığıığı
ispat edilmiispat edilmişştir.tir.

kurkurşşun, un, 
civaciva, , 
arsenik, arsenik, 
kalay, kalay, 
kadmiyum, kadmiyum, 
nikel,nikel,
tungsten, tungsten, 
uranyum uranyum 
antimonantimon
platinplatin



İİkinci sırada tercih edilecek ajan ise kinci sırada tercih edilecek ajan ise 
DMPS DMPS olmalıdır.olmalıdır.
Saptanan metallerin özelliğine göre Saptanan metallerin özelliğine göre 
EDTAEDTA ve ve ALAALA da ilk iki sıradaki da ilk iki sıradaki 
ajanlarla dönüşümlü olarak ajanlarla dönüşümlü olarak 
kullanılabilir.kullanılabilir.



ChelationChelation her her otistikotistik ççocuocuğğa a 
uygulanabilecek bir tedavi yuygulanabilecek bir tedavi yööntemi ntemi 
olmadolmadığıığı gibi,gibi,

Deneyimli ve yetkin olmayan kiDeneyimli ve yetkin olmayan kişşilerce ilerce 
uygulanduygulandığıığında ciddi zararlar verebilir.nda ciddi zararlar verebilir.

Bu tedavi Bu tedavi ööncesinde bu tedaviye gerek ncesinde bu tedaviye gerek 
olduolduğğu mutlaka kanu mutlaka kanııtlanmaltlanmalııddıır.r.



Bu tedavi sadece aBu tedavi sadece ağığır metallerden r metallerden 
etkilenen ve bu tedavinin uygulanabileceetkilenen ve bu tedavinin uygulanabileceğği i 
öözelliklere sahip yani zelliklere sahip yani bbööbrek, karacibrek, karaciğğer ve er ve 
kemik ilikemik iliğği hastali hastalığıığı olmayanolmayan ve tedavi ve tedavi 
öncesinde yapılacak testlerle mevcut öncesinde yapılacak testlerle mevcut 
mineral düzeyleri yeterli bulunan mineral düzeyleri yeterli bulunan ççocuklara ocuklara 
öönerilebilir.nerilebilir.



Bir diBir diğğer er öönemli konu da nemli konu da ChelationChelation tedavisi tedavisi 
ööncesinde ncesinde glutathioneglutathione seviyesini normal seviyesini normal 
ddüüzeye getirmektir. zeye getirmektir. 

GlutathioneGlutathione’’unun toksiktoksik aağığır metalleri r metalleri 
babağğlayarak vlayarak vüücuttan atcuttan atıılmalarlmalarıınnıı sasağğlamak lamak 
gibi gibi ççok ok öönemli bir role sahip oldunemli bir role sahip olduğğu u 
unutulmamalunutulmamalııddıır. r. 



ÇÇooğğunlukla baunlukla bağığırsaktan emilimin yetersiz rsaktan emilimin yetersiz 
olmasolmasıı veya diveya diğğer yeterince anlaer yeterince anlaşışılamamlamamışış
faktfaktöörlerden dolayrlerden dolayıı otistikotistik ççocuklarda ocuklarda 
genellikle pek genellikle pek ççok mineralin eksikliok mineralin eksikliğği si sööz z 
konusudur. konusudur. 

Bunlar arasBunlar arasıında ilk snda ilk sıırada rada ççinko ve selenyum inko ve selenyum 
eksiklieksikliğği sayi sayıılabilir. labilir. 

AyrAyrııca magnezyum, molibden, manganez, ca magnezyum, molibden, manganez, 
krom ve vanadyum da krom ve vanadyum da ççooğğunlukla eksiktir.unlukla eksiktir.



DMSA ile yapDMSA ile yapıılan lan chelationchelation tedavisi tedavisi 
esnasesnasıında nda ççinkoinko boboşşaltaltıımmıı hemen hemen hemen hemen 
iki kat artmaktadiki kat artmaktadıır. r. 
Bu nedenle Bu nedenle ççinko seviyesi tedavi inko seviyesi tedavi ööncesi ve ncesi ve 
esnasesnasıında izlenmeli ve normal seviyeyi nda izlenmeli ve normal seviyeyi 
koruyabilmek ikoruyabilmek iççin gerektiin gerektiğğinde inde ççinko inko 
takviyesi yaptakviyesi yapıılmallmalııddıır.r.



DMSA demir, kalsiyum ve magnezyum DMSA demir, kalsiyum ve magnezyum 
boboşşaltaltıımmıınnıı etkilemez.etkilemez.
BakBakıır bor boşşaltaltıımmıınnıı ise artise artıırmaktadrmaktadıırr
BakBakıır, r, otistikotistik ççocuklarda genellikle ocuklarda genellikle 
fazladfazladıır, bu yr, bu yüüzden bu atzden bu atııllıım faydalm faydalııddıır r 
ancak bakancak bakıır seviyesi tedavi r seviyesi tedavi ööncesi ve ncesi ve 
esnasesnasıında yine de takip edilmelidir.nda yine de takip edilmelidir.



ChelationChelation tedavisinde, tedavisinde, öözellikle kzellikle küçüüçük k 
ççocuklarda ve aocuklarda ve ağığızdan tedaviyi reddeden zdan tedaviyi reddeden 
olgularda tercih edilmesi gereken ilaolgularda tercih edilmesi gereken ilaçç veriliverilişş
bibiççimi ciltten emilim yoluyla olmalimi ciltten emilim yoluyla olmalııddıır. r. 
((transdermaltransdermal)) Bu zaten en gBu zaten en güüvenli yoldur.venli yoldur.

AAğığız yoluyla z yoluyla ((oraloral)) kapskapsüül yutabilen l yutabilen 
ççocuklarda iseocuklarda ise bu yol da bu yol da öönerilebilir. nerilebilir. 

OralOral DMSA, temini kolay ve ucuz olmasDMSA, temini kolay ve ucuz olmasıı
nedeniyle snedeniyle sııklklııkla ilk tercih edilen ajan kla ilk tercih edilen ajan 
olmaktadolmaktadıır.r.

KaraciKaraciğğer yetmezlier yetmezliğği olan olgularda ise i olan olgularda ise 
rektalrektal yol diyol diğğer bir alternatiftir.er bir alternatiftir.



Tedavinin yavaTedavinin yavaşş ve ve optimaloptimal dozlarda olmasdozlarda olmasıı, , 
aağığır metallerle birlikte atr metallerle birlikte atıılabilecek faydallabilecek faydalıı
minerallerin takip edilerek zamanminerallerin takip edilerek zamanıında yerine nda yerine 
konulabilmesine olanak sakonulabilmesine olanak sağğlayacaktlayacaktıır. r. 

Hızlı yapılacak bir tedavide ise pek çok Hızlı yapılacak bir tedavide ise pek çok 
organdan ve aynı anda kana çok miktarda ağır organdan ve aynı anda kana çok miktarda ağır 
metal karışacaktır. Bu durumda beynin metal karışacaktır. Bu durumda beynin 
attığından fazlasıyla karşılaşması söz konusu attığından fazlasıyla karşılaşması söz konusu 
olabilecektir (olabilecektir (reexposurereexposure). ). 

Damar yolu ile yapDamar yolu ile yapıılan (IV)lan (IV) chelationchelation tedavisi tedavisi 
bu nedenle bu nedenle öönerilmemektedirnerilmemektedir..



UnutulmamalUnutulmamalııddıır ki r ki 
CHELATION CHELATION 
bir bir ““maratonmaraton”” dur dur 
ve bu tedavideve bu tedavide
kkıısa mesafesa mesafe
kokoşşucusu gibi ucusu gibi 
davrandavranıılmamallmamalııddıır.r.



ChelationChelation tedavisi tedavisi ööncesinde vncesinde vüücudun cudun 
ççeeşşitli fonksiyonlar iitli fonksiyonlar iççin gereksinimi olan in gereksinimi olan 
elementlerin delementlerin düüzeyi arazeyi araşşttıırrıılmallmalııdır.dır.
VVarsa eksikler yerine konulmalarsa eksikler yerine konulmalıı ve ve 
tedaviye bundan sonra batedaviye bundan sonra başşlanmallanmalııddıır. r. 
AyrAyrııca tedavi sca tedavi süüresince de resince de ççocuklara ocuklara 
mineral ve vitamin destemineral ve vitamin desteğği verilmelidir.i verilmelidir.



CHELATION TEDAVCHELATION TEDAVİİSSİİNNİİN  OLASI YAN ETKN  OLASI YAN ETKİİLERLERİİNNİİN N 
SAPTANMASI VE ALINMASI GEREKEN SAPTANMASI VE ALINMASI GEREKEN ÖÖNLEMLER NLEMLER 

KaraciKaraciğğerer
BBööbrekbrek
Kemik iliKemik iliğği i 
olumsuz etkilenebilmektedir. olumsuz etkilenebilmektedir. 

TTedavi sedavi süüresince uygun aralresince uygun aralııklarla klarla mineral mineral 
düzeylerinin düzeylerinin yanısırayanısıra ilgiliilgili tetkikler tetkikler 22--3 ay 3 ay 
gibi kısa aralıklarla gibi kısa aralıklarla tekrarlanarak hastaytekrarlanarak hastayıı
yakın yakın takiptakip etmek etmek öönemlidir.nemlidir.



CHELATION TEDAVCHELATION TEDAVİİSSİİNNİİN  OLASI YAN ETKN  OLASI YAN ETKİİLERLERİİNNİİN N 
SAPTANMASI VE ALINMASI GEREKEN SAPTANMASI VE ALINMASI GEREKEN ÖÖNLEMLER NLEMLER 

DMSA temelde idrar yoluyla atDMSA temelde idrar yoluyla atııldldığıığı iiççin in 
BBööbrek fonksiyonlarbrek fonksiyonlarıı kontrol ekontrol edilmelidir.dilmelidir.

üüre re 
kreatininkreatinin
ürik asitürik asit



CHELATION TEDAVCHELATION TEDAVİİSSİİNNİİN  OLASI YAN ETKN  OLASI YAN ETKİİLERLERİİNNİİN N 
SAPTANMASI VE ALINMASI GEREKEN SAPTANMASI VE ALINMASI GEREKEN ÖÖNLEMLER NLEMLER 

Kemik iliKemik iliğği baski baskıılanmaslanmasıına yol ana yol aççabilme abilme 
olasolasııllığıığına karna karşışın n kkan bulgularan bulgularıınnıı kontrol kontrol 
etmeketmek gereklidir.gereklidir.

tam kan saytam kan sayıımmıı



CHELATION TEDAVCHELATION TEDAVİİSSİİNNİİN  OLASI YAN ETKN  OLASI YAN ETKİİLERLERİİNNİİN N 
SAPTANMASI VE ALINMASI GEREKEN SAPTANMASI VE ALINMASI GEREKEN ÖÖNLEMLERNLEMLER

KaraciKaraciğğere zarar verebilme olasere zarar verebilme olasııllığıığına karna karşışınn
kkaraciaraciğğer fonksiyonlarer fonksiyonlarıınnıı kontrol etmek kontrol etmek 

ALTALT
AST AST 
GGTGGT
ALPALP





BAKIRBAKIR
ÇÇooğğunlukla unlukla otistikotistik ççocuklarda fazla olan tek ocuklarda fazla olan tek 
mineral bakmineral bakıırdrdıır.r.
BakBakıır yr yüüksekliksekliğği davrani davranışış bozuklubozukluğğu, u, 
hiperaktivitehiperaktivite, dikkat eksikli, dikkat eksikliğği ve mantar i ve mantar 
hastalhastalııklarklarıına yol ana yol aççar.ar.
ÇÇinko ve molibden dinko ve molibden düüzeylerini dzeylerini düüşşüürrüür.r.
Ek takviye sadece mevcut durumu daha da Ek takviye sadece mevcut durumu daha da 
kkööttüüleleşştirir. tirir. 



SELENYUMSELENYUM
GlutathioneGlutathione ve ve tiroidtiroid metabolizmasında metabolizmasında 
önemli rol oynar.önemli rol oynar.
OtistikOtistik çocukların çoğunda eksikliği söz çocukların çoğunda eksikliği söz 
konusudur.  konusudur.  
Dikkatle takip edilmelidir.Dikkatle takip edilmelidir.



ÇİNKOÇİNKO
Eksikliği halinde bağışıklık sistemi olumsuz Eksikliği halinde bağışıklık sistemi olumsuz 
etkilenir.etkilenir.
Konuşma güçlüğü ve dikkat eksikliğine yol Konuşma güçlüğü ve dikkat eksikliğine yol 
açabilir.açabilir.



MAGNEZYUMMAGNEZYUM
Eksikliği Eksikliği hiheraktivitehiheraktivite, , anksiyeteanksiyete, kas , kas 
spazmları ve idrar kaçırmaya yol açabilir.spazmları ve idrar kaçırmaya yol açabilir.
AluminyumAluminyum düzeyini azaltır.düzeyini azaltır.
CalciumCalcium AntagonistidirAntagonistidir..
vitamin B6 ile birlikte kullanıldığında vitamin B6 ile birlikte kullanıldığında 
otizmde tedavi edici etkisi vardır.otizmde tedavi edici etkisi vardır.

Martineau J, Barthelemy C, Garreau B, Lelord G. Vitamin B6, magnesium, and 
combined B6-Mg: therapeutic effects in childhood autism. Biol Psychiatr
1985;20:467–78.



KALSİYUM KALSİYUM 
Aşırı yüksekliği Aşırı yüksekliği hipereksitabiliteyehipereksitabiliteye neden olurneden olur
Eksikliğinde ise kemik Eksikliğinde ise kemik mineralizasyonundamineralizasyonunda
zayıflığa ve kaslarda sertliğe yol açar.zayıflığa ve kaslarda sertliğe yol açar.
Kurşun ve Kurşun ve aluminyumualuminyumu azaltır.azaltır.



MOLİBDENMOLİBDEN
Eksikliği mantar ve Eksikliği mantar ve sülfasyonsülfasyon sorunlarına sorunlarına 
neden olur.neden olur.
Tungsten ve bakırı azaltır.Tungsten ve bakırı azaltır.



VitaVitamin Cmin C
YYüüksek miktarda C vitamini iksek miktarda C vitamini iççeren eren genigenişş
yelpazeli bir yelpazeli bir multivitaminmultivitamin preperatpreperatıınnıınn
destek olarak verilmesi pek destek olarak verilmesi pek ççok uzmanok uzman
taraftarafıından tavsiye edilmektedir. ndan tavsiye edilmektedir. 
Vitamin C; Vitamin C; nörotransmitternörotransmitter
metabolizmasında önemli rol oynamaktadır.metabolizmasında önemli rol oynamaktadır.
Vitamin C; Vitamin C; civaciva, kurşun, arsenik ve bazı , kurşun, arsenik ve bazı 
diğer toksinlerin atılımını sağlamaktadır.diğer toksinlerin atılımını sağlamaktadır.

Dolske MC, Spollen J, McKay S, et al. A preliminary trial of ascorbic acid as 
supplemental therapy for autism. Prog Neuropsycholpharmacol Biol Psychiatry
1993;17:765–74. 
Rimland B. Vitamin C in the Prevention and Treatment of Autism 
Autism Research Review International. 1998 ;12 (2):3 



Vitamin B6Vitamin B6
glutathioneglutathione iiççin temel yapin temel yapıı malzemesi olan malzemesi olan 
cysteinecysteine üüretimi dahil bir retimi dahil bir ççok reaksiyonda ok reaksiyonda 
yer almaktadyer almaktadıır.r.

Lelord G, Muh JP, Barthelemy C, et al. Effects of pyridoxine and magnesium on autistic symptoms: 
Initial observations. J Autism Developmental Disorders 1981;11:219–29.
Martineau J, Garreau B, Barthelemy C, et al. Effects of vitamin B6 on averaged evoked potentials in 
infantile autism. Biol Psychiatr 1981;16:627–39.
Rimland B, Callaway E, Dreyfus P. The effect of high doses of vitamin B6 on autistic children: a 
double-blind crossover study. Am J Psychiatr 1978;135:472–5.
Rimland B. Vitamin B6 versus Fenfluramine: a case-study in medical bias. J Nutr Med 1991;2:321–2.



MethylcobalaminMethylcobalamin
Vitamin B12 ailesindeki “Vitamin B12 ailesindeki “methioninemethionine--
homocysteinehomocysteine” yolunda rol alan tek ve en ” yolunda rol alan tek ve en 
önemli önemli aktivatördüraktivatördür. . 

Bu yolun görevi ise vücuttaki en önemli Bu yolun görevi ise vücuttaki en önemli 
toksin atma sistemini aktive etmektir.toksin atma sistemini aktive etmektir.



Vitamin EVitamin E
İİyi bir antiyi bir anti--oksidanoksidan olmasolmasıına karna karşışın birn birççok E ok E 
vitamini bvitamini büüttüünleyicisi soya fasulyesinden nleyicisi soya fasulyesinden 
hazhazıırlanmakta oldurlanmakta olduğğundan ve pek undan ve pek ççok ok 
otistikotistik ççocukta da soya ocukta da soya üürrüünlerine karnlerine karşışı
hassasiyet bulunduhassasiyet bulunduğğundan E vitamini undan E vitamini 
öönerilmemektedir.nerilmemektedir.
Soya bazlSoya bazlıı olmayan E vitamini alolmayan E vitamini alıınabilirnabilir..



Vitamin KVitamin K
Vitamin E veya CoQ10’dan çok daha güçlü Vitamin E veya CoQ10’dan çok daha güçlü 
bir antioksidandır. bir antioksidandır. 
Vitamin K, Vitamin K, glutathioneglutathione düşüklüğüne bağlı  düşüklüğüne bağlı  
oksidatifoksidatif hücre ölümünü baskılar.hücre ölümünü baskılar.
Vitamin K sinir sisteminin gelişimi ile Vitamin K sinir sisteminin gelişimi ile 
ilişkilidir.ilişkilidir.



www.kirkmangroups.comwww.kirkmangroups.com
www.brainchildnutritionals.comwww.brainchildnutritionals.com
www.www.AwakenNutritionAwakenNutrition.com.com

KIRKMAN KIRKMAN 
SUPER NUSUPER NU--THERATHERA

BrainChildBrainChild NutritionalsNutritionals
SPECTRUM SUPPORTSPECTRUM SUPPORT

AwakenAwaken NutritionNutrition
LiquidLiquid Vitamin Vitamin FormulaFormula
LiquidLiquid Mineral Mineral FormulaFormula





OtistikOtistik çocuklarda çocuklarda MetallothioneinMetallothionein, , 
GlutathioneGlutathione gibi antioksidanların gibi antioksidanların 
yolaklarında genetik sorunlar yolaklarında genetik sorunlar 
bulunabilmektedir.bulunabilmektedir.
Sindirim sisteminde ve kan/beyin Sindirim sisteminde ve kan/beyin 
bariyerindebariyerinde yetersizlik olabilmektedir.yetersizlik olabilmektedir.
Böylece tBöylece tooksikksik miktarlardaki miktarlardaki civaciva, kurşun, , kurşun, 
bakır gibi maddeler beyini istila edebilmekte bakır gibi maddeler beyini istila edebilmekte 
ve beyin hücrelerinin gelişiminde yer alan ve beyin hücrelerinin gelişiminde yer alan 
MT proteinlerinin yok olmasına ve beyin MT proteinlerinin yok olmasına ve beyin 
hasarına yol açabilmektedir.hasarına yol açabilmektedir.





Tek Tek kovalentkovalent bağı bulunan ve bir elektron kaybetmiş bağı bulunan ve bir elektron kaybetmiş 
konumdaki atoma serbest radikal denir.konumdaki atoma serbest radikal denir.
Serbest radikaller yüksek reaksiyon gücüne sahiptir.Serbest radikaller yüksek reaksiyon gücüne sahiptir.
Serbest radikallerin etki mekanizması Serbest radikallerin etki mekanizması lipidlipid
peroksidasyonuperoksidasyonu şeklindedir.şeklindedir.





Serbest radikalleri arttıran nedenlerSerbest radikalleri arttıran nedenler

RadyasyonRadyasyon
Ağır metallerAğır metaller
Zehirler Zehirler 
Güneş ışığıGüneş ışığı
Ekşimiş ve yanmış yağlarEkşimiş ve yanmış yağlar
CandidaCandida
StresStres



Serbest radikalleri arttıran nedenlerSerbest radikalleri arttıran nedenler

Aşırı artmış demir ve bakır düzeyleriAşırı artmış demir ve bakır düzeyleri
AllerjilerAllerjiler ve ve iltihabiiltihabi hastalıklarhastalıklar



Serbest radikalleri kontrol eden Serbest radikalleri kontrol eden 
antioksidanlarantioksidanlar

Antioksidan içeren gıdalar veAntioksidan içeren gıdalar ve
AA beta beta carotenecarotene
CC vitamin Cvitamin C
EE vitamin Evitamin E
SS seleniumselenium







Pek çok kişi Pek çok kişi strüktürelstrüktürel
anatomiyi başarı ile yansıtan anatomiyi başarı ile yansıtan 
MRIMRI (magnetic resonance (magnetic resonance 
imaging) imaging) ve ve 
CATCAT (computerized axial (computerized axial 
tomography) tomography) hakkında bilgi hakkında bilgi 
sahibidir. sahibidir. 

Ancak her iki yöntem de Ancak her iki yöntem de 
beyinin aktivitesini göstermek beyinin aktivitesini göstermek 
üzere tasarlanmamıştır.üzere tasarlanmamıştır.



Beynin kan dolaBeynin kan dolaşışımmıına ve fonksiyon dna ve fonksiyon düüzeyine zeyine 
babağğllıı olarak golarak göörrüüntntüüleme olanaleme olanağığı sasağğlayanlayan
bir ybir yööntem olan ntem olan ““Beyin Beyin PerfPerfüüzyonzyon SPECTSPECT””
ile yapile yapıılan aralan araşşttıırmalarla rmalarla 
beyin fonksiyonu/metabolizması beyin fonksiyonu/metabolizması 
izlenebilmekte ve izlenebilmekte ve beyindeki fonksiyonel beyindeki fonksiyonel 
hasarhasarlarlar saptanabilmektedir.saptanabilmektedir.



SPECT SPECT ile görüntüleme için kol veya eldeki bir ile görüntüleme için kol veya eldeki bir 
toplar damardan radyoaktif madde (toplar damardan radyoaktif madde (TcTc--99m 99m 
HMPAO) verilmektedir. HMPAO) verilmektedir. 

Bu madde kan/beyin Bu madde kan/beyin bariyerinibariyerini aşma aşma 
özelliğine sahip bir maddedir ve beyindeki özelliğine sahip bir maddedir ve beyindeki 
hücrelere fonksiyonları ile orantılı olarak hücrelere fonksiyonları ile orantılı olarak 
bağlanmaktadır.bağlanmaktadır.

Böylece beynin fonksiyonel görüntülenmesi Böylece beynin fonksiyonel görüntülenmesi 
sağlanmaktadır.sağlanmaktadır.



Bu amaçla Bu amaçla gamma gamma kkamera amera adı verilen ve adı verilen ve 
beyinden saçılan fotonları algılayarak beyinden saçılan fotonları algılayarak 
görüntü oluşturan özel bir donanım görüntü oluşturan özel bir donanım 
kullanılmaktadır.kullanılmaktadır.



Ölü hücreler doğal olarak verilen Ölü hücreler doğal olarak verilen 
radyoaktif maddeyi radyoaktif maddeyi 
almayacaklardır.almayacaklardır.
Bu sayede Bu sayede SPECTSPECT canlı ve ölü canlı ve ölü 
doku ayrımını yapabilir.doku ayrımını yapabilir.
SPECT SPECT ayrıca kan akımı azalmış ayrıca kan akımı azalmış 
bölgeler (bölgeler (ischemic penumbraischemic penumbra), ), 
kış uykusuna yatmış hücreler kış uykusuna yatmış hücreler 
((idling neuronsidling neurons) ve düşük ) ve düşük 
fonksiyonlu hücreleri (fonksiyonlu hücreleri (sleeping sleeping 
cellscells) ) ayırabilmektedirayırabilmektedir. . 



Olgu sunumu: Olgu sunumu: 
8 yaşında, erkek, sol 8 yaşında, erkek, sol temporaltemporal ve ve frontalfrontal
bölgelerde azalmış fonksiyon.bölgelerde azalmış fonksiyon.





Bu yBu yööntem ile ntem ile otistikotistik ççocuklarda ocuklarda öözellikle zellikle 
konukonuşşma ve algma ve algıılamaylamayıı kontrol eden kontrol eden 
merkezlerin bulundumerkezlerin bulunduğğuu frontofrontotemporaltemporal
bböölgelerin azalmlgelerin azalmışış aktivite gaktivite göösterdisterdiğği i 
hemen hemen ttüüm olgularda saptamm olgularda saptamışıştır.tır.

Ancak burada daha Ancak burada daha öönemli olan nemli olan bir bir konu konu 
azalmazalmışış fonksiyona sahip bu alanfonksiyona sahip bu alanlarınların
ddüüzelebilir yanizelebilir yani geri kazangeri kazanıılabilir labilir öözellizelliğğe e 
sahip olup olmadsahip olup olmadığıığınnıın aran araşşttıırrıılmaslmasııddıır. r. 



Manyetik Rezonans GManyetik Rezonans Göörrüüntntüülemeleme ile ile 
yapyapıılacak ikinci bir delacak ikinci bir değğerlendirmeerlendirme
kalkalııccıı bir hasar var ise bu hasarbir hasar var ise bu hasarıı
belirleyebilmektedir. belirleyebilmektedir. 



MRG (MRG (--) ) 
Beyin SPECT (Beyin SPECT (--) = ) = normalnormal

MRG (+) MRG (+) 
Beyin SPECT (+) = Beyin SPECT (+) = kalkalııccıı hasarhasar

MRG (MRG (--) ) 
Beyin SPECT (+) = Beyin SPECT (+) = geri kazangeri kazanıılabilirlabilir







Otizmin tedavisinde, Otizmin tedavisinde, 
ChelationChelation ile beynin aile beynin ağığır r mmetallerden etallerden 
temizlenmesi tek batemizlenmesi tek başışına yeterli na yeterli 
olmamaktadolmamaktadıır.r.
AAğığır metallerin birikmesi nedeniyle, beyinde r metallerin birikmesi nedeniyle, beyinde 
uzun suzun süüredir yetersiz ve dredir yetersiz ve düüşşüük dk düüzeyde zeyde 
foksiyonafoksiyona sahipsahip hasarlhasarlıı alanlar da yeniden alanlar da yeniden 
aktive edilmeaktive edilmelidir.lidir.
Beraberinde sindirim sisteminin de tedavisi Beraberinde sindirim sisteminin de tedavisi 
babaşşararııllıı bir bir sonuç sonuç iiççin vazgein vazgeççilmez bir ilmez bir 
gerekliliktir. gerekliliktir. 



www.oceanhbo.comwww.oceanhbo.com
www.harchhyperbarics.comwww.harchhyperbarics.com

““HiperbarikHiperbarik OksijenizasyonOksijenizasyon”” ile hem beyin ile hem beyin 
hem de sindirim sisteminin tedavisi 1972 hem de sindirim sisteminin tedavisi 1972 
yılından beri ABD’de Dr. Richard yılından beri ABD’de Dr. Richard NeubauerNeubauer
tarafından başarı ile uygulanmaktadır.tarafından başarı ile uygulanmaktadır.



HiperbarikHiperbarik
Oksijen TedavisiOksijen Tedavisi, , 
adadıından da ndan da 
anlaanlaşışılacalacağığı gibi gibi 
yyüüksek basksek basıınnçç
altaltıında iken nda iken 
NormalNormal
miktarlarda saf miktarlarda saf 
oksijen oksijen 
solunmassolunmasıı
yyööntemidir. ntemidir. 



HBOTHBOT normal basnormal basıınnççta (yani 1 atmosferta (yani 1 atmosfer
basınç altındabasınç altında) ) ççok miktarda oksijen ok miktarda oksijen 
alalıınmasnmasıı anlamanlamıına gelen na gelen 
hiperoksijenizasyonhiperoksijenizasyon ile karile karışışttıırrıılmamallmamalııddıır.r.
AAşışırrıı miktarda oksijen almiktarda oksijen alıınmasnmasıınnıın beyin in beyin iççin in 
zararlzararlıı olabileceolabileceğği unutulmamali unutulmamalııddıırr..
EEvde oksijen tvde oksijen tüüppüü ile ile ççocuklara oksijen ocuklara oksijen 
solutulmassolutulmasıı kesinlikle denenmemelidir.kesinlikle denenmemelidir.
HiperbarikHiperbarik Oksijen Tedavisi, Oksijen Tedavisi, sadece sadece bu bu 
dalda edalda eğğitim almitim almışış, hekim ve teknisyenlerce , hekim ve teknisyenlerce 
uygulanmaluygulanmalııddıır. r. 



BasBasııncncıın dn düüzeyi zeyi (ATA)(ATA)
Seans sSeans süüresi resi 
Seans saySeans sayııssıı
ÇÇocuocuğğun ihtiyacun ihtiyacıına gna gööre re 
belirlenmelidir. belirlenmelidir. 
DiDiğğer amaer amaççlar ilar iççin in 
belirlenmibelirlenmişş protokollere protokollere 
otistikotistik ççocuklar dahil ocuklar dahil 
edilmemelidir.edilmemelidir.



Bu tedavinin uygulandBu tedavinin uygulandığıığı kabinler kkabinler küçüüçük bir k bir 
denizaltdenizaltııyaya benzemektedir. Ancak bu kabinler benzemektedir. Ancak bu kabinler 
((hyperbarichyperbaric chamberchamber)) karada karada ççalalışışmaktadmaktadıır ve  r ve  
kabin ikabin iççi basi basıınnçç kopreskopresöörlerlerlerle arttarttıırrıılarak sahte larak sahte 
bir dalbir dalışış iişşlemini gerlemini gerççekleekleşştirmektedirler. tirmektedirler. 



DalDalışış ssüüresince resince 
öözel maskeler veya zel maskeler veya 
babaşşllııklarklar
vasvasııtastasııyla yla 
%100 saf oksijen%100 saf oksijen
solunmassolunmasıına na 
olanak olanak 
sasağğlanmaktadlanmaktadıır. r. 



MModern HBOTodern HBOT’’ndende hastalar normalden hastalar normalden 
yüksek bir basınçta %100 saf oksijen yüksek bir basınçta %100 saf oksijen 
solumaktadır.solumaktadır.

Soluduğumuz hava ise sadece %19Soluduğumuz hava ise sadece %19--21 21 
oranında oksijen içermektedir.oranında oksijen içermektedir.

HBOTHBOT ile hiçbir ekstra enerji harcanmasına ile hiçbir ekstra enerji harcanmasına 
gerek kalmaksızın kan akımındaki oksijen gerek kalmaksızın kan akımındaki oksijen 
oranı %2000’e kadar yükseltilebilir.oranı %2000’e kadar yükseltilebilir.



HBOT ile kana ek olarak beyinHBOT ile kana ek olarak beyin--omurilik omurilik 
sıvısı ve lenf dahil tüm vücut sıvıları sıvısı ve lenf dahil tüm vücut sıvıları 
oksijenin iyileştirici etkilerinden yararlanır.oksijenin iyileştirici etkilerinden yararlanır.

Sadece yarım atmosferlik bir basınç artışı ile Sadece yarım atmosferlik bir basınç artışı ile 
yapılacak bir yapılacak bir HBOT’ndeHBOT’nde beynin hasar beynin hasar 
görmüş hücrelerinin oksijenden görmüş hücrelerinin oksijenden 
yararlanması 10 kat arttırılabilmektedir.yararlanması 10 kat arttırılabilmektedir.



Bu hBu hüücreler normal atmosfer bascreler normal atmosfer basııncncıında da nda da 
havadaki oksijeni kullanma kapasitesine havadaki oksijeni kullanma kapasitesine 
ulaulaşşttığıığında tedavi sonlandnda tedavi sonlandıırrıılmaktadlmaktadıır.r.

Bunu saptamak iBunu saptamak iççin de tekrar SPECT in de tekrar SPECT 
yapyapıılmaktadlmaktadıırr

Dr.NeubauerDr.Neubauer & & Dr.Harch’sDr.Harch’s ScanScan--DiveDive--ScanScan ProtocolProtocol



""TheThe positivepositive powerspowers of of hyperbarichyperbaric oxygenoxygen areare
reallyreally a a modificationmodification of of God'sGod's giftgift toto manman."."

Dr. Richard A. Dr. Richard A. NeubauerNeubauer, M.D., , M.D., 
MedicalMedical DirectorDirector, , 
OceanOcean HyperbaricHyperbaric NeurologicNeurologic CenterCenter, FLORIDA, FLORIDA

www.www.oceanhbooceanhbo.com.com



HBOT ÖNCESİ SPECT BULGUSU HBOT ÖNCESİ SPECT BULGUSU 

HBOT SONRASI SPECT BULGUSUHBOT SONRASI SPECT BULGUSU



HBOT ÖNCESİ SPECT BULGUSU HBOT ÖNCESİ SPECT BULGUSU 

HBOT SONRASI SPECT BULGUSUHBOT SONRASI SPECT BULGUSU



HBOT ÖNCESİ SPECT BULGUSU HBOT ÖNCESİ SPECT BULGUSU 

HBOT SONRASI SPECT BULGUSUHBOT SONRASI SPECT BULGUSU
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Türkiye’deki bir HBOT ünitesiTürkiye’deki bir HBOT ünitesi



Dünyanın en pahalı HBOT ünitesiDünyanın en pahalı HBOT ünitesi





3 ana gıda içeriği 3 ana gıda içeriği 
otizmde önemli rol oynamaktadırotizmde önemli rol oynamaktadır

-- glutengluten
-- kazeinkazein
-- soyasoya



Otizm ve GFCFSF diyetiOtizm ve GFCFSF diyeti
((glutengluten--freefree, , casiencasien--freefree, soy, soy--freefree dietdiet))

OtistikOtistik çocukların %80’inden fazlasında görülen çocukların %80’inden fazlasında görülen 
opioidopioid dengesizliğini düzeltmeyi amaçlamaktadır.dengesizliğini düzeltmeyi amaçlamaktadır.



NNormalormaldede glutengluten, kazein ve soyadan , kazein ve soyadan 
sasağğlanan proteinler sindirim sistemimizde lanan proteinler sindirim sistemimizde 
aminoasitlereaminoasitlere ddöönnüüşşmektedir.mektedir.
Ancak Ancak pek çok pek çok otistikotistik ççocukocuktta, a, bu bu proteinler proteinler 
aminoasitleraminoasitler yerine yerine peptidpeptid denilen denilen aminoasitaminoasit
kküümelerine dmelerine döönnüüşşebilmekte ve bu ebilmekte ve bu peptidlerpeptidler
((““casomorphincasomorphin””, , ““gliadorphingliadorphin””)) kankan--beyin beyin 
bariyerinibariyerini aaşşarak beyinde uyuarak beyinde uyuşşturucu etki turucu etki 
yapan sinirsel uyaranlar gibi yapan sinirsel uyaranlar gibi 
davranmaktaddavranmaktadıırlar.rlar.

Dohan FC, Grasberger JC. Relapsed schizophrenics earlier discharge from the 
hospital after cereal-free, milk free diet. Am J Psychiatry 1973; 130(6): 685-88. 
Reichelt K-L, Ekrem J, Scott H. Gluten, milk proteins and autism: dietary 
intervention effects on behavior and peptide section. J Appl Nutr 1990;42:1–11.



OtistikOtistik çocukların çoğunluğu süt ve buğday çocukların çoğunluğu süt ve buğday 
başta olmak üzere pek çok tahıl ürünlerinden başta olmak üzere pek çok tahıl ürünlerinden 
aldıkları proteinlerin yıkılımı için gerekli mide aldıkları proteinlerin yıkılımı için gerekli mide 
enzimlerine sahip değildir. enzimlerine sahip değildir. 

Bu da yeterince sindirilmemiş gıdaların zaten Bu da yeterince sindirilmemiş gıdaların zaten 
geçirgenliği bozulmuş geçirgenliği bozulmuş barsaklarabarsaklara ulaşması ulaşması 
demektir.demektir.



GFCFSF diyetGFCFSF diyetin tedaviye eklenmesi ile in tedaviye eklenmesi ile 
istenmeyen bu proteinlerin vereceği hasar istenmeyen bu proteinlerin vereceği hasar 
en aza indirilmeye çalışılmaktadır. en aza indirilmeye çalışılmaktadır. 

Kabızlık, ishal veya davranış bozuklukları Kabızlık, ishal veya davranış bozuklukları 
olan pek çok vakada diyetten soya, olan pek çok vakada diyetten soya, glutengluten
ve kazeinin çıkartılmasıyla belirgin ve kazeinin çıkartılmasıyla belirgin 
düzelmeler gözlenmiştir.düzelmeler gözlenmiştir.



HiperbarikHiperbarik oksijen tedavisi ve oksijen tedavisi ve ChelationChelation
tedavisinin birlikte uygulanmastedavisinin birlikte uygulanmasıı tedavi tedavi 
etkinlietkinliğğini arttini arttıırmaktadrmaktadıır. r. 
Ancak Ancak glutengluten, kazein ve soya, kazein ve soya’’dan yoksun dan yoksun 
diyetdiyet ve ve detoksifikasyondetoksifikasyon diyeti gibi diyeti gibi 
diyetlerin diyetlerin ChelationChelation + + HBOT’neHBOT’ne destek destek 
olarak uygulanmasolarak uygulanmasıı pek pek ççok ok otistikotistik ççocukta ocukta 
olumlu sonuolumlu sonuçç vermektedir.vermektedir.

Reichelt KI, Hole K, Hamberger A, Saclid G, Edminson PD, Braestrup CB et al.
Biologically active peptide-peptide containing fractions in schizophrenia and 
childhood autism. Adv Biochem Psychopharmacol 1981; 28:627-43.



İİNEK VE KOYUNNEK VE KOYUN SSÜÜTTÜÜNDE NDE 
A1 TA1 TİİPPİİ KAZEKAZEİİN VARDIR VE N VARDIR VE 
BU KAZEBU KAZEİİN KAZOMORFN KAZOMORFİİNE NE 
DDÖÖNNÜÜŞŞMEKTEDİR.MEKTEDİR.

OYSA OYSA KEKEÇÇİİ SSÜÜTTÜÜNDE NDE 
A2 TA2 TİİPPİİ KAZEKAZEİİN VARDIR VE N VARDIR VE 
BBÖÖYLE BYLE BİİR DR DÖÖNNÜÜŞŞÜÜM M 
OLMAMAKTADIR OLMAMAKTADIR 





Diyetinizde temizlik yapınDiyetinizde temizlik yapın

CaseinCasein--free/Glutenfree/Gluten--free/Soyfree/Soy--free free DiDiyyeteti en i en 
az 3az 3--6 ay uygulayın.6 ay uygulayın.



Diyetinizde temizlik yapınDiyetinizde temizlik yapın

ŞŞeker ve rafine nişastayı yasaklayıneker ve rafine nişastayı yasaklayın
ProteinProteini arttırıni arttırın
FFiberiber içeren gıdaları arttırın içeren gıdaları arttırın 
İyi yağları arttırınİyi yağları arttırın
AAntiontioksksidanidanlarıları arttırınarttırın
Doğal ürünleri tercih edinDoğal ürünleri tercih edin
Bol sarımsak tüketinBol sarımsak tüketin
FFermenteermente gıdaları arttırıngıdaları arttırın



Diyetinizde temizlik yapınDiyetinizde temizlik yapın

İşİşlenmiş ve katkı maddesi içeren gıdalardan lenmiş ve katkı maddesi içeren gıdalardan 
uzak durun. uzak durun. 
En iyisi organik gıdalardır.En iyisi organik gıdalardır.



Diyetinizde temizlik yapınDiyetinizde temizlik yapın

Uyarıcı gıdaları yasaklayın Uyarıcı gıdaları yasaklayın 
kafeinkafein, , 
tatlandırıcılartatlandırıcılar, , 
kırmızı/sarı gıda boyalarıkırmızı/sarı gıda boyaları, , 
nitritnitritlerler, , 
sulfitsulfitlerler, , 
glutamatglutamatlarlar,,
koruyucu maddelerkoruyucu maddeler



Diyetinizde temizlik yapınDiyetinizde temizlik yapın

Bolca filtre edilmiş su tüketiniz.Bolca filtre edilmiş su tüketiniz.



Diyetinizde temizlik yapınDiyetinizde temizlik yapın

FFenolenol içeren gıdaların tüketimini kısıtlayınıziçeren gıdaların tüketimini kısıtlayınız
elma, elma, 
üzüm, üzüm, 
çilekçilek



Diyetinizde temizlik yapınDiyetinizde temizlik yapın

Bakır kaynaklarını kısıtlayınızBakır kaynaklarını kısıtlayınız
ÇikolataÇikolata
İstiridye/midyeİstiridye/midye
Musluk suyuMusluk suyu
Gıda boyalarıGıda boyaları



Diyetinizde temizlik yapınDiyetinizde temizlik yapın

Plastik ve Plastik ve streçstreç folyofolyo içerisindeki ürünleri içerisindeki ürünleri 
asla mikrodalga ile ısıtmayınız.asla mikrodalga ile ısıtmayınız.
Mümkünse hiç mikrodalga kullanmayınız.Mümkünse hiç mikrodalga kullanmayınız.



Diyetinizde temizlik yapınDiyetinizde temizlik yapın

Deniz ürünlerini tüketmeyiniz.Deniz ürünlerini tüketmeyiniz.



Diyetinizde temizlik yapınDiyetinizde temizlik yapın

Yemeğinize taze meyve ve çiğ sebze ile Yemeğinize taze meyve ve çiğ sebze ile 
başlayınız.başlayınız.



Diyetinizde temizlik yapınDiyetinizde temizlik yapın

Sızma zeytinyağı ve Sızma zeytinyağı ve hindistanhindistan cevizi yağı cevizi yağı 
gibi iyi yağları arttırın.gibi iyi yağları arttırın.
HidrojenizeHidrojenize yağları yasaklayın.yağları yasaklayın.



Diyetinizde temizlik yapınDiyetinizde temizlik yapın

Hormon ve antibiyotik içermeyen organik et Hormon ve antibiyotik içermeyen organik et 
ve yumurta tüketiniz.ve yumurta tüketiniz.



ANCAK HBOT UYGULANDIĞINDA SİNDİRİM SİSTEMİ ANCAK HBOT UYGULANDIĞINDA SİNDİRİM SİSTEMİ 
BÜYÜK ORANDA VE DİYET UYGULAMALARINA BÜYÜK ORANDA VE DİYET UYGULAMALARINA 
KIYASLA ÇOK DAHA KISA SÜREDE TEDAVİ EDİCİ KIYASLA ÇOK DAHA KISA SÜREDE TEDAVİ EDİCİ 
ETKİSİNİ GÖSTERDİĞİNDEN BU ÖNERİLERE ÖNEMLİ ETKİSİNİ GÖSTERDİĞİNDEN BU ÖNERİLERE ÖNEMLİ 
ORANDA GEREK KALMAMAKTADIR.ORANDA GEREK KALMAMAKTADIR.

ANCAK BU PROTOKOLDE ÖNERİLENLER ZATEN ANCAK BU PROTOKOLDE ÖNERİLENLER ZATEN 
SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN DİYET ÖNERİLERİDİR. SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN DİYET ÖNERİLERİDİR. 

HBOT UYGULAMALARINA DESTEK AMAÇLI HBOT UYGULAMALARINA DESTEK AMAÇLI 
UYGULANMASI TAVSİYE EDİLİR.UYGULANMASI TAVSİYE EDİLİR.





ÖÖzelzel eğitimeeğitime tümtüm aşamalardaaşamalarda yeryer verilmverilmelidir.elidir.

ÇünkiÇünki biyomedikalbiyomedikal tedavilerle kazanılanların tedavilerle kazanılanların 
eğitimle desteklenmesi gereklidir.eğitimle desteklenmesi gereklidir.





Kurumların fiziki koşulları elbette önemlidir 
ancak iyi bir eğitimci seçmeniz ilk koşul !!!



ÇÇOCUOCUĞĞUNUZUN DERSLERUNUZUN DERSLERİİNNİİ İİZLEYZLEYİİN !!!N !!!

Öğretmenler size, çocuğunuza nasıl eğitim Öğretmenler size, çocuğunuza nasıl eğitim 
vereceğinizi öğretmek için varlar.vereceğinizi öğretmek için varlar.

Çocuğunuzun derste öğrendiklerini siz de evde ve Çocuğunuzun derste öğrendiklerini siz de evde ve 
sokakta tekrar etmelisiniz. sokakta tekrar etmelisiniz. 

Birkaç saat asla yeterli değildir çünkü genellikle Birkaç saat asla yeterli değildir çünkü genellikle 
kendi başlarına genelleme yapamazlar.kendi başlarına genelleme yapamazlar.



ÇOCUĞUNUZUN GELİŞİMİNİ KONTROL EDİN !!!ÇOCUĞUNUZUN GELİŞİMİNİ KONTROL EDİN !!!

Tüm kurumlar çocuğunuz için Tüm kurumlar çocuğunuz için 
yıllık plan, yıllık plan, 
üç aylık performans raporu üç aylık performans raporu 
hazırlamak ve size vermekle hazırlamak ve size vermekle 
YÜKÜMLÜDÜR!YÜKÜMLÜDÜR!

Böylece çocuğunuzun Böylece çocuğunuzun 
hangi gelişim alt alanlarında hangi gelişim alt alanlarında 
geri olduğunu, geri olduğunu, 
ne hızla ve ne kadar ilerlediğini ne hızla ve ne kadar ilerlediğini 
tespit edebilirsiniz.tespit edebilirsiniz.



MUTLAKA KAYIT TUTUN !!!MUTLAKA KAYIT TUTUN !!!
Çocuğunuza ilişkin aşı kayıtları, Çocuğunuza ilişkin aşı kayıtları, 
geçirdiği tüm hastalıklar (ishalgeçirdiği tüm hastalıklar (ishal--kabızlık, kusma, kabızlık, kusma, 
enfeksiyonlar, ateşlenme vb.) enfeksiyonlar, ateşlenme vb.) 
yapılan tetkikler, yapılan tetkikler, 
davranış raporları, davranış raporları, 
özel eğitim kurumundan aldığınız özel eğitim kurumundan aldığınız performans performans 
çizelgeleri vb. çizelgeleri vb. 

Her zaman yanınızda bir not defteri bulundurun, Her zaman yanınızda bir not defteri bulundurun, 
önemli gördüğünüz tüm davranışları kaydedin, önemli gördüğünüz tüm davranışları kaydedin, 
çünkü UNUTURSUNUZ!çünkü UNUTURSUNUZ!



Ebeveynlerin de Ebeveynlerin de 
büyük bir büyük bir 
çoğunluğunun çoğunluğunun 
aslında ciddi aslında ciddi 
anlamda anlamda 
bir psikolog bir psikolog 
desteğine ihtiyacı desteğine ihtiyacı 
vardır.vardır.



ÜÜlkemizde lkemizde öözel ezel eğğitim merkezlerinin itim merkezlerinin 
tamamtamamıında bir nda bir ““psikologpsikolog”” bulunmasbulunmasıı zorunlu zorunlu 
tutulmaktadtutulmaktadıır. r. 

Ancak ebeveynler kendileri yardAncak ebeveynler kendileri yardıım isteminde m isteminde 
bulunmadbulunmadııklarklarıı ssüürece rece ““psikologpsikolog””un tedaviye un tedaviye 
katkkatkııda bulunmasda bulunmasıı ddüüşşüünnüülemez. lemez. 

Bu yBu yüüzden zden ççocuocuğğunuza nasunuza nasııl davranmanl davranmanıız z 
gerektigerektiğğini ini ööğğrenirken renirken kendiniz ikendiniz iççin de bir in de bir 
şşeyler yapmaleyler yapmalıı ve mutlaka bir ve mutlaka bir ““psikologpsikolog””
destedesteğği ali alıınmalnmalııddıır.r.





ÇOCUĞUNUZA VE KENDİNİZE BİR ÇOCUĞUNUZA VE KENDİNİZE BİR 
ŞANS VERİNİZ !ŞANS VERİNİZ !

YARDIM ALINIZ !YARDIM ALINIZ !



THE LETTER TO AUTISM RESEARCH INSTITUTE THE LETTER TO AUTISM RESEARCH INSTITUTE 
FROM THE MINISTRY OF HEALTH OF ITALY FROM THE MINISTRY OF HEALTH OF ITALY 
DearDear Dr Dr RimlandRimland,,

TheThe worldwideworldwide expansionexpansion of of autismautism epidemyepidemy is a is a mattermatter of of 
severe severe concerneconcerne forfor itsits socialsocial, , psychologicalpsychological, , economicaleconomical
burdensburdens..

TheThe pioneeringpioneering experienceexperience basedbased on a on a broadbroad spectrumspectrum
biomedicalbiomedical approachapproach fosteredfostered byby ARIARI--DAN! has DAN! has mademade
AutismAutism treatabletreatable..

I I wishwish toto confirmconfirm mymy interestinterest toto seesee thethe applicationsapplications of of thisthis
approachapproach in in ItalyItaly, , bothboth forfor preventivepreventive andand treatmenttreatment
purposespurposes..

WithWith mymy personalpersonal wisheswishes forfor a a successfulsuccessful conferenceconference..

ChiefChief of of TechnicalTechnical StaffStaff of of MinisterMinister of of HealthHealth

Prof V. M. Prof V. M. SaraceniSaraceni





OTİZM:OTİZM:
GENETİK ALT YAPISI OLAN,GENETİK ALT YAPISI OLAN,
ENFEKSİYONLAR, ENFEKSİYONLAR, 
TOKSİK KİMYASALLAR, TOKSİK KİMYASALLAR, 
GIDALARDAKİ PROTEİN VE GIDALARDAKİ PROTEİN VE 
PEPTİDLERLE TETİKLENENPEPTİDLERLE TETİKLENEN
NÖROİMMÜN BİR HASTALIKTIR.NÖROİMMÜN BİR HASTALIKTIR.



SİNDİRİM SİSTEMİNDE SİNDİRİM SİSTEMİNDE 
BAŞLAR,BAŞLAR,

SONUÇLARINI SONUÇLARINI 
BEYİNDE GÖSTERİR.BEYİNDE GÖSTERİR.



OTİZM TEDAVİ EDİLEBİLİR.OTİZM TEDAVİ EDİLEBİLİR.

TEDAVİSİ BİREYSEL VE SPESİFİKTİR.TEDAVİSİ BİREYSEL VE SPESİFİKTİR.

TEDAVİDE BELİRGİN KAZANIMLAR SIKTIR.TEDAVİDE BELİRGİN KAZANIMLAR SIKTIR.

VE BAŞLAMAK İÇİN ASLA GEÇ DEĞİLDİR.VE BAŞLAMAK İÇİN ASLA GEÇ DEĞİLDİR.



TEDAVİDE TEDAVİDE 
ÖNCELİKLE ÖNCELİKLE 
SİNDİRİM SİSTEMİ SİNDİRİM SİSTEMİ 
HEDEFLENMELİDİR.HEDEFLENMELİDİR.



SİNDİRİM SİSTEMİNİN VE BEYNİN TEDAVİSİNDESİNDİRİM SİSTEMİNİN VE BEYNİN TEDAVİSİNDE

EN ETKİN YÖNTEM İSEEN ETKİN YÖNTEM İSE
HİPERBARİK OKSİJENASYONDUR.  HİPERBARİK OKSİJENASYONDUR.  



Dr. Dr. AnjuAnju UsmanUsman, , TreatingTreating AutismAutism ConferenceConference, , BournemouthBournemouth 20072007





TEŞEKKÜRTEŞEKKÜR
Otizm ile mücadele eden tüm ailelereOtizm ile mücadele eden tüm ailelere
Eşim Eşim SerpilgülSerpilgül Kınacı’yaKınacı’ya
Değerli katkılarından dolayı Değerli katkılarından dolayı 
Prof. Dr. Ahmet Aydın’aProf. Dr. Ahmet Aydın’a

İletişim içinİletişim için
cemkinacicemkinaci@@gmailgmail.com.com
cemkinacicemkinaci@@yahooyahoo.com.com


