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Olgu-1



Olgu-1
 12 yaşında, kız 

 Hasta alt bezi raporu için kliniğimize yönlendirilmiş. 

 Değişik 3. basamak merkezler ve üniversite hastanelerinde 
araştırılmış ancak gerek anamnez gerekse  ailenin getirdiği 
belgelere göre Rett sendromuna dair şüphe, tetkik ve/veya 
plana rastlanmadı.

 Özgeçmişinde epilepsi nedeni ile levetirasetam kullanımı 
öyküsü vardı. Baş çevresi kartına yaşı nedeni ile ulaşılamadı 
ancak aile, sözel olarak baş gelişiminin anne karnında ve 
doğum sonrası erken dönemde normal olduğunu ifade etti.



Olgu-1

 Muayenesinde mikrosefali, skolyoz, stereotipik
davranış paterni, el ovuşturma hareketleri kaydedildi.

 Video kaydında hiperpne atakları, kısa bir nöbet ve 
ellerde sterotipik hareketler izlendi. 

 Olguda Rett sendromu araştırılması planlandı ve 
genetik analiz istendi. MECP-2 mutasyon pozitifliği 
saptandı.



Olgu-2



Olgu-2
 Bir yaşında kız, 

 Yürüyememe, etrafa ilgisizlik şikayetleri ile başvurdu.

 Doğum öyküsü doğal, antenatal ve altı aya dek baş 
çevresi takipleri normal sınırlarda.

 Soygeçmişinde anne baba arasında akrabalık yok.

 Muayenesinde mikrosefali, nörogelişimsel
basamaklarda gerilik ve ellerde stereotipik ovuşturma 
hareketleri saptandı. Olguda genetik analiz yapıldı. 



Olgu-3



Olgu-3
 3 yaşında kız

 Acil polikliniğe havale nedeni ile başvurdu.

 Epilepsi nedeni ile karbamazepin tedavisi alıyor.

 Muayenesinde mikrosefali, nörolojik gelişim geriliği, 
ellerde stereotipi saptandı.

 Yapılan EEG normal saptandı.

 Video kaydında stereotipik el hareketleri ve etrafa 
ilgisizlik görülmektedir.

 Genetik analiz sonucu MECP2 mutasyonu saptandı.



Olgu-4



Olgu-4
 2,5 yaşında kız 

 Yürüyememe, konuşamama şikayetleriyle başvurdu.

 Anamnezde kazandığı kelimeleri artık söyleyemediği 
kaydedildi. Antiepileptik tedavi aldığı görüldü.

 Muayenesinde mikrosefali, nörogelişimsel gerilik ve 
stereotipik el hareketleri izlendi. 

 Olguda Rett sendromu açısından genetik analiz 
planlandı. MECP2 mutasyonu saptandı.



Rett Sendromu
 Nörogelişimsel bir hastalıktır.

 Hemen tamamen kızlarda görülür.

 İlk olarak 1966’da tanımlanmıştır.

 Normal gelişim sonrasında konuşma becerilerinde 
kayıp, amaçlı el hareketlerinde kayıp, stereotipik el 
hareketleri, duruş ve yürüyüş bozuklukları ile 
karakterizedir.



Rett Sendromu-Genetik 
 Genetik zemininde çoğunlukla MECP2 geni 

mutasyonu rol oynar.

 MECP2 geni yerleşimi Xq28’dir.

 Kimi olgulardan CDLK5 ve FOXG1 gen mutasyonları 
sorumludur.

 Hemen tüm vakalar sporadiktir. Çoğunlukla MECP2 
genindeki de novo mutasyonlara bağlı gelişmektedir.



Rett Sendromu-Genetik 

 Hemen tüm vakalarda baba kaynaklı X 
kromozomundaki mutasyon sebeptir.

 MECP2 mutasyonları Rett sendromu dışında çeşitli 
nörolojik ve psikiyatrik hastalıklardan da sorumludur.

 Kızlarda otizm, erkeklerde progresif spastisite ve 
ensefalopati, her iki cinste X’e bağlı mental gerilik bu 
tabloların başlıcalarındandır.



Rett Sendromu-Genetik 

 MECP2 genindeki mutasyonun Rett sendromunu 
oluşturmasına dair mekanizma tam olarak 
aydınlatılamamıştır.

 Bir hipoteze göre MECP2 eksikliği sinaptik
maturasyon ve kortex devamlılığını bozarak, bir diğer 
hipoteze göre beyin kolesterol metabolizmasında 
oluşan anomali ile sendroma neden olmaktadır.



Rett Sendromu-Epidemiyoloji 

 Sendrom tüm etnik gruplarda benzer oranlarda 
görülebilmektedir.

 Fransa’da 10.000 kızda prevalansı 0,56, İsveçte 0,65 ve 
Avustralya’da 0,72 olarak saptanmıştır.



Rett Sendromu-Klinik 

 Sendromun klasik gidişatında doğum eylemi 
özelliksizdir ve ilk 6 ay büyüme ve nöromotor gelişim 
doğaldır.

 12 ila 18. aylarda edinilmiş ince motor, düşünsel ve 
iletişim becerilerinde kayıp belirginleşir.



Rett Sendromu-Klinik 

 Kötüleşme hızı çocuktan çocuğa değişebilir.

 Kötüleşme döneminde gece uykuyu bölen ve 
avutulamayan çığlıklar beklenebilir.

 Bu çığlıklar kimi olguda saatlerce sürebilir ve Rett 
sendromu kliniği oturmamışsa tanıya gidiş açısından 
oldukça kafa karıştırıcı olabilir.



Rett Sendromu-Klinik 

 Gerileme fazını takiben, sözel olmayan iletişim 
becerilerinde (göz kontağı vb.) hafif artış görülebilir. 
Bu durumu geri planda kaba motor becerilerde kaybın 
devamı izler.



Rett Sendromu-Klinik 
Olgularda;

 büyüme geriliği 

 epilepsi 

 uyanıkken uygunsuz soluk paterni (apne ve 
hiperventilasyon atakları) 

 otonom sinir sistemi bozuklukları (soğuk ayaklar ve 
periferik vazomotor bozukluklar)                  

tabloya çoğunlukla eşlik etmektedir.



Rett Sendromu-Klinik 

 Sendromun seyrinde görülebilen ciddi tıbbi önem 

arzeden durumlar arasında kardiyak anomaliler (ani 

ölüme yol açabilir), motor disfonksiyon, skolyoz ve 

uyku bozuklukları bulunur.



Rett Sendromu-Klinik 
 Ekstrapiramidal sistem bulguları, stereotipik el 

hareketleri  ve motor disfonksiyon sendrom seyrinde 
tüm çocuklarda görülür.

 Bu stereotipik el hareketleri arasında parmakları 
yoğurma, elleri karşılıklı tutma, parmakları birbirine 
silme, el çırpma, el yıkama, çamaşır sıkar gibi yapma, 
ezme, hap yuvarlama sayılabilir. 



Rett Sendromu-Klinik 

 Yürüyüş geniş tabanlı ve sakar görünümdedir. Ataksik

ve apraksiktir. Olgular bir zeminde yürürken yeni bir 

zemine (yükseklik olarak veya renk olarak farklı bir 

zemin) geçme konusunda dirençlidir ve yürümeye 

devam etmek istemezler.



Rett Sendromu-Tanı

 Tanı klinik olarak konulmaktadır.

 Tanıda MECP2 mutasyonlarının gösterilmesi “olmazsa 
olmaz” veya yeterli değildir.

 Tanı için olguların tüm tanı kriterlerini karşılaması ve 
dışlayıcı kriterlere sahip olmaması gerekmektedir.

 Tanı sütçocukluğu dönemini geçmiş çocuklarda göreli 
rahat iken sütçocuklarında zor konulabilir. 



Rett Sendromu-Tanısal Kriterler

Regresyon ve takip eden stabilizasyon 
dönemi

Ana kriterlerin tümünün bulunup 
dışlayıcı kriterlerin bulunmaması



Rett Sendromu-Tanısal Kriterler
Ana kriterler

 Edinilmiş el becerilerinde kısmi veya tam kayıp

 Edinilmiş dil becerilerinde kısmi veya tam kayıp

 Yürüyüş bozuklukları

 Stereotipik el hareketleri 



Rett Sendromu-Tanısal Kriterler

Dışlayıcı kriterler

 Travma, nörometabolik bozukluk veya ağır 
enfeksiyona bağlı beyin hasarı

 İlk 6 ayda belirgin psikomotor gelişim bozukluğu 
bulunması



Son söz

 Rett sendromu tanısında anamnez ve fizik muayenede birkaç 

odak noktaya dikkat edilmesi tanıya gidişi oldukça 

kolaylaştırabilir.

 Pediatri pratiğinde sık karşılaştığımız hasta grubu olan mental

retarde ve epilepsi tanılı olgulara örnek videolardaki bulguların 

eşliğinde değerlendirmenin faydalı olabileceği ümidindeyiz.



İlgi ve sabrınız için teşekkürler…


