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Rett Sendromunun Genetik Özelikleri

Rett Sendromu

Rett sendromlu hastaların %99’dan fazlasında aile geçmişinde bu hastalığa
rastlanılmaz. Yani Rett sendromu çoğunlukla MECP2 genindeki yeni, rastgele
mutasyonlardan kaynaklanır.
MECP2 genindeki mutasyonlar yapılan genetik testler ile tespit edilebilir. Rett teşhisi
konulanların %85’inde MECP2 geninde mutasyon olduğu ortaya çıkmıştır. Fakat kalan %
15’in Rett sendromuna sahip olmadığı anlamına gelmez. Mutasyonun varlığı ve klinik
olarak hastanın değerlendirilmesiyle Rett sendromu teşhisi konmaktadır.
Bu gendeki mutasyonlar DNA dizisi(sequence) analiz edilerek belirlenir. Bir gen eksonlar
ve intronlardan oluşmaktadır. İntronlar proteinin oluşmasına genetik olarak katkı
sağlamaz fakat eksonların farklı kombinasyonlarla bir araya gelmesiyle farklı proteinler
sentezlenir. Yapılan dizilemede MECP2 geninin 4 eksondan oluştuğu ortaya konmuştur.
Mutasyonlar ise en fazla 3. ve 4. eksonlarda görülmektedir. 1. eksonda ise çok az sayıda
mutasyon tespit edilmiştir. Rett sendromuna neden olan 200’den fazla farklı mutasyon
çeşidi tespit edilmiştir ve bunlardan 8 tanesi en yaygın olanlarıdır.
MECP2 geni beyin fonksiyonlarından kritik rol oynayan MeCP2 proteininin yapımına ait
bilgileri taşır. MeCP2 proteininin fonksiyonu tam olarak bilinmemesine rağmen, büyük
olasılıkla sinir hücreleri(nöron) arasındaki bağlantıların(sinaps) sürdürülmesinde görev
alır. MECP2 genindeki mutasyonlar MeCP2 proteinini değiştirir veya daha az protein
üretilmesine neden olur. Bu durum nöronların ve beyindeki diğer hücrelerin normal
çalışmasını bozar. Özellikle
çalışmalar MeCP2 proteininde değişikliklerin belirli
nöronların aktivitesini azaltabildiğini ve birbirleriyle iletişim yeteneğini bozduğunu
gösteriyor. Bu değişikliklerin Rett sendromuna ait spesifik özelliklere nasıl yol açtığı hala
bilinmiyor.

Rett Sendromu özellikle kızlarda görülen, bebeklik veya çocukluk döneminde etkilerini
göstermeye başlayan nörolojik bir bozukluktur. Rett Sendromu dejeneratif bozukluk
değildir, aksine bir gelişim bozukluğudur. Hemen hemen tamamen kız çocuklarında
görülse de, nadiren erkeklerde de görülebilir. Rett sendromu bütün ırk ve etnik gruplarda
görülür ve dünya genelinde 10.000 kız bebek doğumunda bir görülür.
Rett sendromu MECP2 genindeki ‘yeni’ mutasyonlardan dolayı ortaya çıkar. Yani anne ve
baba Rett Sendromu taşıyıcısı değildirler. MECP2 geninde mutasyon olması teşhis için
yeterli değildir. Genetik test ile birlikte hastanın semptomlarının değerlendirilmesiyle
teşhis konulur.
Rett sendromlu kızlar ilk 6-18 ay normal gelişme gösterirler. Bundan sonraki aylarda,
yani erken çocukluk döneminde, ellerini amaca yönelik kullanma yeteneklerini kaybeder
ve tekrarlayan el sıkma ve çırpma hareketleri(sterotipik) başlar. Rett sendromlu kızlar
daha yavaş gelişim gösterirler ve baş büyümesinin normal gelişimi yavaşlar ve baş
boyutları normalden daha küçük(mikrosefali) olarak gelişir. Solunum anormallikleri,
nöbetler, ‘s’ şeklinde anormal omurga eğriliği(skolyoz) ve uyku bozuklukları hastalığın
diğer semptomlarındandır.
Rett Sendromunun tek bir çeşidi yoktur. Klasik formdan(Tipik Rett Sendromu) daha hafif
veya daha ağır olarak seyreden ‘atipik’ formları da tanımlanmıştır.
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Yapılan genetik testte MECP2 1-4 eksonlarının tam dizilemesi yapılır ve mutasyonlar
aranır, eğer sonuç negatif çıkarsa çoğalma ve silme (duplication – deletion) analizi
yapılır. Bu testte negatifse yukarıda bahsedilen diğer genlere bakılır.

Tipik ve Atipik Rett Sendromunun tanı kriterleri bazı açılardan birbirlerinden
ayrılmaktadırlar.
A) Klasik veya ‘tipik’ Rett Sendromu tanısı için gerekli nedenler;
1) Gerileme(regresyon) dönemini takip eden toparlama veya stabilizasyon dönemi
gözlemlenmelidir.
2) Tüm “temel kriterler” ve “hariç tutma” ölçütlerinin varlığı gerekmektedir.
3) Destekleyici kriterler gerekli olmasa bilse Rett Sendromunun tipik formunda sık sık
gözlemlenmektedir.
B) Değişken veya “atipik” Rett Sendromu tanısı için gerekli nedenler;
1) Gerileme(regresyon) dönemini takip eden toparlama veya stabilizasyon dönemi
gözlemlenmelidir.
2) 4 “temel kriterden” en az 2’sinin gözlenmesi gerekmektedir.
3) 11 “destekleyici kriterden” en az 5’inin varlığı gerekmektedir.

Hariç Tutma Kriterleri;
 Travma(peri veya postnatal) sonrası oraya çıkan beyin hasarı, nörometabolik
hastalıklar veya nörolojik problemlere neden olan ciddi enfeksiyon varlığı
 Doğumdan sonraki ilk 6 ayda ortaya çıkan ciddi psikomotor gelişim anomalileri
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X kromozomu üzerindeki CDKL5 ve 14. Kromozom üzerindeki FOXG1 genlerindeki
mutasyonlar da Rett Sendromunun atipik versiyonuna neden olabilir.

MECP2 genindeki mutasyonların belirlenmesinin Rett sendromunda önemli olduğu fakat
yeterli olmadığını bir önceki bölümde belirtmiştik. Yapılan kan testiyle belirlenen MECP2
mutasyonu sadece Rett sendromunda değil başka bir takım hastalıklarda da
görüldüğünü bildiğimiz için klinik olarak da hastanın değerlendirilmesi gerekir. Bunun için
uzmanlarda tarafından belirlemiş temel kriterlerle hastalığın doğru teşhisi
konulabilmektedir.

Temel Kriterler;
 Amaca yönelik el kullanımı becerilerinin kısmen veya tamamen kaybedilmesi
 Amaca yönelik dil kullanımı becerilerinin kısmen veya tamamen kaybedilmesi
 Yürüme anomalileri: zayıflamış veya hareketin yokluğu
 El sıkma/el sıkışma, alkışlama/vurma, ağzına elini sokma, el yıkama/ellerini birbirine
sürtme gibi sterotipik el hareketlerinin gözlenmesi
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MeCP2, NCoR1/SMRT baskılayıcı kompleksine bağlanması Kokura ve ark. tarafından
2001 yılında gösterilmiştir. NcoR1 ve SMRT kromatine bağlanarak transkripsiyonu
baskılar. Bu kompleksin görevlerinden birisi histon asetil işaretlerini kaldıran histone
deasetilaz 3(HDAC3)ü DNAya bağlamasıdır. Bu şekilde kromatin kapatılmış olur ve
transkripsiyon baskılanır. Bu kompleksin diğer üyeleri ise G protein pathway suppressor
2 (GPS2), transducin beta-like 1(TBL1) ve transducin beta-like 1 related (TBLR1)dır.
MeCP2, metile DNA ve baskılayıcı kompleksi ile köprü kurarak NcoR1/SMRT
kompleksinin DNAya bağlanmasını sağlar. Bu köprünün oluşmaması histonun
hiperasetilasyonuna ve kromatinin açık duruma gelmesine neden olur. Bu da hedef
genlerin transkripsiyonunun artmasına neden olur.

Rett Sendromunun Tanı Kriterleri

 1954 -

Avusturya’nın Ciyana kentinde bir çocuk doktoru olan Dr. Andreas Rett,
polikliniğinde iki kız çocuğunun tekrarlayan ‘el yıkama’ benzeri hareketleri yaptıklarını
gördü ve kendi bölümünde benzer davranışları gösteren 6 kız daha olduğunu öğrendi.
Bu çocukların aynı hastalığı olmasını gerektiğini düşündü ve benzer semptomları olan
diğer çocukları bulabilmek için Avrupa’yı dolaştı.
 1960 - İsveç’te benzer belirtilere sahip olan bir çok genç kadın hasta Dr. Bengt
Hagberg’in dikkatini çekti.
 1966 -

Dr. Rett çalışmalarını bir araya toplayarak bazı Alman tıp dergilerinde
yayımladı.
 1977 - Rett sendromu olarak tıp dünya literatüründe bu hastalık yerini almıştır.
 1983 - Dr. Hagberg Annals of Neurology’de Rett sendromu üzerine bir rapor
yayımlandı ve bu hastalığın profili ortaya çıkarıldı. Bu makale ile Rett sendromu
ayrıntılarıyla geniş bir kitleye yayıldı ve bir çok araştırmacının ilgi alanına girmeye
başladı.
 1999 - Pediatri, nöroloji, nöroşirurji ve insan genetiği üzerine profesör olan Huda Y.
Zoghbi liderliğindeki araştırmacı bir ekip Baylor’da Rett sendromuna neden olan X
kromozumu üzerindeki Xq28 bölgesinde bulunan MECP2 geninin keşfi Rett sendromu
için en büyük gelişmeydi.

Atipik Rett Sendromu için destekleyici kriterler;
 Uyanıkken ortaya çıkan solunum düzensizlikleri
 Diş gıcırdatma
 Uyku bozuklukları
 Büyüme geriliği
 Ağrıya veya acıya azalan tepki
 Sık sık göz iletişimi ve gözüyle işaret etme
 Küçük ve soğuk el ve ayaklar
 Skolyoz veya kifoz
 Anormal kas tonusu
 Periferik vasomotor bozukluklar
 Engellenemeyen gülme ve çığlık atma
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