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Bu	E-Derginin	okuyucuları	öncelikle	ister	ebeveyn,	ister	akraba,	aile	dostu,	
doktor,	eğitimci	ya	da	bakıcı	olun	bu	kitapta	Rett	Sendromu’nu	anlamak	ve	bu	
hastalığı	taşıyan	kızlarımızla	iletişiminizi	kolaylaştırmak	için	gereken	bazı	ipuçları	
bulacaksınız.

E-Dergi,	öncelikli	hedef	kitlesi	olan	ailelerin	rahatlıkla	anlayabilecekleri,	tıbbi	
terminolojiden	mümkün	olduğunca	kaçınan,	mümkün	olmadığı	durumlarda	ilgili	tıbbi	
terimlerin	açıklamalarına	yer	veren,	Rett	Sendromlu	bireyin	günlük	yaşamına,	daha	
efektif	iletişimine,	öz	bakım	becerileri	kazanmasına,	eğitimine,	fizik	tedavisine	ve	
sosyal	gelişimine	yardımcı	olabilecek	ipuçları	içerecek	şekilde	yapılandırılmıştır.

E-Dergide	yer	alan	yazıların	bir	kısmı	konusunda	uzman	hekim,	fizik	tedavi	uzmanı,	
psikolog,	eğitimcilerden	sağlanmakta,	bir	kısmı	uzun	yıllardır	Rett	Sendromu	ile	
mücadele	etmekte	olan	ailelerden	derlenmiş,	tecrübelerini	özetleyen	“yaşanmış”	
hikâyelerden	oluşmaktadır.

E-Dergi,	3	ayda	bir	yayınlanacak	olup,	her	bir	bölümünde,	Rett	Sendromu	ve	
beslenme,	Rett	Sendromu	ve	Epilepsi,	Rett	Sendromu	ve	Fizik	Tedavi,			Rett	
Sendromu	ve	Duyu	Bütünleme	gibi	sadece	bir	ana	başlık	hakkında	bilgiler	
yer	alması	planlanmaktadır.	Her	sayıda	ayrıca,	ülkemizde	ve	yurt	dışında	Rett	
Sendromuna	ilişkin	tıbbi,	farmakolojik	ve	akademik	gelişmeler	hakkında	da,	izin	
alınabildiği	ölçüde,	bilgilere	yer	verilmeye	çalışılacaktır.

Tüm	Rett	Sendromululara	ve	ailelerine	yararlı	olması	beklentisi	dışında	bu	
E-Dergiden	beklenen	iki	işlev	daha	vardır.
Bincisi	bu	E-Dergi	kendi	ilgi	alanları	dâhilinde	diğer	kuruluşlara	örnek	teşkil	ederek	
hastalar	ve	yakınlarına	bilginin	ve	yol	gösterecek	diğer	yayınlara	örnek	olması	ve	
ikincisi,	zaman	içerisinde,	tıbbi	araştırmalar	devam	ettikçe	bulunacak	yeni	tedavi	
yöntemleri	ve	en	önemlisi	“nihai”	tedavi	bulunduğunda	sadece	bir	ara	başvuru	
kaynağı	durumuna	düşmesidir.

Bu	E-Dergiyi	içerik	olarak	hazırlayan	ve	yayına	hazır	hale	getirenler;	herhangi	bir	
gelir	beklentileri/amaçları	olmayan,	herhangi	bir	dernek,	vakıf,	oluşum	adına	faaliyet	
göstermeyen,	E-Derginin	bütün	içeriğinin	kaynak	gösterilerek	veya	göstermeyerek	
her	türlü	kullanımına	izin	veren	ve	kızları	ile	birlikte	Rett	Sendromu	ile	mücadele	
eden	ebeveynlerdir.

İlk	sayı	için	“Giriş”	bölümüne	IRSA	(International	Rett	Syndrome	Association	–	
Uluslararası	Rett	Sendromu	Vakfı)	Kurucusu	ve	Başkanı	Kathy	Hunter’ın	“The	Rett	
Syndrome	Handbook	–	Rett	Sendromu	Elkitabı”	kitabının	“giriş”	bölümünü	aldık.	
E-Derginin	ilerleyen	sayılarında	adı	geçen	kitabın	bazı	bölümlerini	de	kaynak	olarak	
kullanmaya	devam	edeceğiz.

Burak	Temiz
Rana’nın	(7	Yaş,	C.710DelG)	“baaabaaaaa”sı,	Tuna’nın	(5	yaş)	babası
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HAYAT KİTABI
Ne kötü hayat kitabı bize önce bir deneme 
yazı halinde verilmiyor ki kötü yerleri 
çıkaralım ve iyi yerleri ikiye katlayalım. 
Maalesef bu şekilde yürümüyor. Siz 
hayatınızda Rett Sendromu ile ilgili bir 
bölüm istememiştiniz. Her halükarda 
bu sizin hayatınızın silemeyeceğiniz bir 
parçası. Size düşen senaryo bu... Kendi 
mutlu sonunuzu kendiniz hazırlamak 
zorundasınız. Hayat kitabınızın trajedi, 
korku hikâyesi, drama ya da gerçek bir 
macera olması tamamen size bağlı...
Ve bunu yapabilirisiniz çünkü ne olduğu 
değil, olanlara nasıl baktığınız hayatınızı 
şekillendirir. Tutum çok çok önemlidir. Her 
tecrübeyi bir engel ya da bir fırsat olarak 
görmek tamamıyla bakış açınıza bağlıdır. 
Acı çekmek ya da daha iyi hissetmek sizin 
seçiminiz. Güllerin dikenlerinden şikâyet 
edebilir, ya da dikenli çalılarda güller 
yetiştiği için sevinebilirsiniz. Hayat sadece 
size verilen değil, bununla ne yaptığınızdır.

Nasıl doğup, nasıl öleceğinizi seçemezsiniz, 
ama nasıl yaşayacağınızı seçebilirsiniz. 
Sık sık ailelerden kızlarının teşhisi 
sonrası, en kötü anlarını yaşadıklarını 
duyarım. Çoğu kez onların “Daha başka ne 
olabilir?” dediklerini işitirim. Ben nazikçe 
ve yavaşça “çok şey” diye cevap veririm. 
Gerçek şu ki Rett Sendromu onların başına 
gelebilecek en kötü şey değil. Bir gün yolun 
aşağılarında bir yerlerde fark edecekler ki 
Rett Sendromundan daha kötü birçok şey 
var. Çok daha kötü…

Küçülürüz
Rett Sendromu sözcüklerini ilk duyduğunuz 
zaman önce şaşkınlık, karışıklık ve 
üzüntü hissedersiniz. Kalbiniz düşer, 
umutlarınız söner ve moraliniz yere kadar 
iner. Acının evrensel derecelerinden 
geçersiniz, çocuğunuz ölse belki bu kadar 
acı duyarsınız. Belki merak edersiniz ne 
yaptım da bu başımıza geldi ya da bütün 
gece uyanık kalıp ne yapsam bu problem 
yok olsa diye düşünürsünüz ve sonra iki 
tane evrensel gerçekle yüzleşmek zorunda 
kalırsınız:

1) Bunun olmasından siz 
sorumlu değilsiniz,
2) Bu problem yok olmayacak.

Sonra kızarsınız. Gerçek, en derinden, 
içinizi kemiren bir kızgınlık... Allah’a 
kızarsınız, kadere kızarsınız, hayata 
kızarsınız. Fakat kendinizi toplar, ileri 
yönelir ve yapılması gerekeni yaparsınız. 
Hemen sonra fark edersiniz ki yapılması 
gerekeni yapmak için bir gün içerisindeki 

saatler yetmiyor ve suçluluk duygusu gelir. 
İçinizde o kadar çok birbiriyle yarışan 
duygu vardır ki bazen onları ayırmak 
zorlaşır. Çoğu günler fırtına bulutlarının 
arasından bir parça mavi gökyüzünü 
görmek çok zor olur ve her işte bir hayır 
olduğuna inanmak içinizden gelmez. 

Rett Sendromu zordur, can yakar, şaşırtır, 
kafa karıştırır, mantığa karşı durur. Bu 
şekilde olmamalı. Rett Sendromu’ nu yok 
etmek için dünyanın bütün hazinelerini seve 
seve verirsiniz. Bunu fark etmeniz biraz 
zaman alabilir ama Helen Keller’ın dediği 
gibi “Bir mutluluk kapısı kapandığında 
bir başkası açılır ama çoğu zaman kapalı 
kapıya o kadar yoğunlaşırız ki bize açılan 
diğer kapıyı göremeyiz.”

Çoğu zaman çile çekerek öğrenilen 
bu büyüme ve bilgelikle uğraşmak 
yerine keşke kötü bir insan olsaydım 
diye düşündüğüm olmuştur. Ama 
Rett Sendromu’ nun kızıma yaptığını 
değiştiremem. Ancak bana yaptığını 
değiştirebilirim. Eğer büyümez ve bilgeliğe 
ulaşmaya çalışmazsam solup küçüleceğim 
garantidir.

Oyun yazarı Henry Miller “Hayat bize onu 
olduğu gibi koşulsuz kabul etmekten başka 
bir şart koşmaz. Gözümüzü kapadığımız, 
kendisinden kaçtığımız, inkâr ettiğimiz, 
kötülediğimiz ve aşağıladığımız her şey 
sonunda bizi yener. İğrenç, acı veren, 
kötü şeyler.

Açık yüreklilikle yaklaşıldığında güzellik, 
neşe ve güç kaynağı olabilirler.” Zaman 
içerisinde Tanrıya, kadere ve hayata 
şükretmeyi öğrendiğimizde bu altın anları 
yaşayabiliriz. Öğreniriz ki mutluluk, 
mükemmellik ve performans değil sadece 
sevmek ve kabul etmektir. Bunu fark etmek 
kolay olmaz. Teşhisten bir kaç gün sonra 
uyanıp bir anlayış içerisine girmeyiz. 
Birbiri ardına yaşanan krizler, problemler 
ve acılardan sonra anlarız.  Hayattaki 
en büyük şeylerin aslında küçük şeyler 
olduğunu fark ederiz. 

Her birimiz değiştirebileceğimiz şeyleri 
değiştirmeyi, değiştiremeyeceklerimizi 
kabul etmeyi öğrenip yolumuza devam 
etmeliyiz.  Bizim gibi yıkılanlar buna 
tanıktır: Kırılan yerlerde daha güçlenmiş 
olarak büyürüz. Bir annenin bana söylediği 
gibi “ Hiçbir şeyden korkmuyorum”. 
Aynı zamanda koşulsuz sevginin gerçek 
anlamını öğrenir ve güçsüzlerin gerçek 
gücünü görürüz. 

Kathy Hunter
IRSA Kurucusu ve Başkanı
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Diğer insanların problem olarak gördüğü 
şeyler size komik gelmiyor mu? Bazen 
kendi kendime buna gülüyorum.  Ben 
sadece gülümser ve problemlerle ilgili 
kendi düşüncemi hatırlarım. “ Eğer 
küçük çocuklar bu yüzden ölmüyorsa, bu 
bir problem değildir.” Bir kuyrukta çok 
beklemişsem ve bazı hatalar yapılıp iş iyice 
uzuyorsa görevli çoğu zaman diğer kişiler 
bağırıp çağırırken sakin olduğum için 
teşekkür eder. Genellikle şöyle yanıtlarım 
“ Biliyor musunuz? Ben sabrı çok zor 
yoldan öğrendim. Birden fazla engeli olan 
bir çocuğum var. Kendi başına hiçbir şey 
yapamıyor. O yüzden sabır konusunda 
epey pratik yaptım ve bence bu sırada 
beklemek çok küçük bir şey. Gerçekten 
eğer bu bugün başıma gelecek en kötü şeyse 
ne güzel, çok ilerideyim demektir.” Bu 
yanıt genellikle, çevremdeki kişilerin bir 
an durup düşündüklerinde şaşırtıcı şekilde 
sakinleşmelerini sağlar.

İnsanların Stacie’ye çok sabırlı olduğumu 
söyledikleri zaman şaşırıyorum. Öncelikle 
biliyorum ki aslında sabırlı olan Stacie. 
Ben acıktığını düşündüğüm zaman yemek 
yemek, ben yorulduğunu düşündüğüm 
zaman yatağa gitmek zorunda. Kendisini 
görmezden gelen ya da ona çocuk 
gibi davranan insanlara katlanmak 
zorunda. İnsanlar çoğu zaman “ben bunu 
yapamazdım” diyor. Ben de genellikle 
gülümseyerek “Peki, siz ne yapardınız?” 
diyorum. Teşhisle birlikte sevgi 
kaybolmuyor. Güçleniyor.

Büyürüz
Bir gecede büyümüyoruz. Küçük 
aşamalarla büyüyoruz. Her şeyi 
kitaplardan öğrenmiyoruz. Tecrübe en 
iyi öğretmendir. İlk çocuğum doğduğu 
zaman ona baktım ve dedim ki “Daha 
önce hiç anne olmadım, nasıl yapacağımı 
bilmiyorum.” Doktor gülümsedi ve “ 
Becereceksin, o da daha önce hiç bebek 
olmamıştı” dedi. 

Kendinize İnanın: Kızınıza İnanın
Kazandığımız bilgilere paha biçilemez. 
Bazıları kızlarımızın güçsüz olduğuna 
inanırken biz biliyoruz ki onlar, bizi 
değiştiren çok büyük bir güce sahip. 
Yürüyemeyebilir ama bizim dimdik 
yürümemize yardım ediyor. Hareket 
etmek için çabalarken birçok kalbi 
harekete geçiriyor. Yemek yedirilmeye 
ihtiyacı var ama bizim ruhlarımızı 
besliyor. Onu anlamak için uğraşıyoruz 
ama bunu yaparken çok daha fazla şey 
anlıyoruz. Bizimle konuşurken kelimeleri 
kullanamıyor ama bizime sevginin sessiz 
dilinde çok şeyler söyleyebiliyor. 

Kızınızın şükredeceğiniz çok şeyi var. 
Hiçbir zaman konuşamayabilir ama size 

karşılıkta vermeyecek. Koşamayacak belki 
ama hep yanınızda kalacak. Yaşamak için 
ilaçlara ihtiyacı var ama hiçbir zaman 
yaşamdan kaçmak için ilaç kullanmayacak. 
Ellerini kullanamıyor ama onlarla şiddet ya 
da kötülükte yapmayacak. 

Gözlerinin içine bakın ve umut edin. O 
gözleriyle yaşıyor. O gözleriyle seviyor. 
Dr. Alan Percy’nin dediği gibi “her 
şey gözlerde”. Onun gözleri, ruhunun 
pencereleri, bizi kalbindeki sevgi dolu 

yerlere götürüyor. Gözleri bizi sadece 
görmekle kalmıyor bize dokunuyor da. 
Onun dans eden, parıltılı gözlerinde her 
türlü insani his fısıldıyor, söyleniyor ya da 
bağırılıyor. 

Evet, kafası biraz karışık ama hata 
yapmayın! O çok fazla şeyi anlıyor. 
Öğrenmek için birçok engeli var ama 
birçok şeyi de öğrenebilir. Gösteremiyor 
olması bilmediği anlamına gelmez. O 
orada. Bakmaya devam edin. Göreceksiniz.
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Gelişimsel bozukluklar arasında yer alan 
Rett Sendromu (RS) X’e bağlı dominant 
geçişli, kızlarda görülen, ilerleyici 
nörogelişimsel bozukluktur. Bu hastalığa 
X kromozomu üzerindeki MECP2 geninde 
meydana gelen mutasyonlar neden olur. 
MECP2 geni üzerinde 200’den fazla farklı 
mutasyon vardır.

Çok normal gelişiyor gözüküyordu. 
Ne oldu?
Nedeni kesin olarak bilinmemekle beraber, 
RS genetik mutasyonla başlayan olaylar 
zinciri ya da çocuğun genetik materyalinin 
değişmesi sonucu olduğuna inanılmaktadır. 
Mutasyonlar her zaman herkeste normal 
olarak oluşmaktadır ve çoğu soruna yol 
açmaz, ancak halen tanımlanamayan 
spesifik bir genetik değişim RS olarak 
adlandırdığımız duruma yol açmaktadır. 
Bu mutasyon beyinde algılama, duygusal, 
motor (hareket) ve otonom alanlarından 
sorumlu beyin bölgelerinde normal 
gelişmeyi sağlayan bir “faktör”ün azalması 
ya da yok olması ile sonuçlanıyor. Bu 
faktöre daha ileri beyin gelişimine ihtiyaç 
duyulana dek, erken bebeklikte, gelişme 
normal görünür. Bu faktör olmadan belirli 
beyin bölümleri yetersiz gelişir. Bu, 
çocuğun ilk aylarda neden normal gelişiyor 
gibi göründüğünü açıklamaktadır.

RETT
SENDROMU
NEDİR?
Rett	Sendromu	(RS)	
neredeyse	tamamen	
kız	çocuklarda	görülen	
bebeklikte	başlayan	ender	
bir	gelişim	bozukluğudur.	
Dünya	üzerinde	çeşitli	
ırklar	ve	etnik	gruplarda	
bulunmuştur.

Epidemiyoloji
RS, dünya çapında tüm ırklarda ortalama 
her 10.000 doğumda 1 ortaya çıkmaktadır.  
Rett Sendromu dejeneratif bir hastalık 
değildir. Özellikle kız çocuklarında 
görülme sebebi; erkeklerin 1 adet X, bir 
adet Y kromozomu taşımaları, oluşumda 
X kromozomunun kusurlu olanını 
kompanse edebilecek yedeği olmaması 
ve böylece MECP2 mutasyonunun erkek 
fetüsün ölümüne yol açmasıdır. Kızlar 
ise erkeklerden farklı olarak 2 adet X 
kromozomu taşırlar.  Kızlarda ileri 
derecede ağır mental retardasyonun Down 
sendromundan sonra en sık ikinci nedenidir 
(Aras,2003).

Rett Sendromu hangi yaşta başlar?
RS’nin başladığı yaş ve belirtilerin 
yoğunluğu farklılık gösterir. RS’li çocuk 
6-18 aya kadar genellikle sağlıklı ve normal 
ya da normale yakın gelişme gösterirken 
daha sonra yetilerinde yavaşlama ya 
da yerinde sayma başlar. Onu çocuğun 
iletişim ve amaçlı el kullanma yetilerini 
kaybettiği gerileme dönemi takip eder. 
Hemen ardından kalıplaşmış el hareketleri, 
yürüyüş bozuklukları ve kafanın normal 
büyümesinin yavaşlaması gözle görünür 
hale gelir. Diğer problemler arasında 
nöbetler ve uyanıkken düzensiz soluma 

durumları sayılabilir. Kendini soyutlama 
veya teselli edilemez şekilde ağlarken ya da 
sinirliyken içe kapanma yaşanabilir. Zaman 
içerisinde motor problemleri artarken diğer 
belirtiler azalır ya da daha iyileşebilir.

MECP2 gen mutasyonu oluşması ile 
birlikte beynin bilişsel, duyusal ve 
otonomik fonksiyonlarını yöneten merkezi 
etkilenir. Böylece bu fonksiyonların 
gerçekleşmesinde sorunlar yaşanmaya 
başlanır.

Bu sorunlar öğrenme, konuşma, duyusal, 
hareket, solunum, kalp fonksiyonları, 
çiğneme, yutma ve sindirim sistemi 
problemleri şeklinde görülebilir. 6-18 
aya kadar normal gelişen bebeklerde bu 
becerilerde yavaşlama ve durgunluk, 
iletişim ve el becerilerini amaçlı 
kullanımda gerileme ile hastalık 
kendini gösterir. Amaçlı el hareketleri, 
vokalizasyon ve iletişim becerileri gibi 
kazanılmış olan beceriler 3 ay- 3 yaş 
arasında kaybolur. Amaçlı el hareketlerinin 
kaybını RS için tipik olan yoğun, sürekli, 
stereotipik el hareketleri izler. Bu hareketler 
yılankavi bükmeler, el yıkama, kanat 
çırpma, el çırpma, okşama, hap yuvarlama 
şeklinde uyanıkken olan el otomatizmaları 
şeklindedir (Aras,2003).
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Engelleri ne çeşit olacak?
RS’nin en temel ve en şiddetli engeli 
apraxia (dyspraxia), vücudun motor 
hareketlerini programlayamamasıdır. 
Bakmak ve konuşmakta dâhil olmak üzere 
her türlü vücut hareketine müdahale edip 
çocuğun istediğini yapmasını zorlaştırır. Bu 
apraxia ve konuşamama sonucu zekâsını 
net olarak ölçmek çok zordur. Geleneksel 
metotların çoğu ellerini kullanmasını ve/
veya konuşmasını gerektirir ki bu RS’li 
bir kız çocuğu için imkânsızdır. Hareket 
kazanması gecikebilir ve emeklemek ya da 
yürümekte zorlanabilir.

Gözün sabit bakışı ve konuşma kabiliyeti 
de dâhil tüm vücut hareketlerine etki 
ederek, çocuğun kontrollü şekilde hareket 
etmesini zorlaştırır. Apraxia ve sözlü 
iletişim becerisinin eksikliği nedeniyle, 
zekânın doğruyu tayin etmesi de zorlaşır. 
Çoğu geleneksel test metotları, ellerin 
kullanımına ve/veya sözlü iletime 
gereksinim duyar –ki bu RS’li bir çocuk 
için belki de imkânsızdır (Aras,2003).

Yetilerini kaybettiğine göre RS 
ilerler mi?
Çoğu araştırmacı RS’nin bir gelişme 
bozukluğu olduğunda ve eskiden inanıldığı 
gibi sürekli daha kötüye giden ölümcül 
bir bozukluk olmadığında birleşiyor. 
Hastalıklar ve komplikasyonlar hariç 

yetişkinliğe erişim mümkün hatta 
beklenilebilir.

Rett Sendromu nasıl teşhis edilir?
Hâlihazırda Rett Sendromunu kanıtlayan 
(MECP2 genindeki mutasyonu 
kanıtlayan)genetik testler ile RS teşhis 
edilebilmektedir. Teşhis “biyolojik 
işaretleri” olan diğer bozukluklarının 
elenmesiyle de yapılmaktadır. Kızınızın 
doktoru bilinen nörometabolik yahut 
nörodejeneratif bozuklukları elemek için 
testler yaptıracaktır.

Hangi bozukluklar elenmelidir?
RS’ye benzeyen diğer olası bozukluklar 
elenmelidir. Bunların arasında Angelman 
Sendromu (Mutlu Kukla Sendromu) ve 
Prader-Willi sendromu, OCT yetersizliği 
gibi metabolik bozuklular, organik asit ve 
aminoasit bozuklukları; depo hastalıkları, 
mitokondriyal bozukluklar ve Batten 
hastalığı sayılabilir. Onlar için bilimsel 
testler olmadığı halde sıklıkla otizm ve 
beyin felci yanlış teşhisi konur.

RS Otizmden nasıl farklıdır?
RS ve Otizm, her iki durumda da konuşma 
ve duygusal iletişim kaybı vardır. Ancak RS 
görülüp otizmde görülmeyen belirtiler kafa 
büyüme oranının yavaşlaması ve amaçlı 
el kullanım ve hareket yetisinin kaybını 
içerir. “Elleri kanat gibi vurmak”otizmde 

sıkça görsel stimulasyon belirtisi olarak 
gözlenirken, RS’de sıkça görülen daha 
geniş içerikli el hareketi kalıpları otizmde 
görülmez. RS’li çocuk hemen hemen 
her zaman insanlarla nesnelerden daha 
çok ilgiliyken, otizmde bunun tam tersi 
görülür. Otistiklerin aksine RS’li çocuk 
her zaman ona sevgi gösterilmesinden 
mutlu olur. RS’li çocukların erken yaşlarda 
otistik eğilimler göstermesine rağmen bu 
özellikler zamanla azalır.

RS teşhisi nasıl konur?
Diğer bütün bozukluklar elendikten sonra, 
Rett Sendromu değerlendirilebilir.  RS’nin 
teşhisi klinik olup, gözlemlenebilen 
belirtiler ve semptomlara dayanır. 
Çocuğunuzun doktoru erken dönem 
büyüme ve gelişmesine dikkatlice bakıp, 
tıbbi geçmişini, fiziksel ve sinirsel 
durumunu değerlendirecektir. Teşhisi 
yaparken uzmanlar, RS’nin önde gelen 
otoriteleri tarafından hazırlanmış bir RS 
Teşhis Kriter Rehberi’ne güvenirler. Kızınız 
aşağıdaki kategorilerden birine dâhil 
olabilir:

Klasik RS: Teşhis kriterleri rehberine 
uygun olanlar.
Geçici RS: 1-3 yaş arası, RS klinik 
verilerinin bazılarına sahip ama teşhis 
kriter rehberine uymaya yeterli değiller.
Atipik RS: Klasik RS kriterlerine 
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uymayanlar. Tipik RS teşhisinde en az 
üç ana kritere ve beş dayanak kriterine 
uygunluk söz konusudur. Atipik vakalar 
toplam teşhis edilen vakaların %15’ini 
oluştururlar.
Erkek RS: RS’li erkek çocuklar, kız 
çocuklarda görülen semptomlara uygunluk 
göstermeyebilir. Araştırmacılar halen RS’li 
çocukların durumu daha zayıf geçirmesi ve 
bu sebepten henüz fark edilmeme ihtimalini 
gözden geçiriyorlar.

Çoğu ebeveyn kızlarını herkesten daha iyi 
tanır.  Sıklıkla daha ilk tanımda kızlarında 
Rett Sendromu olduğunu bilirler. Doktorlar 
teşhis koyarken aşağıdaki Teşhis Kriter 
Rehberi’nden yardımcı bir araç olarak 
faydalanırlar.

Teşhis Kriterleri
RS teşhisi için aşağıdaki kriterlerin hepsi 
gereklidir:

● 6-18 aya kadar normal görünen gelişme 
dönemi.
● Doğuşta normal ancak yaşla birlikte 
gelişimi yavaşlayan kafa büyüme oranı.(3 
aydan 4 yaşa kadar)
● Anlamlı dil kullanımında şiddetli azalma 
ve amaçlı el yetilerinin kaybolması ki 
bunlar birleştiğinde kabul edilen dil ve 
zekâyı zorlaştırır.

● Tekrar eden el hareketleri (sayılanlardan 
biri ya da daha fazlası olabilir): yıkamak, 
ovuşturmak, çırpmak, bir yere vurmak, 
ağza almak ve parmak manipülasyonu ki 
uyanıkken sürekli hale gelebilir.
● Göğüs bölgesinin sallanması ki özellikle 
kızgın olduğu zamanlarda ekleme bağlı 
uzuvları da kapsayabilir.
● Yürüyebiliyorsa, dengesiz, geniş adımlı, 
kasılmış bacaklı yürüme ve parmak ucunda 
yürüme, 4 yaşla birlikte yürüyüş ve gövde 
apraksisi 

Destek Kriterleri
Aşağıdaki semptomlar RS teşhisi için 
gerekli olmamakla beraber, görülebilirler. 
Bu özellikler kız çocuklarda görülmese 
bile yaşla gelişebilir. Kendi başlarına destek 
kriterleri Rett Sendromu teşhisine etki 
etmez. Tüm destek kriterlerine uyan ama 
teşhis kriterlerine uymayan çocukta Rett 
Sendromu yoktur. 

● Nefes tutma (apnea), hipervantilasyon ve 
hava yutmanın da dâhil olduğu nefes alma 
bozuklukları ki bunlar karın bölgesinde 
şişirme ve gerginliğe yol açabilir,
● EEG Anormallikleri-normal elektrik 
şekillerinin yavaşlaması, Epiletiform( örn. 
normal olmayan) şekillerin ortaya çıkması 
ve normal uyku karakterlerinin kaybolması,
● Nöbetler,

● Kas sertleşmesi/spastiklik/yaşla artan 
eklem kontraktürleri,
● Scoliosis (Skolyoz) (omurganın 
eğrilmesi),
● Diş sıkmak (bruxism),
● Küçük ayaklar (boya göre),
● Büyüme engeli,
● Vücut yağı azalması ve kas yoğunluğu 
( ama bazı yetişkinlerde obesiteye doğru 
kayma),
● Anormal uyku düzeni ve sinirlilik ya da 
ajitasyon,
● Çiğneme ve/veya yutma güçlükleri,
● Aşağı bölgelerde zayıf dolaşım, soğuk 
mavimsi/kırmızı ayaklar ev bacaklar,
● Yaşla gelen hareket azalması,
● Kabızlık,

Rett Sendromlu tüm kızların tüm bu 
belirtileri taşımadığı ve kişisel belirtilerin 
şiddet farklılık gösterebileceğinin 
hatırlanması önemlidir. Klinik teşhisi 
onaylaması için bir Nöroloji uzmanına ya 
da gelişme pediyatristine başvurulmalıdır.

Elenme Kriterleri
Aşağıdaki kriterlerden herhangi biri Rett 
Sendromu olasılığını ortadan kaldırır.

● Vücut organlarının genişlemesi ya da 
storage hastalığının herhangi bir belirtisi.
● Retinal bozukluk ya da optik atropi 
sonucu görüş kaybı.
● Doğuşta mikrosefali.
● Tanımlanan bir metabolik bozukluğun 
olması ya da ebeveynden geçen 
dejenaratifbir bozukluk.
● Şiddetli enfeksiyon ya da baş travması 
sonucu edinilen nörolojik bozukluk.
● Mikrosefali ve büyüme geriliğinin 
doğum öncesi başladığı kanıtları 
● Doğumdan sonra görülen beyin hasarı
● Tanınan 2-5 yaşa kadar kesinleşmeden 
kalması

Rett Sendromu evreleri nelerdir ve 
ne anlama gelirler?
Evre 1
Duraklama: 
6-18 ay civarında başlar. Bu evre 
genellikle bir kaç ya sürer ancak bu bir 
yıl kadar sürebilir. Çocuk daha az göz 
kontağına geçer ve oyuncaklarına ilgisi 
azalır. Çoğunlukla “iyi” bir bebek olarak 
tanımlanır, sakin ve sessizdir. Oturma, 
emekleme ya da ayağa kalkmaya çalışma 
gibi bazı ana motor hareketlerinde 
gecikmeler olabilir. Yavaş yavaş dikkat 
yetersizliği fark edilir ve çocuk sebepsiz 
el sallamalara başlayabilir. Kafa büyüme 
oranı yavaşlayabilir ama dikkati çekecek 
kadar önemli değildir. Baş büyümesinin 
yavaşlaması 2-4. aylarda baslar ve 
yaşamın 2-3. yıllarda çocuğun normal 
büyüme eğrisinin altına düşer (Elada ve 
Christodoulou 1999).

ÖĞRETTİM

ÖĞRETTİM - ARALIK 2016

8  



Evre 2
Bilişsel ve Motor Yıkımla Gerileme: 
1’den 4 yaşa kadar başlar ve genellikle 
haftalar ya da aylar sürer. Gerileme ve 
kazanılmış yetilerin kaybı ile birlikte 
genel bir gelişme gerilemesi görülür. 
Bu evrenin başlangıcı hızlı olabileceği 
gibi, edinilmiş parmak ve el kullanım 
yetilerini ve konuşma dili kayboldukça 
dereceli de ilerleyebilir. Sık olarak eli 
ağza götürme hareketi ya da el çırpma 
gibi klişe el hareketleri başlar. Bunu takip 
eden el hareketleri genellikle el oğuşturma 
ya da el yıkamadır. Bu hareketler çocuk 
uyanıkken sürekli tekrarlandığı halde 
uyuduğunda durur. Eller bazen arkada 
birleşik ya da yanlarda sabit bir pozda 
durur ve çok az dokunma, kavrama ve 
bırakma olur. Soluğu tutma ve bu duruma 
bağlantılı hiperventilasyon (fazla soluma) 
gibi bazı soluma düzensizlikleri fark 
edilebilir. Bunlardan önce puflama, nefesi 
bırakma ve tükürme görülebilir. Ancak 
uyku esnasında soluma normaldir. Kızların 
yaklaşık %75’inde solunum anormallikleri 
görülür. Hava yutma ve siyanotik ataklar 
bu bozukluğa özgüdür ve nöbetlerle 
karıştırılabilir (Ellaway ve Christodoulou 
1999). Bazı çocuklar sosyal alışveriş ve 
iletişim yokluğu göstermeleri yüzünden 
otistik benzeri görülebilirler. Taklit edici 
ve hayal gücünü kullanıcı oyunların 
eksikliği görülebilir. Genel bir sinirlilik 
ve uyku düzensizliği görülebilir ve bazı 
çocuklar uygun olmayan kahkaha ya da 
ağlama halinde uyanabilirler. Özellikle 
heyecanlandığı zamanlarda sallanma 
açıkça meydana çıkabilir. Koordinesiz 
ve sarsıntılı hareketlerle birlikte yürüme 
şekilleri de düzensizleşir. Motor 
hareketlerini başlatmak zor olabilir. Diş 
sıkması sık rastlanır. 3 aydan 4 yıla kadar 
kafa büyümesinin yavaşlaması aynı yaştaki 
diğer çocuklar ile bir yüzde listesinde 
karşılaştırılınca genellikle fark edilir. 

Uykuda solunumun çoğunlukla normal 
oluşu, RS’li hastalarda beyin sapı 
solunum kontrolünün normal olduğunu 
düşündürmektedir. Uyanıklıktaki 
bozuk solunumun, solunum üzerindeki 
kortikal etkenlerden kaynaklandığı ileri 
sürülmektedir. 3-5 yaslarında “yavaş 
zemin aktivitesi, santral dikenler veya 
santral bölgede olağan dışı teta ritmi” 
seklinde EEG anormallikleri ortaya 
çıkar. Epileptiform bulgular  III. evredeki 
olgularda %97 ve IV. evredeki olgularda 
%60 oranlarında bildirilmektedir (Dunn 
2001). Nöronal uyarılabilirliğin göstergesi 
olan çeşitli tipte nöbetler 3-5 yaslarında 
baslar. Klasik olguların %75’inde en 
azından bir epileptik nöbet bildirilmiştir 
ve yaklaşık %50’sinde jeneralize veya 
fokal olabilen epileptik nöbetler sürer 
(Aras,2003).

Evre 3
Kısmi İyileşme: 
Genellikle 2-10 yaştan itibaren, hızlı tahrip 
edici dönemi takiben başlar ve uzun yıllar 
sürebilir. Gerileme durmuştur ve çocuk 
sabit bir döneme ulaşmıştır. Apraxia, motor 
problemleri, skolyoz ve nöbetler daha fazla 
öne çıkar. Ancak daha az sinirlilik ve 
ağlama tavırları, daha az otistik yüz hatları 
ve iyi göz kontağı ile birlikte gelişme 
görülebilir. Çevresine daha çok ilgi gösterir 
ve atikliği, dikkat süresi ve iletişim yetileri 
gelişir. Birçok kız tüm yaşamları boyunca 
3.evre’de kalırlar.

Belirgin motor disfonksiyon ve spazmodik 
gövde ataksisi vardır (Dunn 2001). Üçüncü 
evredeki başlıca tanısal özellikler, önceki 
evrede başlayan tanı koydurucu stereotipik 
el hareketleri ve el kullanım zayıflar. 
Kızlar interaktif oyuncaklarla oynama 
ya da çok basit komutlara uyma gibi 
minimal beceriler kazanabilirler. Bununla 
birlikte gerileme dönemi sonrasında 
RS’li bireyler ileri derecede ağır bilişsel 
yetersizlik gösterirler; mental yaş 8 ayın 
altındadır ve ‘istemli dönem öncesindeki’ 
(preintentional) iletişim düzeyindedir. 
Büyüme yetersizliği kızların %85-90’ýnda 
görülür ve yaşla birlikte kötüleşir. Beslenme 
zorlukları sıktır ve yaşla birlikte artar. 
Beslenme sorunlarında kas tonusu artışı 

istemsiz hareketler, solunum düzensizlikleri 
ve iştah kaybı etkilidir. Sıklıkla bildirilen 
konstipasyon ve gastroösefageal reflü, genel 
otonomik işlev bozukluğu ile ilişkilidir 
(Aras,2003).

Evre 4
Bilişsel Stabilite: 
Genellikle 10 yaşından sonra başlar 
ve genel karakteristiği azalan hareket 
kabiliyetidir. 
Evre 4-A daha önce yürüyen ve sonra 
bunu kaybedenleri tanımlar. Evre 4-B 
hiç yürüyememiş olanları tanımlar. Bu 
evrede hareket yetilerinin kaybına katkıda 
bulunan kas zayıflığı, kımıldayamamazlık, 
spastiklik ve skolyoz öne çıkan 
özelliklerdir. Bu evrede bilişsel durum 
değişmeden kalır veya minimal iyileşme 
gösterir. Yaygın hipotoni, hastaların 
çoğunda belirgin rijidite ve distoniye 
dönüşür ve ilerleyici değişiklikler olur. 
Hastaların yaklaşık yarsında skolyoz 
oluşur (Ellaway ve Christodoulou 1999). 
Sıklıkla gergin topuk tendonlarıya birlikte 
paraparezi vardır. Epilepsi seyrekleşir ve 
daha kolay kontrol edilir. Emosyonel temas 
iyileşebilir (Dunn 2001). Ayaklar çoğu 
zaman şiş, soğuk ve mavimsidir. Ancak 
kavramada, iletişimde ve el yetilerinde daha 
fazla gerileme olmaz. Duygusal kontak ve 
bakışlar gelişir. El hareketlerinin sıklığı ve 
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yoğunluğu azalabilir. Çoğu kızda ergenlik 
beklenen zamanda başlar. Genel olarak 
RS’lik kızlar yaşlarından küçük gösterirler. 
Yasam süresi değişkendir ve ölüm yaşı 2 
yaş - erişkinlik arasındadır. (Ellaway ve 
Christodoulou 1999, Aras,2003).

Tüm kızlar Rett Sendromu 
evrelerinden aynı şekilde mi geçer?
Hayır. Rett Sendromu evreleri sadece 
bozukluğun doğal geçmişini anlamayı 
kolaylaştırmak için sağlanmıştır. RS’nin 
gidişatı önceden belirlenmiş olup, 
semptomların hızı ve şiddeti, RS’nin 
başlama yaşı çocuktan çocuğa farklılık 
gösterir. Bu yüzden aynı yaşta iki kız 

birbirinden çok faklı görünebilir.
Şiddeti önceden belirlenebilir mi?  

Diğer bozukluklarda olduğu gibi 
semptomlar zayıftan şiddetliye kadar 
değişir. Her çocukta semptomların 
yoğunluğunu önceden kestirmek 
zordur. Çoğu kız çocuğu normal 
zamanda yürümeye başlarken, bazıları 
belirli gecikmeler gösterir ya da tek 
başına yürüyemez. Bazıları yürümeye 
başlar ve bu yetiyi zamanla kaybeder. 
Hatta bazıları çocukluğun sonuna ya da 
ergenliğe kadar yürümez. Aynı durum 
ellerini kullanma ya da diğer başka 
yetiler içinde geçerlidir.

Neler yapabilecek?
RS’li kızın, günlük yaşam için gerekli 
çoğu aktivitede yardıma ihtiyacı olacaktır 
ancak bazı bağımsız yetileri öğrenebilir. 
Birçok kız tuvaleti kullanmayı öğrenir 
ve çoğu elleriyle ya da biraz yardımla bir 
araç kullanarak beslenebilir. Bazı kızlar 
iletişim kurmak için artırılmış araçlar 
kullanmayı öğrenebilir. Zorluklarına 
rağmen RS’li kızlar ve kadınlar öğrenmeye 
devam eder ve orta yaş ve sonrasına kadar 
aile ve arkadaşlarıyla mutlu yaşamaya 
devam edebilirler. Tüm duygusal evreleri 
tecrübe ederler ve evdeki artı çevrelerindeki 
sosyal, eğitimsel ve eğlenceli aktivitelerde 
kişiliklerini gösterebilirler. 
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RETT 
SENDROMUNDA 
ÖZEL EĞİTİM VE 
REHABİLİTASYON 
SÜREÇLERİ
Rett	Sendromu,	Özel	Eğitim	ve	Rehberlik	Hizmetleri	
Yönetmeliğinin	4.	Maddesinin	U	bendinde	belirtilen	
tanım	altında	değerlendirilmektedir.	Aynı	yönetmelikte	
geçen	özel	eğitimin	amaçları	ise	şu	şekildedir;
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Özel Eğitimin Amaçları ve 
Temel İlkeleri Özel eğitimin 
amaçları MADDE 5
“(1) Özel eğitim, Türk Millî Eğitiminin 
genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda, 
özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin; 
a) Toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, 
başkaları ile iyi ilişkiler kuran, iş birliği 
içinde çalışabilen, çevresine uyum 
sağlayabilen, üretici ve mutlu bir vatandaş 
olarak yetişmelerini, 
b) Toplum içinde bağımsız yaşamaları 
ve kendi kendilerine yeterli bir duruma 
gelmelerine yönelik temel yaşam 
becerilerini geliştirmelerini, 
c) Uygun eğitim programları ile özel 
yöntem, personel ve araç-gereç kullanarak; 
eğitim ihtiyaçları, yeterlilikleri, ilgi ve 
yetenekleri doğrultusunda üst öğrenime, 
iş ve meslek alanlarına ve hayata 
hazırlanmalarını, amaçlar”
“Eğitsel değerlendirme ve tanılama 
sürecinde, eğitsel amaçla bireyin tüm 
gelişim alanındaki özellikleri ve akademik 
disiplin alanlarındaki yeterlilikleri ile 
eğitim ihtiyaçları belirlenerek en az 
sınırlandırılmış eğitim ortamına ve özel 
eğitim hizmetine karar verilir.”

Bireyin eğitsel değerlendirme ve tanılaması 
Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde 
kurulan Özel Eğitim Değerlendirme 
kurulları tarafından nesnel, standart 
testler ve bireyin özelliklerine uygun 
ölçme araçlarıyla yapılır. Tanılamada 
bireyin özrüne uygun en az % 20 oranında 
olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu ile 
ruhsal, fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişim 
alanlarındaki yeterlilikleri ile akademik 
performansı ve ihtiyaçları dikkate alınarak 
yapılır.

Özel eğitim açısından bu bireylerde 
tanılama ve yönlendirme açısından en çok 
yaşanan sorun otizm le karıştırılmasıdır. 
Rett Sendromlu bireylerin özel eğitim 
desteği alabilmeleri için gerekli olan en 
az % 20 oranındaki Engelli Sağlık Kurulu 
raporu genel olarak Yaygın Gelişim 
Bozukluğu tanısı altındaki Otizm olarak 
verilmektedir. Raporun yanlış çıkması 
birey ve ailenin yanlış eğitim almasına 
sebep olmaktadır. Hâlbuki Rett Sendromu 
yine yaygın gelişim bozukluğu tanısı 
altında yer almaktadır. Düzenlenen 
sağlık kurulu raporlarındaki başlangıçta 
görülen bu “basit” sınıflama hatası, 
Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından 
düzenlenecek olan eğitim programlarını 
derinden etkilemektedir.

Tanılaması devlet hastanelerinde yapılan 
ve Engelli Sağlık Kurulu Raporunu Rett 
Sendromundan alan bireyin ailesinin 
ya da okulunun Bölgesindeki Rehberlik 
ve Araştırma Merkezine başvurmasıyla 
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süreç başlamış olur.  Gerekli incelemeler 
yapıldıktan sonra Rehberlik ve Araştırma 
Merkezinde kurulmuş olan Özel Eğitim 
Değerlendirme Kuruluna dosya sevk edilir. 
Dosya karara bağlandıktan sonra iki türlü 
tedbir kararı verili. Birisi destek eğitimi 
denilen özel eğitim desteğidir. İkincisi 
de eğer çocuk eğitim çağındaysa resmi 
tedbir kararı verilir. Verilen bu resmi 
tedbir bireyin performansı doğrultusunda 
Kaynaştırma eğitimi, Özel eğitim sınıfı 
ya da özel eğitim okulu şeklinde yapılır. 
Özel Eğitim desteği için verilen destek 
eğitimi bireysel + grup eğitimiyle toplamda 
haftalık 12 saate kadar bunun 8 saati 
bireysel eğitim, 4 saati ise grup eğitimidir. 
Bu 12 saati devlet karşılamaktadır yani 
ücretsizdir. Eğer aileler daha fazlasını 
aldırmak istiyorlarsa ücretini öderler.  Diğer 
bir yandan eğitim çağındaki bireyler için 
verilen resmi tedbir kararı gereği bireyler 
özel eğitim hizmetlerinden, akademik 
alanda ilerleyebilmeleri için eğitimlerine 
okulda devam ederler. Ancak gerçekte süreç 
bu kadar kolay işlememektedir. Ülkemizde 
özel eğitim ve özel eğitim gereksinimi 
olan bireylere yaklaşım maalesef gelişmiş 
ülkelerin çok gerisinde kalmaktadır. 
Tanılama sürecinden itibaren uzun ve 
yıpratıcı bir süreç aileleri beklemektedir. 
Şanslı olanlar hem tanılama sürecinde hem 

de diğer süreçlerde işinin ehli insanlarla 
karşılaşırlar ve süreçleri görece bu süreçleri 
daha hızlı geçebilmektedirler. 
Ülkemizde Rett Sendromlu bireylere 
özel olarak hazırlanmış bir eğitim 
programı maalesef bulunmamaktadır. 
Bunun sebeplerinden birisi Dünyadaki ve 
ülkemizdeki yaygınlığı düşük olmasıdır. 
Özellikle ülkemizde özel eğitim alanında 
çalışan kişilerinin Rett Sendromu hakkında 
yeterince bilgiye sahip olmadıkları 
yadsınamaz bir gerçektir. Üniversitelerde 
özel eğitim alanındaki bilimsel çalışmalar 
diğer alanlara oranla daha düşüktür. Buna 
ek olarak da Rett Sendromu’ nun akademik 
çevrelerde yeterince tanınmaması 
bilimsel çalışmalarında gerekli seviyeye 
ulaşmamasına sebep olmaktadır. Ek 
olarak da Rett Sendromu nörogelişimsel 
bir bozukluk olmasından dolayı da tıbbi 
araştırmalara ihtiyaç duymaktadır. Yine 
ülkemizde tıbbi araştırmalara yeterince 
kaynak ayrılmadığı için Rett Sendromuyla 
ilgili tıbbi araştırmalarda gerekli 
seviyede değildir. Bilimsel alanlardaki 
bu açık maalesef eğitimle kapatılmaya 
çalışmaktadır.

Rett Sendromlu bireylere ilk etapta duyu 
bütünlemesi denilen bireyin duyuşsal 
farkındalığını arttırıcı çalışmalar 

yapılmaktadır. Tüm bu çalışmalar otizm 
spektrumundaki bireyler için uygulanan 
eğitimlerdir. Bu çalışmalara ek olarak 
fizik tedavi uzmanı desteğiyle fiziksel 
çalışmaların da yapılması gerekmektedir. 
Hastaneler tarafından verilen engelli 
sağlık kurulu raporunda bedensel 
yetersizlik tanısının da eklenmesi 
gerekmektedir ki devlet tarafından 
karşılanan 12 saatlik eğitimin bir kısmı 
bedensel yetersizlik yani fizik tedavi için 
de kullanılabilsin.

Ailelerin karşılaştığı zorluklardan 
biri de gerek Özel Eğitim Okulları ya 
da sınıflarında gerekse Özel Eğitim 
ve Rehabilitasyon Merkezlerinde 
öğretmenlerin yeterli özeni, ilgi ve alakayı 
gösterememesidir. Bu durum çocuklarını 
tedavi etmek, rehabilitasyonun yapmak için 
maddi ve manevi olarak yoğun çaba sarf 
eden ailelerin şevkini kırmaktadır.

Özel eğitim alan bireyler fizik tedaviyle 
de desteklendiğinde motor becerilerdeki 
gerileme yavaşlayabilmekte hatta 
durabilmektedir. Özel eğitim + davranış 
düzeltme + fizik tedavi sürekli alınması 
gereken eğitimlerdir. Sürekli özel eğitim 
desteğiyle semtoplarda azalma hattı durma 
gözlemlenebilmektedir.
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