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EDİTÖR
E-Derginin 2. Sayısında “Rett Sendromu ve Beslenme” konusu özel dosya olarak
ele alınmaktadır.
Rett Sendromu ve Beslenme ile ilgili hazırlıklar ve yazının hazırlanması sürecinde
değerli desteklerini esirgemeyen İstanbul Bilim Üniversitesi ve değerli öğretim
üyelerine teşekkür ederiz.
Rett Sendromu taşıyan kızlarımızda en büyük sorunların başında gelen beslenme/
çiğneme/yutma olguları yanında, beslenme ile bağlantılı rahatsızlar ve belirtilerine
kadar uzanan perspektifte bir çalışma gerçekleştirilmiştir.
Çalışmanın ilerleyen dönemlerde çok daha genişletilmiş versiyonunun hazırlanması
ve detaylı bilgi notu olarak ailelere ulaştırılması hedeflenmektedir.
Daha önce sosyal platformlarda duyurularını yaptığımız üzere Toplum Gönüllüleri
Vakfı bünyesinde oluşturduğumuz “Rett Sendromu – Çocuk Sağlığı Bursu” fonu
kapsamında 2017 öğretim dönemi için 2 adet bursiyerimiz bulunmaktadır.
Kızlarımızın eğitim/tedavi/bakımında yer alan uzmanlar arasında Rett Sendromunun
bilinirliğinin hiç olmaması ya da çok az olması kaynaklı sorunları her birimiz tek tek
yaşamaktayız. Bu sebeple de, kızlarımızın eğitim/tedavi/bakım süreçlerinde yer
alan uzmanlar arasında Rett Sendromunun bilinirliğinin arttırılabilmesi için Toplum
Gönüllüleri Vakfı ile bir protokol imzalanmıştır.
Protokol ile üniversitelerin Çocuk Gelişimi Uzmanlığı, Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık, Zihinsel Engelliler Öğretmenliği, Özel Eğitim Uzmanlığı, Fizyoterapi,
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ya da Tıp fakültelerinde okuyan öğrencileri arasından
belirlediğimiz 2 öğrenciye burs vermeye başladık.
Rett Sendromu – Çocuk Sağlığı Burs Fonu şartlı bir burs olup yararlanabilmek
için, bursiyerin, senede bir kez Rett Sendromu ile ilgili araştırma, makale, tez,
poster, sunum vb. materyal hazırlaması ve Burs Komitesi’nin belirleyeceği mecrada
yayınlaması/kamuoyunun bilgisine sunması gerekmektedir.
Bursiyerlerimiz bu eğitim dönemi için olan çalışmalarını tamamlamış olup,
çalışmaları e-dergimizin ilerleyen sayfalarında yer almaktadır.
öğRETTim dergisi olarak bir Facebook sayfası/grubu oluşturduk. Grubu/
sayfayı takip ederek çalışmalarımız ve faaliyetlerimiz hakkında güncel bilgilere
ulaşabilirsiniz.
Burak Temiz
Rana’nın (7 Yaş, C.710DelG) “baaabaaaaa”sı, Tuna’nın (5 yaş) babası
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RETT SENDROMLU
BiREYLERDE
BESLENME
PROBLEMLERi

Yrd.Doç.Dr.Gamze TEMİZ

Rett Sendromu (RS) genetik kökenli,
daha çok kız çocuklarında görülen
nörogelişimsel bir sendromdur. RS tanısı
konan bireylerin yaşam kalitelerini azaltan
çeşitli işlevsel zorlukları mevcuttur. Bu
sendromdan en çok etkilenen sistem
sindirim sistemidir. Bu çocuklarda
sindirim sisteminin işlevsel yetersizliği gibi
nedenlerle gastroözofageal reflü (GER),
kabızlık, zaman zaman isal ve distansiyon
(hava yutmaya bağlı gerginlik hissi) gibi bir
dizi problem görülebilmektedir.
Rett sendromu fonksiyonel el hareketinin
kaybedilmesi, edinsel konuşmanın kaybı,
apraksi (hareketi yapma arzusu ve fiziksel
yeteneğinin olmasına rağmen öğrenilmiş
amaçlı hareketleri yapma veya yerine
getirme yeteneğinin kaybı), ataksi (kasların
kontrolsuz veya koordinasyonsuz calışması
nedeni ile olusan hareket kusuru.),
otonomik sistem disfonksiyonu, epilepsi,
solunum anomalileri gibi çeşitli özürlerde
kendini gösteren nörolojik ve gelişimsel
bir hasardır. Yutma, çok sayıda kas (ağız
kasları, farinks, gırtlak, yemek borusu ve
diyafram da dahil olmak üzere) tarafından
yürütülen, manevralar içeren karmaşık bir
süreçtir.
Rett sendromlu bireylerin % 74' ünde
en az bir gastrointestinal problem
bulunabilir. Yetersiz besin alımı ve
bağırsak tembelliği bu hastalar için ciddi
sonuçlar doğurmaktadır. Yetersiz beslenme
durumundan ötürü, beslenme müdahalesi
bireyin kilo kontrolünü zorlaştırmaktadır.
Beslenme durumunun düzenlenmesi,
yaşa ve kiloya göre yeterli ve dengeli
beslenme sindirim sistemi yetersizliği
nedeni ile ortaya çıkan problemleri en aza
indirmektedir.
Solunum sisteminin anormalliği (apne ve
hiperventilasyon atakları gibi) ve ortopedik
zorluklar (örn. Kas tonusu anormallikleri,
skolyoz ve postural malignite) gibi diğer
problemler işlev kaybı olan sindirim sistemi
problemlerini daha da ağırlaştırmaktadır.
Belirtilen bu anormallikler bir ekip
çalışmasıyla en aza indirilmeye
çalışılmalıdır. Bu ekibin en önemli üyesi
diyetisyendir. Diyetisyen, her bir hastanın
beslenme durumunu kontrol etmeli, uygun
müdahale programları hazırlamalı ve bu
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programların uygulanmasını izleyerek
kişinin önceden belirlenmiş ağırlığına
ulaşmasını sağlamalıdır. Bulgular, her
bireyin yeme yeteneklerinin genel fiziksel
durumuyla örtüştüğünü gösterdiğinden,
RS'li birey için doğru ve istikrarlı diyet
yönetiminin başarılması daha sağlıklı bir
yaşam için temel oluşturmaktadır. Köklü
bir rejim, bireyin öğrenme faaliyetlerine
tam olarak katılmasını sağlarken, fiziksel
gerilemenin de durmasına yardımcı
olmaktadır. RS'li birçok birey, erken
yaşlarda yeme problemleri geliştirirken,
% 82'sinde ileri yaşlarda (8-12.5 yıl)
bu sorunlar ortaya çıkmaktadır. RS'li
bireylerin yeme becerilerinin ve
beslenme durumunun multidisipliner
bir ekip tarafından erken dönemde
değerlendirilmesi ve diyetin düzenlenmesi
beslenme problemini en aza indirecektir.
Yeme ve Yutma Zorluğu
Mükemmel iştahlarına rağmen, RS'li
bireyler yeme problemi yaşamaktadırlar.
Rett sendromlu çocukların sadece
çokaz bir bölümü tam bir çiğneme
işlevi yapabilmektedir. % 64'ünde ağır
derecede oral-motor fonksiyon bozukluğu
görülmektedir. Çiğneme problemlerinin
oluşmasında aşağıdaki faktörler de etkilidir.
Bunlar;
• Dilde anormal hareketler (genellikle
sol tarafa doğru olanlar, RS'in evre IIIIV'ündeki tüm bireylerde görülmüştür),
çoğunlukla dilin orta ve ön alanındaki
hareket eksikliğinden kaynaklanmaktadır.
Bu da çiğneme fonksiyonunu olumsuz
etkilemektedir.
• Dilin kas yapısının hipo- veya hiper
tonusu özelliğinde olması
• Duruş bozukluğu nedeni ile gövedenin üst
bölümünde anormal duruş bozukluğu,
• Omuz kaslarının aşırı sert olamsı,
• Boynun arkaya doğru hiperekstansiyonu
(arkaya doğru eğilmesi),
• Dilin itiş gücü çiğneyeyi etkileyen
etmenlerdir.
Yiyeceklerin Tükürülmesi veya Kusma:
Uygunsuz Gag Refleks
Bir diğer oral-özofageal sorun, yiyeceklerin

ÖĞRETTİM
tükürülmesi veya kusmasıdır. Yemeğin
kusulması veya tükürülmesinin başlıca
sebeplerinden biri uygunsuz gag refleksidir.
Gag refleksi genellikle nörolojik
problemleri olmayan insanlarda ağızın
son üçte birinde, örneğin yumuşak damak
bölgesi içinde bulunur. Normal bir kişide
bu bölgeye dokunulduğunda öğürme ve
kusma görülür. Rett sendromlu bireylerin
%20'sinde anormal gag refleksi görülür.
Birey ağzına bir besin maddesi aldığında
dil üstü aşırı uyarıldığı için Gag refleksi
ile kişi besini diliyle iter ya da kusabilir.
Bazende rett sendromlu bireylerde hiç Gag
refleksi oluşmaz. Aslında bu durum daha
kötü bir durumdur. Çünkü besin ağıza
alındığında kişide rahatsızlık oluşur, ancak
kişi besini diliyle ittiremez ve öksüremez.
Bu nedenle de besin maddeleri direkt
solunum sistemine kaçar. Böylece bireyde
pnömoni gelişir. Bu tip kişilerde basin ileri
geri hareketi ile besinin sindirim sisteminde
ilerlemesi sağlanabilir.

mideye yerleştirilen PEG ile beslenmesi
daha uygun olacaktır. Bu durumda bile
kişinin yutma refleksinin kaybolmaması
ve yaşam kalitesinin azalmaması için
ağızdan küçük küçük parçalarla beslenmesi
sürdürülmelidir.

Ağız Çevresinde Aşırı Duyarlılık
RS'li bireylerin duyusal sistemi tam
olarak ayrıntılı incelenememese de
yapılan gözlemler bu sistemin normal
işlev görmediğini göstermektedir. Ağız
çevresindeki uyarılma tam olmadığı
için rett sendromlu bireye çok büyük bir
lokma ya da çok sıcak, çok soğuk besinler
verildiğinde öğürmekte, besinleri diliyle
itmekte yada kusmaktadır. Bu tip sorunları
engellemek için ağız bölgesinin uyarılması
egzersizleri yaptırma ve besinlerin küçük
lokmalar halinde, ılık olarak verilmesi
önerilmektedir.
Besinlerin öğürülmesi ya da kusulmasının
bir diğer nedeni bireyin yaşadığı solunum
sıkıntısıdır. Rett sendromlu bireyler soluk
alış verişi esnasında sorun yaşadıkları için
beslenme esnasında nefes alabilmek için
besinleri çıkarmaktadırlar.

Belirti – Bulgular
• Göğüste Yanma,
• Göğüs Ağrısı
• Sırt Ağrısı
• Yutma Güçlüğü, Postprandial Dolgunluk
• Epigastrik Ağrı
• Bulantı-Kusma
• Ağıza Acı Ekşi Sıvı Gelmesi.
• Gaz Artışı, Şişkinliktir.

Reflü
Reflü mide içeriğinin üst sindirim sistemine
dönüşüdür. Rett sendromlu bireylerin
yaklaşık %15-20’sinde görülmektedir. Bu
durum, üst sindirim sisteminin kas dokusu
(özofagus, larinks, farinks ve pilorik
sfinkter) işlevsiz olduğunda ortaya çıkar.
Mide içeriği asidik olduğu için, hafif
bir geri akış sonucunda ağızda, yemek
borusunda ve midede yanma olur.
Bazı durumlarda mide içeriği solunum
sistemine kadar ulaşıp mide sıvısının bu
bölgeye kaçmasına neden olmaktadır. Bu
durum solunum sisteminde enfeksiyon
gelişmesine ve pnömoni gelişmesine neden
olmaktadır.

Böyle bir durumda bireyin azar azar sık sık
beslenmesi, beslenme esnasında dik olarak
oturması, yatmadan 2 saat önce oral olarak
beslenmenin kesilmesi gerekmektedir.
Ayrıca kişilerin mümkünse tek yastık

RS'li bireylerin % 84'ünde genellikle
apne, hiperventilasyon, nefes tutma ve
şişkinlik gibi solunumsal anomalilikler
görülmektedir. Özellikle bu bireyler sıvı
gıdaları daha çok aspire etmektedirler.
Bunun için sıvı besinlerin yoğunlaştırılması
ve püre haline getirilmesi daha uygun
olacaktır. Bazı ciddi tekrarlayan aspirasyon
vakalarında ağızdan beslenmenin kesilmesi
önerilmektedir. Ancak bu durum kişinin
yaşam kalitesini azaltacağı için en son
başvurulan bir yöntem olarak tercih
edilmelidir. Bu gibi durumlarda yapılacak
ilk şey, püre haline getirilmiş gıdaların
tüketilmesi, sıvıların koyulaştırılması,
beslenmenin yavaş bir ritimde ve küçük
lokmalar halinde yapılmasıdır.
Yapılan tüm uygulamalar ragmen
aspirasyonu engelleyemiyorsak bireyin
nasogastrik sondayla veya direk olarak
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yerine çift yastıkla yatması sağlanmalıdır.
Gastrointestinal problemlerin yutma ve
yeme hızında etkisi vardır. Örneğin, reflü
ve midenin boşaltılması yemek saatlerini
uzatacaktır. Kronik reflü, yemek vakti
boyunca ülser, kanama ve ağrıya neden
olabilir. Bu durum özofagus / solunum
zamanlamasını etkiler ve bireyin sağlığı
üzerinde bir tehlike oluşturur.
Hipoaktif parasempatik sistemin neden
olduğu bir diğre problem midenin geç
boşalması ve kabızlık yaşanmasıdır. RS'li
bireylerde oral-özofageal zorlukların
karmaşıklığı nedeniyle çok disiplinli bir
ekip tarafından kapsamlı bir değerlendirme
ve müdahale uygulanması gerektiği açıktır.
Böyle bu ekip mümkün olan tüm güçlükleri
erken fark edip önlem almayı kolaylaştırır.
Bu ekip beslenme programlarını
düzenlerken kişilerin beden kitle
indekslerini dikkate alır. Buna göre
bireylerin normal beden kitle indeksi 21-26
civarında olması gerekmektedir. Ancak
birçok rett sendromlu bireyin beden kitle
indeksi beslenme yetersizlikleri yaşadıkları
için 17 düzeyindedir.

ÖĞRETTİM
Büyüme Gelişme Geriliği
Rett sendromlu bireyler beslenme
ile ilgili yaşadıkları tüm bu sorunlar
nedeni ile yaşına ve gelişimine uygun
beslenememekte, bu nedenle gelişimsel
gerilikler görülebilmektedir.
Beslenme yetersizlikleri bireylerin kas
tabakalarında, özellikle akciğerlerin
nefes alıp verme işlevini destekleyen
solunum kaslarında atrofi ve güçsüzlük
görülmesine neden olmaktadır. Bun
nedenle akciğrelerde biriken sekresyonlar
tam olarak atılamamkta ve bireyde
aksiğer enfeksiyonları görülebilmektedir.
Eğer bu problem uzun süre devam
ederse, bireyin nasogastrik sonda ile
beslenmesi gerekmektedir. Bir başka
handicap emilimin yetersiz olmasıdır.
Sindirim sistemi tam olarak işlevini
yerine getirmediği için besinlerin
bağırsaktan emilimi oldukça yavaş ve
yetersiz olmaktadır. Buna bağlı olarak
da kişide beslenme yetersizliği tablosu
gelişir. Bu tabloyu önlemenin en iyi yolu

multidisipliner bir ekibin hastayı yakından
takip etmesi ve beslenme programının
kişiye özel düzenlenmesidir.
Beslenme programında yüksek kalorili
gıdalara yer verilmelidir. Kalorik
alımının artması, beslenme yetersizliği
gösteren bireyler için gereklidir. Böylece
bireyin enfeksiyonlara karşı direncinin
arttırdığı, özel eğitim esnasında dikkat
sürelerinin uzadığı, ajitasyonlarının
azaldığı ve fiziksel aktivasyonlarının
arttırdığı görülmektedir.
• Rett sendromlu bireylerin diyetleri
düzenlenirken diyetisyene danışarak
yüksek kalorili, düşük kolesterollü
besinler tercih edilmelidir.
• Diş hasarına neden olabilecek yüksek
şeker içerikli yiyecek maddelerini
tüketmemelerine özen gösterilmelidir.
• Genel sağlığı geliştirmek için beslenme
programlarına vitamin ve mineraller
eklenmelidir.
• Beslenme programı üç ana öğün + üç ara

öğün şeklinde olmalıdır.
• Diyet programında kişinin sevdiği
yiyeceklere yer verilmelidir.
• Diyetle aynı anda bir oral hijyen
programı uygulanmalıdır.
• Öğünler süresince sıvı alımını azaltın.
• Suları, özellikle meyve suları alımını
kısıtlayın.
• Özellikle yüksek kalorili sıvılar önerin
(örn., Osmolite, Sağlayın).
• Her yemeğe yüksek yağlı soslar ekleyin.
• Pişmiş yemekler sırasında, kızarmış
yiyecek öğelerini önerin (örneğin, patates
kızartması, şnitzel / tavuk köftesi, kızarmış
patlıcan).
Önerilen gıdalar avokado, sosis, tereyağı,
et, çırpılmış krem, margarin, biftek, krema,
ekşi krema, fıstık ezmesi, mayonez, krem
peynir, balık yağı, bütün yoğurt ve patates
kızartmasıdır. Diyet etkisiz ise ve RS ihtiva
eden birey kötü bir beslenme durumu
göstermeye devam ederse, nasogastric ile
beslenmeye ihtiyaç duyulabilir.

PEG (PERKÜTANEZ ENDOSKOPİK
GAZTROSTOMİ) UYGULAMASI
https://acilbook.com/2015/07/01/peg-perkutan-endoskopik-gastrostomi/

Bir PEG yoluyla besleme, mideye
doğrudan karın duvarından sokulan özel
bir tüp ile beslemedir. Işlem sonrasında
tüpün yerinden çıkmasını engellemek
için tüp şekildeki gibi sabitlenir. Tüp,
cerrahi veya endoskopik bir prosedür
izlenerek yerleştirilir. Bu yöntemin,
hastaya düşük risk getiren ve uygun
beslenmenin sürdürülmesini sağlayan
son derece güvenli bir yol olduğu kabul
edilmektedir. PEG, tüpün mideye
yerleştirilmesinden sonra şişen bir balon
ile yerinde tutulur. Günümüzde kullanılan
bütün PEG sistemleri bir dizi tek yönlü
valfle donatılmıştır. Bu valf Sistemi
karın içi basıncı desteklemek amacıyla
geliştirilmiştir. PEG kullanmanın nedenleri
şunlar olabilir:
• Aspirasyon ve tekrarlayan akciğer
enfeksiyonlarının önlenmesi,
• Malnütrisyon durumunun önlenmesi veya

iyileştirilmesi,
• Çoklu kusmaya bağlı olarak
dehidrasyonun önlenmesi,
• Geri akışın önlenmesi, böylece mide
ekşimesi, ağrı ve yemek borusunun
bütünlüğüne yönelik tehditlerin önlenmesi,
• Farklı ilaçların kolay bir şekilde
uygulanmasını sağlamak,
• Kusmayı önleme,
• Yaşam kalitesini arttırma,
• Beslenme için harcanan zamanın
azaltılması ve diğer terapötik hedeflerin
(örn., Eğitimsel veya motor aktiviteler)
başarılması için ekstra zaman kullanılması,
• Bakıcıların çalışmalarını kolaylaştırma,
• Kalori hesabının tam olarak
yapılabilmesi,
• Diyetin amaçlarına ulaşmada etkili
olmadığı bulunan gıda katkı maddelerinin
ve besin takviyelerinin değiştirilmesi,
• Gıda ve sıvıların uzun süre reddedilmesi
sırasında oluşabilecek zorlayıcı
davranışların önlenmesidir.
PEG yerleştirme işlemi cerrahi bir işlem
olduğu için yerleştirme esnasında cerrahi
aseptic tekniğe uyulmalıdır. Ayrıca
kullanım esnasında enfeksiyonları önlemek
için PEG’in çevresi her kullanımdan
sonar mutlaka temizlenmelidir. Her gün
pansuman yapılır, cilt temizlenip y kompres
ile kapatılır
İlk haftadan sonra 2-3 günde bir pansuman
yapılır, antiseptikle cilt temizlenip kompres
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ile kapatılır. Temizlikte kullanılan
kompresler steril olmalıdır, cilde temas
edecek yüzeye dokunulmamalıdır.
Haftada 2-3 defa cilt temizlendikten
sonra hekiminizce önerilen antibiyotikli
bir pomad kataterin cilde temas ettiği
yere sürülmelidir. İlk haftadan sonra
yara çevresiistenirse sabunlu su ile de
temizlenebilir.
PEG ile beslerken 50 cc’lik enjektör
yardımıyla sıvı besinler ya da mamalar
verilebilir. PEG ilk yerleştirildiğinde 4-6
saat herhangi bir şey verilmez 4 saatten
sonra 25 ml su verilmeli, kataterde kaçak
yoksa beslenmeye geçilmelidir. Sızıntı
yoksa ve izleyen hekimin bir öneride
bulunmamışsa saatte 25 mL mama
verilerek beslenmeye başlanır. Mama
miktarı önerilen günlük besin ihtiyacı
karşılanana kadar her 4 saatte bir 25 mL
artırılır.
Eğer önerilen besin miktarına ulaşılmadan
beslenmeye karşı bir tahammülsüzlük
ortaya çıkmışsa ilgili hekimin
görüşü alınmalıdır. Hazır beslenme
solüsyonlarından başka öğütülerek
(blender yardımıyla ya da ezerek) akışkan
bir muhallebi kıvamına getirilmiş bütün
normal yiyecekler PEG kataterinden
verilebilir.
Besinlerin ılık olmasına özen
gösterilmelidir, sıcak yiyecekler tüpte şekil
bozukluğuna neden olabilir, çok soğuk
besinler tüpü tıkayabilir. Tanecikli besinler
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ezilmeden verilmemelidir. İlaçlar ezildikten
sonra sulandırılarak verilebilir.
Kabızlık
Rett sendromlu bireylerin en sık yaşadıkları
problemlerden biri kabızlıktır. Bunun
sebebi sindirim sisteminin aktivasyonunu
yetersiz olması ve peristaltic hareketlerde,
emilimde azalma olmasıdır. Ayrıca fiziksel
aktivite eksikliği, düşük kas tonu, diyet, ilaç
kullanımı, az miktarlarda içme ve skolyoz
gibi çeşitli sorunlardan kaynaklandığı
düşünülmektedir. Kabızlık, çocuğun
yaşamının ilk ya da ikinci yılındaki
gibi bile erken tespit edilebilir. Sert,
nadir ve geniş defekasyonlar genellikle
bu popülasyonda yaygındır ve tedavi
edilmezse, zamanla kötüleşir.
RS'li bireyler kabızlık için ciddi
organik anatomik veya fizyolojik
neden göstermediğinden, kabızlığına
işlevsel kabızlık adı verilebilir. Eğer
rett sendromlu birey dışkılama işlemini
gerçekleştiremiyorsa dış anal sfinkteri ve
gluteik kaslar (kalça kasları) sıkıştırabilir.
Sert veya büyük dışkı geçişi acı veren
bir anal fissüre neden olabilir. Ağrılı
defekasyon korkusu nedeniyle barsak
hareketlerinden kaçınma döngüsü,
fonksiyonel kabızlık olarak adlandırılan
bir durum olan, tutma ve seyrek bağırsak
hareketlerine karşı ilerleme gösterebilir.

Erken müdahale fonksiyonel kabızlığın tam
olarak çözülme şansını artırabilir. Bunun
için kabız olan bireye yüksek lifli bir diyet
uygulanmalı, kepekli tahıllar, meyveler
ve sebzeler kulanılmalıdır. Tercih edilen
meyveler erikler, armutlar, şeftaliler, kayısı
ve kurutulmuş meyvelerdir. Günde 8-10
bardak su tüketmesi de kabızlı önlemede
önerilen bir diğer adımdır.
Fiziksel aktivite, düzenli barsak
hareketlerini destekler. Bu nedenle diyet
uygulamasının yanında günlük fiziksel
aktiviteninde desteklenmesi gerekmektedir.
Bireyin karınına hafif masaj uygulamak
dışkılamaya yardımcı olmak için basit bir
yöntemdir. Ayrıca sıcak bir banyo bazen
sıkı anal kasların rahatlatmasına yardımcı
olur ve bu bölgedeki ağrıyı azaltarak
dışkılamayı teşvikeder.
Kabızlığı önlemek için kullanılan her türlü
ilaç doktor kontrolünde uygulanmalıdır.
Çünkü bu tür ilaçların fazla kullanımı
bu sefer kişide diyare oluşumuna neden
olabilir.
Rett sendromlu bireylerin dışkılama
alışkanılıklarını takip etmek kabızlığı
önlemede birinci adımdır. Bunun için
kişilerin günlük dışkılama sıklıkları not
edilmelidir. Dışkılama sıklığı 2-3 günde bir
olan bireylere genelde dışkılamaya yardımcı
yağlar önerilebilir. 4 gün ve üzerinde olan
bireylerde ise doktor orderi ile müsil türü

ilaçlar veya lavman kullanılabilir.
Bağırsak Tıkacı
Kabızlık şiddetli olduğunda rektumda
ve / veya sigmoid kolondaki sıkıştırılmış
dışkılarla dışkı tıkacı meydana gelebilir.
Bağırsak tıkanıklığı belirtileri şunlardır:
• Ani ve ciddi abdominal gerginlik
• Safra içerikli kusma (yeşil veya sarı renk)
• Sabit, rahatsız edici olmayan ağrı ve
rahatsızlık görünümü
• Dışkılamada azalma (eğer önceden
kabızlık mevcut değilse)
• Kanlı dışkıların ishal.
Yukarıda belirtilen belirtilerin hepsi
derhal bir tıbbi müdahale gerektirir.
Doktor bu durum için farklı müdahale
yaklaşımları önerebilir. Bu tip problemlerin
yaşanmaması için kabızlığın önlenmesi
oldukça önemlidir.
Sonuç olarak rett sendromlu bireylere
sindirim sistemi problemleri diğer tüm
fonksiyonlarına da etki etmektedir. Bunu
için bireylerin beslenme alışkanılıkları
çok yakından takip edilmelidir. Bu amaçla
bireylre beslenme ve dışkılama çizelgeleri
oluşturulmalı, kalori hesabı yapılarak diyeti
düzenlenmelidir. Ayrıca kişilerde kabızlığı
önlemek için günlük sıvı alımı arttırılmalı,
lif bakımından zengin, yüksek kalorili
besinlerle beslenmeleri sağlanmalıdır.
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2. Amir, R.E., Van Den Veyver, I.B., Wan, M., Tran, C.Q., Franke, U., and Zoghbi, H. (1999) Rett syndrome is caused by
mutations in X-linked MECP2, encoding methyl CpG binding protein 2. Nat. Genet. 23, 185–188.
3. Hagberg, B. (1993) Rett Syndrome: Clinical and Biological Aspects. Mac Keith, London.
4. İspiroğlu, E., Güler, E., Dilber, C., Dalkıran, T., Olgar, Ş., Davutoğlu, M., & Garipardıç, M. (2012). Nörolojik hastalık nedeniyle kendi
başına beslenemeyen çocuklarda anemi B12 vitamini folik asit ve demir eksikliği. Türk Pediatri Arşivi, 47(3).
5. Lotan, M. (2006) Management for Rett Syndrome. Grapho-soft. The Israeli Rett Syndrome Center, Tel Aviv, Israel.
6. Özmert, E. N. (2005). Erken çocukluk gelişiminin desteklenmesi-I: Beslenme. Çocuk sağlığı ve hastalıkları dergisi, 48(1), 79-195.
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Melekleri
Hazırlayan: Burak Çardak - İstanbul
Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dönem 2 Öğrencisi

Rett Sendromu Nedir?
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(1) ‘yeni’
mutasyonlardan(2) 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’ formlarını da tanımlanmıştır.
Rett Sendromunun Hikayesi...
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 yılında ise İsveç’te benzer belirtilere
sahip olan bir çok genç kadın hasta Dr.
Bengt Hagberg’in dikkatini çekti.
1966 yılında Dr. Rett çalışmalarını
bir araya toplayarak bazı Alman tıp
dergilerinde yayımladı ve 1977’de Rett
sendromu olarak tıp dünya literatüründe bu
hastalık yerini almıştır.
1983’te 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
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alanına girmeye başladı.
1999 yılında 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.
Rett Sendromunun Genetik
Özellikleri
Rett sendromu MECP2 genindeki yeni,
rastgele mutasyonlardan kaynaklanır. Yani
Rett sendromlu hastaların aile geçmişinde
bu hastalığa rastlanılmaz.
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(3)
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
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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.
X kromozomu üzerindeki CDKL5 ve 14.
Kromozom üzerindeki FOXG1 genlerindeki
mutasyonlar da Rett Sendromunun atipik
versiyonuna neden olabilir.
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.
Ülkemizde SGK, SGK ile anlaşmalı
laboratuvarlarda yapılacak MECP2
test giderlerini “bir defaya mahsus”
karşılamaktadır.
Rett Sendromu Tanı Kriterleri
MECP2 genindeki mutasyonları
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.
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.
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
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
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(4) bozukluklar
• Engellenemeyen gülme ve çığlık atma
Rett Sendromunun Yanlış Teşhisi
Nadir hastalıklar genellikle bir çok organı
etkilediği ve genetik olduğu için yanlış tanı
oranları çok yüksektir. Ülkemizde ise nadir
hastalıkların yalnış teşhis oranı %43 olarak
belirlenmiştir. Yani neredeyse her iki nadir
hastadan birisi yalnış teşhis edilmektedir.
Aynı sıkıntıyı Rett Sendromlu bireylerde
çekmektedir. Rett Sendromu bazı
rahatsızlıklarla çok sık karıştırılmaktadır
ve bu yüzden yanlış teşhis edilmektedir.
Öncelikle Rett’e benzeyebilecek diğer
olası rahatsızlıklar elenmelidir. Bunlar
Angelman Sendromu ve İnfantil Nöronal
Seroid Lipofüzinozdur. Rett Sendromu
sıklıkla otizm, serebral palsi veya spesifik
olmayan gelişimsel gecikme olarak
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yanlış teşhis edilir. Özellikle otizm ile
çok sık karıştırılmaktadır. Birçok sağlık
uzmanı Rett sendromunu tanımıyor olsa
da, kızlarda gelişme geriliğinin nispeten
sık nedenlerinden birisidir. Bu yüzden
de Rett sendromu hakkında özellikle
çocuk nörolojisi ve psikiyatri alanlarında
farkındalığı arttırmaya yönelik çalışmalar
yapılmalıdır.
Rett Sendromu otizmle bir çok benzer
yanları olmasının yanında bazı açılardan
ayrılmaktadır. Her iki durumda da
konuşma ve duygusallık zayıftır. Ayrıca
mikrosefali(kafa büyüme hızının
yavaşlamasıyla kafa boyutlarının küçük
kalması), amaca yönelik el becerilerinin
kaybı ve düzensiz solunum diğer ortak
noktalarıdır. Bu iki durumun birbirinden
ayrılan noktaları ise; Rett sendromu
özellikle kızlarda görülürken, otizm
erkeklerde daha sık görülür. Rett sendromlu
çocuklar insanlara daha yakınken,
otizmde tam tersi görülür, insanlara
nazaran nesnelere daha ilgilidirler. Rett
sendromlularda görülen amaca yönelik
olmayan el hareketleri otizmde görülmez.
Otizmde ise el çırpma daha sık görülür.
Ayrıca Rett sendromlu kızların erken
yaşlarda görülen otistik benzeri hareketler
yaş ilerledikçe kaybolur. Bu farklılıklarla
birlikte uzman doktor tarafından genetik
tarama ile desteklenerek yanlış teşhislerin
önüne geçilebilir.
İki Rett Meleği Yakınlarının
Hikayeleri
1. meleğin yakını;
Meleğimize uzun süre tanı konulamadı.
Rett sendromu olabileceği ilk akla gelen
ihtimaldi ve bunun için kan testi yapıldı.
O günün koşullarındaki test tekniklerinin
yeterli olmaması ve Rett sendromunun
mutasyon çeşitliliklerinin bugünkü kadar
ayrıntılı bilinmemesi sebebiyle ilk aşamada
Rett tanısı konulamadı. Angelman, Fragile
X, Bobble Head Doll Sendromu gibi
başka nadir hastalıklardan şüphelenildi
fakat hiçbirinde karar kılınmadı. Üç
yaşına geldiğinde, bir grup uzman
tarafından klinik özelliklerine bakılıp Rett
olabileceği tekrar tartışıldı ama yanlış tanı
koymaktansa dosyayı açık bırakıp bir süre
daha beklemenin uygun olacağı düşünüldü.
Sağlık ve eğitim dosyasına ‘genel gelişim
bozukluğu’ ibaresi kondu. Bu noktadaki
ruh halimiz artık herhangi bir tanı konulup
konulmamasıyla değil, çocuğun günlük
sorunlarına çözüm üretme ve yaşam
kalitesini artırma arzusuyla ilgilenmeye
başladı. Kendimizi, çocuğumuzun
semptomlarına en yakın olan nadir hastalık
olarak değerlendirdiğimiz Rett sendromu
hakkında daha fazla bilgi edinme, Rett
sendromlu melekleri olan aileler, ilişkin
grup, dernek ve vakıflarla yakın iletişime
geçme yoluyla hem çocuğumuzun hem
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aile yaşamımızın acilen ihtiyaç duyduğu
pratik çözümlere odakladık. Hem ruhen
hem fiziken bitik durumdaydık. Kendimizi
toparlayıp kontrolü ele almamız uzun
zaman aldı. Geri dönüp düşündüğümde
anlıyorum ki bu süreçte acı ve zorluk çeken
asıl biz değil, kendisini anlamaktan aciz
olduğumuz için kendisini yapayalnız ve
çaresiz hisseden çocuğumuzdu.
2. meleğin yakını;
Kızım 1.5 yaşına geldiğinde diğer çocuklara
nispeten gelişme beklerken tam tersi
izlenimler oluşmaya başladı. Daha önce
nispeten ilişki kurabiliyorken, iletişimde
zorlanma, ismini seslenirken bakmama,
bir iki kelimenin üstüne çıkamama,
3 yaşına geldiğinde el hareketlerinde
değişiklikler en dikkat çekici yanlarıydı.
1 yıldan fazla çocuk psikoloğuna devam

ettik. Otizm mi diye düşünülüyordu.
Bende özel çocuklarla ilgili kitap okumaya
başladım. Cerrahpaşa’da EEG çektirdik
ve pek çok çocuğumuzdaki gibi sorunlu
bir EEG idi. Biz eşimle Rett Sendromunu
okuyunca olabileceğini düşünüp, kendi
imkanlarımızla, bir genetik test yapan
firma üzerinden İtalya’ya test için
gönderdik(5). 3 ay sonra detay mutasyonla
(Rett Sendromu R133C mutasyon) sonuç
pozitif geldi. Artık ‘neler yapabiliriz’,
‘nelerle karşılaşacağız’ ve ‘nasıl bir
hastalık’ derdine düştük. Önce çalıştığım
bankadan 3 ay ücretsiz izin almıştım, hiç
başlamadan istifa ettim. Öğrenene kadar
daha zor olan süreç kabullenmeyle nispeten
daha iyiydi. Türkiye'de o dönemde nerdeyse
hiç bilinmiyordu, Türkçe döküman hiç
yoktu. 5 yaşına geldiğinde artık ellerini
kullanamıyordu. Bir kaç defa da epilepsi

Kaynakça
1) https://ghr.nlm.nih.gov/condition/rett-syndrome#
2) https://www.rettsyndrome.org/
3) Rett Sendromu El Kitabı – Kathy Hunter, IRSF(Uluslararası Rett Sendromu Vakfı)
İş bu çalışma İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 Öğrencisi Burak Çardak’ça TOG tarafından sağlanan “Rett Sendromu –
Çocuk Sağlığı Burs Fonu” şartına binaen, öğRETTim E-Dergisi ve web sitesinde yayınlanmak üzere hazırlanmıştır.
Kaynak gösterilmek suretiyle bir kısmı ya da tamamının kullanımı serbesttir.
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nöbetimiz oldu. İlaç kullanıyoruz. 10
yaşında Skolyoz belirginleşti. 2 yılda 72
dereceye çıktı ve 2017 şubatta ameliyat
oldu. Müzikle rahatladığını keşfettik.
Müziği çok seviyor. Şimdi çok iyiyiz.
(1) Gen, DNA üzerindeki kalıtım materyali
yani kalıtımın en temel işlevsel
birimidir.
(2) Mutasyon, gen dizisi üzerindeki
değişikliklerdir.
(3) DNA, insan genetik
talimatlarını(Genleri) üstünde taşıyan
yapıdır.
(4) Vasomotor damarların genişleyip
daralabilme özelliğidir.
(5) Bundan 10 yıl önce genetik testlerini
yurt dışında yapılıyorken artık testler için
yurtdışına örnek göndermeye gerek yoktur,
yurtiçinde de bu testler yapılmaktadır.

ÖĞRETTİM

RETT SENDROMU
BİLİNİRLİK
ARAŞTIRMASI
Hazırlayan: Esra Sevcan KARAÇAM - Uludağ Üniversitesi
Zihinsel Engelliler Öğretmenliği dönem 3 Öğrencisi

Bilimsel Danışman: Yrd. Doç. Dr. Özge ELİÇİN - Uludağ
Üniversitesi Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Bölümü öğretim üyesi
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ÖĞRETTİM
GİRİŞ
Günümüzde çok fazla bilinmeyen
gelişimsel nörolojik bir bozukluk olan
Rett Sendromunu duymamış oluşumuz
daha önce Rett Sendromlu bir bireyle
karşılamamamız, hastalığın yanlış teşhis
edilmiş olması ve ender görülen bir hastalık
olmasının sonucudur diyebiliriz. Rett
Sendromlu bireylerin günlük yaşantıları
bir düzene oturtulmuş ve her şeyin planlı,
saati saatine olması, dış çevrenin onlarla
oluşturacağı etkileşimi zorlaştırmaktadır.
Yapmış olduğum araştırmada amacım;
insanların Rett Sendromunu bilip
bilmediklerini sorgulamak, Rett Sendromu
hakkında ne kadar bilgiye sahip olduklarını
öğrenmek ve daha önce Rett Sendromlu bir
bireyle karşılaştılar mı eğer karşılaştılarsa
nasıl bir tutum sergilediklerini ölçebilmek
ve anket çalışması ile birazda olsa
farkındalık oluşturmaktır.
YÖNTEM
Yapılmış olan anket, ilgili bölümlerde
eğitimlerini sürdürmekte olan üniversite

öğrencilerine Rett Sendromu hakkındaki
bilgilerini ölçme amacıyla uygulanmıştır.
Türkiye’nin farklı yerlerinde bulunan
üniversite öğrencilerine uygulanan anket
Rett Sendromuna üniversite öğrencilerinin
bakış açısını öngörebilmek açısından
küçük çaplı da olsa bir sonuca ulaşabilmeyi
hedeflemiştir.
BULGULAR
Bulguların incelenmesinde, anketin her bir
maddesi tek tek olmak üzere incelemeye
tabi tutulmuştur, buna göre:
Birinci madde olan “Rett Sendromu
günümüzde bilinen, duyulan bir
hastalıktır.” İfadesine 12’si katılıyorum, 59
kişi katılmıyorum, geriye kalan 38 kişi ise
fikrim yok cevabını vermiştir.
İkici madde olan “Rett Sendromlu bir
bireyle karşılaştığımda nasıl bir tutum
sergilemem gerektiğini bilirim.” İfadesine
24 kişi katılıyorum, 33 kişi katılmıyorum,
geriye kalan 51 kişi ise fikrim yok cevabını
vermiştir.
Üçüncü madde olan “Rett Sendromlu bireye
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karşı gösterdiğim sevgi ve ilgi onu mutlu
eder.” İfadesine 50 kişi katılıyorum, 5 kişi
katılmıyorum, geriye kalan 52 kişi ise
fikrim yok cevabını vermiştir.
Dördüncü madde olan “Rett Sendromu
yoğun olarak bir ırkta görülür” ifadesine 13
kişi katılıyorum, 28 kişi katılmıyorum, 67
kişi fikrim yok cevabını vermiştir.
Beşinci madde olan “Rett Sendromu
gelişimsel nörolojik bir bozukluktur.”
İfadesine 37 kişi katılıyorum, 5 kişi
katılmıyorum, 68 kişi fikrim yok cevabını
vermiştir.
Altıncı madde olan “Rett Sendromlu
hastaların aile geçmişinde bu hastalığa
rastlanılmaz.” İfadesine 9 kişi katılıyorum,
20 kişi katılmıyorum, 80 kişi fikrim yok
cevabını vermiştir.
Yedinci madde olan “Hastalığın teşhisi için
klinik değerlendirme yeterlidir.” İfadesine
8 kişi katılıyorum, 24 kişi katılmıyorum, 75
kişi fikrim yok cevabını vermiştir.
Sekizinci madde olan “Uyku bozuklukları,
büyüme geriliği, ağrıya veya acıya azalan
tepki, engellenemeyen gülme ve çığlık atma

ÖĞRETTİM
Atipik Rett Sendromu için destekleyici
kriterlerdir.” İfadesine 30 kişi katılıyorum,
4 kişi katılmıyorum, 74 kişi fikrim yok
cevabını vermiştir.
Dokuzuncu madde olan “Rett Sendromu
sıklıkla otizm, Serebral Palsi veya spesifik
olmayan gelişimsel gecikme olarak yanlış
teşhis edilir.” İfadesine 24 kişi katılıyorum,
3 kişi katılmıyorum, 81 kişi fikrim yok
cevabını vermiştir.
Onuncu madde olan “Rett Sendromu
genellikle kız çocuklarında görülür.”
İfadesine 25 kişi katılıyorum,11 kişi
katılmıyorum,71 kişi fikrim yok cevabını
vermiştir.
On birinci madde olan “Rett Sendromu
MECP2 genindeki ‘yeni’ mutasyonlardan
dolayı ortaya çıkar.” İfadesine 16 kişi
katılıyorum,3 kişi katılmıyorum,89 kişi
fikrim yok cevabını vermiştir.
On ikinci madde olan “Birçok RTT’li birey
günlük yaşantılarını devam ettirebilmek
için yoğun desteğe ihtiyaç duyarlar.”
İfadesine 36 kişi katılıyorum,5 kişi
katılmıyorum,67 kişi fikrim yok cevabını
vermiştir.
On üçüncü madde olan “Rett Sendromu
kendi kendine ortaya çıkar ve ailede
sonraki çocuklarda tekrarlanmaz.”
İfadesine 8 kişi katılıyorum,12 kişi
katılmıyorum,87 kişi fikrim yok cevabını
vermiştir.
On dördüncü madde olan “Rett Sendromu
bireylerde 6-18 aydan sonra erken çocukluk
döneminde görülmeye başlar.” İfadesine 31
kişi katılıyorum,3 kişi katılmıyorum,71 kişi
fikrim yok cevabını vermiştir.
On beşinci madde olan “Rett Sendromunun
otizmden farkı belirgindir.” İfadesine 26
kişi katılıyorum,10 kişi katılmıyorum,69
kişi ise fikrim yok cevabını vermiştir.
TARTIŞMA
Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin
Rett Sendromu farkındalığı hakkında bilgi
düzeyi değerlendirilmiştir. Bu amaçla
uygulanan anket sonuçlarına bakıldığında
ne yazık ki üniversite öğrencilerinin Rett
Sendromu hakkında fazla bir bilgiye sahip
olmadıklarını görmüş olduk. Araştırma
grubundaki sayının azlığı nedeni ile
sonuçlar genelleneme yapmaktan her
ne kadar uzaksa da bu konu ile ilgili
yapılmış olan araştırma sonuçlarını
destekler düzeyde anlamlı sonuçlar
vermektedir.
Ankette cevaplanmış olan birinci ve ikici
maddeye bakıldığında net bir şekilde
ortaya çıkan üniversiteli gençlerin Rett
Sendromunu duymamış ve bilmiyor
oluşu; Rett Sendromlu bir birey ile
karşılaştıklarında nasıl tutum sergilemesi
gerektiğini bilmemesi ya da çoğunluğun
verdiği cevapla bir fikrinin olmayışı
birbirini doğuran neden sonuç ilişkisine
dönmektedir.

Bununla birlikte üçüncü madde de
cevaplanmış olan “Rett Sendromlu bireye
karşı gösterdiğim sevgi ve ilgi onu mutlu
eder” ifadesinde %49,5 gibi bir yüzdeyle
fikrim yok seçeneğinin işaretlenmesi Rett
Sendromlu bireye yönelik tutumumuzun
olumlu yönde olması gerekirken nasıl
etkileşime geçeceğimizi bilmediğimizi
gösterir. Aynı ifadenin %47’lik bir
dilimde katılıyorum seçeneğinin
işaretlenmesi ise aslında bu konu
hakkında fikrimiz olmasa da tutumuzu
olumlu yönde sergileyebileceğimiz ve
olumlu yönde geliştireceğimize dair
bizlere veri sunmaktadır.
8. maddede cevaplanan “Uyku
bozuklukları, büyüme geriliği, ağrıya
veya acıya azalan tepki, engellenemeyen
gülme ve çığlık atma Atipik Rett
Sendromu için destekleyici kriterlerdir.”
Rett Sendromlu bireylerin yaşamış
olduğu teşhisi destekleyici kriterlere
%70 oranında fikrim yok seçeneği
işaretlenmesi birazda olsa anketi
cevaplayan kişilerin bu konuda araştırma
yapmasına Rett Sendromlu bireyin
bunlardan dolayı günlük yaşamında ne
tür sıkıntılar yaşadığına dair kişilerde
soru işareti oluşturmuş ve konuya bu
yönünden merak uyandırmıştır. Öyle
ki on ikinci maddede bulunan “Birçok
RTT’li birey günlük yaşantılarını devam
ettirebilmek için yoğun desteğe ihtiyaç
duyarlar.” İfadesine %34,3 oranında
katılıyorum cevabı işaretlenmiştir. Bu
oranın işaretlenmesi Rett Sendromunun
bireyin günlük yaşantısını ne kadar
etkilediğinin farkında olunduğunu bize
bir nebze de olsa göstermektedir.
SONUÇ
Bütün bu anket verilerine bakıldığında
Rett Sendromu hakkında yoğun olarak
“fikrim yok “ üzerinde durulmuş olsa da bazı
sorularda Rett Sendromuna karşı oluşan veya
oluşacak olan tutumun olumlu yönde gelişme
göstereceğini bize göstermektedir.
Anket sonrasında almış olduğum geri
dönüşlerde de bunu görmek mümkün.
Farkındalığın arttırılması gerektiği ve anketi
dolduran kişilerin “biz Rett Sendromunu daha
önce duymadık. Araştırılması öğrenilmesi
gereken ne kadar çok konu ve hastalık
varmış” “ ilk defa duyuyorum ve bende
merak uyandırdı kesinlikle araştıracağım”
gibi dönüşleri almak farkındalık
oluşturmanın çoğu şeyin başlangıcı olduğunu
ve bilgi paylaşımını oluşturmanın önemini bir
kez daha göstermiş oldu.
Bol bol paylaşım yapılabilecek alanların
oluşturulması Rett Sendromu hakkında
insanların daha fazla bilgiye sahip
olmasını ve insanların Rett Sendromlu
bir bireyle karşılaştığında nasıl bir
tutum sergileyeceklerini bilmelerini
sağlayabilir.
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Dipnot: Bu çalışma sırasında benden
yardımlarını esirgemeyen sayın hocam
Yrd. Doç. Dr Özge ELİÇİN, Toplum
Gönüllüleri Vakfı, Burak Temiz ve
tasarımda emeği olan Şeyda Akçimen’e
teşekkürlerimi sunuyorum.
İş bu çalışma Uludağ Üniversitesi Zihinsel
Engelliler Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi
Esra Sevcan Karaçam tarafından Yrd. Doç.
Dr. Özge ELİÇİN gözetim/denetiminde
TOG tarafından sağlanan “Rett Sendromu
– Çocuk Sağlığı Burs Fonu” şartına
binaen, öğRETTim E-Dergisi ve web
sitesinde yayınlanmak üzere hazırlanmıştır.
Kaynak gösterilmek suretiyle bir kısmı ya
da tamamının kullanımı serbesttir.

ÖĞRETTİM

RETT Sendromu
Çocuk Sağlığı” Burs Fonu
Duyurusu

“RETT Sendromu – Çocuk Sağlığı Burs Fonu”, ailesinde RETT Sendromlu bir kız çocuğu olan bir
bağışçımızın bu alana dikkat çekmek ve farkındalığı arttırmak amacıyla oluşturduğu bir fondur.
Ülkemizde Rett Sendromu, özellikle, ana belirtileri otizm ile çok benzerlik gösteriyor olması sebebi
ile teşhis edilmesi zor bir hastalık. Konu ile ilgili bütün materyaller yurtdışı kaynaklı ve ağırlıklı
olarak yabancı dilde olduğu için bilgiye erişim olanakları kısıtlı. Dolayısıyla Rett Sendromlu
çocuk sahibi aileler kendi aralarında deneyim paylaşımında bulunmak dışında çocuklarının hayat
kalitelerini arttırmaya yönelik herhangi bir şey yapamamaktadır.
Bu burs fonunun kuruluş amacı, Rett Sendromlu çocukların özel eğitim alanlarında çalışmakta olan
ve/veya yakın gelecekte çalışacak olan uzmanlar arasında bilinirliğinin arttırılması, Türkçe dilinde
erişilebilir kaynak/materyal/referans sayısının arttırılması ve bu vesile ile çocuklarımızın daha iyi
eğitimlerle hayat standartlarının yükseltilmesine katkı sunulmasıdır.
Bu amaç doğrultusunda, üniversitelerin Çocuk Gelişimi Uzmanlığı, Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık, Zihinsel Engelliler Öğretmenliği, Özel Eğitim Uzmanlığı, Fizyoterapi, Fizik Tedavi
ve Rehabilitasyon ya da Tıp fakültelerinde okuyan öğrencileri arasından belirlenecek minimum 1
öğrenciye burs desteği sağlanacaktır.
( * Rett sendromu X kromozomunda yer alan MECP2 (metil-CpG bağlayıcı protein 2) geninde tesadüfi olarak oluşan
mutasyon nedeniyle oluşmaktadır. X Kromozomu kaynaklı bir bozulma olması sebebi ile hemen hemen her zaman kız
çocuklarda görülür. Neden oluştuğu bilinmemekte olup, tesadüfi olarak, her 7.000 canlı doğumda 1 rastlanma sıklığı
bulunmaktadır. Kayıtları düzgün tutulmadığından sayıları tam olarak bilinmese de, ülkemizde, 5.000 civarında Rett
Sendromlu kız çocuğu olduğu tahmin edilmektedir.)
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