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E-Derginin 3. Sayısında TOG – toplum Gönülleri Vakfı bünyesinde 
kurulan “Rett Sendromu – Çocuk Sağlığı Bursu” fonundan yararlanan 
bursiyerlerimizin hazırlamış oldukları çalışmalar yer almaktadır.

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 2017 yılında 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, TOG bursiyerlik şartlarını da taşıyan 
başvurucular arasından belirlediğimiz öğrencilere burs sağlanmaktadır. 
Fondan 2017 yılında 2, 2018 yılında 4 öğrenci yararlanmıştır.

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.

Burak Temiz
Rana’nın (7 Yaş, C.710DelG) “baaabaaaaa”sı, 

Tuna’nın (5 yaş) babası
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Kızımla İletişim Kurmak 
Mümkün Mü?
Burada bilinmesi gereken en önemli 
şey çocuğunuzun kapasitesini göz ardı 
etmemeniz gerektiğidir. Çocuğunuzun 
çevresinden aldıklarını diğer çocuklar 
gibi yansıtamaması onun çevresindeki 
uyaranları algılayamadığı anlamına gelmez. 
Onun aldıklarını gösterebilmesi için farklı 
yöntemlere ihtiyaç duyduğunu gösterir. 
Sizin çocuğunuz da okuyabilir, seçimlerini 
ifade edebilir, yazabilir ve hatta sizinle 
kardeşiyle paylaşacağı çikolata hakkında 
tartışabilir. Ancak geleneksel olmayan 
yöntemlerle… 

Koşullanmayı gerçekleştirmek
En önemli şey çocuğu nesneye veya 
resme mesajla bağlantı kurmasını 
öğretmektir. Sadece okulda verilen ve 
zaman baskısı nedeniyle yetersiz olan 
terapilere güvenmeyin. Bununla birlikte, 
terapist, yöntemi denerken çok iyi bir 
başlangıç   noktası olabilir. Çocuğunuzla 
yoğun bir şekilde çalışabileceğiniz 
belirli bir zaman dilimi planlayın (örn. 
Bir hafta boyunca sabah veya öğleden 
sonra veya hafta sonunun her iki günü). 
Çocuk içme düğmesine bastığında, 
ister istemez ya da istemese de ona bir 
şeyler içirmek zorundasınız. Çocuğunuz 
gerçekten susamadığı vakit düğmeye 
bastığında düğmeyi bir süre daha uzağa da 
koyabilirsiniz. Örneğin bir hafta boyunca, 
her sabah Aline ile koşullanmasını 
sağlamak için çalıştım. Masasında seçmek 

için 3 düğme vardı, her biri cırt cırtlı bir 
masaya bağlanmış, masa onun oyun odası 
ve normalde problemli davranışlarını 
sergilediği mutfak arasına yerleştirildi.

Tuvalet ihtiyacı, müzik dinleme isteği 
ve susama için aşağıdaki düğmeleri 
kullandım:

1 / Mini Barbie tuvalet: ‘tuvalet’
2 / En sevdiği şarkının CD kapağı: ‘müzik’
3 / Kupa: ‘içecek’

Müzik kapalıyken, düğmeleri farklı 
bir sıraya koyduğumda bile, her zaman 
"müzik" düğmesini seçti. Müzik açıkken 
bu düğmeyi kenara ayırdım. Düğmenin 
anlamını gerçekten anladı ve diğer 
düğmeleri denemeye başladı. “İçme” 
düğmesine on kez basmış olsa bile, düzenli 
bir şekilde ona bir şeyler içirmek için 
mutfağa gittim ve bir şeyler içmek zorunda 
kaldı. Birkaç gün sonra, bu düğmeye 
bastı ve bir şeyler içmek için otomatik 
olarak mutfağa gitti. Susamışken düğmeyi 
kullanmamayı çabucak öğrendi çünkü her 
zaman onu biraz içmek zorunda bıraktım.

Tuvalet tutamacını seçtiğinde, istese 
de isteme de tuvalete kondu. Gitmesi 
gerekmediğinde hoşuna gitmedi. Bazen 
düğmeye basıyordu ve hemen ne olacağını 
biliyordu çünkü hemen dondu. Son günde, 
gerçekten gitmesi gerektiğinde düğmeye 
basmıştı.

RETT SENDROMLU 
BİREYLERLE İLETİŞİM REHBERİ
İLETİŞİM BECERİLERİ 
KAZANDIRMA 
YÖNTEMLERİ
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Haftanın sonunda, düğmelerin bir mesajı 
olduğunu gerçekten anladı! Bir hafta sonra 
düğmeleri doğru kullanmaya başladı ve 
daha mutlu oldu. Problemli davranışları da 
azaldı.

Bir fotoğrafa (CD kapağı) göre müzik 
düğmesini seçebildiğinden, düğmeleri 
etkinleştirmek için nesneler yerine resim 
kullanmaya başladım. Bu geçişle ilgili 
hiçbir problemi yoktu ve şimdi resimlerle 
daha fazla ilgilenmeye başladı.

Görüntüler
Aline sık sık düğmelerine basmak yerine 
cırt cırtından çıkardığından başka bir 
çözüm bulmamız gerekiyordu. Eşim, 
düğmelerin tam olarak uyduğu ahşap 
bir ekran yaptı. Artık evde kullandığı 9 
farklı konuşma butonu var. Her düğme 
her zaman ekranda mevcut değildi. Her 
zaman kullanılabilen düğmeler "içecek", 
"yemek" ve "müzik" dir. “Video” 
düğmesi, televizyon izleyebildiği zaman 
oradadır, “dışarıda oynama” düğmesi hava 
durumunun iyi olduğu ve “uyku” düğmesi 
geç kaldığı zaman vardır. Düğmenin neyi 
temsil ettiğini anlamadıysa, tüm düğmeleri 
açık bırakmak işe yaramaz.

Bunun, Aline'le yaşadığım deneyim 
olduğunu vurgulamak istiyorum. Her bir 
çocuk farklıdır ve her biri için uygun bir 
yöntem bulmanız gerekir. Yaratıcı olun ve 
ilgi alanlarına göre ayarlayın!

Seçimlerini ifade edebilmek
Seçenekler sunmak evet hayır iletişiminin 
ötesine geçmenin kişiye ihtiyacı olanı 
vermenin basit bir yoludur. Bireylerin 
hayatları boyunca bazı seçimleri kontrol 
etmelerini desteklersiniz.
Not: Bir kişinin seçim yapabilmek için 
iki nesne arasında seçim yapabilmesi 
gerekmez, iki sembol arasında seçim 
yapabilmek için iki fotoğraf yeterlidir. 
Simgelerle hemen başlayabilirsiniz.
Rett Sendromu olan insanların bilişsel 
becerileri var ve her şeyi anlayabilirler. 
Onların fotoğraflardan birini veya sunulan 
nesnelerden birini seçmeleri için saatlerce 
zamana ihtiyaçları yoktur.

Sunulan seçenekler
Öncelikle önlerine iki seçenek koyun. 
Bunlardan seçim yapabileceğiniz 
seçenekleri açıklayın. Bazı insanlar 
istedikleri birine dokunabilir veya 
yakalayabilir, diğerleri bedenlerine ya 
da yüzlerine yaslanabilir. Diğerleri ise 
istediklerini gösterebilirler. Ne yaparsanız 
yapın, onlara seçenekleri açıkladığınızdan 
emin olun. Örneğin. “Selma dondurmaya 
doğru uzanıyorsun. Ben de senin seçtiğini 
alıyorum. Seçtiğiniz gibi. ”Eğer hala emin 
değilseniz, onaylamak için en iyisini de 

kullanabilirsiniz. Eğer nesne / simge / 
fotoğraf yoksa endişelenecek bir şey yok. 
Hala iki seçenek verebilirsin - sadece 
ellerini kullan. İki elini ve ellerin her 
birinin hangi seçeneği temsil ettiğini 
söyleyip seçenekler dahil edebilirsin. 
Örneğin, duygular, gidilecek yerler, 
yiyecekler, içecekler veya görüşler için 
seçenekler sunabilirsin.

Karşınızdaki çocuk veya yetişkin 
seçeneklerden birini seçmiyorsa, bu 
kesinlikle onun seçenekleri anlamadığı 
anlamına gelmez. Çocuğum / yetişkinim 
bu seçeneklerden birini seçmezse, bunun 
anlamı anlamadılar mı? Kesinlikle hayır! 
Belki sadece sunulan seçeneklerden 

hiçbirini beğenmediği anlamına gelir. 
Çocuğunuzun oturmakta, ayakları üzerinde 
durmakta veya TV izlemekte özgür 
olduğunu hayal edin. İki çizgi filmden 
birini izlemesi için seçenek sundunuz, 
birini tercih etme olasılığı yüksek ancak 
bazen iki seçenek yeterli değildir ve daha 
çok seçenek sunmak mümkündür.

Konuşma becerisi için modelleme
Model Olma
Modelleme, birinin takip etmesi veya 
taklit edilmesi için örnek teşkil etme 
anlamına gelir. Dilin sembollerini nasıl 
kullanacağımızı ve nasıl kullanacağımızı 
öğrenmek için, dili kullanan kişileri 
modellemeye (taklid etmeye) ihtiyaç 
duyarız. Dilin sembollerini doğru 
öğrenmek için buna ihtiyacımız var. 
Olağan bir şekilde gelişmekte olan 18 
aylık bir çocuk uyanık olduğu saatlerde 
yaklaşık olarak 4380 saat konuşmaya maruz 
kalacaktır. İlk kelimesini söylemeden önce 
bir yıl boyunca günde 4000-6000 kelime 
duyar. İki kelimeyi biraraya getirmeden 
önce ikinci yıla kadar 4000-6000 kelime 
daha duyar. Bir yetişkin haftada iki gün 
otuzar dakika yeni bir dile maruz kalmaya 
ve konuşmaya başlarsa bir bebeğin 18 ayda 
edindiği deneyime 84 yıl sonra varabilir.- 
Jane Korsten, 2011

Modelleme Nasıl Olur?
Modelleme basılı veya elektronik iletişim 
sistemleri kullanarak olabilir. Modelleme 
yaparken, onlara söylediğiniz sayfadaki 
/ ekrandaki kelimeleri işaret edin. Dili 
modellerken hatırlamanız gereken bazı 
ipuçları:

• Mümkün olduğu kadar çok durumda 
yapmaya çalışın: dili modellemeniz 
için teknolojik aletlere sahip olmanız 
gerekmez. 

ÖĞRETTİM

ÖĞRETTİM - AĞUSTOS 2018

5  



• Modelleme anlamlı olsun: model gerçek 
hayattan durumları ve günlük yaşamda 
karşılaşılabilecek şeyleri içermeli.

• Çeşitli kelime türleri içermeli; 
kullanıcının dilde maruz kaldığı zamirler, 
fiiller, kısa kelimeler, kelimeleri ve 
isimleri açıklayan bir dizi sözcük ona 
daha çok şey verecektir. 

• Kullanıcının önündeki model: kelimelerle 
kendi cümlelerinizi oluşturmalısınız. Eğer 
‘köpek’ kelimesi varsa, ‘köpeğim var’ 
veya ‘köpekler komiktir’ gibi 

Modeller her yerde! Baskı sayfalarını 
yemek zamanında, banyo zamanında, uyku 
zamanında kullanabilirsiniz. Çocuğunuz 
için uygun içerikte olduğu zaman 
parkta, çiftlikte, sinemada, restorantta 
da kullabilirsiniz. 30 sanıiye boyunca 
iki cümle modellemek bile çocuğunuzun 
gelişimi için çok kıymetli.

Partner destekli tarama
Partner Destekli Tarama, bir dizi 
seçenek sunmayı ve kişinin "En İyi 
Evet" i kullanarak söylemek istediklerini 
anlatmasına yardım eder. 

Nasıl yapılır?
• Bir dizi seçenek listeleyin. 
• Tek tek seçenekler arasından geri dönün, 

kişinin sevdiği herhangi bir seçeneğe evet 
demesi için zaman tanıyın.

Partner Destekli Tarama, nesne seçimlerini 
sağlamak için kullanılabilir veya öznel 
duyguları veya fikirleri belirtmek için 
kullanılabilir.

Örneğin; "Evet" bir görünümse şöyle 
diyebilirsiniz:“Nasıl hissettiğinizi merak 
ediyorum:“ mutlu, üzgün, heyecanlı, kızgın 
ya da başka bir şey ”   Sonra daha yavaş:

"Mutlu musun? Bana baktığını ve bana evet 
dediğini görüyorsun, mutlu musun.

Üzgün müsün? Uzaklaşıyorsun ... hayır, 
üzgün değilsin. 

Heyecanlı mısın? Bu büyük bir bakış ve bir 
gülümseme oldu, çok heyecanlı olduğunuzu 
görebiliyorum. 

Kızgın mısın? Uzaklara bakınca ... kızgın 
değil. 
Başka bir şey mi? Uzağa bakma, başka 
bir şey yok, sadece mutlu ve heyecanlı. 
Yani sen mutlu ve heyecanlısın, 
anlattığın için teşekkür ederim. Ne 
hakkında heyecanlandığını merak 
ediyorum. Heyecanlıyım çünkü 
daha sonra büyükanneyi göreceğiz. 
Belki de büyükannemi görmeyi çok 
heyecanlandırıyorsun, ya da çünkü yeni bir 
oyuncak aldınız ya da çikolata yediniz, ya 
da belki başka bir şey. ”

Not: Daha önceki bir seçeneğe ‘Evet’ demiş 
bile olsa, yine de tüm seçenekleri gözden 
geçirin. Bir seçenek belirleme diğerlerinin 
dışlanması için olmamalı.
Partner Destekli Tarama sadece iki 
seçenek arasında seçim yapmak için değil 
aynı zamanda neyin doğru neyin yanlış 
olduğunu belirtmek için iyi bir araçtır.

Okuma
Okuma sadece temel yaşam becerisi değil, 
daha derin bir şeydir. Okuma yapmak 
çocuğunla aranda başka hiçbir şeyin 
yapamayacağı bir bağ oluşturur. Kitap 
okumak beslenmesi ve teşvik edilmesi 
gereken bir zevktir. Sadece okuma yazma 
becerilerini değil, iletişim yeteneğini, 
hayal gücünü ve bilgiyi keşfetme arzusu 
geliştirmeyi sağlar. Çocuğunuzla bir kitaba 
bakmak için oturmak ve kitap hakkında 
konuşmak öğretmen ve ebeveynler için 
desteklenmesi gereken bir şey ancak Rett 
Sendromu gibi daha karmaşık bir durumda 
bu aktivite daha fazla önem gerektirir. 
Herkesle olduğu gibi, Rett Sendromu olan 
kişinin yanında okuma yaparken;
Anlamasına yardım etmeli, Metindeki 
kavramları öğretmeli, Metni takip etmeyi 
desteklemeli, Hikayedeki içeriği ve 

resimleri tartışarak anlatım becerisini 
desteklemeliyiz.

Yukarıdaki önemli noktalar göz korkutucu 
görünse de yöntemler gerçekten çok basit 
ve herhangi bir yaş grubuyla yapılabilecek 
şeyler. Birlikte oturun ve iyi bir kitap 
seçin.

Kitap ideal olarak Rett Sendromu olan kişi 
tarafından seçilmelidir. Her zaman aynı 
kitaba yapışmak yerine yaş grubuna uygun 
kitapları seçmek önemlidir. 
Okuyun!

Sadece okuyun; yüksek sesle. Okurken 
parmağınızla sözlerin altından takip edin. 
Anahtar kelimeleri işaret edin. Bunlar sıkça 
ortaya çıkan kelimeler veya isimler olabilir
Okuduklarınızı yorumlayın
Kafiyeleri kelimeleri fark etmesini sağlayın, 
sıradışı kelimelere dikkat çekin. 
Bunu konuşarak yapın.
Bir karakter cimri, komik veya aptalca ise, 
bunu fark ettirin. Okumakta olduğunuz 
kişiye anlaşılıp anlaşılmadığını sorun. 
Şimdiye kadar kelimlere hakkında bir evet / 
hayır cevabı kurmuş olacaksınız. 
Konuşmayı genişletin.

Okuduğunuz kitabın çizimleri varsa, onlar 
hakkında konuşun. Okuduğunuz kişinin 
sayfaya baktığından emin olun. Örneğin, 
öyküde bir kuştan bahsediliyorsa, kuşu 
fark etmek için kızınızın resme bakmasını 
sağlayın. Metinde bahsedilen detaylara 
dikkat edin.
Fikirlerini sorun.

Kitabın sonunda, kişiye hoşuna gitmiş 
olup olmadığını sorun. Sizi dinlediği için 
teşekkür edin. 
Okuma - Sonraki adımlar 
Rett Sendromu olan kişiden emin bir 
şekilde okuduktan sonra, bir vitese 
geçmek zamanıdır. Modelleme bölümünde 
açıklandığı gibi, basılı ızgaralar lamine 
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edilmiş ve sadece geliştirmek için değil 
iletişim değil, aynı zamanda daha fazla 
maruz kalmayı artırın
dil ve kelime bilgisi.
Okurken, basılı ızgaraları teslim etmelisiniz
okuma hakkında.
Bunlar “çevirme sayfası”, “sonraki” gibi 
kelime bilgisine sahip olabilir.
Diğerleri arasında “favori”.
Pozitif bir basılmış sayfanız da olabilir.
örneğin; “Gibi”, “komik”, “vay”, 
“inanılmaz!” Ve bir olumsuz görüşleri 
gösterme; “Bu kokuyor”, “korkutucu”, 
“kötü”. Okuduğunuz gibi, hikayedeki 
önemli noktalarda durun.
Örneğin, sayfayı çevirdiğinizde, yazdırılan 
sayfayı modele okuma hakkında kullanın 
- “I” “sayfa çevir”. Hikayede bir şeyler 
olduğu gibi, okuduğunuz kişiyi durun ve
düşünüyorum. Sohbeti başlatmak için 
en iyisini kullanın. Partner Destekli 
Taramayı kullanın. İyi veya kötü olduğunu 
düşündüklerini ve basılı sayfalarınızı 
pozitif ve Negatifler, daha derinlerde ne 
düşündüklerini öğrenmek için. Birden 
fazla şeyi çok iyi düşünebileceklerini 
unutmayın, bu yüzden kelimeleri sunmaya 
ve yorum yapmaya devam edin. İkiniz 
de güven kazandıkça, düşüncelerinizi ve 
fikirlerinizi genişletin. Hikayede neler olup 
bittiğini / başka bir hikayeye veya başka bir 
şeye bağlamaya başlayabilirsiniz. Gerçek 
hayatta meydana geldi. Bu, bir etkinliği 
başka bir şeyle ilişkilendirebilmenin önemli 
becerisine doğru büyük bir adımdır. Bir 
hikayeyi tekrar söyleyebilmeli.Bu stratejiler 
hakkında daha fazla ayrıntı için Partner 
Destekli Tarama ve Modelleme bölümlerine 
gidin.

Yazı yazma
Yazma, Rett Sendromu olanlar da dahil 
olmak üzere herkesin geliştirmesi için 
önemli bir beceridir. Yazabilirseniz, 
istediğiniz herhangi bir şeyi 
söyleyebilirsiniz ve AAC (Güçlendirici 
Alternatif İletişim) sisteminizdeki 
kelimelerle kısıtlanmazsınız. Çoğu insan 
bir kalem alıp yazabilirken, diğerlerinin 
“alternatif bir kalem” kullanması gerekir. 
yani; geleneksel olmayan bir kalem. Neler 
olabilir; standart bir klavye bir sayfaya 
basılmış harfler bir kitap göz teması 
kurulması

Yazmayı öğrenirken, 'işaretlemenin' 
ilk aşamasından geçiyoruz. Bu daha 
yaygın olarak karalamak diye bilinir ve 
tüm çocukların yaptığı bir şeydir. Rett 
Sendromu olanların, yazmayı öğrenmeleri 
için başarmaları gereken hayati bir 
aşamadır. Aşağıdaki adımlar yazma 
becerilerini geliştirmeye ve desteklemeye 
yardımcı olacaktır.

İlk önce bir amaç oluşturun.
Örnekler: alışveriş listesi, birine mektup, o 
gün yaptıkları bir şey hakkında yazmak, bir 
kişi hakkında yazmak, Rol oynama: doktor 
notları, uçak bileti, okul kaydı, 

Daha sonra alternatif kalem kullanarak 
harfleri seçmelerine izin verin.
ABC kitabı bir alternatif kalem türü 
olabilir. Gözleri kullanarak yazmak için 
harfleri seçmenin bir yolunu sunar.
Bir kalemin fiziksel olarak tutulması 
gerekir.

Bir ABC kitabı kullanarak nasıl yazılır?
1. Sayfadaki harfleri takip edin. Deyin ki: 

“ Mektubun için a, b, c, d, bu harflerden 
birini ister misin, evet mi hayır mı?” 
İşaret ettiği her harf için evet mi hayır mı 
diye sorun.

2. Kişi kendi doğal evetini kullanabilir 
(örn. Bir bakış / göz kırpma vb.) Veya 
evet sembolüne bakabilir. Başka bir 
şey almak istediğinde hayır sembolüne 
bakabilir. Seçimlerini yaptıklarında, 
onu güçlendirmek için sembolün üzerine 
gelin. Örneğin. ‘Uzaklara bakıyorsun. 
Hayır, bu harflerden hiçbirini istemezsin, 
değil mi?

3. Hayır seçerse, sayfayı çevirin.
4. Sonraki sayfadaki harfleri takip edin. 

“Bir e, f, g, h ister misin?” <evet’e 
bakıyorlarsa> “Evet sembolüne baktığını 
görüyorum. bana bakıp bana söylüyorum 
evet / yazmak istediğiniz mektubu merak 
ediyorum. ”

5. Hangisini yazmak istediklerini sormak 
için o sayfadaki harflerin her birine 
gidin.

6. Amacınıza geri dönün, örneğin; 
“Alışveriş listemiz için hangi harfe 
ihtiyacın olduğunu merak ediyorum. Bu 
bir "e" mi? <uzağa bakıyorsa> "Hayır" 
değil. "F" mi? "<Size bakıyorlar>" Bana 
bakıyor ve söylüyorsun evet, bu “f” dır.

7. Onlara kağıda yazmanıza yardımcı 
olmak isteyip istemediklerini sorun. 
Evet diyorlarsa, bunu yapmak için destek 
sunabilirsiniz, Hayır derse, seçtikleri 
harfi yazın ve onun yazma çabası için 
övgüler sunun.

8. Başka bir harf yazmak isteyip 
istemediklerini sorun. Eğer evet derlerse 
aynı kelimeyi mi yoksa başka kelimeyi 
mi tercih edeceklerini sorun. 

9. Her zaman bir sonraki harfi seçmek için 
alfabenin BAŞLANGICINA geri dönün. 
ABC kitabını kullanarak yazmak için 
ipuçları

"Evet" sembolünün yanına oturun, böylece 
evet için bir bakma varsa, kafa karıştırıcı 
olmaz.
Eğer bir evet olup olmadığı konusunda 

emin değilseniz, ‘’üzgünüm benim hatamdı, 
senin hangisini gösterdiğini kaçırdım, bu 
harflerden birini tekrar söylemek ister 
misin? 
Eğer gerçekten mücadele ediyorsa, 
gitmesine yardımcı olmanızı teklif 
ediyorlardır. Bu baskıyı onlardan alır ve
yeti yitimini azaltır, bu da onların 
vücutlarının harekete geçme imkanının 
artması olması anlamına gelir.
ABD'nin ulusal müfredat programında 
okumayı desteklemek için fonetik üzerine 
büyük bir vurgu vardır, bu yüzden 
harf isimlerini söylediğiniz gibi onları 
seslendirmeye çalışın.
Her şeyi öğrenme fırsatına çevirmeyi 
deneyebilirsiniz

Başlarken
İletişim için başlangıç   noktası “en iyi evet” 
i oluşturmaktır. Rett Sendromu olan kişiler 
nasıl ‘evet’ diyeceklerini öğrenebilirler. 
Bunun için yapabilecekleriniz:
gözlere doğrudan bir bakış
bir dokunuş
öne eğilmek
göz kırpmak
sağa veya sola doğru bir göz hareketi
belirli bir ses veya gülmek
başı ile onaylamak
evet / hayır kartı
İletişimde güvenilir bir yöntem haline 
gelmesi için “evet” e güçlendirme ve anlam 
verme önemlidir.
Evet yöntemiyle kabul etmek mümkün 
olduğu kadar az motor beceri gerektirir ve 
bu sayede daha kolay iletişim kurulur. 
Yeti yitimi ve motor kabiliyetleri mümkün 
olduğu kadar zorlamamak için bu oldukça 
önemlidir. 
‘En İyi Evet’ nasıl oluşturulur?
Bu iletişimi nasıl yorumladığınızı 
belirleyerek başarılır ve erken aşamalarda 
bir anahtardır
Başlarken, onlar ne olduklarını 
bildiğinizden emin olurlar.
'Evet.
“Biraz pasta ister misin?” <Size bakıyorlar> 
“Görüyorum ki sizsiniz
bana bakıp bana söylüyorum Evet. Hadi 
bakalım".
“Kardeşinle oynamak ister misin?” 
<Uzaklara bakarlar> “Ah
Bana bakmıyorsun, ben bunu hayır 
olarak alıyorum, kardeşinle oynamak 
istemiyorsun. ”
‘Evet’ yaklaşımına alışmaya 
başladıklarında onu anladığınızı bilecekler.’
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RETT SENDROMU VE 
TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

Rett sendromu nedir?
• Rett Sendromu, dünyada çeşitli 

ırklarda ve etnik gruplarda, özellikle 
kız çocuklarında görülen nörolojik bir 
rahatsızlıktır.

• Ortaya çıkması tamamen tesadüfidir yani, 
anne ya da baba Rett Sendromu taşıyıcısı 
değillerdir.

RS, ilk defa Dr. Andreas Rett tarafından 
tanımlanmış, Dr. Bengt Hagberg ve 
çalışma arkadaşları tarafından 1983 yılında 
yayınlanan raporla, bir hastalık olarak 
dünya çapında tanınmıştır

Bu sendromun erkeklerde de görülebileceği 
bilinmektedir. Fakat erkek ceninlerde 
bu durum genellikle, annenin düşük 

yapması, doğum anında 
ölüm veya anne karnında 
erken ölüm gibi durumlarla 
sonuçlanmaktadır.

Neden ve nasıl oluşur?
• X kromozomu 
üzerinde bulunan MECP2 
geni üzerindeki  mutasyonla 
başlayan olaylar zinciri ya da 
çocuğun genetik materyalinin 
değişmesi sonucu olduğuna 
inanılmaktadır. 

• 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 
bebelikte gelişme normal görünür. Bu 
faktör olmadan belirli beyin bölümleri 
yetersiz gelişir. Bu, çocuğun ilk aylarda 
neden normal gelişiyor gibi göründüğünü 
açıklamaktadır.

Genetik ise, Rett'li başka bir 
çocuğum olabilir demek mi? 
• Rett'li birden fazla çocuğa sahip olma 

şansınız %1’den daha azdır. Bu, % 99,5 
'ten fazla olasılıkla, mutasyonun dağınık 
olduğu ve bir ailede tekrarlanmadığı 
anlamına gelir. 

• Genel olarak, yineleme risklerindeki 
alt çizgi: Etkilenen bir çocuğunuz varsa 
ve diğer yakın akrabalarınız yoksa 
tekrarlama riski aileniz (siz ve çocuklar) 
için% 1'den çok daha düşüktür.

• Birden fazla Rett’li çocuğa sahip ailelerde 
durum farklıdır ve durumlarının uzman 
bir genetik danışman aracılığıyla bireysel 
olarak ele alınması gerekir.

Diğer özürlü koşulları hariç 

Dünyada, çeşitli 
ülkelerde yapılan 
araştırmalara göre; 
her 23 binde 1 
doğumdan, 10 binde 1 
doğuma kadar ulaşan 
oranlarda RS’li kız 
çocuğu doğmaktadır.
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tuttuktan sonra Rett Sendromu’nun 
tanınabilmesi için gerekenler:
• 6 ila 18 aya kadar normal gelişimin 

gözlemlendiği süre,
• Normal kafa çeperi ile doğumu müteakip 

kafa büyüme oranında yavaşlama (3 ay - 4 
yaş),

• Şiddetle bozulan, lisanı anlamlı 
kullanabilme ve anlamlı el becerilerinin 
yitirilmesi, zekada güçlük,

• Uyanıkken sabit bir şekilde; el yıkama, el 
bükme, el çırpma, eli ağıza götürme gibi 
el hareketlerden birinin veya birkaçının 
sürekli tekrar edilmesi,

• Gövdenin sallanması, özellikle sinirli/
üzgün veya telaşlı zamanlarında mafsallı 
uzuvların da sallanması,

• Yürüyebiliyorsa, her an düşecek gibi, 
geniş adımlarla, bacakları kırmadan, 
parmak ucu yürüyüşü.

Rett sendromlu çocuklar, 6-18 aylık olana 
kadar normal veya normale yakın bir 
gelişim gösterirler. Bu süreden sonra çocuk, 
geçici durgunluk veya gerileme sürecine 
girer, iletişim kurma becerisini yitirir ve 
ellerini bir dilek dilermişçesine birbirine 
kenetler. Hemen ardından stereotipik el 
hareketleri, yürüyüş bozuklukları ve kafa 
gelişiminde gözle görülebilir bir yavaşlama 
ortaya çıkar. 

• Rahatsızlık, konuşma yeteneğinin ve 
el becerilerinin kaybına sebep olur. 
Baş büyümesinde yavaşlama ve sürekli 
tekrarlayıcı el hareketleri, el becerilerinin 
kaybı ve ellerini amaçlı kullanamama 
meydana gelir. Denge bozukluğu ve 
yürümede bozulma başlar,

• Bu el hareketleri; el yıkama, el bükme, 
eli bir yere hafifçe vurma, el çırpma, eli 
ağıza götürme gibi şekillerde kendini 
tekrar eder ve zamanla değişebilir,

• Nöbet, nefes alma bozuklukları, diş 
gıcırdatma ve bel kemiğinin S şeklini 
alması (skolyoz) gibi problemler de ortaya 
çıkabilir,

• RS’in bir ailede sadece bir kere ortaya 
çıkma durumu %99.5’tir,

• Hastalığa veya komplikasyona karşı 
alınacak önlemler, çocuğun yetişkin 
yaşlara kadar hayatta kalmasını sağlar

RETT Sendromu ile OTİZM 
arasındaki farklar?
• MECP2 gen mutasyonu en sık kız 

çocuklarında bulunur ama otizm daha çok 
erkek çocuklarında rastlanır.

• Her iki sendromda da, konuşma ve 
duygusal temas becerilerinde bozulmalar 
görülür.

• Ancak, RS li kadınlarda baş büyüme 
hızının yavaşlaması, amaçlı el 
becerilerinin kaybı, hareketlilik, düzensiz 
solunum paternlerini de içerir ve bu 
açıdan otizmde görülen belirtiler ile 

uymamaktadır.
• El çırparak otizmde de 

sık görülürken, RS de 
görülen ortak amaçsız 
el hareketleri otizmde 
görülmez.

• RS li kızlar hemen hemen 
her zaman insanları 
nesneye tercih eder, fakat 
tersi otizm görülür.

• RS ile kızlar genellikle 
erken yaşta otizm benzeri 
özelliklere sahip olsa 
da, bu otistik özellikler 
zamanla kaybolur.

RETT sendromunun 
OTİZME benzer 
belirtileri?
• çığlık nöbetleri
• panik atak
• durmadan ağlama
• göz temasından kaçınma
• sosyal/duygusal karşılıklığın yokluğu
• genel ilgi noksanlığı
• sosyal etkileşimi düzenleyen sözel 

olmayan davranışlarda hatalı kullanım
• konuşma kaybı
• denge ve koordinasyon sorunları, bazen 

yürüme becerisini yitirme
• Serebral palside de görülen Rett sendromu 

belirtileri:
• olası kısa boy ve/veya yürüme zorluğu 

ya da yutma zorluğu nedeniyle oluşan 
kötü beslenme kaynaklı sıradışı vücut 
orantısızlığı

• hipotoni
• yürüme becerisi gecikmesi ya da 

noksanlığı
• adımlama/hareket etme zorluğu
• ataksi
• bazılarında mikrosefali olmak üzere 

anormal küçük baş ve baş büyümesinde 
zayıflık

• spastik türlerinden bazıları
• kore –el ya da yüz kaslarının kasılması
• distoni
• bruksizm – dişleri gıcırdatma

Rett sendromunda evreler ve 
bulguları
I.Evre: Duraklama
• Rett Sendromlu çocuklarda gelişim, 6.-12. 

aya kadar normal ya da normale yakın 
olmaktadır.

• Rett Sendromlu çocuklarda daha sonra 
gelişimin durduğu uzun bir duraklama 
dönemi yaşanmaktır. Bu duraklama 
evresinde (6 aydan 1.5 yaşa kadar) 
bebekler çok az göz teması kurarlar ve 
oyuncaklara karşı ilgileri azdır. 

• Özgül olmayan el bükmeler ve kafa 
büyümesinde yavaşlama görülebilir.

II.Evre: Hızlı Tahrip Edici
• Bu evrede (1-4 yaş arası) ise işlevlerde 

hızlı bir kayıp gözlenir. Amaca yönelik 
el becerilerinin yitirilmesi ile dili 
algılamada ve kullanmada kayıplar olur.

• Rett Sendromulu çocuklarda basmakalıp 
el hareketleri ortaya çıkmaya başlar ve 
bunun ilk ifadesi de sıklıkla elin ağza 
götürülmesidir. Hareketler, el bükme 
ya da el yıkama benzeri el hareketleri 
şeklindedir. 

• Bazı Rett Sendorumlu çocuklar sosyal 
iletişimi ve etkileşimi kaybetmekle 
karakterize otizm benzeri görünüm 
sergilerler. 

• 3 ay ile 4 yaş arasında genellikle baş 
büyümesinde yavaşlama belirgindir.

III.Evre:Durgunluk Evresi
• Bu evrede (okul öncesinden okul yıllarına 

kadar) Rett Sendromlu çocuk yürümede 
ya da vücut hareketlerinde koordinasyon 
bozukluğu, motor problemler ve epileptik 
nöbetler göze çarpar. 

• Bu evredeki Rett Sendromlu çocuklar 
çevrelerine daha çok ilgi gösterirler ve 
kısmen iletişim becerileri gelişir. 

• Birçok RS’lu hasta yaşamının çoğunu 
Evre III’te kalarak geçirir.

IV.Evre:Motor Sistemin Kötüleşmesi
• Evre IV olarak belirtilen “motor 

sisteminin kötüleşmesi“ evresi ise 
genellikle 10 yaşından sonra başlar 
ve hareketliliğin azalması ile kendini 
gösterir.

• Skolyoz en göze çarpan özelliktir. 
Kaslarda sertleşme ve distoni 
karakteristiktir.
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olduğu bildirilmiştir.
• Kas tonusundaki artış şiddetliyse ve 

işlevde sürekli bir bozulmaya yol açarsa ki 
özellikle gastrocnemius ve soleus kasında 
görülen spastisite için hidroterapi (sudaki 
yavaş hareket üzerinde durularak) ve 
germe egzersizleri önerilmektedir. 

• Yürüme eğitimi osteoporoz gelişimini 
yavaşlatır, zayıf kas kuvvetini arttırdığı, 
akciğer ve kalp aktivitesini koruduğu, 
aerobik ve fonksiyonel kapasiteyi 
geliştirdiği için tercih edilen bir 
aktivitedir.

• Hastaya özgü pozisyonların uygulanması 
beslenme sırasında aspirasyonun 
engellenmesi için önemlidir. Gövdede 
60-90 derece eğimli, baş nötralde veya 
hafif önde, bacakların desteklenmiş 
pozisyonuyla en güvenli pozisyonlama 
şekilleri tercih edilmelidir.

• Yutma için öncelikle ağız ve çevresi 
kaslar çalıştırılmalı ve dil egzersizlerine 
ağırlık verilmelidir. Bu egzersizler için 
çiğneme tüpleri, pipet kullanımı tercih 
edilir. Dil egzersizleri olarak dil çıkarma, 
dili üst dudağa değdirme, dudak çevresi 
yalama hareketleri dil kaslarını geliştirir. 
Dil hareketleri olarak her hareketin 3-5 
sn yapılması ve 5 tekrarlı yapılması genel 
olarak tercih edilir.

• Kalça çıkığında ortez kullanılabilir. Aynı 
şekilde ayak deformiteleri için de ortez ve 
splintleme kullanımı uygun ve gereklidir.

• Spasite olduğunda uzun süreli buz 
uygulama, gerekirse ortez ve splintleme, 
gevşeme egzersizleri ve hipoterapiden 
yararlanlır.

• Skolyoz görülür görülmez tedaviye 
başlanmalı, gövde hareketliliği korunmalı, 
uygun kaslara germe, kuvvetlendirme 

Rett Sendromu için ne zaman bir 
doktora görünmeli?
• Çocuğunuzun başı veya vücudun diğer 

bölümleri yavaşlarsa
• Koordinasyon veya hareket kabiliyeti 

azalırsa
• Tekrarlayan el hareketleri oluşursa
• Normal oyunda göz temasınıbveya ilgi 

kaybını azaltırsa
• Gecikmeli konuşma geliştirme veya daha 

önce edinilen konuşma becerilerinin kaybı 
görülürse

Rett Sendromunda Tedavi
Medikal Tedavi: Rett sendromu tedavi 
edilemez, ancak semptomlarını (nöbet, kas 
kasılması vb.) kontrol altına almak için ilaç 
tedavi kullanılmaktadır. Medikal tedavi 
sempotmatik ve destekleyicidir.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
• Motor hareketlerdeki kayıp için 

çocuklar fizyoterapistlere yönlendirilir. 
Fizyoterapistler ince motor koordinasyonu 
için, hareketlilik becerilerinin 
güçlendirilmesi, kolaylaştırılması, 
sensorimotor işleyişi arttırmayı amaçlar.

• Ambulasyon için uygun yardımcı 
cihazlardan (ör. bastonlar, walker, ortez) 
çocuğa uygun olanı seçer.

• İyi planlanmış fizyoterapi program 
işlevi koruyabilir veya iyileştirebilir, 
deformiteleri önleyebilir ve hareketlilik 
sağlayabilir

• Bireylerde görülen duyusal problemler 
yürüme ve denge problemlerinin 
oluşmasına neden olduğu bilinmektedir.
Rett sendromlu bireylerin aktivitelerinde, 
duyusal algıdaki etkilenim ile günlük 
yaşam aktivitelerinde de (yemek, öz 
bakım ve tuvalet) azalmalar olur. Rett 
sendromlubireyler için çeşitli terapileri 
kullanarak duyusal entegrasyon, 
fırçalama, sallanma, dokunma etkinlikleri 
gibi yaklaşımlar ve ve derin doku basıncı 
uygulanır.

• Aktif egzersiz ve pasif hareketlerin 
kas kuvvetlenmesinde ve duruş 
bozukluklarının tedavisinde yararlı 

egzersizleri fizyoterapist ve ev programı 
öğretilen aile tarafından uygulanmalıdır. 
Ayrıca korse ile birlikte egzersizler 
kombine olarak kullanılmalıdır.

• Vücut imajındaki bozukluk için ayna 
karşısında denge eğitimi verilebilir.

• Duyu-motor algı problemleri için 
bütünleyici yaklaşım modeli kullanılmalı.

• Denge problemleri fizyoterapist 
tarafından uygun FTR yaklaşımları 
kullanılarak tedavi edilir.

Occupational Terapi: Terapist bireyin, 
kendi başına bazı hareketler yapabilmesine 
yönelik özel çalışmalar düzenler. Yemek 
yeme, giyinme-soyunma, faaliyetler(kağıt 
kalem becerisi, makas kullanımı vb.).

Konuşma dili terapisi: Konuşma dili 
terapisi, sosyal etkileşimde iletişim 
kurmanın ve yardım etmenin sözel olmayan 
yollarını öğreterek bir çocuğun hayatını 
iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Beslenme desteği: Normal beslenme, 
normal büyüme ve zihinsel ve sosyal 
yeteneklerin geliştirilmesi için son derece 
önemlidir. Yüksek kalorili, dengeli bir 
diyet önerilebilir. Boğulma veya kusmayı 
önlemek için beslenme stratejileri 
önemlidir. Bazı çocuklar ve yetişkinler 
doğrudan mideye yerleştirilen bir tüpten 
beslenmelidir (gastrostomi). Kemik 
kırılmasına karşı kilo aldırma ve yüksek 
kalsiyumlu diyet uygulanabilir.

Davranışsal müdahale: Uyku bozuklukları 
için iyi uyku alışkanlıklarını uygulamak ve 
geliştirmek faydalı olabilir.

Rett Sendromu İçin Uygulanabilecek 
Alternatif Tedavi Teknikleri
Hayvan Destekli Terapi: Köpeklerin 
terapi sürecinde rett sendromlu çocukların 
kooperasyonunu arttırdığı ve stereotopik 
el hareketlerini azalttığı bildirilmektedir. 
Yunus terapisinin insanlarda iyileşme 
potansiyelini arttırdığı bildirilmektedir. 
Aynı zamanda yunus terapisinin kişide 
farkındalık yaratarak motivasyonu 
arttırdığı da belirtilmiştir. Bu nedenle rett 
sendromlu bireylerde alternatif bir tedavi 
yöntemi olarak görülmektedir. Ayrıca, 
suyun hareketi, yunusun cildinin dokusu 
çocuğun etkileşime girme ve öğrenme 
yeteneğinin arttığı belirtilmiştir
Müzik terapisi: 
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• Amaçlı el kullanımını zenginleştirmek-
enstrümanları çalarken. 

• Ses çıkarmayı geliştirme-müzik 
aracılığıyla. 

• Bağımsızlığı yapılandırma-şarkıları ve 
aktiviteleri seçerek. 

• İletişim kurma-müzikal aktiviteler içinde 
resimler aracılığıyla. 

• Kavramayı artırma-odaklanma, dikkat, 
evvelden fark etme ve taklit etme 
seviyesini artırarak. 

• Büyük motor hareketlerini geliştirme-
hareket şarkıları aracılığıyla. 

• Sosyal olmayı artırma-katılım aracılığıyla

Hidroterapi
• Kendiliğinden hareket suda çok daha 

kolaydır ve hidroterapi hareket sınırını 
artırır ve spastikliği azaltır.

• Yerde hissettiği duyusal ve algısal 
zorluklar o su içerisindeyken mevcut 
değildir, böylece tereddüt etmeden ve 
korkmadan daha iyi denge sağlayabilir. 

• Su kemiklerine destek verir ve bu 
ağırlığını taşıması için gerekli güveni 
sağlar. Bu, onun kas yoğunluğunu, güç ve 
esnekliğini artırmasına yardımcı olur. 

• Suyun sıcaklığı istem dışı hareketlerini, 
el klişe hareketlerini ve soluma 
düzensizliklerini yatıştırır ve pasif hareket 
sınırını daha büyük bir dereceye artırır. 

• Suyun esnekliği ona bütün düzlemlerde 
hareket izni verir ve yerde zor olabilen 
simetrik harekete izin verir. 

• Onun genel sağlığını ve kendini iyi 
hissetmesini ilerletir ve bu da onun 
öğrenme kapasitesine daha büyük bir artı 
katar.

İşitsel Entegrasyon Eğitimi:  İşitsel 
entegrasyon eğitimi; 10 gün boyunca 
2,5 saatlik günlük oturumlar sırasında 
kulaklıkla verilen elektronik olarak 
modifiye müziğin 10 saat dinlenmesini 
içerir. Bu tedavinin için yararlı olduğunu 
gösteren yeterli bilimsel araştırma mevcut 
değildir

Myofasial Gevşeme:  Myofasial gevşeme 
tekniği, manuel masaj tekniklerindendir. 
El ile yumuşak dokuların hareketliliği 
sağlanır. Bu yöntem ağrının iyileşmesini 
sağlarken eklemlerin hareket açısını ve 

vücut dengesini arttırır.
Akapunktur

Masaj Terapisi

Yoga

Yatıştırıcı Duygular 
• Yavaş, ritmik, ileri ve geri hareket, 

gözler ufuk çizgisine yaralandığında en 
sakinleştiricidir. 

• Derin baskı ya da düzgün kompresyon. 
• Yavaş gerinme (düşük kas tonlu 

çocuklarda uygulamayın) 
• Sıkıca bir battaniyeye sarmak 
• Geniş alanları sıkıca okşamak 
• Ilık hava sıcaklıkları 
• Yuvarlak hatlı basit şekiller 
• Değişmeyen görsel uyarılar 
• Pastel renklerde belli belirsiz şekiller 
• Nazik, melodik ritimler 
• Basit melodiler ve alçak tonlar 
• Düşük ışık 
• Ağır yelek ya da battaniye 

Uyarıcı Duygular 
• Yön değişikliği içeren hızlı, titrek 

hareketleri kapsayan aktiviteler. En 
uyarıcı olanlar önceden belirlenemeyen ve 
yön değiştiren hareketlerdir. 

• Aşağıdan yukarı doğru asma (Kafayı ters 
yüz etmek) 

• Askılı ekipmanda sallanmak 
• Döndürmek (otonomik tepkilere dikkat 

edin, artan terleme, mide bulantısı, 
kızaran ya da beyazlayan deri, hıçkırıklar. 
Bunlar aşırı uyarılma belirtileridir!) 

• Hafifçe dokunmak 
• Soğuk hava 
• Parlak renk ya da ışıklar 
• Kırmızı ya da sarı renkler 
• Beyaz üzerine siyah ya da siyah üzerine 

beyaz şekiller 
• Hızlı tempolu yüksek müzik 
• Tüm kokular 
• Sert yüzeyler 
• Düzensiz şekilli ve köşeli nesneler 
• Yüze dokunma 

Büyük Anne-Babalar ve Akrabalar 
için Yardımcı İpuçları 
• Sevgiyle dinleyin. Yargılamayın ve 

samimi olmaya çalışın. 
• Bize alışmamız için zaman verin. Bir 

şeyleri anlamak için zamana ihtiyacımız 
var. 

• Seçimlerimize saygı duyun. Sizin farklı 
bir görüşünüz olabilir ama bizim ortak 
güce ve desteğe ihtiyacımız var. 

• Programlarımıza saygı duyun. Her 
zamankinden fazla işimiz var. 

• Müsait olun. Bize verebileceğiniz en 
değerli armağan zamanınız. 

• Zaman ve ilginizi tüm çocuklarınıza ve 
torunlarınıza dengeli dağıtın. 

• Kızımızı dışarıda bırakmayın. Onu da 

sohbete, oyunlara ve eğlenceye dâhil edin. 
• Onu sevin. Öncelikle o bir çocuk. Onun 

güçlerini fark edin. 

Cesaretim var !
Konuşamıyorum, 
Ama beni anlıyorsunuz. 
Yürüyemiyorum 
Beni itiyorsunuz. 
Şarkı söyleyemiyorum, 
Ama müziği seviyorum. 
Fıkra anlatamıyorum, 
Ama gülmeye bayılıyorum. 
Kendimi yıkayamıyorum, 
Beni siz yıkıyorsunuz. 
Barbielerle oynayamıyorum, 
Ama bir düğmeye basabilirim.
El sallayamıyorum, 
Benim için siz sallıyorsunuz
Kendi kendime giyinemiyorum, 
Ama siz beni güzel yapıyorsunuz. 
Okuyamıyorum, 
Siz bana öyküler anlatıyorsunuz. 
Dokunamıyorum, 
Ama hissedebiliyorum. 
Merdivenlerden yukarı çıkamıyorum, 
Beni asansöre koyuyorsunuz. 
Sizi ne kadar sevdiğimi size 
söyleyemiyorum, 
Gözlerime bakın ve orada göreceksiniz. 
Geleceğin ne getireceğini söyleyemem, 
Ama ilerleyecek cesaretim var. 
Jennifer Ann Robes

Meleklerimizin anlamlı gözleri...
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RETT SENDROMUNDA 
FİZYOTERAPİ YAKLAŞIMLARI

Rett sendromu, erkek çocuklarına göre 
kız çocuklarında görülme olasılığı daha 
yüksek olan X kromozomuna bağlı genetik 
bir hastalıktır(1,2). Rett sendromu etnik 
bir gruba özgü olmayıp  tüm toplumlarda 
benzer sıklıkta ve yaklaşık 15.000-20.000 
canlı kız doğumda bir görülmektedir(3). 
Sorunsuz bir gebeliği takiben zamanında 
doğan bu çocuklarda ilk 6 ay gelişim 
normaldir. Genellikle 6. aydan sonra 
gelişim problemleri ve baş çevresinin 
persantil değerinde azalma görülür(4). Rett 
sendromlu çocuklarda edinilmiş bilişsel, 
ince ve kaba motor, sözel ve iletişim yetileri 
kaybedilir ve otonomik disfonksiyon ile 
birlikte sıklıkla nöbetler eşlik eder(5). 
Nörogelişimsel bir problem olan bu 
hastalıkta genellikle 12-18 aydan sonra 
solunum problemleri, yutma ve çiğneme 
güçlüğü, anormal kas tonusu, kazanılmış 
motor yeteneklerde kayıplarla birlikte el 
çırpma, ovalama, ovuşturma, yıkama, 
vurma, elleri ağza götürme, parmaklarını 
bükme ve sıkma şeklinde sterotipik el 
hareketleri, konuşma bozuklukları ve 
baş çevresinin büyümesinde gerilik 
görülmektedir(6,7). Bu hastalık bulgulara 
göre dört evrede gelişir.

Evreler ve bulguları (8); 
bkz: Tablo 1
Birinci aşama 0 ila 18 ay arasında görülen 
semptomların başlangıcıdır. İkinci aşama 
12 aydan 4 yıla kadar süren hızlı yıkıcı 
faz olarak tanımlanır. Üçüncü aşama 3 
yaşından yetişkinliğe kadar devam eden 
bir plato evresidir ve bu dönemde motor 
becerilerin olası yeniden kazanımı ve 
ambulasyonda iyileşmeler olur(9).

Rett Sendromunda Görülen Kas-
İskelet Sistemi Problemleri
İskelet problemlerinde en yaygın görülen 
problem %85 oranında skolyoz(omurga 
eğriliği ) ve yürüme yetisinin kaybına 
bağlı olarak osteoporoz görülmektedir(10,11). 
Rett sendromlu bireylerin düşük kemik 
mineral yoğunluğuna bağlı osteoporoza 
sahip olduğu bilinmektedir(12). MECP2'nin 
(RS'den sorumlu olan gen) etkisinin kemik 
gelişimindeki bu düşük kemik yoğunluğuna 
etkisi olduğunu öne sürülmüştür. Bu 
durumun rett sendromlu bireylerde 
yaşıtlarına göre daha yüksek kırık riski 
oluşumuna neden olduğu görülür(13). Kas 
tonusu değişimi ise yaşla birlikte, çoğu rett 
sendromlu bireyde hipotonik olmaktan 
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hipertonik olmaya doğru(spastisite 
genellikle alt ekstremiteden başlayarak) 
dönüşür. RS'li yetişkinlerin% 30'u 
hipotoniktir,% 40'ında spastisite görülür 
ve% 30'u distonik olur(14).

Kas İskelet Problemleri İçin 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyonu
Rett sendromlu hastalarda fizik tedavi ve 
rehabilitasyon uygulamasının hastaların 
motor fonksiyon kapasitelerinin artırıldığı 
bildirilmiştir(15). Tedavi yaklaşımı 
multidisipliner bir ekip tarafından, her 
bireye özel olarak hazırlanmış bir tedavi 
programı olmalıdır. Çoğu vakada, rett 
sendromlu çocuk fizik tedavi, mesleki 
terapi, konuşma terapisi, müzik terapi, 
hidroterapi ve hipoterapi gibi uzmanlık 
alanlarından oluşan bir terapist ekibi 
tarafından tedavi edilir(16,17). Skolyoz ve 
kifoz sıklıkla kas tonusu problemleri ile 
başlar ve çocuğun vücut şemasını doğru 
bir şekilde kullanamamasıyla gelişir. 
Aktif egzersiz ve pasif hareketlerin kas 
kuvvetlenmesinde ve duruş bozukluklarının 
tedavisinde yararlı olduğu bildirilmiştir(18). 
Kas tonusundaki artış şiddetliyse ve 
işlevde sürekli bir bozulmaya yol açarsa ki 
özellikle gastrocnemius ve soleus kasında 
görülen spastisite için hidroterapi (sudaki 
yavaş hareket üzerinde durularak) ve germe 
egzersizleri önerilmektedir(19). Yürüme 
eğitimi osteoporoz gelişimini yavaşlatır, 
zayıf kas kuvvetini arttırdığı, akciğer ve 
kalp aktivitesini koruduğu, aerobik ve 
fonksiyonel kapasiteyi geliştirdiği için 
tercih edilen bir aktivitedir(20,21).

Rett Sendromunda Görülen 
Yutma ve Çiğneme Problemleri
Yutma otomatik olarak yapılan karmaşık 
bir eylemdir. Hem istemli hem de istemsiz 
hareketleri içerir. Yutma işlevi dudaklar, 
dil, ağız tabanı, yumuşak damak, farinks, 
larinks, özefagus ve solunum kaslarının 

uyarılması ile oluşur(22). Yutak ve yemek 
borusundaki kasların çalışmasındaki 
problemler sonucunda gıda yutmada zorluk 
meydana gelir. Doğumsal ve edinilmiş 
kas hastalıklarında yutma güçlüğü 
görülür . Yutma bozukluğunun belirtisi 
olarak özellikle salya akıntısında artışlar 
görülür ve Rett sendromlu çocuklarda 
%97 burksizm ile birlikte salya akıtma 
problemleri görülmektedir(23).

Yutma ve Çiğneme Problemleri İçin 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyonu
Pozisyonlama
Hastaya özgü pozisyonların uygulanması 
beslenme sırasında aspirasyonun 
engellenmesi için önemlidir. Gövdede 60-
90 derece eğimli, baş nötralde veya hafif 
önde, bacakların desteklenmiş pozisyonuyla 
en güvenli pozisyonlama şekilleri tercih 
edilmelidir.

Oral egzersizler
Yutma işlevi ağızdan başlar. Dil hareketleri 
yutma işlevinde önemli görev edinir. Bu 
sebeple yutma için öncelikle ağız ve çevresi 
kaslar çalıştırılmalı ve dil egzersizlerine 
ağırlık verilmelidir. Bu egzersizler için 
çiğneme tüpleri, pipet kullanımı tercih 
edilir. Dil egzersizleri olarak dil çıkarma, 
dili üst dudağa değdirme, dudak çevresi 
yalama hareketleri dil kaslarını geliştirir. 
Dil hareketleri olarak her hareketin 3-5 
sn yapılması ve 5 tekrarlı yapılması genel 
olarak tercih edilir.
Salya akıntısını azaltmak için dudak 
çevresine bir havlu veya pamuk yardımıyla 
masaj ve dudak büzme, gülümseme gibi 
aktiviteler önerilmektedir.
    
Rett Sendromunda Görülen Motor 
Hareketlerde Etkilenim
Geniş tabanlı yürüme, apraksi ve ataksi 
rett sendromlu çocuklarda sık görülen 

Tablo 1 Yaş Belirtileri

Evre 1 6 ay ila 1,5 yaş Postüral gelişim devam etmektedir, ancak duraklar ve geri kalır. 
Bebeğin çevreye olan ilgisinde azalma olur.

Evre 2 1-4 yaş
Tiz sesli ağlama, ateş, apati, basmakalıp el hareketleri ortaya çıkmaya başlar ve bunun ilk ifadesi 
de sıklıkla elin ağza götürülmesidir. Hızlı soluma, tükürme, salya akıntısında artış, hızlı soluma, 
ağız kenarı ve yüzde seyirmeler görülebilir, baş çevresi persantil tablosunda düşüş görülebilir.

Evre 3 okul öncesinden okul 
yıllarına kadar

Eğer çocuk yürüme yetisini kazandıysa bunu sürdürülebilir, hatta bazıları kazanmadıysa 
da öğrenebilir. Ancak amaçlı el hareketlerinin kaybı belirgindir. Tipik el stereotipileri bu 
hastalığın en belirgin özelliğidir. El bükme ya da el yıkama hareketleri ortaya çıkar. Bu 

hareketlerin dışında diğer el hareketleri; el çırpma ve eli hafifçe bir yere vurma şeklindedir. 
Anormal kas tonusu, asimetrik distonik postür skolyoza neden olabilir. Periferik vazomotor 

bozukluklar görülebilir; soğuk, küçük el ve ayaklar karakteristik bulgulardandır.

Evre 4 10 yaşından sonra 
başlar

Yürümeyi öğrenmiş hastalar, yürümeyi bırakır. Anlama yetisinde, iletişimde veya el becerilerinde herhangi 
bir düşüş olmaz. Sterotipik el hareketlerinde azalma olabilir. Ayaklarda renk değişiklikleri görülebilir.
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meydana gelebilir. Apne izole olarak 
ya da hiperventilasyon öncesinde ya da 
hiperventilasyonu(nefes tutma, zorlu hava 
ya da tükürük çıkışı, hava yutma)takiben 
ortaya çıkabilir(28). Sadece uyanıklık 
sırasında ortaya çıkan solunum bozukluğu, 
normalde nefes tutma, sığ nefes alma, 
hiperventilasyon, santral apne, Cheyne-
Stokes solunumu, Biot'un nefes alıp verme 
ve diğer patolojik solunum şekillerini 
içerir(29). İnspiratuar kas sistemindeki 
zayıflık veya disfonksiyon azalmış akciğer 
hacimleri, değiştirilmiş ve etkisiz nefes 
alma, torasik ve omuz hareketlerinde 
azalma, göğüs genişlemesinin azalması 
ve alveolar ventilasyon, kötü sekresyon 
açıklığı gibi ciddi solunum yolu 
komplikasyonlarına yol açar(30). Rett 
sendromunda nörokimyasal dengesizlikler 
ve sinaptik etkileşimlerin değişimler 
GABAerjik ve monoaminerjik sistemler de 
dahil olmak üzere çoklu nörotransmitter 
sistemlerinde gözlenmiştir(31, 32).

Solunum Problemleri İçin 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyonu
Hidroterapi uygulamalarının motor 
fonksiyonu ve vital kapasiteyi arttırdığı 
bilinmektedir(33). Literatürde yürüme 
kabiliyeti olmayan çocuklara göre 
fiziksel aktiviteye sahip olan çocuklarda 
solunum fonksiyonunun daha iyi olduğu 
bildirilmiştir(34). Solunum problemi olan 
bireylerde solunum kontrolü teknikleri, 
öksürme tekniği, gevşeme teknikleri ve 
düzgün duruş egzersizlerinin solunum 
problemlerini kontrol ettiği ve azalttığı 
bildirilmiştir(35). Oksidatif stres ve 
bozulmuş solunumun düzenlenmesi 
için telafi edici mekanizmaların da 
solunum regülasyonuna müdahale ettiği 

problemlerdendir. Mimiklerde azalma, 
distoni, rijidite ve hareketlerde yavaşlama 
da bu çocuklarda saptanan diğer 
bulgulardandır(23). Bazı kız çocuklarında 
oturma veya ayakta durma aktivitelerini 
gerçekleştirememe problemleri görülür(24).
    
Motor Hareketlerde Etkilenim İçin 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyonu
Motor hareketlerdeki kayıp için 
çocuklar fizyoterapistlere yönlendirilir. 
Fizyoterapistler ince motor koordinasyonu 
için, hareketlilik becerilerinin 
güçlendirilmesi, kolaylaştırılması, 
sensorimotor işleyişi arttırmayı amaçlar. 
Ambulasyon için uygun yardımcı 
cihazlardan (ör. bastonlar, walker, ortez) 
çocuğa uygun olanı seçer(25). İyi planlanmış 
fizyoterapi program işlevi koruyabilir veya 
iyileştirebilir, deformiteleri önleyebilir 
ve hareketlilik sağlayabilir(26). Bireylerde 
görülen duyusal problemler ambulasyonun 
ve denge problemlerinin oluşmasına neden 
olduğu bilinmektedir. RS'li bireylerde 
aktivitelerinde, duyusal algıdaki etkilenim 
ile günlük yaşam aktivitelerinde de 
(yemek, öz bakım ve tuvalet) azalmalar 
olur. Rett sendromlubireyler için çeşitli 
terapileri kullanarak duyusal entegrasyon, 
fırçalama, sallanma, dokunma etkinlikleri 
gibi yaklaşımlar ve ve derin doku basıncı 
uygulanır. 
   
Rett Sendromunda Görülen 
Solunum Problemleri
Rett sendromlu çocuklarda özellikle 
heyecanlanma ya da ajitasyon sırasında 
hiperventilasyon atakları sıklıkla görülür. 
Kızlarda nefes tutma ve hiperventilasyonun 
7 yaşlarında olduğu bildirilmiştir(27). 
Bu çocuklarda uyku sırasında apne 

ve Rett sendromunun varyasyonuna 
katkıda bulunduğu düşünülmektedir(36,37). 
Literatürde yürüme kabiliyeti olmayan 
çocuklara göre fiziksel aktiviteye sahip 
olan çocuklarda solunum fonksiyonunun 
daha iyi olduğu bildirilmiştir(38). Bu 
sebeple yürüme eğitiminin de solunum 
fonksiyonunda önemli işlevi olduğu 
unutulmamalıdır. Solunum problemlerinin 
iyileştirilmesi için inspiratuar kas 
eğitimi, kas kuvvetini ve inspiratuar 
kasların (diyafram, interkostal kaslar) 
dayanıklılığını arttırdığı için rehabilitasyon 
programına dahil edilmelidir. Rett 
sendromlu çocuklarda postural değişimler 
torakal bölgede daralmaya akciğer vital 
kapasitesinde düşüşe neden olur. Postüral 
reedükasyonun toraksı genişletip karın 
hareketliliğini arttırarak solunum kas 
gücünü geliştirdiği bildirilmiştir(39). 
Bu nedenle fizyoterapistler solunum 
kapasitesini arttırmak için postüral 
egzersizleri de tedavi programına dahil 
etmektedir.

Rett Sendromu İçin Uygulanabilecek 
Alternatif Tedavi Teknikleri
Hayvan Destekli Terapi 
Köpeklerin terapi sürecinde rett sendromlu 
çocukların kooperasyonunu arttırdığı 
ve stereotopik el hareketlerini azalttığı 
bildirilmektedir(40). Yunus terapisinin 
insanlarda iyileşme potansiyelini arttırdığı 
bildirilmektedir. Aynı zamanda yunus 
terapisinin kişide farkındalık yaratarak 
motivasyonu arttırdığı da belirtilmiştir(41). 
Bu nedenle rett sendromlu bireylerde 
alternatif bir tedavi yöntemi olarak 
görülmektedir. Ayrıca, suyun hareketi, 
yunusun cildinin dokusu çocuğun 
etkileşime girme ve öğrenme yeteneğinin 
arttığı belirtilmiştir(42). 

İşitsel Entegrasyon Eğitimi
   İşitsel entegrasyon eğitimi; 10 gün 
boyunca 2,5 saatlik günlük oturumlar 
sırasında kulaklıkla verilen elektronik 
olarak modifiye müziğin 10 saat 
dinlenmesini içerir(43). Bu tedavinin için 
yararlı olduğunu gösteren yeterli bilimsel 
araştırma mevcut değildir(44). 

Myofasial Gevşeme
Myofasial gevşeme tekniği, manuel masaj 
tekniklerindendir. El ile yumuşak doku 
mobilizasyonu sağlanır. Kasları saran 
fasyanın, bağ ve ligamentlerin gevşemesini 
sağlayarak ağrının iyileşmesini sağlarken 
hareket açısını ve vücut dengesini arttırır(45).

Hazırlayan: Hilal ÇELEBİ – Mustafa Kemal 
Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Bölümü Dönem 3 Öğrencisi
Bilimsel Danışman: Özden GÖKÇEK - 
Mustafa Kemal Üniversitesi Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon Y.O. - Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlisi
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RETT SENDROMU
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.

• 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.

Rett Sendromunun Genetik 
Özelikleri
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 
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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.

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. 

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. 

Rett Sendromunun Tanı Kriterleri
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. 

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.

1. 4 “temel kriterden” en az 2’sinin 
gözlenmesi gerekmektedir.

1. 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 bozukluklar
• Engellenemeyen gülme ve çığlık atma
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