Ülkemizde “kedi miyavlamas› sendromu” olarak bilinen “Cri du chat sendromu” ne anlama gelir, ne gibi etkileri vard›r, tedavisi nas›l olur?
Tüm bu sorular›n yan›tlar›n› Mu¤la muhabirimiz Burcu fienler veriyor.

CRI DU CHAT SENDROMU
Kromozom 5
K›sa Kol 5p’nin haritas›

“miyavlama”
(cry) bölgesi

‹lk kez 1963 y›l›nda Jerome Lejune taraf›ndan rapor edilen “cri du chat sendromu”, kromozom 5’in k›sa kolunun yaklafl›k yar›s›n›n eksik olmas›yla ortaya ç›kar. Sendromun genetik tan›m›
46,-5p olarak gösterilmektedir. Bu tan›mlama,
kiflinin 46 kromozoma sahip oldu¤unu ancak 5.
kromozomun p kolunun (k›sa kol, petit) bir k›sm›n›n ya da tümünün bulunmad›¤› anlam›na gelmektedir.
50.000’de bir s›kl›kta rastlan›lan bu sendrom, cat-cry syndrome, 5P minus syndrome, Le
Jeune’s syndrome ya da ülkemizdeki tan›m›yla
kedi miyavlamas› sendromu adlar›yla da bilinir.
Bir tip Kromozom mutasyonu sonucunda
DNA’daki bir baz›n ya da bazlar›n yok olmas› haline delesyon denir.
Delesyonun büyüklü¤ü bebeklerin fiziksel,
psikomotor ve zihinsel yetilerinin düzeyini etkiler.
Bu kromozal delesyon, yaklafl›k %80 oran›nda yumurtan›n ya da spermin do¤al gelifliminde
kromozom 5’in bir k›sm›n›n kaybolmas›yla, %1013 oran›nda ebeveynlerden birinin translokasyon
ad› verilen yeniden düzenlenmifl kromozom 5 tafl›mas›yla ve %7-10 oran›nda genetik anomali sonucunda meydana gelmifltir. K›z çocuklarda erkek çocuklardan 1,5 kat daha fazla bu sendroma
rastlan›lmaktad›r. Pek çok vakada delesyon do¤ald›r ve oluflumunda hiçbir özel sebep belirlenememifltir. Dolay›s›yla bu sendromda ebeveynlerin
bir hatas› yoktur. Cri du chat sendromu amniosentez ya da hamileli¤in ilk üç ay›nda CVS (Chorionic Villus Sampling) uygulanmas›yla belirlenebilir.
Semptomlar
Sendroma ad›n› veren, kedi sesine benzer
çok tiz ve zay›f a¤lama sesi; düflük do¤um a¤›rl›¤› ve yavafl geliflim; küçük kafatas› ebat› (microcephaly); genifl göz yap›s› (hipertelorism); yuvarlak yüz; alçak burun kemi¤i; küçük çene yap›s›
(micrognathia); damak yap›s›nda farkl›l›k (genellikle yüksek ve dar damak yap›s›); kulaklarda flekil bozuklu¤u; göz kapa¤› üstünde katlanma; el
ve ayak parmaklar› aras›nda k›smi perde; tam ta-
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“miyavlama” (cry)
hariç temel özellikler
için kritik bölge

5p14 band›

mamlanmam›fl ya da yavafl motor beceriler ve zihinsel gerilik bu sendromun bafll›ca belirtileridir.
Sa¤l›k Problemleri
Cri du chat sendromunun sebep oldu¤u bafll›ca sa¤l›k problemleri flunlard›r: Emmede ve yutkunmada zorluklar; mide rahats›zl›klar›; kab›zl›k;
solunum sistemi enfeksiyonlar›; flafl›l›k gibi göz,
böbrek, kalp sorunlar›; f›t›k; kalça ve ayaklarda
kemik bozukluklar›; c›l›z ses tonu; solunumun geçici olarak durmas›; uyku bozukluklar›; kar›n a¤r›s›; zay›f kas yap›s›.
Tedavisi
Bu tür kromozal vakalar için gen terapisi ve
teknik henüz geliflmifl de¤ildir. Cri du chat sendromu için hiçbir özel tedavi yöntemi mevcut de¤ildir. Ancak sendromun neden oldu¤u pek çok
t›bbi sorun, standart yollarla baflar›l› bir flekilde
tedavi edilmektedir. Ayr›ca hastalara erken yafllarda, fizikoterapi, konuflma terapisi, duygusal
entegrasyonlar, davran›fllar›n› kontrol etmesini
sa¤layacak terapiler uygulanabilir.
E¤er bir çocukta bu sendroma rastlan›lm›flsa,
ebeveynler genetik rehberlik yard›m› almal› ve
çocuktaki kromozom 5’teki delesyona neden
olan yeniden düzenlenmifl kromozomlara sahip

sentromer

uzun kol 5q

olup olmad›klar›ndan emin olmak için karyotip
testine tabi tutulmal›d›rlar.
Sendromun etkileri a¤›r olmakla beraber çocuklar›n birço¤u e¤itilebilir oranda sosyal geliflim
gösterebilir. Evde bak›lan ve erken e¤itilen bireyler göreceli olarak kendilerine bakmay› ve özel
iletiflim kurmay› ö¤renebilirler.
Kaynaklar
www.criduchat.asn.au
www.chclibrary.org/micromed/00044350.html
www.criduchat.asn.au/criduchat/what.htm
www.betterhealth.vic.gov.au/bhcv2/bhcarticles.nsf/
pages/Cri_du_chat_syndrome?
http://gslc.genetics.utah.edu/units/disorders/karyotype/criduchat.c
fm
http://health.allrefer.com/health/cri-du-chat-syndrome-info.html
www.fiveminus.org/

