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Kabuki Sendromu Olan Bir Çocukta Otizm Spektrum Bozukluğu
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Kabuki syndrome (KS) is characterized by skeletal abnormalities, short 
stature, characteristic facial features, postnatal growth delay, and men-
tal retardation. There are only a few case reports that present the co-
existence of KS with autism spectrum disorder (ASD) in the literature. 
Herein we present the case of a boy with KS and ASD and discuss 
the possible shared etiologies. A 4-year-old boy was brought by his 
parents with complaints of no speech, hyperactivity, enuresis complex, 
temper tantrum, self-injury, and harming people or objects. We deter-
mined the lack of speech and eye contact, stereotypical behavior, and 
impaired social interaction and diagnosed him with autism and severe 
mental retardation via a psychiatric assessment. He had been followed 
up by pediatricians until he was 2 years old. Pediatricians noted his 
long eyelids with eversion of the lateral third of the lower eyelid, de-

pressed nasal tip, short stature, long palpebral fissures, brachydactyly, 
and fetal finger pads in their physical examination. The boy who has 
an operated ventral septal defect and seizures was diagnosed with KS 
when he was 5 years old. We recommended his parents to apply to a 
special education agency and kindergarten for him. Our case is a new 
example of the coexistence of KS and ASD in addition to the very few 
cases in the literature. Genetic analyses conducted in the existence of 
specific genetic syndromes, such as KS, may provide opportunities for 
understanding the genetic etiology of ASD and new scope in terms of 
novel treatment approaches.
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ABSTRACT

Kabuki sendromu (KS) iskelet anomalileri, boy kısalığı, bazı karakteris-
tik yüz bulguları, doğum sonrası gelişme geriliği ve mental retardasyon 
ile belirli bir sendromdur. Yazında KS ile Otizm Spektrum Bozukluğu 
(OSB) birlikteliği görülen çok az sayıda olgu bildirilmiştir. Burada KS 
olan ve OSB tanısı konan bir erkek çocuk bildirilmiş ve etyolojik açıdan 
muhtemel ortak noktalar tartışılmıştır.  Bir erkek çocuğu 4 yaşındayken 
kliniğimize konuşamama, aşırı hareketlilik, enürezis kompleks, öfke nö-
betleri, kendine, başkalarına ve eşyalara zarar verme şikayetleriyle ailesi 
tarafından getirildi. Yapılan psikiyatrik değerlendirmelerde konuşmada 
gerilik, göz temasında kısıtlılık, stereotipik hareketler, sosyal iletişim 
ve etkileşimde kısıtlılık saptandı, “Otizm” ve “Ağır Derecede Mental 
Retardasyon” tanısı konuldu. Olgunun 2 aylıktan itibaren pediatri bö-
lümünde takip edildiği öğrenildi. Dış merkezde yapılan fizik inceleme-

de hastanın uzun kirpikli, antevert kulaklı, geniş palpebral aralıklı, göz 
kapaklarının lateral 1/3’ünün everte, burun kökünün basık, boyunun 
kısa olduğu görülmüş. Brakidaktilisi, fetal finger padleri, opere ventral 
septal defekti (VSD) ve nöbetleri olan hastaya 5 yaşındayken KS tanısı 
konuldu. Hastamıza özel eğitim raporu düzenlendi, okul öncesi eğitime 
başlatılması önerildi ve takibe alındı. Olgumuz yazında çok az sayıda 
bildirilen KS ve OSB birlikteliğini ortaya koyan yeni bir örnektir. KS gibi 
spesifik sendromların varlığında yapılacak genetik analizler, OSB’lerin 
genetik etyolojisinin anlaşılması ve tedavi yaklaşımları açısından yeni açı-
lımlar sağlayabilir.  

Anahtar Kelimeler: Otizm spektrum bozuklukları, Kabuki send-
romu, etyoloji

ÖZ

GİRİŞ
Kabuki sendromu (KS) (OMIM 147920) çoklu konjenital anomaliler ve mental retardasyonun bir arada bulunduğu sebebi bilinmeyen bir 
bozukluktur.  KS’de göz kapak lateralinde eversiyon, lateral 1/3’ü seyrek kemerli kaşlar, burun ucunda basıklık, kepçe kulaklar hemen hemen 
her hastada saptanabilen karakteristik yüz bulgularıdır. Sendromda ayrıca iskelet anomalileri, boy kısalığı, doğum sonrası gelişme geriliği, mental 
retardasyon ve dermatologlifik bulgular öne çıkan diğer temel özelliklerdendir (1).  KS olan birkaç hastada iletişim ve sosyal etkileşimde bozul-
malar gibi otizm veya otizm benzeri davranışlar olduğu tespit edilmiştir (2). KS’de tanı koydurucu ve kesinleştirici görüntüleme veya laboratuar 
(genetik) tetkiki yoktur. Tanı klinik olarak konulur (2). KS’de moleküler patolojinin histon modifikasyonunda görevli histon metiltransferaz ve 
histon demetilaz enzimlerinin üretiminden sorumlu genlerdeki (sırasıyla MLL2 ve KDM6A) mutasyondan kaynaklandığı yönünde bulgular var-
dır. KS olgularının %55-65’inde MLL2 mutasyonu saptanmaktadır. Mutasyonların çoğu kez de novo ortaya çıktığı bildirilmiştir (3).

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), yaşamın ilk yıllarında belirtilerini göstermeye başlayan, karşılıklı sosyal etkileşimde, dil ve iletişimde gelişim-
sel gecikme ve sapmalar, tekrarlayıcı basmakalıp davranış örüntüsü ve ilgilerin bulunması ile karakterize bir nörogelişimsel bozukluk grubudur 
(4). OSB bir şemsiye kavramdır, bu başlık altında temel olarak birbirine benzeyen otizmle ilişkili ancak nedenleri, sonlanım ve tedavi yanıtları 
birbirinden farklı belki de yüzlerce nörolojik temelli sendrom vardır.
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Epidemiyolojik çalışmalarda otizmin yalnızca tek bir etyolojik nedeninin ol-
madığı, kompleks ve multifaktöriyel bir etyolojiye sahip olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır (5). Günümüzde otizmli bireylerin ancak %15-20’sinde tanımla-
nabilir bir etiyolojik faktör olduğu ifade edilmektedir (6).

Kliniğimize kavramada güçlük, konuşma gecikmesi yönünden değerlendi-
rilmek üzere yönlendirilen KS tanısı konmuş olguda yapılan değerlendir-
meler sonucunda salt bilişsel gerilikle açıklanamayacak ruhsal muayene bul-
guları saptanmıştır. Psikiyatrik değerlendirmeler sonucunda olguya “Otizm 
Spektrum Bozukluğu” spektrumunda yer alan “Otistik Bozukluk” tanısı 
konmuştur. KS dünyada bu güne kadar 350 vakada tespit edilmiştir. OSB ise 
1/88 rastlanıldığı bildirilmektedir. Yazında KS ile OSB’nin bir arada olduğu 
çok az sayıda olgu bildirilmiştir (2,7). Bu iki bozukluğun bir olguda rastgele 
birlikte bulunması etyolojik açıdan muhtemel ortak noktalar ve özellikle 
gen ilişkisi açısından dikkat çekici bulunmuştur.  

OLGU
Dört yaşında erkek çocuk konuşamama, hareketlilik, tuvalet eğitimini 
tamamlayamama, kendine zarar verme, öfke nöbetleri, anlamsız sesler 
çıkarma nedeniyle kliniğimize başvurdu. Hasta, 25 yaşındaki annenin iki 
erkek çocuğundan ikincisidir. Olgumuz annenin ikinci gebeliğinden ikinci 
canlı çocuk olarak 39 hafta 2 günlük olarak, sezaryen ile doğmuştur. Do-
ğum öncesi takipler sırasında gelişen oligohidroamniyoz ve bebekte tes-
pit edilen konjenital kalp hastalığı nedeniyle sezaryen tercih edilmiş. Ai-
lede benzer hastalık öyküsü tanımlanmamaktadır. Hastanın tanı konması 
ve tedavisinin düzenlenmesi amacıyla birçok kez hastaneye başvurduğu 
öğrenilmiştir. Doğum sonrası morarma ve ağlamama şikayeti ile başvuran 
hasta incelemeler sonucu epilepsi tanısı almış ve antiepileptik tedaviye 
başlanmıştır. Hasta 6 aylıkken ventral septal defekti (VSD) onarımı için 
opere olmuş, operasyon sonrası nöbet sıklığı azalmış. Hastanın takipleri 
sırasında atipik fenotipik özellikleri, epilepsi ve VSD’si olduğu için gene-
tik konsültasyonu istenmiş. Genetik bölümünde çoklu sistem anomalileri 
ve klinik duruma istinaden KS tanısı konmuş. Hasta 5 yaşındayken diğer 
sistemlerinin taranması amacıyla difüzyon MR çekilmiş, sonucu normal 
sınırlar içerisinde raporlanmış ayrıca abdominal ultrasonografi çekilmiş, 
onun da sonucunda anormal bir bulguya rastlanmamış. Yapılan işitme 
testi sonucunda da sağ kulakta hafif işitme kaybı saptanmış. Fizik muaya-
nede hastanın yaşından küçük gösterdiği, palpebralarının arasının geniş, 
dış 1/3’ünün hafif everte göründüğü, kirpiklerinin uzun, burun kökünün 
geniş, kulaklarının antevert pozisyonda olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 
ellerde brakidaktili ve fetal finger padleri (yastıkçıkları) bulunmaktadır. 
Kaba motor gelişimi değerlendirildiğinde on aylıkken başını dik tuttuğu, 
on dört aylıkken desteksiz oturduğu, iki yaşında destekle yürüdüğü öğre-
nilmiştir. İlk kelimelerini bir yaşında, iki kelimelik cümlelerini dört yaşında 
söylediği belirtilmiştir. Kısıtlı sayıda kelime bilmekte ve cümle kurmakta-
dır. Tuvalet eğitimini halen tamamlayamamıştır.

Kliniğimize konuşmada gecikme, cümle kuramama ve anlamada güçlük ya-
kınmaları ile ilk kez dört yaşında getirilmiştir. Ancak, diğer sistem hastalıkları 
nedeniyle takip süreci aksayan ve 1,5 yıl orta düzeyde mental retardasyon 
tanısı ile izlenen hastanın yapılan ayrıntılı değerlendirmelerinde otizmle ile 
ilişkili belirti ve bulgulara rastlanmıştır. Yapılan psikiyatrik değerlendirmede 
konuşmada geriliğin yanı sıra ismine tutarlı bakmadığı, ancak basit komutları 
anladığı ve yerine getirebildiği, kendiliğinden konuşmayı başlatmadığı göz-
lenmiştir. Sosyal iletişiminin ve etkileşiminin kısıtlı olduğu, akranlarıyla ilişki 
kuramadığı belirlenmiştir. Hayali oyun oynamadığı, taklit yeteneğinin geliş-
mediği, kendi kendine sallanma, el çırpma ve kendi etrafında dönme şek-
linde stereotipik hareketlerinin bulunduğu saptanmıştır. Çamaşır makinesi, 
oyuncak araba tekerleği gibi dönen nesnelere ilgisinin fazla olduğu, teyp, 
cep telefonu, çöp kutusu kapağı gibi cansız nesneleri tercih ettiği öğrenil-
miştir. Doldur-boşalt gibi tek düze oyunlar oynadığı, kolunu ısırma, ağlama 
ve öfke nöbetlerinin sık olduğu bilgisi alınmıştır. 

Cümle kurmakta zorlanan, kelime dağarcığı kısıtlı olan hastaya Ankara 
Gelişim Tarama Envanteri (AGTE) ile gelişimsel değerlendirme yapıl-
mış ve ağır düzeyde gelişimsel geriliği olduğu belirlenmiştir (8). Olguya 
DSM-IV tanı ölçütlerine göre “Otistik Bozukluk” belirtilerinin tarandığı 
Otizm Değerlendirme Formu uygulanmıştır (9). Bunların dışında kesme 
puanı 39 olan Otizm Davranış Kontrol Listesi (ODKL) formu (10) uygu-
lanmış, 113 puan almış, ardından Sorun Davranış Kontrol Listesi (SDKL) 
(11) uygulanmış, bu formdan da toplam 72 puan almıştır. KS tanısı ile 
takip edilmekte olan olguya DSM-IV tanı ölçütlerine göre “Otistik Bo-
zukluk ve “Ağır Mental Retardasyon” tanısı konuldu. Özel eğitim deste-
ği sağlamak amacıyla özel eğitim raporu düzenlendi. Yaşıtlarıyla iletişim 
kurabilme ve öz bakım becerileri geliştirebilmesi için okul öncesi eğitim 
ile desteklenmesi önerildi. Belirli zaman aralıklarıyla poliklinik takipleri 
planlandı.

Bir yıl sonra yapılan psikiyatrik değerlendirmesinde; sözcük dağarcığının ge-
nişlediği ve iki kelimeden oluşan ancak ekolalik bir şekilde cümle kurabildiği, 
işaret edilen nesneye bakabildiği, tutarsız olmakla beraber kendisinin de 
eliyle ara sıra işaret edebildiği saptanmıştır.

Yazında KS ile ilgili gen mutasyonlarının bildirilmesi ve bu olgulara da men-
tal retardasyonun eşlik etmesi nedeniyle bizim olgumuzda da bu açıdan 
dış merkezde gen analizi değerlendirmesi yapılmış, heterozigot missense 
mutasyon c.15634G>C (MLL2 geni ekzon 48’de) şeklinde KS ile uyumlu 
olarak gelmiştir.

TARTIŞMA
Otizmin nedenleri arasında çoğul genetik faktörlerin rol oynadığı bilinmek-
tedir. Otizmle ilişkili genler ve beyin gelişimindeki etkileri bilinmedikçe, etki-
li bir tedavi yöntemi bulmak kolay olmayacaktır (12). Otizm çoğul genlerle 
ilgili bir bozukluk olmakla beraber sorumlu olabilecek genlerin bulunması 
genetik geçişin önlenmesinde veya bozukluk gelişmesi durumunda uygun 
tedavilerin geliştirilmesinde yardımcı olabilir.

Otizm ile birlikte seyreden KS olguları incelendiğinde bazılarında kro-
mozomal anormallikler saptanmıştır.  Otizm ve KS olgularında  ortak 
olarak 8., 15. ve X kromozomlarında anormallik saptanmıştır (12,14).   
Angelman ve Prader-Willi Sendromu gibi hastalıklar gibi KS de ortak 
genler aracılığı ile otizmle bağlantılı olabilir (2,15). Ho ve Eaves’in (16) 
bildirdiği olguların da benzer şekilde normal karyotipe sahip olduğu 
bildirilmiş, KS ile otizm komorbiditesi perinatal komplikasyonlara bağlı 
olabilir şeklinde yorumlanmıştır (7). Bununla beraber otizme sebep ol-
duğu kanıtlanmış herhangi bir prenatal veya perinatal sebep ise bulun-
mamıştır. Ayrıca karyotip analizleri bazı genetik hastalıkların tanısında 
yetersiz kalmaktadır ve daha ileri genetik incelemelere ihtiyaç duyul-
maktadır.

Kabuki Sendromu’ndan sorumlu olduğu düşünülen MLL2 ve KDM6A 
mutasyonları genellikle erken stop kodonu oluşmasına yol açarak prote-
inin işlevsel olacağı boyuta ulaşmadan kesilmesine yol açmaktadır. Non-
fonksiyonel proteinlerin potansiyel zararlı etkileri de bulunmaktadır. Er-
ken stop kodonu meydana gelmesine bağlı bir patoloji olması durumunda 
stratejilerden birisi stop kodonunun okunmadan atlanmasını sağlamak 
böylece işlevsel protein üretimini elde etmektir. Bu şekilde etkili olacağı 
düşünülen aminoglikozit veya nonaminoglikozit ajanlar hemofili, ß talase-
mi, spinal musküler atrofi, Duchenne musküler distrofi ve kistik fibrozis 
gibi genetik hastalıklarda denenmiş ve potansiyel bir tedavi aracı olarak 
gösterilmiştir. Bu bağlamda KS hastalarına yönelik yapılan bir çalışmada 
gentamisin cevabının çok farklılık gösterdiği, en yüksek stop kodonunu 
okumadan geçme etkisinin c.12844C>T mutasyonunda görüldüğü bil-
dirilmiştir (3).
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Bu tip olgularda yapılacak genetik analizler OSB’lerin genetik etiyolojisine 
de ışık tutabilir. Bunun yanında genetik tedavilerin de gündeme gelmesiyle 
komorbid genetik hastalığı bulunan çocukların otistik belirtilerinde de dü-
zelmelerin olabileceği düşünülmektedir. Günümüzde bazı spesifik genetik 
sendromlarla ilişkili tedavi hedefleri belirlenmiş ve bu tedavilerin OSB be-
lirtileri üzerindeki etkileri de araştırılmaya başlanmıştır (17). Bu bağlamda 
OSB’li çocukların spesifik genetik etyolojilerinin belirlenmesinin önemli 
olduğu görülmektedir.
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