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ABSTRACT 

 

Rett syndrome is a neurodevelopmental di-

sorder caused by mutation in the gene MECP2 
on the X chromosome. The main clinical cha-

racteristics are breathing disorders, epileptic 

seizures, scoliosis, walking disability and consti-
pation with frequent growth failure and malnu-

trition. Our transversal study included 29 female 

patients with Rett syndrome treated in the Insti-
tute for Mother and Child Health Care ''Dr Vu-

kan Čupić'' in Belgrade. The patients were 

anthropometrically measured by their height and 

weight and caluculating body mass index. The 
degree of scolisios, the frequency of epileptic 

seizures, walking ability and grade of respiratory 

dysfunction were assessed based on the clinical 
scales for disease severity estimation. The stati-

stical data analysis was done in the software pac-

kage PASW Statistics 18. The average age of the 

patients was 145.5±90.1 months. The average 

height was 125.2±22.1cm, the average weight 

27.6±12.3kg, and the average body mass index 

was 16.6±3.5kg/m
2. 

The average z scores for 

height, weight and BMI-for-age were statistically 

significantly lower in comparison to general po-

pulation, which is given with negative z scores. 
There was the statistically significant negative 

coorelation between the age of patients and the 

average z scores for height-for-age (r=-0.464 

p=0.011), weight-for-age (r=-0.433 p=0.019) and 

BMI-for-age (r=-0.433 p=0.019). The statistically 

significant negative coorelation was found 

between the degree of scoliosis and the average z 
scores for height and weight-for-age, but not 

with the average z score for BMI-for-age. 

The growth failure and malnutrition repre-

sent significant problems which are found in Rett 

syndrome. The detection of factors affecting the 
growth and nutrition in patients with Rett 

syndrome could greatly contribute to the impro-

vement of the quality of life in the patients with 
Rett syndrome and perhaps lead to the correction 

of the approach of symptomatic and supportive 

therapy. 

 

Key words: Rett syndrome, growth, scolio-
sis, epileptic seizures.  

 

САЖЕТАК 

 

Ретов синдром представља неуроразвојни 

поремећај узрокован мутацијом MECP2 гена 
на X хромозому. Основни елементи клиничке 
слике су: поремећаји дисања, епилептички на-
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пади, сколиоза, поремећаји хода и констипа-
ција, уз честу појаву застоја у расту и неухра-

њености. 

Наша трансверзална студија обухватила је 

29 пацијенткиња са Ретовим синдромом 

лечених у Институту за мајку и дете „Др Ву-

кан Чупић“ у Београду. Извршена је антро-
пометријска обрада на основу мерења телесне 

висине, телесне тежине и израчунавања 

индекса телесне масе пацијенткиња. Степен 
сколиозе, учесталост епилептичких напада, 

покретљивост и тежина респираторне 

дисфункције процењивани су на основу 
клиничких скала за одређивање тежине 

обољења. Статистичка обрада података 

обављена је у софтверском пакету PASW 

Statistics 18.  

Просечан узраст пацијенткиња био је 

145,5±90,1 месеци. Просечна висина била је 

125,2±22,1cm, просечна телесна маса 

27,6±12,3kg, а просечни инедекс телесне масе 

16,6±3,5kg/m
2
. Просечни z скорови за телесну 

висину, масу и BMI за узраст били су стати-

стички значајно нижи у односу на општу по-
пулацију, што је изражено негативним z ско-

ровима. Нађена је статистички значајна нега-

тивна повезаност између старости пацијен-

ткиња и просечних z скорова за телесну 

висину за узраст (r=-0,464 p=0,011), масу за 

узраст (r=-0,433 p=0,019) и BMI за узраст (r=-

0,433 p=0,019). Степен сколиозе је био 

статистички значајно негативно повезан са 

просечним z скоровима за телесну висину и 

масу за узраст, али не и са просечним z ско-
ром за BMI за узраст.  

Застој у расту и неухрањеност представ-

љају значајне проблеме који се јављају у 

оквиру Ретовoг синдрома. Откривање фак-

тора од којих зависе раст и ухрањеност 
значајно би допринело унапређењу квалитета 

живота болесница са Ретовим синдромом и 

омогућило евентуалну корекцију приступа 
симптоматској и другој супортивној терапији.  

 

Кључне речи: Ретов синдром, раст, ско-

лиоза, епилептички напади. 
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