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Değerli Meslektaşlarımız,  

Çocuk Beslenme ve Metabolizma Derneği olarak 28 Mayıs - 01 Haziran 2022 tarihleri 
arasında Antakya/Hatay The Museum Hotel’de gerçekleştirmeyi planladığımız XVI. 
Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi’ne sizleri davet etmekten 
büyük onur ve mutluluk duymaktayız.  
 
Bu yıl kongremizin temasını “Kalıtsal Metabolik Hastalıklar Mozaiğine Güncel Bakış” olarak 
belirledik. Bu bağlamda, kongremizin programını metabolik hastalıklar alanında hem temel 
bilgilerin yer alacağı hem de tanı ve tedavideki en güncel konuların tartışılacağı konferanslar, 
uydu sempozyumlar, paneller ve kurslar şeklinde yapmayı planladık. 
 
Çocuk Beslenme ve Metabolizma Derneği ve Kongre Düzenleme Kurulu olarak en son 
gelişmelerle bilgi birikimimizi zenginleştirecek ve dostluklarımızı pekiştirecek kongremizin 
siz değerli meslektaşlarımızın katılımıyla daha verimli ve yararlı olacağına inanıyor, 28 
Mayıs-1 Haziran 2022’de Medeniyetlerin Beşiği-Mozaik Diyarı Hatay’da sizlerle buluşmayı 
diliyor ve saygılarımızı sunuyoruz. 

  

Prof. Dr. Nur Arslan 

Kongre Başkanı 
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SS13 
Klasik Homosistinüri Tanısı İle Takipli Olan Hastalarda Metiyonin Porsiyonlamasına Göre 
Yapılan Tıbbi Beslenme Tedavisinin Hastaların Metabolik Kontrolleri Üzerine Olan Etkisinin 
İncelenmesi 
Esma Uygur1, Tanyel Zübarioğlu1, Mirsaid Aghalarov1, Duhan Hopurcuoğlu1, Saffa 
Ahmadzada1, Ece Öge-Enver1, Gözde Uzunyayla-İnci1, Sedanur Akça-Yeşil1, Mehmet Şerif 
Cansever2, Ertuğrul Kıykım1, Ayşe Çiğdem Aktuğlu-Zeybek1 

1.İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Beslenme ve Metabolizma 
Bilim Dalı 
2.İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 

 
 
Giriş ve Amaç  
 
 Klasik homosistinüri, sistatiyonin-β-sentaz enzim eksikliğinin neden olduğu, 
homosistein ve metiyonin birikimi ile sistatiyonin ve sistein eksikliğine neden olan bir 
doğumsal metabolizma hastalığıdır. Klasik homosistinüri hastalarında tanı anındaki 
semptomları ve yaşları değişkenlik gösterebilir. Bazı hastalarda çocukluk çağında semptom 
gösterirken, bazı hastalarda yetişkinlik çağına kadar asemptomatik kalabilir. Hastalığın 
başlıca klinik özellikleri arasında optik lens subluksasyon, osteoporoz, marfanoid görünüm, 
öğrenme güçlükleri ve tromboembolizme yatkınlık yer almaktadır (1).  
 
Homosistinüri tedavisinde temel hedef, plazma serbest homosistein düzeyini azaltmak veya 
normalize etmektir. Piridoksin yanıtlı homosistinüri olgularında vitamin B6, piridoksin 
yanıtsız hastalarda metiyoninden kısıtlı tıbbi beslenme tedavisi ve betain temel tedavi şeklini 
oluşturur (2,3). Özellikle B6 yanıtsız hastalarda kullanıacak tedavi metodu hakkında kesin bir 
konsensus olmamakla birlikte bireye özgü tedavi tercih edilmelidir. Metabolizma merkezleri 
tıbbi beslenme tedavileri üzerinde farklı yaklaşımlar göstermektedir. Bazı merkezler gram 
proteine dayalı tıbbi beslenme tedavisi düzenlerken bazı merkezler ise besinlerin metionin 
içeriğine göre beslenme tedavilerini düzenlemektedir. Çoğu B6 yanıtsız hastada metionin 
içermeyen amino asit karışımları ile birlikte, düşük protein içeren tıbbi beslenme tedavisi ile 
metabolik kontrol sağlanmaktadır (4).   
 
Bu prospektif çalışmada amacımız klasik homosistinüri tanılı hastalarda metiyonin 
porsiyonlamasına göre ayarlanan tıbbi beslenme tedavisinin metabolik kontrol ve tedaviye 
olan uyumları üzerine olan etkilerini değerlendirmektir.   
 
Gereç ve Yöntem  
 
 Çalışmaya biyokimyasal/genetik olarak homosistinüri tanısı alıp, B6 yanıtsız olan ve 
düşük protein içeren tıbbi beslenme tedavisi alan hastalar dahil edilmiştir. Çalışmanın 
başlamasını takiben hastalara 1 porsiyonu 1 gram protein içeren tıbbi beslenme tedavisi yerine 
1 porsiyonu 25 mg metionine eşdeğer porsiyon listesi ve porsiyonlama eğitimi verilerek tıbbi 
beslenme tedavileri revize edilmiştir. 100 gramında 0.001 g’ın altında metionin içeren 
besinler serbest olarak kabul edilmiştir. Metiyonin porsiyonlamasına dayanan tıbbi beslenme 
tedavisine geçildikten sonra, hastalara ait tedavi uyumu, biyokimyasal değerlendirmeleri ve 
antropometrik değerlendirmeler kaydedilmiş ve bu veriler iki dönem arasında 
karşılaştırılmıştır.  
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Bulgular  
 
 Çalışmaya 11 hasta alınmış olup hastaların %45.4’ü kız, %54.6’sı erkekti. Hastaların 
medyan yaşlarının 16’ydı. Çalışma öncesi hastaların ortalama metionin toleransı 10.86 
mg/kg/gün iken çalışma sonrası 12.86 mg/kg/gün saptandı. Ortalama plazma metionin değeri 
262.19 µmol/l’den 192.67 µmol/l’ye geriledi. Çalışma öncesi hastaların %90.9’u diyete 
uyumsuzken çalışma sonrası bu oran %45.4 olarak sonuçlandı. Çalışma başlangıcında 
hastaların tamamı betain alırken çalışma sonunda hastaların %45.4’ünde betaine gereksinim 
kalmazken, %36.3’ünün kullanmakta olduğu betain dozu azaltıldı.  
 
Tartışma ve Sonuç  
 
 Klasik homosistinüride ülkemizde yenidoğan tarama programı kapsamında 
taranmadığından hastalar sıklıkla geç yaşta tanı almakta ve  hastaların düşük proteinli diyet 
tedavisine olan uyumları olumsuz etkilenmektedir. Literatürde de benzer şekilde 
homosistinüri hastalarının diyet uyumlarının zayıf olduğu görülmüştür (4-7). Metionin 
porsiyonlamasına dayanan tıbbi beslenme tedavisinde serbest sebze ve meyvelerin hastaların 
beslenmesine eklenmesi hastaların tedaviye olan motivasyonlarını arttırarak tedavi uyumlarını 
arttırmıştır. Betain kullanımının azalması hem hastaların ek medikal tedavi uyum sorunlarını 
azaltacak hem de plazma metionin konstranstrasyonlarındaki artışın yol açabileceği  risklerin 
azalması sağlanacaktır (8).  
 
 Sonuç olarak geleneksel yaklaşım olan gram protein porsiyonlamasına dayanan tıbbi 
beslenme tedavisine oranla metionin porsiyonlamasına dayanan tıbbi beslenme tedavilerinin 
hastaların tedavi uyumlarını arttırdığı, medikal tedavi ihtiyacını azalttığı saptanmıştır.   
 
Anahtar kelimeler: homosistinüri; tıbbi beslenme tedavisi; betain  
 
Keywords: homocystinuria; medical nutritional therapy; betain 
 
Kaynaklar;  
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Berlin, Heidelberg. 
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European survey. Molecular Genetics and Metabolism, 110(4), 454-459. 
 

4. Adam, S., et al. "Dietary practices in pyridoxine non-responsive homocystinuria: a 
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 2022 Tüm hakları saklıdır.  
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SS14 
Aminoasit Metabolizma Bozukluklarında Hedefe Yönelik Yeni Nesil Dizileme Tekniğinin 

Tanısal Verimi 
Pelin Teke Kısa1, Semra Gürsoy1, Esra Er1, Filiz Hazan1, Behzat Özkan1 

1. S.B.Ü. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk 
Metabolizma Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye 

 
 
Giriş ve Amaç:  
 
Yeni nesil dizileme (YND) teknolojisinin klinik kullanıma girmesi ile aynı anda çok sayıda 
hastada, birçok gen incelenebilir hale gelmiştir (Slatko, Gardner, and Ausubel 2018). YND 
panellerinin maliyetinin giderek azalması ve tanı hızının artması ile son zamanlarda çeşitli 
alanlarda uzman klinisyenler tarafından tercih edilmektedir (Qin 2019). Özellikle genetik ve 
klinik heterojenitenin yaygın olduğu kalıtımsal hastalıklarda; YND panellerinin tanı 
aşamasında faydalı olduğu bilinmektedir (Schuler et al. 2022). Kalıtsal metabolizma 
hastalıkları geniş fenotipik bulgular gösteren, klinisyenlerin tanı koymada zorluk yaşadığı 
genetik hastalıklardır. Klinik bulgular ve biyokimyasal yöntemlere ek olarak tanının 
doğrulanması için moleküler analize ihtiyaç vardır (Ferreira et al. 2019). Bu çalışmada 
aminoasit metabolizması bozukluklarında YND’ nin tanısal verimini ve tedavi yönetimine 
etkisini değerlendirebilmek amaçlanmıştır.  
 
Gereç ve Yöntem:  
 
2020 Ocak-2022 Mart yılları arasında çocuk metabolizma bölümünce değerlendirilen; iki yaş 
altında, klinik ve biyokimyasal (hiperamonyemi, metabolik asidoz, hiperhomosisteinemi, 
hipertirozinemi) olarak aminoasit metabolizması bozuklukları düşünülen ve hedefli moleküler 
test olarak metabolik hastalık gen paneli (Tablo-1) istenen hastalar çalışmaya alınmıştır.  
 
Bulgular: 
 
 Toplam 19 hasta metabolik hastalık YND panel ile taranmıştı (Tablo-2). Sekizi (%42) kız, 
tanı yaşı med 21 [1-589] gün idi. Etnik köken olarak yedisi (%37) göçmen, geri kalanı Türk 
idi. 14 (%74) hasta yenidoğan döneminde, 5 hasta (%76) süt çocukluğu döneminde tanı 
almıştı. (Hastaların 5’i (%26) üre siklus defekti, 6’sı (%31) akçaağaç şurup hastalığı, 4’ü 
(%21) organik asidemi, 3’ü (%15) remetilasyon defekti, 1’i (%5) ise tirozinemi düşünülerek 
YND paneline yönlendirilmişti. 14 (%74) hastada klinik ve biyokimyasal bulgular ile korele 
genetik varyant saptandı (4 hastada CPS1, 3 hastada BCKDHA, 2 hastada MTHFR, 
MMACHC, MMUT, OTC, PCCA, PCCB). YND panelinde varyant saptanmayan beş hastanın 
3’ü akçaağaç şurup hastalığı, biri izovaleremik asidemi nedeni ile takipliydi. Hiperamonyemi 
ve hiperhomosisteinemi tanısı ile takip edilen hastaların tümünde klinik ile korele genetik 
varyant saptanırken, akçaağaç şurup hastalığı hastalarının yarısında hastalık ile ilişkili 
 
genlerde varyant saptanmadı. Panelde varyant saptanmayan diğer hasta ise; 11 günlük iken 
uzamış sarılık, yüksek tirozin değerleri ile tirozinemi tip 1 ön tanısı ile takip edilmekteydi. 
Enfeksiyon, ilaç intoksikasyonu gibi edinsel nedenlerin dışlandığı hastada takibinde tüm 
ekzom gen analizi yapıldı, hastanın kliniği ile ilişkili patolojik bir varyant saptanmadı. 
Takibinde tirozin değerleri normal aralıkta seyretti. 
 
Tartışma ve Sonuç: 
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Metabolik hastalık YND paneli özellikle hiperamonyemi ve hiperhomosisteinemi bulguları ile 
takip edilen hastalarda kesin tanıya ulaşmada önemli bir rol oynamaktadır. Akçaağaç şurubu 
hastalığında ise vakaların yarısında genetik varyant gözlenmiştir. Sonuç olarak; rutin klinikte 
kullanılmakta olan bu hedefli gen panelleri, klinik profil olarak birbiri ile örtüşen ve genetik 
heterojeniteye sahip aminoasit metabolizma bozukluğuna sahip hastalarda tanı karmaşıklığını 
sonlandırarak, tedavi yönetiminde fayda sağlamaktadır.  
 
 
Anahtar Kelimeler: Aminoasit metabolizması bozuklukları; yeni nesil dizileme; hedefli gen 
panelleri 
 
 
Kaynakça:  
 
Ferreira, Carlos R., Clara D.M. van Karnebeek, Jerry Vockley, and Nenad Blau. 2019. ‘A 
Proposed Nosology of Inborn Errors of Metabolism’. Genetics in Medicine. 21(1):102-106. 
Qin, Dahui. 2019. ‘Next-Generation Sequencing and Its Clinical Application’. Cancer 
Biology & Medicine 16(1): 4–10.  
 
Schuler, Bryce A et al. 2022. ‘Lessons Learned: Next-Generation Sequencing Applied to 
Undiagnosed Genetic Diseases’. The Journal of Clinical Investigation 132(7): e154942. 
Slatko, Barton E, Andrew F Gardner, and Frederick M Ausubel. 2018. ‘Overview of Next-
Generation Sequencing Technologies’. Current Protocols in Molecular Biology 122(1): e59–
e59.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 2022 Tüm hakları saklıdır.  
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SS16 
FARKLI NÖROLOJİK BULGULARA SAHİP ERİŞKİN HASTALARDA 

SEREBROTENDİNÖZ KSANTOMATOZİS TARAMASI 
Aygün Hajikhanova1, Ayça Aydoğan1, Özge Kamer Karalar Pekuz1, Didem Öz1, Zümrüt 
Arslan Gülten1, Pelin Teke Kısa2, Gülden Akdal1, Barış Baklan1, Raif Çakmur1, Beril 
Çolakoğlu1, Ahmet Genç1, İhsan Ş. Şengün1, Görsev Yener1, İbrahim Öztura1, Nur Arslan1 
1. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 
2. Dr. Behçet Uz Çocuk Cerrahisi ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk 
Metabolizma Kliniği, İzmir 

 
 
 
Giriş ve Amaç 
 
Bu çalışmanın amacı, 18 yaşın üzerinde olan, farklı nörolojik tablolarla nöroloji kliniğinde 
yatan ve kesin tanısı konulmamış olan hastalarda serebrotendinoz ksantomatozis (CTX) 
hastalığını selektif olarak taramaktır. 
 
 
Gereç ve Yöntem 
 
 Nöroloji servisinde farklı nörolojik bulgular nedeniyle yatan, kesin tanıları konulmamış olan 
ve onam veren hastalar Mignarri şüphe indeksi ile değerlendirildi. Herhangi bir ön tanısı olan, 
ayrıca inme veya multipl skleroz tanısı ile yatan, beyinde yer kaplayıcı lezyonu olan hastalar; 
aile öyküsü iyi alınamayan, bilinç değişiklikleri olan hastalar çalışmaya alınmadı. Mignarri 
indeksi 100’ün üzerinde olan hastalardan plazma kolestanol düzeyi gönderildi, 200’ün 
üzerinde olan hastalara ise plazma kolestanol düzeyi incelemesi ve CYP27A1 geninde genetik 
inceleme yapıldı. Mignarri indeks skoru düşük olsa bile yenidoğan döneminde uzamış sarılık, 
ishal, jüvenil katarakt veya aile öyküsü olan hastalardan da kolestanol ve genetik inceleme 
gönderildi. Plazma kolestanol düzeyi ölçümü toplam 39 hastada, genetik çalışma ise 12 
hastada yapıldı (Tablo 1).  
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Tablo 1. Genetik inceleme yapılan 12 hastanın klinik, laboratuvar ve genetik analiz sonuçları 
 

Yaş/cins Klinik ve laboratuvar özellikleri Mignarri 

indeksi 

Kolestanol 

(µg/mL) 

CYP27A1 geni 

inceleme sonucu 

63 / K 

 

Katarakt, sol kolda güçsüzlük, MR’da 

iskemik değişiklikler, ponsta enfarkt, 

serebral atrofi 

50 (-)* Negatif 

53 / K 

 

Katarakt, osteoporoz, baş ağrısı, bel ağrısı, 

bacaklarda güçsüzlük 

75 (-)* Negatif 

37 / K 

 

Katarakt, ataksi, entellektüel gerilik 150 2.95 Bir allelde 

c.491G>A (p.R164Q) 

değişimi 

25 / E 

 

Katarakt, ataksi, polinöropati, epilepsi, 

kronik ishal, entelektüel gerilik, anne-baba 

akrabalığı, osteopeni  

300 15.97 c.447-1G>A / 

c.1263+4A>T  

66 / K 

 

İshal, ataksi, psikiyatrik bozukluk, epilepsi, 

polinöropati 

200 2.81 Negatif 

47 / E 

 

İshal, ataksi, anne-baba akrabalığı,  

Parkinsonizm 

175 2.41 Negatif 

35 / E 

 

İshal, ataksi, anne-baba akrabalığı, 

polinöropati  

175 2.71 Negatif 

21 / K  

 

İshal, entellektüel gerilik, psikiyatrik 

bozukluk 

100 1.70 Negatif 

 

54 / E 

 

Ataksi, polinöropati, yenidoğan döneminde 

sarılık 

125 1.31 Negatif 

45 / K 

 

Ataksi, parkinsonism, yenidoğan döneminde 

sarılık 

125 2.44 Negatif 

47 / K 

 

Achilles tendon ksantomu, anne-baba 

akrabalığı, polinöropati, ataksi, entellektüel 

gerilik, psikiyatrik bozukluk 

275 2.98 Negatif 

 

55 / E 

 

Parkinsonizm, ataksi, psikiyatrik bozukluk, 

MR’da serebral atrofi, kardeşinde kas 

güçsüzlüğü    

125 1.84 Bir allelde c.1151C>T 

(p.P384L) değişimi 

 

*Hastalarda Mignarri indeks skoru düşük olduğundan kolestanol düzeyi çalışılmamıştır. 
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Bulgular 
Çalışmaya alınan 384 hastanın (202 kadın, %52.3) yaşı ortalama 53.7 ± 18.9 yıl idi. 18-30 yaş, 
30-50 yaş ve 50 yaş üstündeki hastaların dağılımı, sırasıyla, 55 (%14.3), 103 (%26.8) ve 226 
hasta (%58.9) idi. 63 hastanın (%16.4) anne-babası arasında akraba evliliği mevcuttu. 
Hastaların 221’inde (%57.6) polinöropati, 81’inde (%21.1) ataksi, 67’sinde (%17.4) epilepsi, 
16’sında (%4.2) spastik paraparezi, 15’sinde (%3.9) erken osteoporoz, 43’ünde (%11.2) 
Parkinsonizm, 36’sında (%9.4) entellektüel gerilik saptandı. 59 olguda (%15.4) psikiyatrik 
bozukluklar mevcuttu. Hiçbir hastada CTX tanılı kardeş veya akraba öyküsü yoktu.  
Olguların Mignarri şüphe indeksi ortalaması 56.9 ± 38.6 olarak bulundu. 349 olgunun (%90.9) 
Mignarri indeksi değeri 100’ün altında, 32 olgunun (%8.3) 100-175 aralığında ve 3 olgunun 
(%0.8) değerleri 200 ve üzerinde idi. Hastaların Mignarri indeksi ve kolestanol değerleri 
arasında anlamlı korelasyon saptanmadı (r= 0.211, p= 0.197). Mignarri indeksi ile hastaların 
yaşı arasında korelasyon saptanmadı (r= -.095,  p= 0.062)  
 

Kranial manyetik rezonans (MR) incelemesi yapılan hastaların hiçbirinde dentat nükleusta 
tutulum saptanmadı. 30 hastanın MR incelemesi normaldi. Diğer hastalarda, farklı sıklıklarda 
ve farklı kombinasyonlarda olmak üzere, akut laküner nekrozla uyumlu görünüm, kronik 
iskemik değişiklikler, serebral atrofi, kronik enfarkt, eski kanama alanları, iskemik gliotik odak 
ve atrofik görünüm, subkortikal beyaz cevherde nonspesifik hiperintensiteler, boş Sella 
Turcica, araknoid kist, ensefalomalazi bulguları olduğu görüldü.  
 

Dört hastada erken yaşta ortaya çıkan katarakt mevcuttu. Bu gruptaki iki hastada plazma 
kolestanol düzeyi çalışılmadı, bir hastanın düzeyi normal sonuçlandı. Ataksi ve entelektüel 
geriliği de olan bir hastadan yapılan genetik analizde CYP27A1 geninde bir 
allelde c.491G>A (p.R164Q) klinik önemi bilinmeyen değişim saptandı ve aile taraması 
önerildi. Kataraktı olan dördüncü hasta ataksi, polinöropati, epilepsi, kronik ishal ve 
entellektüel disabilite bulguları olan ve fizik muayenesinde disdiadokokinezi, dismetri ve 
tandem yürüyüşte denge kaybı saptanan 25 yaşındaki erkek hasta idi ve hastanın Mignarri 
indeksi 300 olarak hesaplandı. Gönderilen plazma kolestanol düzeyi 15.97 µg/mL (N: 0.45 - 
3.75) saptanan hastanın, CYP27A1 gen analizinde c.447-1G>A ve c.1263+4A>T birleşik 
heterozigot patojenik değişimler tespit edildi. Hastanın anne-babası arasında birinci derece 
kuzen evliliği mevcuttu. Beyin MR görüntülenmesi normaldi. Hastaya CTX tanısı ile 
kenodeoksikolik asit (750 mg/gün 3 dozda) ve DEXA incelemesinde T skorunun -1.5 
saptanması üzerine bifosfanat tedavisi başlandı. Tedaviden 3 ay sonraki kontrolde hastanın 
günlük ishal sıklığında belirgin azalma, algı düzeyinde ve motor aktivitesinde artış izlendi, 
antiepileptik ilaç tedavisi kesildi. Kontrol plazma kolestanol düzeyinde gerileme (10.42 µg/ml) 
saptandı. Aile taraması başlatıldı. 
 

283 hasta yenidoğan döneminde sarılık geçirip geçirmediğini bilmiyor idi. Geri kalan 99 
hastadan 2’si yenidoğan döneminde sarılığı olduğunu ifade etti. 237 hasta çocukluk döneminde 
ishali olup olmadığını hatırlamıyor idi. Bu soruya hatırladığı yönünde cevap veren 147 hastanın 
5 tanesinde çocukluk çağında kronik ishal mevcuttu. Bu hastaların bir tanesi CTX tanısı alan 
hasta idi. Sarılık öyküsü olan 2 hasta ve ishali olan 4 hastanın kolestanol düzeyleri ve genetik 
incelemesi normal saptandı. 
 

Diplopi ve vücudunun sol tarafında güçsüzlük bulgularıyla miyastenia gravis öntanısıyla 
izlenmekte olan 47 yaşındaki bir kadın hastanın fizik incelemesinde Achilles tendonunda 
ksantom saptandı. Anne ve baba arasında akrabalığı olan, polinöropati, ataksi, psikiyatrik 
bozukluk da saptanan hastanın Mignarri şüphe indeksi puanı 275, plazma kolestanol düzeyi 
2.98 µg/mL idi. Gönderilen CYP27A1 gen incelemesinde mutasyon saptanmadı. Hastanın 
ailesinde kolesterol yüksekliği olan bireyler olduğu öğrenildi. Fakat bu bireylerde nörolojik 
hastalık öyküsü yoktu. Hasta statin ve diyet tedavisi almakta idi ve tedavi altında son bakılan 
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lipit değerleri HDL-K 59 mg/dL, LDL-K 106 mg/dL, trigliserit 113 mg/dL idi. Hastanın beyin 
MR incelemesinde kronik iskemik değişiklikler saptandı. 
 

Parkinsonizm, ataksi ve psikiyatrik bulguları saptanan, MR incelemesinde serebral atrofi olan 
55 yaşındaki bir erkek hastanın Mignarri indeksi skoru 125 ve plazma kolestanol düzeyi 1.84 
µg/mL bulundu. Hasta yenidoğan sarılığı ve ishal öyküsünü hatırlamıyor idi, bu 
parametrelerden puan alamadı. Hastanın anne-baba akrabalığı yoktu, 48 yaşındaki erkek 
kardeşinde kas güçsüzlüğü olduğu, ancak herhangi bir tanı almadığı öğrenildi. Bunun üzerine 
genetik çalışma da yapıldı ve CYP27A1 geninde bir allelde c.1151C>T (p.P384L) patojenik 
değişim saptandı. Aile taraması önerildi.  
 

Sonuç ve tartışma: Sonuç olarak, CTX özellikle farklı nörolojik, psikiyatrik ve sistemik 
bulguların kombinasyonları ile karşımıza çıkan ilerleyici bir hastalıktır. Farklı nörolojik 
bulguları olan hastalarda aile öyküsü ve sistemik bulguların olması durumunda CTX akla 
gelmeli ve tanısal testler istenmelidir.  
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SS28 
Tedavi Gerektirmeyen Hiperfenilalaninemi Tanılı Hastalarda Serum Fenilalanin Düzeyi ve 
Genotipin Gelişimsel Değerlendirme ve Elektroensefalogafi Bulguları ile İlişkisi 
Müge İlgüy1, Gonca Kılıç Yıldırım2, Damla EYÜBOĞLU³, Kürşat Bora ÇARMAN⁴, Coşkun 
YARAR⁴ 
1. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları  
2.Eskişehir Osmangazi  Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı , 
Çocuk Metabolizma Bilim Dalı  
3.Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
Anabilim Dalı 
4.Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nöroloji Bilim Dalı 

 
 
GİRİŞ VE AMAÇ 
 
Hiperfenilalaninemi (HFA), yüksek kan fenilalanin (FA) düzeyine neden olan kalıtsal bir 
metabolik bozukluktur. Genel olarak 360 μmol/L'nin altındaki FA düzeylerinin beyin 
fonksiyonlarını bozmadığı ve dolayısıyla tedavi gerektirmediği kabul edilmektedir[1]. 
Çalışmalar, yüksek fenilalanin düzeyine sahip hastalarda nöropsikolojik testlerde bilişsel 
işlevlerde bozulma olduğunu göstermektedir [2]. Bu nedenle HFA’lı hastalarda güvenli bir 
kan FA üst sınırının belirlenmesi, tedavi planlarının başlatılması ve FA hedeflerinin 
belirlenmesi için önemlidir. Çalışmamızda, tedavi gerektirmeyen HFA tanılı hastalarda 
gelişimsel değerlendirme testleri ve elektroensefalografi (EEG) bulguları ile kan FA düzeyleri 
ve genotipin karşılaştırılması; çıkabilecek olumsuz sonuçların doğrultusunda bu hastaların 
tedavi durumlarının yeniden gözden geçirilmesi amaçlanmıştır. 
 
 
GEREÇ VE YÖNTEM 
 
 Başvuru anındaki kan FA düzeylerine göre Camp ve arkadaşlarının yaptığı sınıflamaya göre 
tedavi gerektirmeyen HFA tanısı alan, en az bir yıl süre ile takip edilmiş, serbest diyet ile 
takip edilen  1-5 yaş arası 40 hasta dahil edildi [3].Hastaların demografik verilerine, serum FA 
düzeyleri ile genetik mutasyon sonuçlarına hastane elektronik kayıt sisteminden ulaşıldı. 
Hastalar, metabolik kontrol durumlarını değerlendirmek üzere bakılan ortalama FA 
düzeylerine göre;  1.grup (İyi kontrol): <240 μmol/L (<4 mg/dL) ve 2.grup (Riskli grup): 240-
360 μmol/L (4-6 mg/dL)  olacak şekilde iki gruba ayrıldı. Hastalara uyku aktivasyonlu EEG 
çekimi yapıldı, aynı çocuk nöroloji uzmanı tarafından Denver Gelişimsel Tarama Testi 
(DGTT-II) ve aynı çocuk psikoloğu tarafından Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE) 
uygulandı. Çalışmamız Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık tezidir.  
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’nun 
onayı (Karar no: 25403353-050.99-E.28362 Tarih 01.10.2020) alınmıştır. Araştırmada yer 
alan tüm hastaların ebeveynlerinden aydınlatılmış onam belgesi alındı.  
İstatistiksel analizler; güncel SPSS istatistik paket programında değerlendirildi. Çalışma 
grubunun tanımlayıcı istatistikleri için (frekanslar, oranlar, ortalamalar, medyan) ve dağılım 
ölçüleri (standart sapma, minimum-maksimum) kullanılarak sunuldu. Ölçeklerden alınan 
puanların normal dağılım gösterip göstermediği Kolmogrov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testi ile 
değerlendirildi. Verilerin analizinde Mann-Whitney U testi, Kruskal Wallis, Chi Square ve 
ileri Chi Square testi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi olarak p<0.05 kabul edildi. 
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BULGULAR 
 
Çalışma grubumuzun özellikleri Tablo 1’de belirtilmiştir. 
 
Tablo 1. Çalışma grubunun özellikleri 
 
 n(%) 
Cinsiyet 
              Kız  
              Erkek 

 
19(%47,5) 
21(%52,5) 

Başvuru yaşı  
               Yenidoğan  
                Süt çocukluğu 

 
37(%92,5) 
3(%7,5) 

Akrabalık  
                Yok  
                 1. Derece 
           2. Derece 
     Uzaktan  

 
30(%75) 
6(%15) 
2(%5) 
2(%5) 

Güncel yaş  Ortalama 35 ay (min 12 ay-max 5 yaş) 
 
Hastaların ortalama izlem süresi 35 ay (min:121 ay, max: 5 yıl) saptandı, gruplar arasında 
izlem süresi açısından anlamlı fark yoktu . 
Genotiplerine bakıldığında bileşik heterozigot mutasyonlar (%77,5) oranı ile daha fazla idi ve 
%86,2 oranında yanlış anlamlı (missense) mutasyonlar saptandı (Tablo 2 ve 3). 
 
Tablo 2. Hastaların genotip tiplerinin dağılımı 
 

Genotip Hasta sayısı (yüzde) 
Birleşik heterozigot 31 (%77,5) 

Homozigot 
 -Missense mutasyon 
 

9 (%22,5) 
9 
 

Toplam  40 (%100) 

 
Tablo 3. Hastaların mutasyon tiplerinin dağılımı 

Mutasyon tipi 
 

Sayı (yüzde) 

Missense  25 (%86,2) 

Splice varyant 3 (%10,3) 

Frameshift 1 (%3,5) 

Nonsense 0 

Synonymus 0 
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Toplam 29 (%100) 

 
Hastalarımızda en sık görülen alleller literatürle benzer şekilde p.Ala403Val, p.Ala300Ser, 
p.Thr380Met sırasıyla %28,5, %22,4, %18,3 oranları ile tespit edildi. 
 
Hastalardan sadece birinde anormal EEG bulgusu saptandı. Hastanın klinik nöbet öyküsü  
yoktu. Bu hastanın ortalama fenilalanin düzeyine göre iyi kontrol grubunda olduğu ve 
c.1139C>T (p.Thr380Met) / c.1114A>T (p.Thr372Ser) birleşik heterozigot mutasyona sahip 
olduğu saptandı. 
 
 DGTT-II’de dil alanında yedi hasta, kaba motor alanında altı hasta, ince motor alanında 12 
hasta ve kişisel-sosyal alanda sekiz hastada yaşına göre geri saptandı (Tablo 4). Tüm bu 
alanlarda gelişim açısından gerilik erkeklerde kızlara göre anlamlı olarak daha fazlaydı (Tablo 
5). Gerilik saptanan hastaların genotipleri incelendiğinde hepsinde birleşik heterozigot 
mutasyonlar baskındı. 
 
Tablo 4. DGTT-II sonuçları 
 
Alanlar Yaşı ile uyumlu Yaşına göre geri 

Hasta sayısı (%) Hasta sayısı (%) 

Dil  33 (%82,5) 7 (%17,5) 

Kaba motor 34 (%85) 6 (%15) 

İnce motor 28 (%70) 12 (%30) 

Kişisel-sosyal  32 (%80) 8 (%20) 
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Tablo 5. DGTT-II sonuçlarının cinsiyete göre dağılımı 
 

DGTT-II Yaşı ile uyumlu Yaşına göre geri p 

(<0.05) 
 

Kız Erkek Kız Erkek 
 

Dil 18(%54,5) 15 (%45,5) 1(%14,3) 6(%85,6) 0,042* 

İnce motor 17(%60,7) 11 (%39,3) 2(%16,7) 10 

(%83,3) 

0,016* 

Kaba motor 19 (%55) 15(%45) 0 6(%100) 0,021* 

Kişisel sosyal 18 (%56,2) 14 (%43,8) 1 (%12,5) 7(%87,5) 0,046* 

 

 

 
Tüm alanlarda gerilik saptanan hastalarda iyi kontrol grubu ve riskli grup arasında istatistiksel 
olarak anlamlı farklılık saptanmadı (Tablo 6). 
 

 
Tablo 6. Ortalama Fenilalanin Düzeyi ve DGTT-II Sonuçlarının Karşılaştırılması 
 

DGTT-II Yaşı ile uyumlu Yaşına göre geri P (<0.05) 

 
2-4 mg/dl 4-6 mg/dl 2-4 mg/dl 4-6 mg/dl   

Dil 24 (%82,7) 9 (%81,8) 5 (%17,3) 2 (%18,2) 0,636 

İnce motor 22 (%75,8) 6 (%54,5) 7 (%24,2) 5 (%45,5) 0,254 

Kaba motor 26 (%89,6) 8 (%72,7) 3 (%10,3) 6 (%27,2) 0,319 

Kişisel sosyal 24 (%17,3) 8 (%72,8) 5 (%17,3) 3 (%27,2) 0,660 

 

AGTE değerlendirmesinde ise dil alanında beş hasta, kaba motor alanında sekiz hasta, ince 
motor alanında dört hasta, kişisel-sosyal alanda dört hastada, genel gelişim alanında altı hasta 
yaşına göre geri saptandı. (Tablo 7) 
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Tablo 7. AGTE sonuçlarının değerlendirilmesi 
 
 

AGTE Yaşı ile uyumlu Yaşına göre geri 

Hasta sayısı (%) Hasta sayısı (%) 

Dil     35 (%87,5)    5 (%12,5) 

Kaba motor 36 (%90) 4 (%10) 

İnce motor 32 (%80) 8 (%20) 

Kişisel-sosyal  36 (%90) 4 (%10) 

Genel gelişim 34 (%85) 6 (%15) 

 
 
AGTE’de dil, ince motor ve genel gelişim alanlarında gerilik, erkeklerde kızlara göre anlamlı 
olarak daha fazla idi (Tablo 8). DGTT ile benzer olarak AGTE ile tüm alanlarda, gerilik 
saptanan hastalarda baskın mutasyonlar birleşik heterozigottu. 
 
 
 
 
 
 
Tablo 8. AGTE sonuçlarının cinsiyete göre karşılaştırılması 
 
 

AGTE Yaşı ile uyumlu Yaşına göre geri p 

(<0.05) 
 

Kız Erkek Kız Erkek 
 

Dil 19(%54,3) 16 (%45,7) 0 5 (%100) 0,049* 

İnce motor 18 (%56,3) 14 (%43,8) 1(%12,5) 7 (%87,5) 0,046* 

Kaba motor 19 (%52,8) 17(%47,2) 0 4 (%100) 0,065* 

Kişisel sosyal 18 (%50) 18 (%50) 1 (%25) 3 (%75) 0,342* 

Genel gelişim 19(%55,8) 15(%44,2) 0 6(%100) 0,021 

 
 

Çalışmamızın önemli sonuçlarından biri olarak riskli grupta iyi kontrol grubuna göre ince motor 

gelişim alanında gerilik daha sık olarak saptandı (Tablo 9). 
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Tablo 9. Ortalama FA düzeyi AGTE sonuçlarının karşılaştırılması 

 
AGTE  Yaşı ile uyumlu Yaşına göre geri p*(<0.05) 

 
2-4 mg/dl 4-6 mg/dl 2-4 mg/dl 4-6 mg/dl   

Dil 25 (%86,2) 10 (%90,9) 4 (%13,8) 1 (%9,1) 0.578 

İnce motor 26 (%89,7) 6 (%54,5) 3 (%10,3) 5 (%45,5) 0.025* 

Kaba motor 26 (%89,6) 10 (%90,9) 3 (%10,3) 1 (%9,1) 0.70 

Kişisel sosyal 27 (%93,1) 9 (%81,8) 2 (%6,9) 2 (%18,2) 0.30 

Genel gelişim 24 (%82,8) 10 (%90,9) 5 (%17,2) 1 (%9,1) 0.464 

 
Yapılan gelişimsel testler ve hastaların izlem süreleri karşılaştırıldığında; yaşına göre geri 
olanlar ile yaşı ile uyumlu bulunan hastaların izlem sürelerinde istatistiksel olarak farklılık 
saptanmadı. 
 
Aralıklı olarak serum FA düzeyleri 360 μmol/L üzerinde seyreden sekiz hastadan üçünün 
gelişimsel testlerinde gerilik olduğu gözlendi.(Tablo 10.) 
 
Tablo 10. serum FA düzeyi yüksekliği saptanan hastaların gelişimsel test sonuçları  
 
 
Hasta  Ortalama FA düzeyi(Min-max) Gerilik saptanan test/testler) 

   

1. 3,9 (1,4-16,9) Her iki testte, tüm alanlar 

2. 5,2 (2,7-15,9) Normal 

3. 4,9 (1,14-9) Normal 

4. 3,6 (2,2-9) Normal 

5. 4,8 (2,5-8,9) Normal 

6. 2,8 (1,4-8,4) Normal 

7. 4,3 (3-6,8) DGTT dil, ince motor, kişisel sosyal alan 

AGTE ince motor, kişisel sosyal alan 

8. 4,6(4,2-6,5) DGTT ince motor 

AGTE ince motor 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 
 
  Son Avrupa ve Amerika FKÜ kılavuzları arasında tutarsızlıklar olsa da her iki kılavuz da 120-
360 μmol/L arasındaki kan FA düzeylerinin tedaviye gerek olmadığı konusunda hemfikirdir 
[4].  360 μmol/L üzerindeki hastalar tedavi edilmez ise nörogelişimsel bulguların ortaya 
çıkacağı  çalışmalar ile gösterilmiştir [1]. Bu sınırın altında ancak yakın değerlerde izlemde 
ortaya çıkabilecek bulgular ile ilgili net bir veri bulunmamaktadır. Fenilalanin düzeyi  240  
μmol/L altında tutulduğunda klinik sonuçların daha iyi olabileceğine dair literatürden bazı 
kanıtlar vardır [6]. 
 
Çalışmamızda da AGTE değerlendirmesi ile, ortalama FA düzeyleri 240 μmol/L'nin üzerinde 
olan yani riskli bölgede kabul edilen çocukların ince motor beceriler ile ilgili sorunlar açısından 
daha yüksek risk altında olduğunu gösterilmiştir. 
 
 Bu testlerde gerilik saptanan hastaların kan FA değerleri geriye yönelik tekrar gözden 
geçirildiğinde, özellikle enfeksiyon dönemlerinde kısa süreli ve geçici olarak kan FA 
değerlerinde yükseklikler (min: 6,9-maks: 11 mg/dl) tespit edilmiştir. Enfeksiyon süreci geçene 
kadar tedavide diyette protein kısıtlaması veya BH4 replasmanı gibi yaklaşımlar 
geliştirilebileceği düşünülmektedir. 
 
Ülkemizden Evinç ve ark.nın benzer şekilde tedavi edilmeyen FA seviyeleri 240-360 μmol/L 
arasında olan çocukların bilişsel ve dikkat ile ilgili problemler açısından daha yüksek risk 
altında olduğunu bildirmişlerdir [7]. Normal IQ puanına sahip FKÜ’lü çocuklarda belirli 
bilişsel işlevlerinin de bozulma riskinin yüksek olduğu bulunmuştur.  Özellikle  prefrontal 
korteksin işleyişini yansıttığı düşünülen yürütücü işlevlerde (seçici dikkat, dikkatin 
sürdürülmesi ve bellek) değişiklikler görülmüştür. Sözlü görevlerdeki performansın yürütücü 
işlevlere göre daha az etkilendiği izlenmiştir [8]. 
 
Çalışmamızda hem AGTE hem DGTT-II testlerinde dil, kaba motor, ince motor, kişisel-sosyal 
ve genel gelişim alanlarında çeşitli oranlarda gerilik saptandı. Ortalama FA düzeyleri ile 
karşılaştırıldığında ise iyi kontrol ve riskli gruplar arasında AGTE ince motor alanı hariç 
anlamlı fark saptanmadı. Her iki gelişimsel değerlendirme testinde de erkek cinsiyette saptanan 
anlamlı gerilik, bu hastaların nöromotor gelişim açısından daha dikkatli ve yakın aralıklar ile 
izlenmesi gerektiğini düşündürdü. 
 
Çalışmamızda literatürle uyumlu olarak %86,2 oranında yanlış anlamlı (missense) mutasyonlar 
saptandı. Çok büyük oranda HFA hastalarında görülen c.898G>T (p.Ala300Ser) missense 
mutasyonun kliniği hafiflettiği bilinse de ilginç olarak gelişimsel tarama testlerinde gerilik 
saptanan hastalarımızda da en sık saptanan mutasyondu [8]. 
 
SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
AGTE ile tedavi edilmeyen FA düzeyleri 240 μmol/L üzerinde olan çocukların ince motor 
beceriler ile ilgili sorunlar açısından daha yüksek risk altında olduğunun gösterilmesi, tedavi 
gerektiren optimal FA düzeylerinin yeniden belirlenmesi ve mevcut tedavi kılavuzlarının 
revizyonunu gerektirebilir. 
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HFA hastalarında kan FA için güvenli üst limitin düşürülmesinin gerekebileceğini vurgulamak 
istiyoruz. Bu hastalarda belirsiz nöro-işlevsel bozukluğun saptanması amacı ile daha çok sayıda 
hasta ile çalışmalar yapılması gerektiği düşünülmektedir. Özellikle riskli grupta genel gelişim 
normal olsa bile bazı becerilerde gerilik saptanabileceği bu nedenle bu hasta grubunun yakından 
takip edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.  
 
Çalışmamızın kısıtlılıklarından biri olan FA’nın tirozine oranı, mutlak FA konsantrasyonu 
dışında, gelişimsel gerilik sonucun açıklanmasında ve yorumlanmasında önemli bir ek değer 
olabilir. 
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Erişkin fenilketonüri hastalarında kemik sağlığının değerlendirilmesi: 
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Giriş ve Amaç 
 
Fenilketonüri hastalarında fenilalaninden kısıtlı diyetin kemik sağlığına olumsuz etkilerinin 
olabileceği, fenilketonüri hastalarının kemik mineral dansitelerinin sağlıklı popülasyona göre 
daha düşük olduğu son yıllarda bildirilmiştir. Çalışmamızda erişkin fenilketonüri hastalarında  
kemik mineral dansite (KMD) değerlendirilmesi ile düşük KMD sıklığını ve  düşük KMD ile 
ilişkili olabilecek risk faktörlerinin saptanması amaçlanmıştır. 
 
Gereç ve Yöntem 
 
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Metabolizma Bilim Dalında fenilalaninden kısıtlı diyet 
uygulanan, 80 erişkin hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Dual enerji X-ışını abzorpsiyometri 
(DEXA) ile tüm hastaların KMD’leri ölçülmüştür. Hastaların yaşı, tanı yaşı, tanı fenilalanin 
düzeyleri, diyet uyumu, vücut kitle indeksi, albümin-protein-alkalen fosfataz-vitamin-mineral 
düzeyleri ve multivitamin-mineral  kullanımları incelenmiştir. Ölçülen femur ve/veya lomber 
KMD Z skoru –2 sınır kabul edilerek hastalar düşük ve normal KMD olmak üzere iki grupta 
değerlendirilmiştir.  
 
Bulgular 
 
Hastalarımızın 41’i kadın 39’u erkekti. Yaş aralığı 18,3-39,4 olup ortanca yaş 22,8 idi. Tanı 
yaşı ortanca 90 gündü. 20 hastada (%25) düşük KMD saptandı. KMD düşük olan grupta 
istatistiksel açıdan anlamlı olacak şekilde erkek hasta oranı fazla (%75-%40; p=0,007), ve 
vücut kitle indeksi düşüktü (22,4-24,5 kg/m2; p=0,02). Ayrıca paradoksal olarak düşük kemik 
mineral yoğunluğu olan grupta kan total kalsiyum (10,0-9,8 mg/dl; p=0,04) ve 25-hidroksi 
vitamin D (25,1-21,0 µg/L; p=0,03) düzeyleri daha yüksekti. Yaş, tanı yaşı, tanı fenilalanin 
düzeyi, fenilalanin düzeyi ortalaması, fosfor, magnezyum, alkalen fosfataz, vitamin B12, 
albümin, protein düzeyleri ve multivitamin-mineral kullanımı bakımından her iki grup 
arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık yoktu. 
 
Tartışma ve Sonuç 
 
Fenilalaninden kısıtlı diyetin düşük KMD’ye yol açtığı düşünülmektedir. Hastalarda 
osteopeni, osteoporoz ve buna bağlı artmış kırık riski bildirilmekle birlikte bu hipotezi 
desteklemeyen çalışmalar da mevcuttur. 2020 yılında Avrupa’dan çok merkezli, 181 erişkin 
hastanın değerlendirildiği, bir çalışmada 10 hastanın (%5,5) düşük KMD grubunda olduğu 
belirtilmiştir. Bu çalışmada oran lomber vertebra KMD’sine göre verilmiştir.  Bizim 
çalışmamızda bu oran yüksek olup 80 hastadan 20’si (%25)  düşük KMD grubundaydı. Bizim 
çalışmamızda bu oran lomber vertebra ve femur KMD’sine göre verildi. 2021 yılında 
Amerika’dan 27 hastanın değerlendirildiği bir çalışmada ise 19 hastanın (%70) femur-
vertebra-radius değerlendirmesinde en az bir bölgede düşük KMD grubunda olduğu 
belirtilmiştir.  Literatürde çalışmamızda olduğu gibi düşük kemik mineral yoğunluğu için 
yaşın bir risk faktörü olmadığı, tüm yaşlarda düşüklük görülebileceği, fenilalanin düzeylerinin 
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ve diyet uyumunun risk faktörü olmadığı bildirilmiştir. Yine benzer şekilde, KMD düşük olan 
grupta kalsiyum, fosfor ve alkalen fosfataz düzeylerinin daha yüksek olduğu; vitamin D, B12, 
folik asit düzeylerinde ve tiroid fonksiyonlarında anlamlı bir farklılık olmadığı belirtilmiştir. 
Az sayıda hastayı içeren bir çalışmada da bizim çalışmamızda olduğu gibi erkek hastaların 
KMD düşüklüğü açısından daha riskli olduğu bildirilmiştir. Literatürde bu konuda yeterli 
çalışma bulunmamaktadır. Örneklemimizde KMD düşüklüğü olan hasta oranı, hastalar genç 
olmasına rağmen oldukça yüksekti (%20). Vücut kitle indeksindeki artışın osteoporoza karşı 
koruyucu olduğu iyi bilinmektedir. Fenilketonüri hastalarında her yaşta, tedavi uyumuna ve 
vitamin-mineral durumuna bakılmaksızın özellikle erkek hastalarda ve vücut kitle indeksi 
düşük hastalarda kemik sağlığı muhakkak değerlendirilmelidir. 
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GİRİŞ ve AMAÇ 
 
Gaucher hastalığı; GBA genindeki mutasyonlar nedeniyle beta-glukoserebrosidaz enzim 
eksikliğinden kaynaklanan bir lizozomal depo hastalığıdır. Beta glukoserebrosidaz enzim 
eksikliği sonucunda özellikle retiküloendoteliyal sistemde olmak üzere birçok dokuda 
glukozilseramid (Gb1) ve onun deaçile formu olan glukozilsfingosin (Lyso-Gb1) birikimi 
görülmektedir. Tip 1 Gaucher Hastalığı non-nöronopatik, Tip 2 akut nöronopatik ve Tip 3 
subakut/kronik nöronopatik form olarak tanımlanmaktadır (1,2,3). Gaucher Hastalığının 
tedavisinde 1990’lı yıllardan bu yana çeşitli enzim resplasman tedavileri kullanılmaktadır. 
Fakat enzim replasman tedavilerinin kan beyin bariyerini geçememesi nedeniyle nöronopatik 
formlarda merkezi sinir sistemi bulgularına etkisiz olduğu bilinmektedir. Onaylı substrat 
redüksiyon tedavileri enzim replasman tedavisi alamayan veya hafif olgularda 
kullanılabilmekle birlikte, nörolojik bulgulara etki etmemektedir (4). Günümüzde pek çok 
genetik hastalıkta küçük molekül ve özellikle moleküler şaperon tedavi çalışmaları mevcut 
olup bunların büyük bir kısmını lizozomal hastalıklar oluşturmaktadır (5). Şaperonlar, belirli 
mutasyonlar sonucu katlanması bozulmuş enzimleri yeniden katlayarak uzaklaştırılmasını 
engellemekte ve tekrar lizozoma yönlenmesini ve aktivite göstermesini sağlamaktadır (6,7).  
Bu çalışmada ilk kez; kronik nöronopatik tip Gaucher Hastalığı’na yol açtığı bilinen 
homozigot p.L483P mutasyonu taşıyan bir hastadan alınan fibroblast kültüründe; kan-beyin 
bariyerini aştığı bilinen ve onaylı olarak başka endikasyonlarda kullanılan dört kimyasal 
şaperonun beta-glukoserebrosidaz enzimini iyileştirme potansiyeli araştırılmıştır. 
 
GEREÇ ve YÖNTEM 
 
Deri fibroblastları; %10 FBS, 100 U/ml penisilin, 100 µg/ml streptomisin ve 2,5 µg/ml 
amfoterisin B içeren DMEM besi yeri içinde 37  ̊ C derece ve %5 CO₂’de kültüre edildi. 
Çalışmada; kimyasal şaperon olarak, daha önce farklı endikasyonlarla ruhsatlanmış, kan-
beyin bariyerini aşabilen ve şaperon etkileri Gaucher dışında farklı hastalıklarda in vitro 
olarak denenmiş olan fenilbütirat, ursodeoksikolik asit, primetamin ve betain etkileri 
araştırıldı. Literatürde etkili olduğu bilinen dozlar yeniden düzenlenerek her bir ilaç için dört 
farklı doz belirlendi.  
 
Hücreler 72 saat boyunca fenilbütirat 0,1 - 0,5 - 2,5 - 5 mM, ursodeoksikolik asit 5 - 10 - 25 -
50 µmol/L, betain 10 - 25 – 50 - 100 mM, primetamin 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 µg/ml 
konsantrasyonlarında inkübe edildi. Bu süre içinde 24 saat aralıklarla besi yeri değiştirilerek 
ilaç uygulamaları tekrarlandı.72 saat sonunda tripsinizasyon ile hücreler izole edilerek 
glukoserebrosidaz aktivitesi, glukozilsfingosin düzeyleri ile hücre içi lizozom ve 
glukoserebrosidaz boyama çalışmaları yapıldı. 



 

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi / 28 Mayıs - 01 Haziran 2022 

 

 
 
BULGULAR 
 
Fenilbütiratın 0,1 mM dozu ile fibroblastların enzim aktivitesinde %3 artış gözlenirken, 
ursodeoksikolik asitin 5 ve 25 µmol/L dozları ile %20 artış gözlendi. Ayrıca fenilbütiratın 
artan dozları ile glukozilsfingosin düzeylerinde kademeli olarak % 20-40 ve 5 mM dozu ile de 
% 80’e varan azalma gözlendi. Glukozilsfingosin düzeylerinde ursodeoksikolik asit 10 
µmol/L dozu ile %75 düşüş saptandı. Western blot, real time PCR ve hücre içi boyama 
çalışmaları devam etmekte olup etkisi gözlenen kimyasal şaperonlar ile nöronal hücre, hayvan 
ve klinik araştırma çalışmaları planlandı. 
 
TARTIŞMA ve SONUÇ 
 
Bu çalışmada GBA geninde homozigot p.L483P mutasyonununa bağlı glukoserebrosidaz 
eksikliği bulunan fibroblastlarda kimyasal şaperon in vitro enzim restorasyonu hedeflenmiştir. 
Çalışma sonucunda özellikle fenilbütirat ve ursodeoksikolik asit ile enzim aktivitesinde 
önemli ölçüde artış ve LysoGb1 düzeylerinde azalma saptanmıştır. Bu veriler ile protein ve 
ekspresyon analizleri ile lizozomal hedefleme boyama çalışmaları planlanmıştır. Bu 
sonuçlardan sonra klinik araştırma gerçekleştirilecek ve nörolojik tutulum ile seyreden 
Gaucher hastalarına yeni bir tedavi olanağı sunulması hedeflenecektir.  
 
ANAHTAR KELİMELER 
 
Gaucher Disease Type 3, Gaucher Hastalığı Tip 3, molecular chaperone 
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Giriş 
 
Lösin, izolösin ve valin dallı zincirli amino asitlerdir. Katabolizmalarında rol oynayan 
enzimlerin eksikliği sonucunda organik asidemi-organik asidüri olarak bilinen bir hastalık 
tablosu oluşur. Propiyonik asidemi (PA, OMIM #606054); izolösin, valin, metiyonin, treonin, 
tek sayıda karbon atomu içeren yağ asitlerinin ve intestinal floranın ürettiği propiyonik asitin 
son ürünü olanpropiyonil-KoA'nın metilmalonil-KoA'ya dönüşümünü sağlayan, α ve β alt 
birimleri sırasıyla PCCA ve PCCB genlerince kodlanan propiyonil-KoA karboksilaz 
enziminin eksikliği sonucu ortaya çıkan otozomal resesif geçişli bir metabolik hastalıktır. Bu 
çalışma, merkezimizde izlenmiş PA hastalarının klinik ve laboratuvar özelliklerinin 
tanımlanması amacıyla yapıldı. 
 
Yöntem 
 
01.01.1984-01.01.2021 tarihleri arasında tek merkezde (Hacettepe Üniversitesi Çocuk 
Metabolizma Bilim Dalı, Ankara, Türkiye) PA tanısı konan hastalar çalışmaya dahil edildi. 
Hastaların bilgileri geriye dönük olarak incelendi. Araştırma verilerinin istatistiksel analizleri 
için SPSS 22.0 (SPSS Inc. Chicago, USA) bilgisayar paket programı kullanıldı. Tanımlayıcı 
istatistikler kısmında kategorik değişkenler sayı, yüzde verilerek, sürekli değişkenler ise 
ortalama ± standart sapma ve ortanca (en küçük - en büyük değer) ile sunuldu. İki grup 
arasındaki karşılaştırma analizleri için Mann-Whitney U testi kullanıldı.  
 
Bulgular 
 
Merkezimizde takip edilen 58 PA hastasının (23 kadın, 35 erkek) verileri elde edildi. 
Hastaların %25,9'unda (n=15) ailede PA öyküsü, %70,7'sinde (n=41) anne ve baba arasında 
akrabalık öyküsü mevcuttu. Tanı anındaki C3 propiyonil karnitin düzeyleri bilinen 34 
hastanın 32'sinde yüksek düzeyler mevcuttu. Tanı anında 35 hastada idrar organik asit analizi 
mevcut olup atılımında artış en sık izlenen organik asit 3-hidroksipropiyonik asit (33 hasta) 
olup bunu 31 hasta ile metilsitrik asit takip etmekte idi. 39 hastada tanı anında amonyak 
düzeyinin çalışıldığı, ortanca 229,61 µg/dl (minimum 20.9, maksimum 1731 µg/dl) 
bulunduğu saptandı. 21 hastada tanıdaki amonyak düzeyi laboratuvarın referans aralığının üst 
sınırı olan 120 µg/dl’nin üzerinde idi. Gelişim geriliği ve zihinsel yetersizlik hakkında 
bilgilerine ulaşılabilen 49 hastanın 13’ünde (%22,4) gelişme geriliği ya da zihinsel yetersizlik 
tespit edildi. Hastaların %35,6'sına (n=16) epilepsi tanısı kondu. 4 hastada (%8,9) distoni 
vardı. 20 hastada ekokardiyografik patoloji tespit edildi, sekiz hastada ventriküler hipertrofi 
izlendi. Çalışmada 18 hastada ejeksiyon fraksiyonu (EF) hesaplandığı görüldü. Bu 18 hastanın 
7'sinin eksitus olduğu ve hayatta kalan ve kalmayan gruplar arasında ortanca EF değerleri 
açısından anlamlı bir fark olmadığı görüldü (%28,0 - %32,8; p=0,65). Toplamda 18 hastanın 
merkezi sinir sistemi görüntülemesi ile değerlendirildiği, beyaz cevher tutulumunun 10 
hastada, ventriküler dilatasyon ve serebral atrofinin sekizer hastada görüldüğü, bir hastada ise 
intrakraniyal basınç artışı görüldüğü saptandı. Toplam 7 hastada tanı propiyonil koA 
karboksilaz enzim aktivitesi ölçümü ile tanı konduğu, ortalama enzim düzeyinin 8,85, ortanca 
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enzim düzeyinin 8,9, minimum 0, maksimum 19 pmol/min/ mg protein olarak ölçüldüğü 
saptandı (N:287-2150). 13 hastada genetik inceleme yapılabildi. 7 hastada PCCA geninde, 6 
hastada PCCB geninde mutasyon tespit edildi. 22 (%38.6) hasta izlemde öldü. Demografik, 
klinik ve laboratuvar parametreler cinsiyet açısından karşılaştırıldı, ancak istatistiksel olarak 
anlamlı bir ilişki bulunamadı. Eksitus olmayan olguların yaş ortancası 60 gün (2-2520) iken,  
eksitus olan olguların yaş ortancası 15 gün idi (3-390). Klinik ve laboratuar bulguları ile 
mortalite arasında anlamlı bir ilişki yoktu. Hastaların tedavi modaliteleri incelendiğinde 
hastaların %70,7'sinin (n:41) L-karnitin (100 mg/kg/gün), %63,8'inin (n:37) biyotin tedavisi 
aldığı görüldü. Hastaların tamamının proteinden kısıtlı diyet ile beslendiği, hastaların 
%65,5'inin ise izolösin, metiyonin, treonin ve valin içermeyen sentetik aminoasit karşımı 
içermeyen formula almış olduğu görüldü. 
 
Tartışma 
 

Propiyonik asidemi, başta kardiyak ve santral sinir sistemi komplikasyonları olmak üzere 
multisistem tutulumu olan, ağır sonuçlara yol açabilen bir organik asidemidir. Beklenen 
yapısal kardiyak komplikasyon dilate kardiyomiyopati iken hastaların bir kısmında hipertrofi 
izlenmiş olması dikkat çekicidir. Çalışmamızda propionik asidemili hastalarda sağ kalımı 
etkileyen bir parametre bulunamamıştır. Hastalığın prognozunu daha iyi tahmin etmek için 
daha geniş çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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Özet 
 
Organik asidemiler, vücut sıvılarında organik asit birikimi ile karakterize 17 farklı konjenital 
metabolik hastalık grubundan oluşmaktadır. Multiple organ tutulumuyla giden ciddi bir 
hastalık grubudur. Birçoğu erken çocukluk döneminde artmış anyon gap, metabolik asidoz, 
hiperamonemi ile prezente olur. Bunun yanında organik asidemilerde kardiyak disfonksiyon  
akılda tutulmalıdır. Propiyonik asidemide (PA) kardiyak sekeller 1961 de Dr Barton Childs 
tarafından ilk olarak tanımlanmıştır. PA, propiyonat ve diğer metabolitlerin birikimi ile 
karakterize bir organik asidemi grubudur. Organik asidemilerin en sık kardiyak 
komplikasyonu kardiyomyopati ve aritmiler olarak saptanmıştır. Ancak altta yatan neden 
henüz aydınlatılamamıştır. Metil malonik asidemi (MMA), propiyonik asidemiye benzer 
şekilde kardiak disfonksiyonla gidebilir. MMA, kobalaminin kofaktörü olduğu   metilmalonil 
CoA mutaz enzim aktivitesindeki eksikliğe bağlı görülür. Kardiyomyopati, miyokardit, ritim 
bozuklukları, karnitin eksikliği gibi çeşitli nedenlere bağlı kalp hastalıkları görülebilmekedir. 
İzovalerik asidemiler de klasik organik asidemi tiplerinden birisidir. İzovaleril CoA 
dehidrogenaz eksikliğine bağlı görülür. Nadir olarak kardiyak patolojiler de tabloya eşlik 
edebilir. 17 erkek 14 kızdan oluşan 31 organik asidemi tanılı hasta çalışmaya dahil edildi. 
Hastaların yaş ortalaması 76 aydı ve hepsi yenidoğan yada infantil dönemde organik asidemi 
tanısı almışlardı. Hastalar ekokardiyografi ile konjenital kalp hastalıkları ve olası kardiyak 
patolojiler açısından tarandı. Hastaların 14’ü MMA, 11’i propiyonik asidemi ve 6’sı da 
izovalerik asidemi tanılıydı. 4 hastaya eko yapılamadığı için çalışmaya dahil edilmedi. En sık 
propiyonik asidemi tanılı hastalarımızda %63,64 oranında eşlik eden konjenital kalp hastalığı 
saptandı. Bunlarda da en sık görülen kalp defekti ASD ve MY di. MMA tanılı hastalarımızın 
%50 sinde kalp defekti saptandı, en sık ASD, VSD, AY, MY, LV hipertrofisi görüldü. En 
nadir de izovalerik asidemi ile takipli hastalarımızda eşlik eden kalp defekti vardı. Bunlarda 
da %25 oranında sadece ASD saptanmıştı. Sonuç olarak kardiyak defektler organik 
asidemilerin potansiyel bir komplikasyonudur yada konjenital kalp defektleri hastalığa eşlik 
edebilmektedir. Bu ilişki nadir görülmekle birlikte genetik çalışmalarla kardiyak defektler ve 
metabolik hastalıklar arasındaki ilişkinin aydınlatılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Kardiyak 
patolojiler, ani ölüm yada klinik kötüleşmeye neden olabilmektedir. Klinisyenler organik 
asidemi tanılı hastalarda beklenmeyen ani klinik kötüleşme varlığında kardiyak patolojiler 
açısından alert olmalıdırlar. Yenidoğan döneminde tanı alan tüm organik asidemili hastaların 
rutin ekokardiyografi ile eşlik edebilecek olası kardiyak patolojiler açısından taranmaları 
önem taşımaktadır. 
 
Anahtar kelimeler: Organik asidemiler; Konjenital kalp hastalıkları; Ani klinik kötüleşme; 
Ekokardiyografi 
 
Keywords: Organic acidemias; Congenital heart diseases; Sudden clinical deterioration; 
Echocardiography 
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Giriş ve Amaç 
 
Organik asidemiler ,vücut sıvılarında organik asit birikimi ile karakterize 17 farklı konjenital 
metabolik hastalık grubundan oluşan ve multiple organ tutulumuyla giden ciddi bir hastalık 
grubudur. Birçoğu yenidoğan yada infantil dönemde artmış anyon gap, metabolik asidoz, 
hiperamonemi ile prezente olur. Bunun yanında organik asidemilerde kardiyak patolojilerin 
varlığı da akılda tutulmalıdır. Propiyonik asidemide (PA) kardiyak sekeller ilk olarak 1961 de 
Dr Barton Childs tarafından tanımlanmıştır. PA, propiyonat ve diğer metabolitlerin birikimi 
ile karakterize bir organik asidemi grubudur (1). Organik asidemilerde en sık görülen 
kardiyak komplikasyon kardiyomyopati ve aritmiler olarak saptanmıştır ancak altta yatan 
neden  henüz aydınlatılamamıştır (2-4). Metil malonik asidemi (MMA), propiyonik asidemiye 
benzer şekilde kardiak disfonksiyonla gidebilen bir diğer organik asidemi grubudur. MMA, 
kobalaminin kofaktörü olduğu  metilmalonil CoA mutaz enzim aktivitesindeki eksikliğe bağlı 
görülür. Organik asidemilerde kardiyomyopati, miyokardit, ritim bozuklukları, karnitin 
eksiklikleri gibi çeşitli nedenlere bağlı olarak kalp hastalıkları gelişebilmektedir. İzovalerik 
asidemiler de görece daha nadir karşılaştığımız klasik organik asidemi tiplerinden birisidir. 
İzovaleril CoA dehidrogenaz enzim eksikliğine bağlı görülür. Hastalarda izovalerik asit 
artışına bağlı olarak karakteristik terli ayak kokusu vardır (5).  
 
Gereç ve Yöntem 
 
17 erkek 14 kızdan oluşan 31 organik asidemi tanılı hasta çalışmaya dahil edildi. 
Hastalarımızın cinsiyete ve organik asidemi tipine göre dağılımı tabloda gösterilmiştir (Tablo 
1). Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş ortalaması 76 aydı ve tüm hastalar yenidoğan yada 
infantil dönemde organik asidemi tanısı almışlardı. Hastalarımız ekokardiyografi ile 
konjenital kalp hastalıkları ve olası kardiyak patolojiler açısından tarandılar. Ekokardiyografi 
bulgularına göre istatistiksel verileri tabloda belirtilmiştir. (Tablo 2). Çalışmaya dahil edilen 
hastaların 11 tanesi propiyonik asidemi, 14 tanesi metilmalonik asidemi, 6 tanesi izovalerik 
asidemi tanısı ile takipli hastalardan oluşmaktaydı. 17 hastamızın genetik analizi 
yapılabilmişti ve genetik mutasyonları  mevcuttu. 
 
Bulgular 
 

Toplamda 31 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların 14’ü MMA, 11’i propiyonik asidemi ve 
6’sı  izovalerik asidemi tanılıydı. 4 hastaya eko yapılamadığı için çalışmaya dahil edilmedi. 
Çalışmamıza dahil edilen tüm hastaların tanı, yaş, cinsiyet, ekokardiyografi bulguları ve 
genetik analiz sonuçları  aşağıdaki tabloda belirtilmiştir (Tablo 3). 
 

Organik Asidemi Erkek Kız Toplam 
İZOVALERİK 
ASİDEMİ 9.68% 9.68% 19.35% 
MMA 25.81% 19.35% 45.16% 
PROPİYONİK 
ASİDEMİ 19.35% 16.13% 35.48% 
Toplam 54.84% 45.16% 100.00% 

Tablo 1: Cinsiyet ve organik asidemi tipine  göre hastaların dağılımı 

 
EKO BULGULARI MMA İZOVALERİK ASİDEMİ PROPİYONİK ASİDEMİ 
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ASD 16.67% 25.00% 27.27% 

AY 16.67% 0.00% 9.09% 

BAV 8.33% 0.00% 9.09% 

BİKÜSPİT AORTİK KAPAK 0.00% 0.00% 9.09% 

HİPOPLASTİK SOL KALP 8.33% 0.00% 0.00% 

LV HİPERTROFİSİ 16.67% 0.00% 18.18% 

MY 16.67% 0.00% 27.27% 

NORMAL 50.00% 75.00% 36.36% 

PDA 0.00% 0.00% 9.09% 

PFO 8.33% 0.00% 27.27% 

TY 8.33% 0.00% 9.09% 

VSD 16.67% 0.00% 0.00% 
Toplam 100.00% 100.00% 100.00% 

 

Tablo 2: Organik asidemi tiplerine göre ekokardiyografi bulgularının istatistiksel verileri 

HASTA TANI YAŞ CİNSİYET EKO BULGULARI GENETİK 

1 PROPİYONİK 
ASİDEMİ 3,5 YAŞ ERKEK KAPANMIŞ SEK ASD (PCCB (NM_000532.5):c.370C>G (p.Gln124Glu) 

Homozigot) 

2 PROPİYONİK 
ASİDEMİ 4,5 YAŞ ERKEK Normal Eko Bulguları 

(KAPANMIŞ SEK. ASD) 
 
c.1369G>A (p.Gly457Ser) Homozigot 

3 MMA 3 YAŞ KIZ NORMAL  

4 MMA 3,5 YAŞ ERKEK VSD,PFO p.Leu674Phe c.2020c>T MUT 0 geninde homozigot 

5 MMA 7 GÜN ERKEK HİPOPLASTİK SOL KALP  

6 PROPİYONİK 
ASİDEMİ 4 YAŞ ERKEK NORMAL  

7 PROPİYONİK 
ASİDEMİ 5 YAŞ ERKEK NORMAL 

 
PCCB NM_000532.5 c.1540C>t 
P.aRG514*rs749908889 : Homozigot 

MMA  7 YAŞ ERKEK 

PULMONER BANDİNG VE 
ARKUS REKONSTRÜKSİYONU 
(1. AMELİYAT), GLENN 
ANASTOMUZU+TRİKÜSPİT 
KAPAK ONARIMI (2. 
AMELİYAT), 
EKSTRAKARDİAK FONTAN 
CERRAHİSİ YAPILMIŞ DILV  
(OCAK 2019-MEHMET AKİF 
ERSOY EAH), VSD (İNLET, 
GENİŞ), ASD (SEK. KÜÇÜK), 
MY (1), TY (2) 

genetik sonuç: MUT NM_000255.3 c.2020C>T 
p.Leu674Phe rs1164271240 Homozigot 

9 MMA 11 AY KIZ NORMAL Tıbbi genetik: MMUT(NM_000255.4):c.1106G>A: 
Heterozigot 

10 MMA 3 AY KIZ ASD (SEKUNDUM) MMAA (NM_172250.2) Ekzon 7 c.1104G>A 
p.Trp368Ter rs1131692023 Homozigot  
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11 MMA 18 YAŞ KIZ NORMAL MMADHC(NM)_015702.3):c.211_212dupAG(p.Phe
72fs*8) Homozigot 

12 MMA 1 YAŞ 8 
AY ERKEK NORMAL  

13 PROPİYONİK 
ASİDEMİ 10 YAŞ KIZ NORMAL  

14 İZOVALERİK 
ASİDEMİ 27 YAŞ KIZ YAPILAMADI IVD geni c.158G>A/p.Arg53His mutasyonu ve 

c.535A>G p.Met179Val  

15 PROPİYONİK 
ASİDEMİ 10 YAŞ ERKEK NORMAL  

16 İZOVALERİK 
ASİDEMİ 3 YAŞ ERKEK NORMAL  

17 İZOVALERİK 
ASİDEMİ 5,5 YAŞ KIZ ASD (KÜÇÜK, SEKUNDUM) İVD geni c.941C>T (p.Ala314Val) Homozigot. 

18 İZOVALERİK 
ASİDEMİ 19 YAŞ ERKEK VERTİKAL VEN? 

PAPVD?TORAKS BT İSTENDİ 
 

19 MMA 5 YAŞ KIZ YAPILAMADI MUT geni c.309_327del19; p.Arg103Ser 
:Homozigot 

20 İZOVALERİK 
ASİDEMİ 4,5 YAŞ ERKEK YAPILAMADI  

21 PROPİYONİK 
ASİDEMİ 2,5 YAŞ KIZ MY (ESER),  LV'DE HAFİF 

KONSANTRİK HİPERTROFİ 

PCCA Geni: NM_000282.4 
c.l629delT (p.Q544Kfs*13) (p.Gln544LysfsTerl3) 
:Homozigot 

22 MMA 3 YAŞ ERKEK NORMAL MUT geni p.Val438serfsTer3(c.1311_1312insA): 
Homozigot 

23 MMA 4,5 YAŞ ERKEK YAPILAMADI  

24 MMA 7 YAŞ ERKEK 

LV KONSANTRİK HİPERTROFİ            
( HT SEKONDER? ) AY (ESER) 
PERİKARDİYAL EFFÜZYON 
(MİNİMAL) 

 

25 MMA 28 YAŞ ERKEK NORMAL MMA geni c.904A>T mutasyonu, cobalamin A 
defekti ile ilişkili 

26 MMA 6 YAŞ KIZ 
LV'DE HİPERTROFİK 
DEĞİŞİKLİKLER ,  BAV ,  MY 
(ESER-1 ) , AY (ESER-1 ) 

 

27 İZOVALERİK 
ASİDEMİ 7 YAŞ KIZ NORMAL IVD geni :NM_002225.3 p.R398Q (c.1193G>A)/ 

p.E411K (c.1231G>A):Birleşik heterozigot 

28 PROPİYONİK 
ASİDEMİ 4 AYLIK ERKEK 

BALON ANJIOPLASTİ 
YAPILMIŞ VALVULER AS 
(11.08.2021, ASH) , BİKÜSPİT  
AORT KAPAK, AY (ESER),  MY 
(ESER-1), ASD(SEKUNDUM, 
KÜÇÜK) 

PCCA geni (NM_000282.4) c.2171T>A 
(p.L724H)(p.Leu724His) 
:Homozigot 

29 PROPİYONİK 
ASİDEMİ 

13 
AYLIK KIZ PDA,PFO,TY (ESER)  

30 PROPİYONİK 
ASİDEMİ 3 AYLIK KIZ PFO  

31 PROPİYONİK 
ASİDEMİ 7 AY KIZ MY (ESER) PFO , LV'DE 

DİLATASYON (HAFİF) 
PCCB geni c.395_408delGTCTGTCAGGAGCA 
p.Ser132ThrfsTer24: Homozigot 
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Tablo 3: Hastalarımızın  tanı, yaş, cinsiyet, ekokardiyografi  ve genetik sonuçları 

 
Tartışma ve Sonuç 
 
Literatürde organik asidemilerle kardiyak defektlerin ilişkisinin nadir olduğu belirtilmektedir 
(6). MMA tanılı hastalarda hipertrofik ve dilate kardiyomyopatinin ön planda olduğu 
gösterilmiştir (7). Bunun yanında dilate kardiyomyopati, propiyonik asidemilerin de sık 
kardiyak komplikasyonları arasındadır (8). İzovalerik asidemi ile literatürde bildirilen 
konjenital kalp hastalığı bulunmamaktadır. Metabolik dekompansasyon ve laktik asidozun 
kardiyomyopatiyi tetikleyen faktörlerden olduğu düşünülmektedir. Kalp defektlerine neden 
olabilecek diğer faktörler arasında myokardit, karnitin eksikliği ve ritim anormallikleri 
bulunmaktadır. Toksik metabolitlere diğer dokular myokardiumdan daha sensitiftir ancak  
patofizyolojisi henüz açıklanamamıştır  (10,11). Çalışmamızda en sık propiyonik asidemi 
tanılı hastalarımızda %63,64 oranında eşlik eden konjenital kalp hastalığı saptandı. Bunlarda 
da en sık görülen kalp defekti ASD ve MY idi. MMA tanılı hastalarımızın %50 sinde kalp 
defekti saptandı, en sık görülen kalp defektlerinin ASD, VSD, AY, MY, LV hipertrofisi 
olduğu görüldü. En nadir olarak da izovalerik asidemiye eşlik eden kalp defekti olduğu 
saptandı. Bunlarda da %25 oranında sadece ASD mevcuttu. Çalışmaya dahil edilen hasta 
sayısının az olması, retrospektif olarak verilere ulaşılmış olması ve her hastaya 
ekokardiyografi taraması yapılamaması çalışmamızın kısıtlayıcı tarafları olmuştur.  
Sonuç olarak kardiyak patolojiler organik asidemilerin potansiyel bir komplikasyonudur yada 
konjenital kalp defektleri hastalığa eşlik edebilmektedir. Bu ilişki nadir görülmekle birlikte 
genetik çalışmalarla kardiyak defektler ve metabolik hastalıklar arasındaki ilişkinin 
aydınlatılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Kardiyak patolojiler ani ölüm yada hızlı klinik 
kötüleşmeye neden olabilmektedir. Klinisyenler organik asidemi tanılı hastalarda 
beklenmeyen ani klinik kötüleşme varlığında kardiyak patolojiler açısından alert olmalıdırlar. 
Yenidoğan döneminde tanı alan tüm organik asidemili hastaların rutin ekokardiyografi ile 
eşlik edebilecek olası kardiyak patolojiler açısından taranmaları önem taşımaktadır. 
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SS54 
Keton Metabolizma Bozuklukları Klinik, Laboratuvar ve Moleküler Özellikleri 
Ayşe Ergül Bozacı1,2, Emine Pektaş3,4, İbrahim Taş5, Aysel Tekmenüray Ünal6, Mehmet Nuri 
Özbek7,8 

1. Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Metabolizma Kliniği 
2.Manisa Şehir Hastanesi, Çocuk Metabolizma Kliniği 
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8.Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Kliniği 

 
Giriş ve Amaç 
 

Keton cisimleri, asetoasetat ve 3-hidroksibutirat başta olmak üzere açlık sırasında kalp ve 
iskelet kası dahil olmak üzere birçok doku için önemli alternatif enerji kaynaklarıdır. 
Ketogenez bozuklukları; mitokondriyel 3-hidroksi-3-metil glutaril CoA sentaz (HMGCS) ve 
3-hidroksi-3-metil glutaril CoA liyaz (HMGCL) enzim eksiklikleri sonucu oluşur. Ketoliz 
bozuklukları ise suksinil CoA: 3 oksoasit CoA transferaz (SCOT), asetoasetil CoA thiolaz-
beta ketotiolaz (T2) enzim eksiklikleri sonucu oluşmaktadır. Keton cisimleri difüzyon yoluyla 
veya monokarboksilat taşıyıcı 1 (MCT1) tarafından kolaylaştırılarak hücre zarlarını geçebilir. 
MCT1 katabolik stres sırasında daha önemli rol oynar.  
 

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Metabolizma Polikliniğinden takipli keton 
metabolizması bozukluğu tanısıyla izlenen hastalar çalışmaya alındı. Verileri retrospektif 
olarak incelendi. Çalışmaya katılan tüm hastalardan onam formu alındı. Yaş, tanı yaşları, 
başvuru yakınmaları ve biyokimyasal incelemeleri retrospektif olarak dosya kayıtlarından 
incelendi. Atak tetikleyen faktörler ve atak anı bulguları kaydedildi. Hastaların klinik, 
laboratuvar ve moleküler analiz sonuçları bulgular bölümünde sunulmuştur. Tablo 1’de 
demografik, laboratuvar ve moleküler özellikleri; Tablo 2’de klinik bulguları, tedavisi ve son 
durumu özetlenmiştir. Tartışma bölümünde hastaların bulguları literatür verileri ile 
karşılaştırılmıştır.  
 

Bulgular 
 

Keton metabolizması bozukluğu tanısıyla izlenen 10 kız, dokuz erkek toplam 19 hasta 
çalışmaya alındı. Hastaların %89’unda anne-baba akrabalığı, %47.3’ünde aile öyküsü vardı. 
Yedi hasta HMGCL eksikliği, dokuz hasta T2 eksikliği, iki hasta SCOT eksikliği ve bir hasta 
MCT1 eksikliği tanısı ile takip edilmekteydi. İlk atak ortalama yaşı HMGCL eksikliğinde 
10.21 ay (min:1-maks:18), T2 eksikliğinde 11.4 ay (min: 1.3-maks:30), SCOT eksikliğinde 
2.1 ay (ortanca), MCT1 eksikliğinde 2.5 ay idi. SCOT eksikliği tanılı bir hastada ilk 
ketoasidoz atağı yedi günlükken olmuştu. T2 eksikliği olan bir hasta aile taraması ile bir 
aylıkken asemptomatik dönemde tanı aldı. HMGCL eksikliği hastalarında atak anında 
hepsinde hipoketotik hipoglisemi, dördünde hiperamonyemi vardı. İzlemde üç hastada 
hepatomegali mevcuttu. SCOT eksikliği iki hastaya metabolik asidoz, hipo-hiperglisemi ile 
yoğun bakım desteği verildi. Kız hastaya 11 günlük iken dirençli metabolik asidoz nedeniyle 
hemodiyaliz uygulandı. T2 eksikliği tanılı dokuz hastadan altısı ilk atakta ketoasidoz ve 
hiperglisemi ile başvurdu. Üç hastanın kan şekeri >300 mg/dl, ketonüri ve metabolik asidoz 
olması nedeniyle yanlışlıkla diabetik ketoasidoz düşünülerek tedavi uygulanmıştı. Tüm 
hastaların izlem süresince ortalama metabolik dekompansasyon atağı sayısı 4.1±2.3 idi. 



 

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi / 28 Mayıs - 01 Haziran 2022 

 

Dekompanzasyon atakları beslenememe, kusma ve/veya enfeksiyon sonrası gelişti. Başvuru 
anında büyüme geriliği hiçbir hastada saptanmadı.  
Karaciğer fonksiyon testleri incelendiğinde HMGCL tanılı iki hastada ilk metabolik 
dekompansasyon atağında 4 kat ve 6 kat yükselme gözlendi. İzlemde atak sonrası normale 
döndü. Hastalardan tanı ve ayırıcı tanı için açilkarnitin profili ve organik asit analizi çalışıldı. 
Tablo 1’de laboratuvar bulguları ayrıntılı sunulmuştur.  
 
MCT1 eksikliği olan hastaya tüm ekzom sekanslama diğer hastalara sanger dizi analizi 
yapıldı.  
 

Hastalara, enfeksiyonlar gibi herhangi bir metabolik stres durumunda açlıktan kaçınması ve 
yüksek karbonhidrat alımını sürdürmesi tavsiye edildi. Oral alımın sağlanamadığı durumlarda 
intravenöz (IV) dekstroz içerikli sıvı takviyesi sağlandı. Metabolik asidoz durumunda IV 
sodyum bikarbonat desteği verildi. HMGCL eksikliği olan hastaların hepsine lösin 
katabolizmasındaki rolü nedeniyle lösin kısıtlı diyet verildi ve karnitin takviyesi yapıldı. T2 
eksikliği olan hastalara orta düzey protein kısıtlaması (1.5-2mg/kg/gün) önerildi. SCOT 
eksikliği olan hastalara da orta düzeyde protein kısıtlaması ve aşırı yağ alımından kaçınması 
önerildi.  Karnitin düzeyleri düşük olan hastalara karnitin desteği verildi. MCT1 eksikliği 
saptanan hastanın babasında da aynı mutasyona rastlandı. Öykü derinleştirildiğinde babasının 
da çocukluk döneminde metabolik asidoz atakları ile hastane yatışları olduğu, yedi yaşından 
sonra düzelme olduğu öğrenildi. Açlık testi ile provokasyon planlanan hastanın babası ileri 
tetkik yapılmasını kabul etmedi. 
    
Tartışma ve Sonuç 
 

Bu çalışmada, ketoliz ve ketogenez bozukluğu olan hastaların klinik verilerini ve sonuçlarını 
sunuyoruz. Klinik olarak uzamış açlık, infeksiyon ve yüksek protein alımı durumunda kusma 
ve ensefalopati tablosu gelişir.  
 
HMGCL eksikliğinde ketogenezis ve lösin katabolizması etkilenmektedir. Nonketotik 
hipoglisemi, metabolik asidoz, karaciğer fonksiyon testlerinde yükseklik ve hiperamonyemi 
gözlenebilir. İdrar organik asit spesifik metabolitlerin saptanması tanı için önemlidir. 
Çalışmamızda HMGCL eksikliği hastalarından dördünde hiperamonyemi vardı. Nörolojik 
tabloları değerlendirildiğinde HMGCL eksikliği hastaları daha kötü prognoza sahipti.  
Ketoliz defektleri olarak bilinen; SCOT ve T2 eksikliği nadir görülen hastalıklardır. T2 
eksikliği ketoliz ve izolösin metabolizması etkilenmektedir. ACAT1 geni ile kodlanmaktadır. 
Diyabetik ketoasidoz veya salisilat intoksikasyonu benzeri klinik nedeniyle tanı 
atlanabilmektedir. SCOT eksiliği OXCT1 geni ile kodlanır. Her iki hastalıkta da klinik 
yineleyen ketoasidoz atakları ile karakterizedir. SCOT eksikliğinde asemptomatik dönemde 
ketozis devam etmektedir. MCT1 eksikliği keton metabolizma bozuklukları içinde en nadir 
görülenidir. Literatürde bildirimiş on dört vaka bulunmaktadır. 
  
Vakaların çoğu epizodik metabolik dekompansasyon ile semptomatikti. Aynı aile içinde, 
ölümle sonuçlanabilen metabolik asidoz vakaları olduğu gibi daha hafif seyirli bireyler de 
vardı. Hastalığın doğal seyri, sıklığı yaşla birlikte azalma eğiliminde idi. Beslenme 
yetersizliği, kusma, hipotoni, ağır metabolik asidoz saptanan yenidoğanlar, sütçocuğunda 
infeksiyon ile tetiklenen ağır metabolik asidoz, tedaviye rağmen düzelmeyen diabetik 
ketoasidoz tablosu, kısa süreli açlıkta açıklanamayan ağır ketozis durumlarında ketoliz 
defektlerinden şüphe edilmelidir. Erken tanı ve uygun tedavi mortalite ve morbidite açısından 
çok önemlidir.  
 
Anahtar kelimeler: Ketoasidoz, ketogenez defektleri, ketoliz defektleri, MCT1 
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3-MGA: 3 metilglutakonik asit MMA: Metilmalonik asit 
 

Tablo 2: Keton metabolizma bozukluğu hastaların klinik bulguları, tedavisi ve son durumu 

 

 

 

Hasta  Cinsiyet Aile Akrabalık Tanı Laboratuvar  Moleküler Analiz 

Hasta 1 K A1 var HMGCL eksikliği C5OH yüksek Artmış 3OH-3-metilglutarik, 3OH izovalerik, 
3-MGA 

Ekzon 1-6 homozigot delesyonu 

Hasta 2 E A2 var HMGCL eksikliği C5OH yüksek Artmış 3OH-3-metilglutarik, 3OH izovalerik 
asit, 3-metilkrotonilglisin 

p.Val91Asp (c.272T>A) homozigot 

Hasta 3 K A2 var HMGCL eksikliği C5OH yüksek Artmış 3OH -3-metilglutarik, 3OH izovalerik, 
3-MGA, 3-metilglutarik asit 

p.Val91Asp (c.272T>A) homozigot 

Hasta 4 K A3 var HMGCL eksikliği C5OH yüksek Artmış 3OH-3-metilglutarik, 3-MGA ve 3-
metilglutarik asit 

Ekzon 1-6 homozigot delesyonu 

Hasta 5 E A4 Yok HMGCL eksikliği C5OH yüksek Artmış 3OH-3-metilglutarik, 3OH izovalerik 
asit, 3-metilkrotonilglisin 

- 

Hasta 6 K A5 var HMGCL eksikliği C5OH yüksek Artmış 3OH 3-metilglutarik, 3OH izovalerik, 3-
MGA, 3-metilglutarik asit 

p.Ile306Valfs*4 (c.916_919delATCT) 
homozigot 

Hasta 7 K A5 var HMGCL eksikliği C5OH yüksek Artmış 3OH-3-metilglutarik, 3-MGA ve 3-
metilglutarik asit 

p.Ile306Valfs*4 (c.916_919delATCT) 
homozigot 

Hasta 8 E A6 var T2 eksikliği C5OH, C5:1, C4OH yüksek Artmış 3OH butirat, 2 metil 3 OH butirat, 
tiglilglisin 

p.Asn375Ser (c.1124A>G) homozigot 

Hasta 9 K A6 var T2 eksikliği C5OH yüksek Artmış 3OH butirat, tiglilglisin p.Asn375Ser (c.1124A>G) homozigot 

Hasta 10 E A6 var T2 eksikliği C5:1, C5OH yüksek Artmış 2 metil 3 OH butirat, tiglilglisin p.Asn375Ser (c.1124A>G) homozigot 

Hasta 11 E A7 var T2 eksikliği C5OH yüksek Artmış 3OH butirat, tiglilglisin p.Asp317Asn (c.949G>A) homozigot 

Hasta 12 K A8 var T2 eksikliği C5:1, C5OH yüksek Artmış 3OH butirat, 2 metil 3 OH butirat p.Asn375Ser (c.1124A>G) homozigot 

Hasta 13 K A8 var T2 eksikliği C5OH yüksek Artmış 3OH butirat, 2 metil 3 OH butirat, 
tiglilglisin 

p.Asn375Ser (c.1124A>G) homozigot 

Hasta 14 E A8 var T2 eksikliği C5:1, C5OH, C4OH yüksek Artmış 3OH butirat, 2 metil 3 OH butirat, 
tiglilglisin 

p.Asn375Ser (c.1124A>G) homozigot 

Hasta 15 E A9 var T2 eksikliği C5:1, C5OH yüksek Artmış 3OH butirat, 2 metil 3 OH butirat p.Ile312Thr (c.935C>T) homozigot 

Hasta 16 E A10 Yok T2 eksikliği C5OH yüksek Artmış 3OH butirat, 2 metil 3 OH butirat, 
tiglilglisin 

p.Asp317Asn (c.949G>A) / p.C126S 
(c.370T>A) Bileşik heterozigot 

Hasta 17 K A11 Var SCOT eksikliği Normal Artmış 3OH butirat p.Gly422Val (c.1265G>T) Homozigot  

Hasta 18 K A12 Var SCOT eksikliği Normal Artmış 3OH butirat p.His393Tyr (c.1177C>T) homozigot  

Hasta 19 E A13 Var MCT1 eksikliği C3 hafif artmış/ Normal İç standardın 4 katı MMA, 8 katı 3OH butirik 
asit atılımı 

p.Ile101Met (c.303T>G) heterozigot 

 

Hasta  Tanı İlk Atak 
Yaşı (ay) 

Tanı 
Yaşı (ay) 

Atak Sıklığı  
(Son 1 yılda) 

Tedavi Son Hali 
(ay) 

Nörokognitif Durum 
Diyet Karnitin 

Hasta 1 HMGCL eksikliği 18 18 4 /Yıl Lösin kısıtlı  + 84  Ilımlı mental gerilik  
Hasta 2 HMGCL eksikliği 1 1 2/yıl Lösin kısıtlı  + 30 AGTE’de genel gelişim basamaklarında %30 gerilik.  

Hasta 3 HMGCL eksikliği 2 4 1/yıl Lösin kısıtlı  + 19 Normal 
Hasta 4 HMGCL eksikliği 3 3 2/yıl Lösin kısıtlı  + 12 Normal 
Hasta 5 HMGCL eksikliği 18 18 Yok Lösin kısıtlı  + 24 Ilımlı mental gerilik 
Hasta 6 HMGCL eksikliği 12 12 4/ yıl Lösin kısıtlı  + 22 Gastrostomi ile besleniyor. Ağır nöromotor gerilik.  
Hasta 7 HMGCL eksikliği 17 19 2/ yıl Lösin kısıtlı  + 32 ay ex Belirgin nörokognitif disfonksiyon, NG ile besleniyordu.  

Hasta 8 T2 eksikliği 30 30 5/yıl Protein kısıtlı diyet + 40 Normal 

Hasta 9 T2 eksikliği 6 72 8/yıl Protein kısıtlı diyet - 78 Normal 
Hasta 10 T2 eksikliği 16 36 2/yıl Protein kısıtlı diyet + 44 Normal 
Hasta 11 T2 eksikliği 21.5 96 4/yıl Protein kısıtlı diyet + 104 Normal 
Hasta 12 T2 eksikliği 1.3 12 6/yıl Protein kısıtlı diyet - 18 Normal 
Hasta 13 T2 eksikliği 8 8 1/yıl Protein kısıtlı diyet + 8 ay ex Ağır metabolik asidoz ile ex 
Hasta 14 T2 eksikliği 6 6 2/yıl Protein kısıtlı diyet - 8 Hipotonisite 
Hasta 15 T2 eksikliği 6 60 1/yıl Protein kısıtlı diyet - 70 Normal 
Hasta 16 T2 eksikliği 8 27 3/yıl Protein kısıtlı diyet + 48 Normal 
Hasta 17 SCOT eksikliği 0.3 1 2/yıl Yüksek karbonhidrat, düşük protein, düşük yağ + 60 Normal 
Hasta 18 SCOT eksikliği 4 4 1/yıl Yüksek karbonhidrat, düşük protein, düşük yağ + 64 Normal 
Hasta 19 MCT1 eksikliği 2.3 10 3/yıl Yüksek karbonhidrat + 18 Normal 
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1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Metabolizma ve Beslenme Bilim Dalı 
2.Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı 
3.Ege Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı 

 
Giriş ve Amaç 
 
Lipoprotein lipaz (LPL) enzimi kandan şilomikronların uzaklaştırılmasını sağlar; enzim 
eksikliği sonucu ciddi hipertrigliseridemiler görülür. LPL eksikliği tanısıyla izlenen hastaları 
klinik ve laboratuvar bulguları, tedavi yanıtları ve uzun dönem izlem sonuçlarının 
değerlendirilmesi amaçlandı. 
 
Gereç ve Yöntem 
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Metabolizma ve Beslenme Bilim Dalı’nda 1995-2022 
yılları arasında trigliserit yüksekliği tespit edilen ve LPL eksikliği tanısı alan (LPL mutasyon 
pozitif)  olguların verileri retrospektif olarak dosyalarından kaydedildi. 
 
Bulgular 
 
Çalışmaya 8 (%53) kadın, 7 (%47) erkek toplam 15 olgu alındı. Olguların mevcut yaşları 13.2 
± 8.4 yıl, tanı yaşı 36 ± 51 ay  (0 ay- 15.2 yaş) ve izlem süresi 10.2 ± 5.3 (4.6-15) yıldı. 
Olguların 14  (%93)’ ün de akrabalık, 9 (%64)’ ünde ailede hipertrigliseridemi olduğu 
görüldü. Olguların ksantom %14, lipema retinalis %41, hepatosteatoz ve hepatomegali %33,  
splenomegali %14, sekizi (%53) tekrarlayan ağrısı, sekizi (%53) en az bir pankreatit atağı, beş 
(%33) olguda üç ve üzerinde pankreatit, psödokist %13 olduğu görülmüştür. 
Altı (%40) olgu rutin inceleme, beş (% 33) olgu lipemik serum, iki (%13.3) olgu aile taraması 
sırasında ve iki (%13.3) olgu karın ağrısı ile başvurusu ve pankreatit sırasında tanı almıştır.  
Olguların trigliserit değerleri ortalamaları; tanıda 2894 ± 2597 mg/dl (234-8435)  HDL, LDL 
değerleri normal sınırlarda bulunmuştur. 
 
LPL gen analizinde üç novel mutasyon saptandı (c.89-1G>A, c.898G>C, c.626T>C). 
Tüm hastalarda lipid kısıtlı MCT zengin diyet uygulandı. Olgulara Omega-3 desteği ortalama 
65.5 ± 56 ayda (2-180)  başlanmış; 9.4 ± 6.3 yıl ve diyetteki MCT içeriğini sağlamak için 
olgulara ortalama 61 ± 63.4 ayda (1-180) tıbbi MCT yağı başlanmıştır. 
 
Trigliserit düzeyleri yüksek saptanan ve tekrarlayan pankreatit atak öyküleri olan 8 olguya 
fenofibrat tedavisi başlandı. Fenofibrat tedavisi izlemde bir hastada kesildi.  
 
Dört olguda trigliserid afetez uygulaması yapılmış ancak uzun dönem klinik yarar 
sağlamadığı görülmüştür. 
 
Tartışma ve Sonuç 
 
Ailesel hipertrigliseridemi hastaları akut ve kronik komplikasyonlar nedeniyle yakın izlem 
altında tutulmalıdır. Hastaların uzun dönem diyet uyumları düşmektedir,  bu yönden hastalara 
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destek verilmesi çok önemlidir. Diyet ve MCT tedavi yanıtlarına göre uygun hastalarda 
fenofibrat tedavisi seçenek olarak değerlendirilmelidir. Aferez yöntemi ile Tg düzeylerinde 
düşme kısa süreli kaydedilmektedir endikasyonu hasta bazlı değerlendirilmelidir.   
 
Anahtar Kelime: Hipertrigliseridemi; Lipoprotein Lipaz Eksikliği; LPL gen 
 
Keyword: Hypertriglyceridemia; lipoprotein lipase deficiency; LPL gene 
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TANGO2 Eksikliği Olgu Serisi: Klinik, Laboratuvar, Genetik ve Radyolojik Bulgular  
Sevil Dorum1 , Melis Köse2, Cengiz Havalı3, Esra Er2 
1.SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Beslenme ve Metabolizma 
Bölümü 
2.SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Beslenme ve Metabolizma Bölümü 
3.SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nöroloji Bölümü 

 
 

Giriş ve Amaç: TANGO2, (OMİM #616830) Transport And Golgi Organization 2 Homolog, 
ilk olarak 2016 yılında tanımlanmış olup, sıklıkla ensefalopati, kardiyak aritmi ve 
hipotiroidizm gibi metabolik krizler ile prezente olabilen, patogenezi halen tam olarak 
bilinmeyen otozomal resesif geçişli bir doğumsal metabolik hastalıktır. Bu çalışmada 
TANGO2 mutasyonu saptanan beş hastanın klinik, laboratuvar, görüntüleme ve genetik 
özelliklerinin değerlendirilmesi hedeflenmiştir. 

Gereç ve Yöntem: Mayıs 2017- Aralık 2021tarihleri arasında TANGO2 tanısı alan beş hasta 
retrospektif olarak çalışmaya alınmıştır. Tüm hastaların başvuru yaşı, şikayeti, cinsiyeti, 
akrabalık durumu, biyokimyasal testleri, beyin MR bulguları, genetik özellikleri  ve son klinik 
takip sonuçları kaydedilmiştir. 

Bulgular: Çalışmaya dört aileden toplam beş hasta dahil edildi. Ailelerin tamamınında akraba 
evliliği mevcuttu. Hastaların hastane başvuru yaşı 6 ay ile 7 yaş arasında değişmekteydi. 
Hastaların tamamında nörogelişimsel gecikme ve büyüme geriliği mevcuttu. Hipoglisemi 
hikayesi hastaların tamamında, epilepsi 4 hastada, akut metabolik kriz 3 hastada, rabdomyoliz 
2 hastada saptandı. Akut metabolik kriz ile başvuran 3 hastanın sadece birinde C14:1 karnitin 
yüksekliği bulundu, 3 hastanın da idrar organik asitlerde yoğun laktat ve piruvat atılımı ile 
dikarboksilik asit atılımı mevcuttu. Daha önce bildirilen vakalarda sıklıkla tespit edilen 
hipotiroidi ve kardiyak aritmi hastalarımızın hiçbirinde gözlenmedi. En yüksek Kreatin kinaz 
(CK) 6700 U/L, en yüksek amonyak 900 µmol/lt olarak tespit edildi. Hastaların ikisinin beyin 
MR görüntülemesinde serebellar atrofi, birinde hiperamonyemiye bağlı beyaz cevher 
tutulumu, iki hastada normal bulgular gözlendi. Hastaların tamamı “Whole Exome 
Sequencing-WES” ile tanı aldı, üç hastada yeni mutasyon ve bir hastada da daha önce 
tanımlanmış mutasyon bulundu.  Hastalardan bir tanesi ikinci rabdomyoliz atağı sırasında 
kaybedildi. Diğer dört hasta poliklinik kontrolleriyle takip edilmektedir.  

Tartışma ve Sonuç: TANGO2 eksikliği yeni tanımlanmış ve literatürde az sayıda hastada 
tanımlanmış olan ensefalopati, akut metabolik atak, kardiyak aritmi, rabdomyoliz ve 
nörogelişimsel gerilik ile prezente olabilir. Rutin biyokimyasal ve hematolojik testlerde 
nonspesifik bulgular olması nedeniyle tanı için sıklıkla genetik analize başvurulmaktadır. Bu 
çalışma ile farklı yaş gruplarında, farklı klinik tablolar ile başvuran hastalarda genetik analizin 
önemi özellikle vurgulanmak istenmiştir. 
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ÖZET 
 
GİRİŞ 
 
Sfingolipidozlar, sfingolipidlerin lizozomal degradasyonundaki bozukluk sonucu oluşan 
kalıtsal bir lizozomal depo hastalığıdır (LSD). Açıklanamayan kronik splenomegali, 
hepatosplenomegali, sitopeni, kemik iliği veya karaciğer biyopsilerinde depo hücreleri, 
karaciğerde yağlanma, kardiyomiyopati bazen nörolojik semptomlar veya gelişimsel gecikme 
ile başvuran hastalarda lizozomal depo hastalığı düşünülmelidir. Lizozomal depo 
hastalıklarının tanısı ve tedavinin takibinde de enzim analizleri ve genetik analizlerin yanı sıra 
çok sayıda biyobelirteç güncel olarak kullanılmakta ve bunlara sürekli yenileri eklenmektedir. 
Fabry hastalığı için globotriaosylsfingolisine/lysoglobotriaosylceramide (LysoGb3), Gaucher 
hastalığı için glukozilsfingozin/lysoglukozilseramid (LysoGlcCer-LysoGb-1)(5), Gaucher ve 
Krabbe hastalıklarında LysoHexCer  (lysoglukosilseramid/lysogalaktosilseramid), Niemann-
Pick TipA/B (asit sfingomiyelinaz eksikliği) için lysosfingomiyelin (LysoSM),LysoSM-509, 
Niemann-Pick tip C'de (NPC) bir biyokimyasal belirteç olarak tanımlanmıştır. 
Bu çalışmada, bölümümüzde lizozomal depo hastalıkları tanısında tarama testi olarak 
kullanılan lysosfingolipid analiz sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi 
planlanmaktadır.  
 
GEREÇ VE YÖNTEM 
 
Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Metabolizma kliniğine başvuran lizozomal hastalık düşünülen 
hastaların lysosfingolipid analizleri Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Metabolizma 
labaratuvarında çalışılmıştır. Normal Referans aralıkları; LysoHexCer 0,20-3,70nmol/L, 
LysoGb3 <0,90nmol/L, LysoSM <3,40 nmol /L, Lyso SM-509 1-33nmol/L, LysoSM-
509/Lyso SM 1,7-28 olarak kabul edilmiştir.  
 
BULGULAR 
 
Hastanemiz Çocuk Metabolizma kliniğine başvuran, Ocak 2021- Aralık 2021 yılları arasında 
lizozomal hastalık şüphesi ile tetkik edilen 107 hastanın 41’i kız, 66’sı erkekti. Olguların yaş 
ortalaması; 5,3 yaş olup, minimum yaş 6 ay, maximum 21 yaş idi. Olguların 59’u (%49,5) 
karaciğer enzim yüksekliği, 49’u (%45,7) nörolojik bulguları, 3’ü (%2.8) splenomegali, 3’ü 

SS75 
Kliniğimize başvuran hastalarda Lizozomal depo hastalığı tanısında tarama testi olarak 
kullanılan biyobelirteçlerden Lysosfingolipid analiz sonuçlarının retrospektif 
değerlendirilmesi   
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ise (%2.8) sol ventrikül hipertrofisi nedeni ile tetkik edilmekteydi. Lysosfingolipid anlamlı 
derecede yüksek olan 4 hastamız  ileri genetik analiz ile tanı almıştır. 
Olgu-1, Nöromotor gelişme geriliği olan 8 aylık kız hasta, anne ve  babası arasında akrabalık 
vardı. Hipotonisi ve hepatomegalisi olan olgunun  bakılan lysosfingolipid analizinde, 
LysoHexCer (Lyso GB 1):115 nmol/L (0,2-3,7) bulundu. Gönderilen   GBA geninde 
c.721G<A (p.G241R) ( p.Gly241Arg) homozigot mutasyon saptandı. İzlemde nöbetleri  
başladı, hepatosplenomegalisi ilerlerdi, PEG açıldı ve  Gaucher tip 2 tanısı konuldu. 
 
Olgu 2, 15 yaşında kız hasta görme kaybı, konuşma bozukluğu ve yürümeye yetilerinde kayıp 
nedeni ile Çocuk Metabolizma kliniğine başvurdu. Anne baba arasında akrabalık mevcuttu. 
Bazal metabolik tetkikleri normal olan hastanın gönderilen Lysosfingolipid analizinde 
LysoGb3:1,10 nmol/L (<0,90), lysoSM:10,2 nmol/L(<3,40), lysoSM509: 812nmol/L(1-33), 
yüksek saptandı. NPC gen analizi normal olarak değerlendirildi.  WES analizinde CLN3 
geninde c.233dupG(p.Thr8AsnfsX12) homozigot mutasyon saptandı. NCL3 tanısı aldı.  
 
Olgu3, 21 yaş erkek hasta ellerde ayaklarda ağrı, yanma, halsizlik şikayeti ile başvurmuştu. 
Anne baba arasında akrabalık olan hasta, bakılan lysosfingolipid analizinde; LysoGb3 15,00 
nmol/L(N < 0,90) bulundu.  GLA gen NM_000169.3 c.779G>A (p.Gly260Glu) hemizigot, 
saptandı. Fabry hastalığı tanısı konuldu ve enzim replasman tedavisine başlandı.  
 
Olgu 4, 15 yaş erkek olgu; kendi kendine konuşma, yürümede bozukluk nedeniyle başvurdu. 
Anne baba arasında akrabalık olan hastanın muaynesinde, konuşma dizartrik ve yavaş , yukarı 
ve aşağı bakış kısıtlılığı mevcut ve  ataksik yürüyüşü vardı. Lysosfingolipid analizinde,  
LysoSM 8,70 (< 3,40) nmol/L, LysoSM-509 1037,00 (1,00 - 33,00) nmol/L yüksek saptanmış  
olup gönderilen  NPC genetik analizinde; NPC1(NM_000271) geni homozigot 
c.506A>T(p.N169I) mutasyonu saptandı. Miglustat tedavisi başlandı.  
 
SONUÇ 
 
Son zamanlarda sfingolipidozların tanısına yardımcı olan birçok biyokimyasal belirteç 
tanımlanmıştır. Çalışmamızda lizozomal depo hastalığı şüphesi ile tetkik edilen hastaların 
4’inde lysosfingolipid yüksekliği tespit edilmiş olup, genetik analiz ile kesin tanıya 
ulaşılmıştır.  Bir olgumuzda, lysoGb1 yüksek olup, Gaucher Tip 2 tanısı, bir olgumuzda 
LysoGb3 yüksek olup Fabry Hastalığı tanısı, bir olgumuzda lysoSM509 yüksek olup 
NiemanPickTip C tanısı ve bir olgumuzda da  lysoSM 509 ve diğer lysosfingolipidleri yüksek 
olup NPC gen analizi normal saptanmış ve WES analizi ile  CLN3 tanısı konulmuştur. 
 
ANAHTAR KELİMELER: Lizozomal depo hastalıkları; Biyobelirteçler 
 
GİRİŞ 
 
Sfingolipidozlar, sfingolipidlerin lizozomal degradasyonundaki bozukluk sonucu oluşan 
kalıtsal bir lizozomal depo hastalığıdır (LSD) (1, 2).1. Lizozomal enzimi kodlayan bir 
gendeki kusurun neden olduğu primer sfingolipidozlar (Niemann-Pick hastalığı tip A/B 
hastalığı (NPA/B), Fabry hastalığı (FD), Krabbe hastalığı (KD), Gaucher hastalığı (GD), Tay-
Sachs hastalığı, metakromatik lökodistrofi, GM1 ve GM2 gangliosidoz); 2.Sfingolipidlerin 
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bozunma yollarında yer alan aktivatör proteinlerdeki bozukluktan kaynaklanan primer 
sfngolipidozlar (Saposin kusurları); 3.Endositik sistemde trafiking ve füzyonda bozulmanın 
neden olduğu sekonder sfingolipidozlar (Niemann-Pick hastalığı tip C (NPC) 
Açıklanamayan kronik splenomegali, hepatosplenomegali, sitopeni, kemik iliği veya 
karaciğer biyopsilerinde depo hücreleri, karaciğerde yağlanma, kardiyomiyopati bazen 
nörolojik semptomlar veya gelişimsel gecikme ile başvuran hastalarda lizozomal depo 
hastalığı düşünülmelidir. Gen mutasyonları sonucu lizozomal enzim aktivitesi veya protein 
işlevi bozulur ve bu da    sfingolipid birikmesine neden olur. Lizozomal depo hastalıklarının 
tanısı ve tedavinin takibinde de enzim analizleri ve genetik analizlerin yanı sıra çok sayıda 
biyobelirteç güncel olarak kullanılmakta ve bunlara sürekli yenileri eklenmektedir. 
Biyobeliteçlerin bir diğer önemi de enzim analizlerinin yetersiz kaldığı pseudo-eksiklikler, 
taşıyıcılıklar gibi durumların tespitinde de yol gösterici olmalarıdır (3). Sfingolipid 
biyomoleküllerinin metabolizması ve biyolojik fonksiyonları ile ilgili araştırmalarda 
glikosfingolipidlerin N-deasetillenmiş lizo-formları olan lysofingolipidlerin (LysoSL'ler), 
sfingolipidozlu hastalarda hem teşhis hem de tedavi etkilerinin izlenmesi için yararlı 
biyobelirteçler olma potansiyeline sahip olduğu bildirilmiştir(4). 
 
Fabry hastalığı, alfa-galaktozidaz (GLA) genindeki mutasyonlar sonucu ortaya çıkan bir 
hastalıktır. Alfa-galaktozidaz enzim eksikliği veya düşüklüğü plazma, idrar ve dokulardaki 
lizozomlarda glikosfingolipid birikimi ve organ hasarı ile sonuçlanır. X’e bağlı geçiş gösteren 
Fabry hastalığında erkeklerde hastalık daha ağır seyretmekte olup, heterozigot kadınlarda 
asemptomatikten farklı klinik bulgulara kadar değişkenlik göstermektedir. Fabry hastalığı için 
kullanılan biyobelirteç globotriaosylsfinglosine/ lizoglobotriaosylceramide (LysoGb3) (5). 
Gaucher hastalığı,  GBA1 genindeki mutasyonlar sonucu ortaya çıkan OR geçişli bir 
hastalıktır. Bu gendeki mutasyonlar asit beta-glukoserebrozidaz (lizozomal hidrolaz) 
enziminin üretilememesine ve dolayısı ile çeşitli dokularda bu enzimin substratı olan 
glukozilseramid ve deaçile formu olan glikozilsfingozin (Lyso-Gb1) birikimine neden olur . 
Gaucher hastalığı için kullanılan biyobelirteç glikozilsfingozin (Lyso-Gb1) (6). LysoHexCer 
(Lizoglukozilseramid/ Lizogalaktozilseramid) Gaucher hastalığı ve Krabbe hastalığında 
yükselmektedir(7). 
 
Niemann-Pick hastalığı  genetik temel, başlangıç yaşı, hastalık şiddeti ve sfingomiyelin 
birikimine dayanarak Asit-sfingomyelinaz eksikliği (Niemann-Pick Tip A ve B) ve Niemann-
Pick Tip C olarak ayrılmıştır. Niemann-Pick TipA/B (asit sfingomiyelinaz eksikliği) için 
lysofingomiyelin (LysoSM)  biyobelirteç olarak kullanılmaktadır(8) 
Niemann-Pick Tip C (NPC) hastalığı, antenatal başlangıçla ölümcül formdan, yetişkin 
başlangıçlı kronik nörodejeneratif hastalığa kadar değişen bir yelpazede görülebilen nadir bir 
genetik hastalıktır. Klinik olarak NPC’den şüphelenildiğinde, tanı biyokimyasal ve moleküler 
genetik çalışmaların kombinasyonu ile doğrulanabilir. LysoSM-509, Niemann-Pick hastalığı 
tip C'de (NPC) bir biyokimyasal belirteç olarak tanımlanmıştır(9).    
     
Bu çalışmada, bölümümüzde lizozomal depo hastalıkları tanısında tarama testi olarak 
kullanılan lysofingolipid analiz sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi 
planlanmaktadır.  
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GEREÇ VE YÖNTEM  
 
Çalışmamızda, Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Metabolizma kliniğine başvuran lizozomal 
hastalık düşünülen hastaların lysosfingolipid analizleri Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk 
Metabolizma labaratuvarında çalışıldı. Lysosfingolipid analizi için EDTA lı plazma örnekleri 
kullanıldı. Lysosfingolipidler (LysoSLs) internal standart içeren organik solventler ile 
ekstraksiyon işlemlerinden sonra (BEH C18 , 2.1× 50 mm , 1.7 μm kolon kullanılarak ESP+ 
iyonizasyon ile MRM modunda ) LC-MS/MS yöntemi ile analiz edildi. Herbir sfingolipid için 
in-house olarak hazırlanan değişik konsantrasyonlardaki kalibrasyon eğrisinden sonuçlar 
hesaplandı ve nmol/L olarak değerlendirildi.  
 
 
 
BULGULAR  
 
Hastanemiz Çocuk metabolizma kliniğine başvurunda, Ocak 2021- Aralık 2021 yılları 
arasında lizozomal hastalık şüphesi ile tetkik edilen 107 hastanın 41’i kız, 66’sı erkekti. 
Olguların yaş ortalaması; 5,3 yaş olup, minimum yaş 6 aylık, maximum yaş: 21di.. Olguların 
59’u (%49.5) karaciğer enzim yüksekliği, 49’u (%45.7) nörolojik bulguları, 3’ü (%2.8) 
splenomegali, 3’ü ise (%2.8) sol ventrikül hipertrofisi nedeni ile tetkik edilmekteydi. 
Hastalarımızdan 4 hasta da lysosfingolipidleri yüksek olarak değerlendirilmiş olup ileri 
genetik analiz yapılmıştır.  
 
OLGU-1 
 
Sekiz aylık kız hasta, anne baba amca çocukları olan olgumuz term, C/S, 3200 gr ağrılığında 
doğmuş, küvöz bakımı almamıştı. Muayenede hipotonik, baş traksiyonda geri kalıyor, 
karaciğer kot altı 1-2 cm palpabldı. Strabismusu mevcut. Va: 7800 gr  boy :72 cm BÇ: 41.5 
cm <3p di. Göz normal, Ekokardiyografi normal, Bazal metabolik tetkikleri normaldi. Kranial 
MR’da . Hastanın en son tarihli kranial MR görüntüleri ile karşılaştırıldığında "Diffüz 
serebral atrofi" görünümü benzer şekilde izlenmiştir.  Sağ hemisfer çevresinde en kalın 
yerinde frontoparietal bölgede 10 mm kalınlığa ulaşan, içerisinde seviyelenmesi olan subdural 
kanamaya ait subdural effüzyon izlenmiştir. Bunun kalınlığı 22.05.2021  tarihli MR 
incelemesine göre hafif artmıştır.  
 
Sol frontal bölgedeki ince şerit şeklinde sıvama tarzındaki subdural kanama sekeli effüzyon 
ise benzer şekilde izlenmiştir. 
 
Batın USG’de; Karaciğerin normalden büyüktür (KK 187 mm). Sağ lob sol oranı 
hipokondrak alana doğru uzanım göstermektedir. Dalak 156 mm ölçülmüş olup normalden 
büyüktür. Parankim eko yapısı homojendir. Lysosfingolipid paneli LysoHexCer(Lyso GB 
1):115 nmol/L (0,2-3,7) Lyso GB3:1,20(<0,90), Lyso SM:-509:43,50 (1-33)nmol/L, Gaucher 
enzimi:2.29 nmol/h/mgprt (9.4+-3.2) 
MLD 6,41 (14,6+- 4,7), Sandhoff:1329(1223+-273), Tay-sachs 224(116+- 39), Krabbe: 
180(107,3+- 35,8)  
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Genetik olarak GBA geni c.721G<A (p.G241R) ( p.Gly241Arg) Homozigot mutasyon 
saptandı.  
 
OLGU-2 
 
Yirmi bir  yaş erkek hasta vücudunda ağrı, yanma, halsizlik şikayeti ile başvurmuştu. Anne 
baba arasında akrabalık olan hasta term, nsvy, doğmuş postnatal küvöz bakımı almamıştı. 
Hasta 5 yaşından bu yana tekrarlayan ateş,karın ağrıları, halsizlik nedeni ile çok defa 
hastanede yatışı mevcut. Muayenede,VA: 60 kg organomegali yoktu, akroparestezi 
mevcuttu.Sağ kulakta işitme kaybı mevcut  Bazal metabolik tetkikleri norma olan hastanın   
Eko: normal, batın usg  normaldi.  Beyin MR: normal, göz dibi normal  olan hastadan 
LysoGb3 15,00 Y nmol/L < 0,90 LysoHexCer :0.52 nmol/L 0,20-3,70, LysoSM: 0.85 nmol 
/L <3,40, Lyso SM-509: 14.76 nmol/L 1-33, Lyso SM-509/Lyso SM: 17,36 1,7-28, Alfa 
galaktozidaz  A:0.67 nmol/saat/mg protein (87-49). GLA gen NM_000169.3 c.779G>A 
(p.Gly260Glu) hemizigot, Fabry tanısı konuldu ve enzim replasman tedavisine başlandı.  
 
OLGU-3 
 
On beş yaş erkek olgu; kendi kendine konuşma, ara ara bilinç bulanıklığı?, yürümede 
bozukluk nedeniyle başvurdu. Anne baba arasında  akrabalık olan term, 3500 gr ağırlığında 
nsvy doğan hasta,  nöromotor gelişimi yaşına uygundu.Muaynede; VA: 63 Boy:161, konuşma 
dizartrik ve yavaş , yukarı ve aşağı bakış kısıtlılığı var,  ataksik yürüyordu. Bazal metabolik 
tetkikleri normal, Kranial MR Ilımlı serebellar atrofi ile uyumlu olarak serebellar folia 
yapılarında belirginleşme izlendi.  Her iki optik sinir çevresinde perinöral kılıfta hafif 
genişleme izlendi. Göz dibi normaldi.Batın USG normaldi. Lysosfingolipid sonuçları:, 
LysoHexCer 0,60 (0,20 - 3,70) nmol/L, LysoGb3 0,80 (< 0,90) nmol/L, LysoSM 8,70 (< 
3,40) nmol/L, LysoSM-509 1037,00 (1,00 - 33,00) nmol/L, LysoSM-509/ LysoSM 119,20 
(1,70 - 28,00)  NCL1 :39.4(>2.9) NCL2:40.5(>4.5). Lizozomal enzim düzeyleri  normal olan 
hastanın NPC genetik analizinde; NPC1(NM_000271) geni homozigot c.506A>T(p.N169I) 
mutasyonu (patojenik) saptandı. Miglustat tedavisi başlandı.  
 
OLGU-4 
 
On beş yaş kız hasta, nörogelişim basamaklarında progresif gerileme olması 
nedeniyle başvurmuştu. Anne baba arasında akrabalık olan term, 3300 gr. Perinatal asfiksi 
öyküsü mevcuttu. Muayenede; genel durumu iyi, organomegali yok. hiperpigmente alan+ 
ataksik yürüyüş dizartrisi mevcuttu.VA:62kg(79p),BOY:158cm(23p) 
7 yaşında görme bozukluğu retinitis pigmentoza ortaya çıkmış. Son 4 yıldır konuşma 
bozukluğu ve son 6 aydır ataksik yürümeye başlamış Tamamen görme kaybı mevcut. Batın 
USG: Karaciğer sağ lob KK  136  mm ölçülmüş olup normaldir. Parankim ekosu homojen 
olup kistik, solid kitle lezyonu, farklı eko alanı izlenmemiştir. Karaciğer parankim ekosu 
hepatosteatoz lehine diffüz grade 1 atmıştır.  Dalak 114 mm boyutlarında olup yaşa göre 
normal büyüklüktedir. Parankimi homojen görünümdeydi. MRspect: Laktat piki yoktu 
EKO:Normal, Kranial MR: bilateral internal kapsüllerin arka bacağında peritrigonal beyaz 
cevherde ve optik radyasyo boyunca kalkarinsulkus düzeyinde simetrik olarak jukstakortikal 
alana dek devamlılığı görülen T2 hiperintensitisi mevcut.  Lysosfingolipid paneli Lizo Gb3 
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:1,10 nmol/L (<0,90), lysoSM:10,2 nmol/L(<3,40), lysoSM509: 812nmol/L (1-33), 
Lizozomal enzimleri Beta-glukozidaz, Lökosit 2.80 nmol/mg/saat >1.00, Sfingomiyelinaz, 
Lökosit 18.0 nmol/mg/17saat >10.00, alfa-mannozidaz, Lökosit 7.00 nmol/mg.dk >0.50, NPC 
gen normal,  CLN3 geni c.233dupG(p.Thr8AsnfsX12) Homozigot saptandı. 
 
 
TARTIŞMA  
 
Sfingolipidozlar, geniş bir klinik yelpazeye sahip Lizozomal depo hastalıklarıdır. Birçok 
sfingolipidozda klinik semptomların  benzer  olması, tanıda gecikmeye ve  daha ileri testlere 
ihtiyaç duyulmasına neden olmaktadır. Son çalışmalar, LysoSL'lerin birkaç sfingolipidozun 
tanımlanması için yararlı biyobelirteçler olabileceğini göstermiştir  (10,11,12). 
Fabry hastalığı için globotriaosyl sfinglosine/lisoglobotriaosylceramide (LysoGb3)(13), 
Gaucher için hastalığı için glukozilsfingosin/lisoglukosilseramid (LysoGlcCer)(14), Krabbe 
hastalığı (15) için galaktosilsfingosin/lizogalaktosilseramid (LysoGalCer; psikosin olarak da 
anılır) ve asit sfingomiyelinaz eksikliği (ASMD veya Niemann-Pick tip A/B) için 
lysosfingomiyelin (LysoSM) (16). LysoSM-509, kesin yapısı henüz belirlenmemiş olan, 
yakın zamanda Niemann-Pick hastalığı tip C'de (NPC) bir biyokimyasal belirteç olarak 
tanımlanmıştır(17) 
Gaucher hastalığı (GD), lizozomal enzim olan β-glukoserebrosidazın (glukosilseramidaz)   
eksikliğinden kaynaklanan glikosfingolipid metabolizmasının otozomal resesif bir hastalıktır. 
GBA gendeki mutasyonlar sonucu, asit beta-glukoserebrozidaz (lizozomal hidrolaz) 
enziminin substratı olan glukozilseramid ve deaçile formu olan glikozilsfingozin (Lyso-Gb1) 
birikir. Biyobelirteç olan Lyso-Gb1 düzeylerinin Gaucher hastalarında düzeyinin yükseldiği 
gösterilmiştir. Chengfang ve arkadaşlarının(18) yaptığı çalışmada; Splenomegali ve/veya 
trombositopenisi olan 142 yüksek riskli hastanın DBS örneklerinde Lyso-Gb1 düzeyleri 
değerlendirilmiş.  142 olgu  arasında, bir GD hastası (Lyso-Gb1>2500 ng/mL) dışında, 51 GD 
hastasındaki Lyso-Gb1 konsantrasyonları 190,5-2380,6 ng/mL (medyan 614,8 ng/mL) 
arasında saptanmış. Enzim düzeyi normal olan bir  hastada Lyso-Gb1 düzeyi (684.5 ng/mL) 
yükselirken, diğer hastalar normal bulunmuş. Negatif vakanın daha sonra PSAP geninde 
c.1091A > G (p.Y364C) homozigot varyantı olan atipik bir GD hastası olduğu yeni nesil 
dizileme ile doğrulanmış. Sonuç olarak Lyso-Gb1'i  değerlendirilmesi GD'nin taranması ve 
teşhisi için yararlı bir araç olarak gösterildi. Olgu 1 de , sheptosplenomegali nedeni ile 
araştırılan hasta, LysoHexCer (Lyso GB 1):115 nmol/L (0,2-3,7), Glukoserebrozidaz enzimi 
:2.29 nmol/h/mgprt (9.4+-3.2)Genetik olarak GBA geni c.721G<A (p.G241R) ( 
p.Gly241Arg) Homozigot mutasyon saptandı.  
 
Fabry hastalığı (FD), GLA  genindeki mutasyonlara bağlı  α-galaktosidaz A (α-Gal A)enzim  
eksikliğinden kaynaklanan ve ilerleyici globotriaosilseramid (Gb3) birikimine yol açan X'e 
bağlı bir lizozomal depo hastalığıdır. Erkeklerde tanı,  azalmış α Gal aktivitesinin 
gösterilmesiyle konulmaktadır. Kadınlarda, X inaktivasyonu nedeniyle, enzim aktivitesi 
normal seviyelerde olabilir  ve tanıyı doğrulamak için GLA geninin genetik analizi 
gerekmektedir. Plazmada Gb3'ün deaçile formu, globotriaosylsphingosine (lyso-Gb3), klasik 
Fabry hastalığı  için  güçlü bir biyobelirteç olarak tanımlanmıştır  (19). Maruyama ve 
arkadaşlarının yaptığı( 20) çok merkezli çalışmada, Fabry hastalığını düşündüren klinik 
semptomlara sahip  2.360 hasta lyso-Gb3 konsantrasyonunu, a-galaktosidaz A (a-Gal A) 
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aktivitesini ve  GLA gen analizi kullanılarak taranmış. Yüksek lyzo-Gb3 seviyeleri (≥2.0 ng 
ml –1 ) ve düşük α-Gal A aktivitesi (≤4.0 nmol h –1  ml –1 ) olan 8 erkekten 
7'sinde GLA mutasyonu (2 klasik ve 5 geç başlangıçlı) saptanmış.Yüksek lyso-Gb3'lü 15 
kadından 7'si düşük α-Gal A aktivitesi (5 GLA mutasyonlu; 4 klasik ve 1 geç başlangıçlı) ve 
8'i normal α-Gal A aktivitesine sahip(1'i klasik GLA mutasyonlu ve 3'ü belirsiz öneme sahip 
genetik varyantlar). Sonuç olarak; Plazma lyso-Gb3, klasik ve geç başlangıçlı Fabry hastalığı 
için potansiyel bir  biyobelirteçtir. Çalışmamızda olgu-3, 21 yaş erkek hasta , vücudunda ağrı, 
yanma hissi ve halsizlik şikayeti ile başvurmuştu. 5 yaşından bu yana tekrarlayan ateş ,karın 
ağrıları, halsizlik nedeni ile çok defa hastanede yatışı mevcut. Lysosfingolipid 
paneli:LysoGb3 15,00 Y nmol/L < 0,90 , Alfa galaktozidaz  A: 0.67 nmol/saat/mg protein 
(87-49), GLA gen NM_000169.3 c.779G>A (p.Gly260Glu) hemizigot saptandı ve Fabry 
Hastalığı tanısı konuldu. 
 
Niemann-Pick Hastalığı, hepatosplenomegali ile merkezi sinir sisteminde lipid depolanması 
ile giden   heterojen bir lizozomal hastalıktır.Günümüzde Niemann-Pick Hastalığı , NPC1 
(MIM*607623, %95) ve NPC2 (MIM*601015,%5) genlerindeki mutasyonlar sonucu 
Niemann-Pick  tip C  ve sfingomyelin fosfodiesteraz 1 (SMPD1, MIM *607608)  gen 
mutasyonlarına bağlı  asit sfingomiyelinaz eksikliği (ASMD), eski adı Niemann-Pick hastalığı 
tip A ve B olarak  2 alt grupta sınıflanmaktadır. NPC1 veya NPC2 proteinlerindeki eksiklik, 
lizozomdan kolesterol hareketini bozarak, beyinde ve iç organlarda kolesterol ve 
glikosfingolipid birikimine yol açmaktadır. Klinik oldukça heterojendir ve genellikle 
nörolojik belirtilerin başlama yaşı ve hastalığın ilerlemesine bağlı olarak dört kategoride 
sınıflandırılabilir: erken infantil, geç infantil, jüvenil ve ergen/yetişkin başlangıçlı (21) 
 
NP-C tanısı, ilk olarak deri fibroblastlarında filipin boyama ve ardından doğrulayıcı genetik 
analiz ile konulmakta idi. Biyobelirteç olarak Plazma oksisterollerinin analizi, kolestan-
3β,5α,6β-triol (Triol) ve 7-ketokolesterol (7-KC), hassas ve güvenilirdir.  Ancak, plazma 
oksisterollerinin, ASMD'de ve ayrıca lizozomal asit lipaz eksikliği, serebrotendinöz 
ksantomatozis ve Smith-Lemli-Opitz sendromu gibi diğer kalıtsal lipid metabolizması 
bozukluklarında da yükseldiği gösterilmiştir. Plazma lyso-sfingomiyelinin (Lyso-SM) 
yükselmesi, hem ASMD'de hem de NP-C'de bildirilmiştir. Kesin yapısı henüz tanımlanmayan 
bir Lyso-SM analoğu olan Lysosphingomyelin-509 (Lyso-SM509) tanımlanmış ve NPC için 
daha spesifik bir biyobelirteç olarak görülmektedir. Federica (22) ve arkadaşlarının yaptığı 
çalışmada NP-C hastalığı olan 16 hastadan 57 örnek ve 4 ASMD hastasından 18 örnek 
toplanmış. Kontrol grubu olarak da 160 sağlıklı olgudan  elde edilmiş. Oksisteroller hem NP-
C'de hem de ASMD'de her zaman artmıştır. NP-C‘li   hastalarda  Lyso-SM %70’inde ve 
Lyso-SM-509 %100’ünde   artmıştır.ASMD'de, lysosfingolipidlerin her ikisi de, NP-C'den 
daha yüksek seviyelerde saptanmıştır. Lyso-SM-509/Lyso-SM oranı, NP-C'de kontrollere ve 
ASMD'ye kıyasla önemli ölçüde daha yüksek saptanmıştır. Çalışmamızda olgu-4 15 yaş 
erkek hasta, kendi kendine konuşma, ara ara bilinç bulanıklığı?, yürümede bozukluk 
nedeniyle başvurdu. Lysosfingolipid sonuçları:LysoSM 8,70 (< 3,40) nmol/L ve LysoSM-509 
1037,00 (1,00 - 33,00) nmol/L yüksek saptandı.NCL1 :39.4 (>2.9) NCL2:40.5 (>4.5) ve 
Lizozomal enzim düzeyleri normaldi. NPC genetik analizinde; NPC1(NM_000271) geni 
homozigot c.506A>T(p.N169I) mutasyonu (patojenik).Olgu -2 de ise; 15  yaş kız hasta, 
yürümede ve konuşmada  bozulma  nedeniyle başvurdu. LysoSM:10,2 nmol/L(<3,40) ve 
LysoSM509: 812nmol/L (1-33), Lizozomal enzimleri Beta-glukozidaz, Lökosit 2.80 
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nmol/mg/saat >1.00, Sfingomiyelinaz, Lökosit 18.0 nmol/mg/17saat >10.00 (Normal), NPC 
gen normal. WES analizinde; CLN3 geni c.233dupG(p.Thr8AsnfsX12) Homozigot saptandı. 
 
SONUÇ 
 
Son zamanlarda sfingolipidozların teşhisine yardımcı olan birçok biyokimyasal belirteç 
tanımlanmıştır. Çalışmamızda lizozomal depo hastalığı şüphesi ile tetkik edilen hastaların 
5inde lysosfingolipid yüksekliği tesit edilmiş olup, genetik analiz ile doğrulanmıştır. Bir 
hastamızda, lysoGb1 yüksek olup, Gaucher Tip 2 tansı, LizoGb3 yüksek olup Fabry Hastalığı 
tanısı, lysoSM509 yüksek olup, NiemanPickTipC tanısı, bir olgumuzda lysoSM 509 ve diğer 
lysosfingolipidleri yüksek olup NPC gen normal saptanmılCLN3 tanısı konulmuş olup, KCFT 
yüksekliği ile takip edilen  bir olgumuzda da lysooSM509 ve LysoSM hafif yüksek olup NPC 
gen normal olarak saptanmıştır. 
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Giriş 
 
Postpartum depresyon ülkemizde annelerin %25’ini etkileyen, bebeklik dönemindeki en 
önemli besin öğesi olan anne sütünün yeterli tüketilmesine engel olan önemli bir halk sağlığı 
sorunudur. Duygudurumdaki bu değişikliğin anne sütü miktarı, emzirme ile beslenme 
üzerindeki etkileri yanında anne sütünün besin içeriğinde de değişikliklere neden olduğu 
bilinmekte olup literatürde konu ile ilgili yeterince çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada 
depresyon durumunda kan düzeylerinin azaldığı bilinen nörotransmitter sentezinde kullanılan 
triptofan, tirozin, fenilalanin ve metionin aminoasitlerinin postpartum depresyon durumunda 
anne sütündeki değişimini araştırmayı amaçladık. 
 
 
Materyal-Metod 
 
Bu kesitsel tanımlayıcı çalışmada, 1-12 ay çocuğu olan 53 anne araştırma grubunu oluşturdu. 
Annelerin duygu durumu Edinburgh Postpartum Depresyon Skalası ile değerlendirildi. Süt 
içeriğinin diurnal salınımdan etkilenmemesi için sabah saatlerinde (08:00-10:00) annelerden 
süt örnekleri toplandı ve HPCL yöntemi ile aminoasit düzeyleri değerlendirildi. 
 
 
Bulgular 
 
Araştırmaya katılan 53 annenin ortalama yaşı 28 yıl (min 18-max 44) olup %39,6’sı (n:21) 
ilköğretim okulu mezunu, %90,6’sı (n:48) ev hanımıyken %69.8’i (n:37) çekirdek ailesi ile 
yaşıyordu. Bebeklerin ortalama yaşı ay cinsinden 4 (min 1- max 12) olarak bulundu. 
Araştırma grubunun %35,8’i (n:19) depresif bulgular gösteriyordu. Depresyon bulguları olan 
grubun anne sütü triptofan, fenilalanin ve metionin oranları anlamlı olarak yüksek bulunurken 
(sırasıyla p=0,013, p=0,031 ve p=0,016), tirozin düzeyi ile ilgili anlamlı bir ilişki bulunamadı 
(p>0,05) (Tablo 1). 
 
 
Sonuç 
 
Annenin ruhsal durumu bebek beslenmesinde emzirme işlevi yanında süt içeriğini de 
etkilemektedir. Anne sütünde bulunan aminoasitlerdeki değişimin bebek sağlığı üzerine 
etkileri henüz bilinmemektedir. Konu ile ilgili geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç 
duyulmaktadır. 
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Tablo 1. Gruplara göre anne sütü aminoasit değerlerinin karşılaştırılması 
 
 
 
  Grup  Covariate p değerleri** 

    

PPD 
skoru<12 
(n=34)  
Ortalama 
[min-max] 

PPD 
skoru≥12 
(n=19) 
Ortalama 
[min-max] p* 

Anne 
Yaşı 

Doğum 
Haftası 

Bebek 
Yaşı 

 

Triptofa
n 

5,3 [1,0- 
15,4] 2,1 [0,6- 22,0] 0,01

3 0,340 0,757 0,174 

Tirozin 
15,1 [4,2- 
45,5] 

17,6 [4,7- 
314,6] 

0,29
8 - - - 

Fenilalan
in 

12,6 [2,6- 
165,2] 

18,9 [3,9- 
415,3] 

0,03
1 0,008 0,222 0,007 

Metionin 
5,2 [2,2- 
26,9] 

9,4 [3,2- 
102,9] 

0,01
6 0,006 0,095 0,006 
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Giriş ve Amaç 
 
Klasik homosistinüri; homosistein ve metabolitlerinin kan, idrar ve dokularda birikimi ile 
karakterize, nadir görülen kalıtsal bir metabolik hastalıktır. Sistatiyonin ß-sentaz eksikliğine 
bağlı olarak görülen bu hastalıkta; düşük sistein ve sistatyonin konsanstrasyonu, yüksek 
homosistein ve metionin düzeyi saptanmaktadır. Temel sistem tutulumları arasında göz 
(ektopia lentis, miyopi), iskelet sistemi (uzun boy, uzun ekstremiteler, skolyoz ve pektus 
eksavatum), vasküler sistem (tromboemboli) ve santral sinir sistemi (mental retardasyon, 
psikiyatrik bulgular, distoni, epilepsi) tutulumları bulunmaktadır (1). Klasik homosistinüride 
klinik olarak farklı tutulumlar olduğundan, bazı hastalar çocukluktan itibaren ciddi klinik 
bulgulara sahipken, bazı hastalar ise yetişkinlik dönemine kadar asemptomatik olabilir.  
Klasik homosistinüri tedavisinin amacı plazma homosistein düzeyini normal sınırlara yakın 
düzeyde tutmaktır. Klasik homosistinüri tedavisi, vitamin B6 yanıtlılığına göre sınıflandırılır. 
Tüm hastalar B6 yanıtlılığı açısından değerlendirilmelidir. Tedavide yanıtlı olan hastalara 
farmakolojik dozda B6 verilirken, yanıtsız hastalarda uygun beslenme tedavisine ile birlikte 
birlikte betain (trimetilglisin) verilmelidir (2). Metabolizma merkezleri tıbbi beslenme 
tedavileri üzerine farklı yaklaşımlar göstermektedir. Bazı merkezler gram proteine dayalı tıbbi 
beslenme tedavisi ile hastalarını takip ederken bazı merkezler ise besinlerin metionin içeriğine 
göre beslenme tedavilerini düzenlemektedir (3).  
 
Hastalığın prevelansının 1:344.000 olduğu düşünülmektedir (4). Ancak farklı prevalans 
çalışmaları bulunmaktadır. Ülkemizdeki insidansı bilinmemektedir.  
 
Bu çalışmada merkezimizden takipli klasik homosistinüri tanılı hastalarımızın klinik-
biyokimyasal bulgularının retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  
 
Gereç ve Yöntem  
 
Çalışmaya biyokimyasal/genetik olarak klasik homosistinüri tanısı alan ve düzenli takip 
altında olan tüm hastalar dahil edilmiştir. Hastaların cinsiyetleri, tanı yaşları, güncel yaşları, 
sistemik tutulumları, almakta olduğu tedaviler, moleküler analizleri kaydedilmiştir.  
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Bulgular  
 
Çalışmamıza dahil edilen 22 hastanın 12’si (%52) kız, 9’u (%42.9) erkekti. Hastaların 
ortalama yaşları 17.5 yıl iken, tanı yaşları 96 ay olduğu görüldü. Hastaların %68,1’inin 
moleküler analizi mevcuttu. Hastalarda görülen mutasyonlar Hastaların %33’ü B6 yanıtlıydı. 
Hastaların %85.7’sinde göz, %61.9’ünde nörolojik, %52.3’ünde kardiyovasküler, 
%33.3’ünde iskelet sistemi tutulum olduğu saptandı (Tablo1).  Bir hastamız, kardeşinin 
homosistinüri tanısının olması nedeniyle yenidoğan döneminde tanı aldı. İki hastamız ise 
semptomatik kardeşlerine tanı konulması sonrasında aile taraması ile asemptomatikken tanı 
aldılar. Bu üç hastanın izleminde homosistinüriye sekonder komplikasyon gelişmediği 
gözlendi. Son altı ay ortalama plazma homosistein değeri 60.37 µmol/l ve metionin değeri 
253.8 µmol/l olarak bulundu. Hastaların tamamı B6, B12 tedavisi almaktaydı. Hastaların 
%54.4’i betain, %50 si tıbbi beslenme tedavisi almaktaydı.  
 
Tablo1: Hastaların demografik bilgileri 
 
 
Tablo1. Demografik bilgiler ve organ tutulumu  
 Total (n=22) 
Cinsiyet  
                Erkek   9 
                Kadın  12 
Yaş  
                Tanı yaşı, ay (median, min-max) 96 (3-240) 
                Güncel yaş, yıl (median, min-max) 17.5 (7-37) 
B6 yanıtlılığı (%)  
                Yanıtlı 7 (33.3) 
                Yanıtsız  10 (47.6) 
                Bilinmiyor 4 (19) 
Organ tutulumu (%)  
                 Göz  18(85.7) 
                 Nörolojik  13 (61.9) 
                 Vasküler 11(52.3) 
                 İskelet 7(33.3) 

 
 
Tartışma ve Sonuç 
 
Klasik homosistinüri, ülkemizde yenidoğan tarama programı kapsamında olmadığı için 
hastalarımızın genel olarak yaşamın ilerleyen döneminde tanı aldığı saptanmıştır. Geç tanı 
almaları nedeniyle hastaların tedaviye uyumunda sıkıntılar olduğu tespit edilmiştir. 
Literatürde yenidoğan döneminde tanı alan ve tedaviye başlanan hastaların izlemlerinde 
komplikasyon gelişim sıklığının daha az olduğu görülmüştür (5). Çalışmamızda da aile 
taraması ile tanı alan asemptomatik hastaların tedavi altındaki izlemlerinde de hastalıktan 
daha az etkilendiği görülmüştür.  
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Hastaların semptomatik durumları değerledirildiğinde göz tutulumunun sıklığının 
literatürlerde görüldüğü gibi en sık başvuru nedeni olduğu saptanmıştır(6).  Hastalar geç 
dönemde lens dislokasyonu ile tarafımıza başvurdukları ve bu durumu tespit eden göz 
doktoru tarafından yönlendirildiği görülmüştür.  
 
Hastaların 15’ine genetik analiz yapılmış, farklı kombinasyonlarda homozigot yada birleşik 
heterozigot olarak daha önce tanımlanan p.L251P, p.K384N, p.G307S, p.I152M, p.G259S 
mutasyonları saptanmıştır (7,8). Klinik olarak saptanan mutasyonlar literatürdekilerle uyumlu 
olduğu tespit edilmiştir. Ancak p.A355V, p.A1A183Glu, p.V414F mutasyonları daha önce 
literatürde belirtilen mutasyonlar olmadığı, yeni mutasyonlar olduğu görülmüştür.  
Sonuç olarak, Homosistinüri hastalığının komplikasyonlarının engellenebilmesi için 
genişletilmiş yenidoğan taramasına alınması büyük önem taşımaktadır. Hastaların geniş 
yelpazede olan organ tutulumlarında görülebilecek semptomları, titizlikle sorgulandığında 
akla homosistinürinin gelmesi önemli olduğu görülmektedir.   
 
 
Anahtar kelimeler: Homosistinüri; B6 yanıtlılığı;  
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Giriş ve Amaç 
 
Kalıtsal metabolik hastalıklar, çoklu organ sistemlerini etkileyen hastalıklardır. Tedaviye 
yönelik olarak uygulanan çeşitli diyet tipleri mevcuttur. 
 
Glikojen depo hastalıklarında (GDH) enerji üretiminde glikojen kullanılamadığı için klinik 
bulgular görülmektedir. Hipoglisemi ile birlikte karaciğer hastalığı, inflamatuar bağırsak 
hastalığı ve obezite görülebilmektedir. Tedavide özellikle mısır nişastası gibi kompleks 
karbonhidrat içeren diyetler uygulanmaktadır. Uygulanan diyet sonucu gastrointestinal 
sistemde luminal pH  etkilenmektedir ve pH değişiklikleri de bağırsak mikrobiyotasını 
değiştirmektedir. Luminal pH  düştüğü durumlarda lif fermente eden bakteriler ve kısa zincirli 
yağ asitleri azalmaktadır. Bu durum GDH ve inflamatuar bağırsak hastalığının 
birlikteliğinden sorumludur. Yapılan çalışmalarda Actinobacteria, Proteobacteria  ve  
Escherchia/Shigella türlerinin arttığı, Euryarchaeota, Coprococcus, Blautia, Anaerostipes, 
Odoribacter ve Faecalibacterium türlerinin azaldığı gösterilmiştir. Bu değişiklikler diyetin 
bağırsakta disbiyozise yol açtığını desteklemiştir[1-3].  
 
Tedaviye yönelik özel diyet uygulanan bir diğer hastalık fenilketonüridir. Hastalara 
fenilalaninden kısıtlı diyet verilirken diğer yandan diyetin glisemik indeksinin yüksek olduğu 
görülmüştür ve bu durumun gastrointestinal mikrobiyotayı bozarak bağırsak-beyin aksını 
olumsuz etkilediği gösterilmiştir. Yapılan çalışmalarda fenilalaninden kısıtlı diyet uygulanan 
hastalarda Firmicutes türlerinin azaldığı gösterilmiştir [4, 5].   
 
Hiperlipidemi (HL) hastalarında yağdan kısıtlı diyet ve lipit düşürücü ilaçlar tedavide 
kullanılmaktadır. Gastrointestinal mikrobiyotanın aktif endokrin bir organ olarak kabul 
edildiği ve bu nedenle lipit metabolizmasında düzenleyici rol aldığı düşünülmektedir. Bu 
sebeple diyet ve ilaç tedavisine ek olarak mikrobiyotayı düzenleyici tedavilerin de gelecekte 
uygulanabileceği öne sürülmüştür [6].  
 
Çalışmamızda değerlendirilen bir diğer hastalık grubu organik asidemilerdir. Proteinden 
kısıtlı diyet uygulanan bu grupta gastrointestinal mikrobiyotayı inceleyen bir çalışma yoktur.  
Farklı diyet tiplerinin bağırsak mikrobiyotasını etkilediği bilinmektedir. Ancak literatür 
değerlendirildiğinde, kalıtsal metabolik  hastalıklarda uygulanan diyet grupları arasında 
karşılaştırmalı bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmada farklı metabolik diyetler uygulanan 
hastalık gruplarındaki mikrobiyotanın değerlendirilmesi ve diyet gruplarının mikrobiyota 
çeşitliliğinin tanımlanması amaçlanmıştır. 
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Gereç ve Yöntem 
 
Çalışmaya 3-18 yaş arasında organik asidemi (OA), fenilketonüri (PKU), glikojen depo tip 1 
(GSD1) ve hiperlipidemi (HL) tanısı ile izlenen ve tanı anından itibaren diyet tedavisi 
uygulanan hastalar katıldı. 50 adet gayta örneği incelendi. OA tanısı ile izlenen ve protein 
kısıtlı diyet uygulanan 8 hasta, GSD1 tanısı ile izlenen ve kompleks karbohidrattan zengin 
diyetle tedavi edilen 12 hasta, PKU tanısı ile izlenen ve fenilalanin kısıtlı diyet alan 11 hasta, 
HL tanısı ile izlenen ve yağdan kısıtlı diyet alan 8 hasta ve 11 sağlıklı kontrolden gayta 
örnekleri alındı. Gayta örnekleri DNA ekstraksiyonuna kadar -80 °C'de saklandı. 
Ekstraksiyonla elde edilen genetik materyallerden bakteriyel 16S ribozomal RNA (rRNA) 
geni hedef dizilemesi gerçekleştirildi.  
 
 
Bulgular  
 
Tüm gruplarda alfa çeşitlilik (tür sayısı) açısından fark saptanmadı. Beta çeşitlilik (tür 
çeşitliliği) açısından tüm gruplar arasında anlamlı farklılık mevcuttu. Filum düzeyinde, tüm 
çalışma gruplarında ve kontrol grubunda Firmicutes baskın olduğu gözlendi ancak çalışma 
gruplarında kontrol grubuna göre daha düşük düzeyde saptandı. Filum düzeyinde protein 
kısıtlı diyet alan organik asidemi hastalarında Firmicutes (%52.2), Bacteroidetes (%19.3), 
Proteobacteria (%15.2), Actinobacteria (%8.2), kontrol grubunda Firmicutes (%64.1), 
Bacteroidetes (%22.1), Actinobacteria (%8.1) ve Proteobacteria (%47) şeklinde 
sıralanmaktaydı. Filum düzeyinde fenilalanin içeren gıdalardan fakir diyet alan fenilketonüri 
hastalarında Firmicutes (%52.3), Bacteroidetes (%16.4), Proteobacteria (%14.6), 
Actinobacteria (%9.1) olarak saptandı. Yağdan fakir diyet alan hiperkolesterolemi 
hastalarında filum düzeyinde Firmicutes (%58.8), Bacteroidetes (%10.4), Proteobacteria 
(%8.8), Actinobacteria (%14.6) olarak saptandı. Çalışma grupları içerisinde en belirgin 
farklılık karbonhidrattan zengin diyet alan glikojen depo hastalarında özellikle filum 
düzeyinde Actinobacteria filumunda saptandı (%23.9). Bu grupta Firmicutes (%51.4), 
Bacteroidetes (%5.4), Proteobacteria (%16.8) olarak saptandı.  
 
Protein kısıtlı diyet alan organik asidemi hastaları ile sağlıklı kontrollerin LEfSe analizinde  
cins düzeyinde protein kısıtlı diyet alan organik asidemi hastaları grubunda; Providencia ve 
Castelloniella hakimiyeti gözlenirken, kontrol grubunda baskın cins olan Faecalibacterium 
ve Erysipelotrichaceae_Clostridium’du. Kontrol grubunda baskın türler başta 
Faecalibacterium prausnitzii olmak üzere, Clostridium hathewayi, Coprococcus cateniformis, 
Clostridium spiroforme idi. Protein kısıtlı diyet alan organik asidemi hasta grubunda ise tür 
düzeyinde, Providencia stuartii, Clostridium saccharogumia, Lactobacillus iners, 
Clostridium piliforme, Pseudoalteromonas piscicida, Acinetobacter lwofii, Castellaniella 
defragans ve Streptococus anginosus baskın saptandı.  
 
       Fenilalanin içeren gıdalardan fakir diyet alan fenilketonüri hastaları ile sağlıklı 
kontrollerin LEfSe analizinde cins düzeyinde fenilalanin içeren gıdalardan fakir diyet alan 
fenilketonüri hastaları grubunda Providencia hakimiyeti gözlenirken, kontrol grubunda baskın 
cins olan Faecalibacterium, Porphyromonas ve Bacillus’du. Kontrol grubunda baskın türler 
başta Faecalibacterium prausnitzii olmak üzere, Bifidobacterium bifidum, Porphyromonas 
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endodontalis, Bacteroides eggerthii, Bacillus thermoamylovorans idi. Fenilalanin içeren 
gıdalardan fakir diyet alan fenilketonüri hastaları ise tür düzeyinde Providencia stuartii 
baskın saptandı.  
 
       Karbohidrattan zengin diyet alan glikojen depo hastaları ile sağlıklı kontrollerin LEfSe 
analizinde cins düzeyinde Karbohidrattan zengin diyet alan glikojen depo hastaları grubunda 
Akkermansia, Pseudoalteromonas, Uruburella, Castellaniella hakimiyeti gözlenirken, kontrol 
grubunda baskın cins olan Faecalibacterium, Bacterioides, Gemmiger, Parabacteroides 
olarak saptandı. Kontrol grubunda baskın türler başta Faecalibacterium prausnitzii olmak 
üzere, Gemmiger formicilis, Bacteroides uniformis, Parabacteroides distasonis idi. 
Karbohidrattan zengin diyet alan glikojen depo hastalarında ise tür düzeyinde Akkermansia 
muciniphilia, Pseudoalteromonas porphyrae, Uruburuella suis, Pseudoalteromonas 
piscicida, Castellaniella defragans ve Streptococcus anginosus baskın saptandı.  
 
Yağdan fakir diyet alan hiperkolesterolemi hastaları ile sağlıklı kontrollerin LEfSe analizinde 
cins düzeyinde Yağdan fakir diyet alan hiperkolesterolemi hastaları order düzeyinde 
Burkholeriales baskınlığı dışında özellik saptanmadı. Kontrol grubunda baskın cins olan 
Rothia, baskın tür ise Rothia mucilaginosa olarak saptandı. Piscicida, Castellaniella 
defragans ve Streptococcus anginosus baskın saptandı. 
  
Tüm hasta gruplarında kontrol grubuna göre Faecalibacterium prausnitzii’nin azaldığı 
gözlemlendi.  
 
 
Tartışma  
 
Bu çalışmada farklı kalıtsal metabolik hastalıkların tedavisine yönelik diyet alan hastalarda 
gaita mikrobiyotası incelenmiştir. Çalışmamızda kalıtsal metabolik hastalıklar için uygulanan 
özel diyet tedavilerinin gaita mikrobitalarında disbiyozise yol açtığı saptanmıştır. Geçmişte bu 
konudaki veri kısıtlılığı nedeniyle çalışma sonuçlarımızın literatüre katkı yapacağını 
düşünmekteyiz. 
 
 F. prausnitzii, bağırsak mikrobiyotasının önemli üyelerindendir ve sıklıkla immün sistem 
üzerine olumlu etkileri ve anti-inflamatuar özelliklerinin olduğu da kabul edilmektedir. Bir 
çok çalışma, F. prausnitzii azalmasının gastrointestinal sistem inflamasyonunun 
mikrobiyolojik bir belirteci olarak kabul edilebileceğini gösterilmiştir. Çalışmamızda bağırsak 
mikrobiyota analizinde F. prausnitzii’ nin azaldığını saptadık. Bu durum diyetlere bağlı 
olarak gelişen disbiyozisin sebebi olabilir. Gelecekte daha geniş hasta gruplarında yapılacak 
çalışmalar, kalıtsal metabolik hastalara uygulanan özel diyetlerin gaita mikrobiotası 
üzerindeki etkisini daha iyi açıklayabilir. 
  
 
 
 
 
Sonuç 
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Tedaviye özel diyet uygulanan kalıtsal metabolik hastalık gruplarının mikrobiyota analizinde 
tüm gruplarda disbiyozis saptanmıştır. Disbiyozis, kalıtsal metabolik hastalıkların seyrine 
olumsuz etki edebilir ve hastalığın kontrolünü zorlaştırabilir. Bu nedenle kalıtsal metabolik 
hastalıkların tedavisinde disbiyozise yönelik tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesi hastalık 
prognozu için olumlu sonuçlar doğurabilir.  
 
1. Ozen, H., Glycogen storage diseases: new perspectives. World J Gastroenterol, 2007. 
13(18): p. 2541-53. 
 
2. Colonetti, K., et al., Hepatic glycogen storage diseases are associated to microbial 
dysbiosis. PLoS One, 2019. 14(4): p. e0214582. 
 
3. Khan, I., et al., Alteration of Gut Microbiota in Inflammatory Bowel Disease (IBD): 
Cause or Consequence? IBD Treatment Targeting the Gut Microbiome. Pathogens, 2019. 
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SS113 
Heterozigot Familyal Hiperkolesterolemi Ege Tıp Deneyimi 
H Yazıcı1, E Canda1, M Yoldaş Çelik1, F Erdem1, A Yuksel Yanbolu1, Y Atik Altınok1, Ayça 
Aykut2, Haluk Akın2, S Kalkan Uçar1, M Çoker1 

1.Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Metabolizma 
ve Beslenme Bilim dalı 
2.Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı 

 
Giriş – Amaç 
 
Familyal hiperkolesterolemi (FH) düşük dansiteli lipoprotein kolesterol artışı ile karakterize 
otozomal dominant kalıtımlı kalıtımsal hastalıktır. Düşük dansiteli liporotein reseptör (LDLR) 
veya apolipoprotein B (APOB) kodlayan genlerde fonksiyon kaybı veya proprotein konvertaz 
subtilisin/kexin tip 9 (PCSK9) kodlayan gende fonksiyon kazanımına neden olan mutasyonlar 
sorumludur. Erken yaş kardiyovaskuler  olay (KVO) sıklığında belirgin artışa sebep olması 
nedeniyle taranması, tanınması ve tedavi edilmesi hayati önem taşımaktadır.  
 
Gereç-Yöntem 
 
Ege Üniversitesi Metabolizma ve Beslenme Bilimdalı’ nda, Ocak 2009 – Ocak 2022 tarihleri 
arasında izlenmiş olan 85 olgu ile retrospektif çalışma gerçekleştirildi. Veriler Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Metabolizma Bilim Dalı arşivinde mevcut polklinik 
dosyalarından elde edildi. Çalışmaya FH’ den sorumlu genlerdede heterozigot mutasyonu 
bulunan ve en az bir kez lipit profili görülmüş olan olgular dahil edildi. Verilerin tanımlayıcı 
istatistiklerinde ortalama, standart sapma, medyan en düşük, en yüksek, frekans ve oran 
değerleri kullanılmıştır. Değişkenlerin dağılımı kolmogorov simirnov test ile ölçüldü. Nicel 
bağımsız verilerin analizinde bağımsız örneklem t test, mann-whitney u test kullanıldı. 
Bağımlı nicel verilerin analizinde wilcoxon testi kullanıldı. Nitel bağımsız verilerin analizinde 
ki-kare test, ki-kare test koşulları sağlanmadığında fischer test kullanıldı.  Analizlerde SPSS 
28.0 programı kullanılmıştır. 
 
Bulgular 
 
Olguların 36 (% 42,4) kız, 49 (%57,6) erkek idi. Hiperkolesteroleminin saptanma nedeni % 
37.9 hastada başka yakınma ile başvuru,  % 36.7’sında aile öyküsü ve % 25.2 rutin kontrol 
nedeniyle yapaılan tetkikdi. Ailede, hiperkolesterolemi öyküsü %91.8 ve 50 yaş altı KVO 
öyküsü %25.9 hastada saptandı. Tanı yaşı ortalama 94.8 ay (SDS ±49.4) ve ortanca tanı yaşı 
90 ay (min:12-max:209) olarak saptandı. Tanıda LDL değeri ortalama 238.5 mg/dl (SDS 
±53.5). Tüm olgularda izlem süresi ortalama 47.9 ay (SDS ±42.5) idi. Hedef organ 
değerlendirmesinde % 2 (2/77) göz bulgusu,% 10 (8/80) hepatosteatoz saptandı. Tüm hastalar 
düşük kolesterol diyet uygulandı.  
 
Çalışma grubunda 48 olguya (% 56.5) statin tedavisi başlandı. Statin tedavisi altında izlem 
süresi ortalama 33.6 ay (SDS ±33). Statin tedavisi alan grupta LDL’ de ortalama %49 (SDS ± 
%12) azalma saptandı. Statin tedavisi önerilen ve tedaviyi redden 11 hasta saptandı. İzlemde 
hiç bir olguda KVO gözlenmedi. Atorvastatin ve Pitavastatin kullanan gruplar arasında LDL 
değişim miktarı anlamlı (p > 0.05) farklılık göstermemiştir. Statin tedavisi altında  bir olguda 
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tedavinin 95. ayında ve bir başka olguda tedavinin 9. ayında kreatin kinaz yüksekliği 
saptandı. 
Olgularda moleküler çalışma ile 3 olguda APOB geninde mutasyon, diğer olgularda (% 97) 
LDLR geninde mutasyon saptandı. Daha önce bildirilmemiş 15 varyant saptandı. 
 
Sonuç 
 
Ailede hiperkolesterolemi öyküsüne rağmen tanı yaşı gecikmektedir. Statin tedavisi çocukluk 
çağında HeFH olgularında etkin bir tedavi seçeneğidir. Tedaviyi reddeden ve izlem ve 
tedaviye uyum açısından düzensiz olan hasta oranının yüksek olması ailelerin yetişkin yaşta 
ortaya  çıkabilecek olası komplikasyonlar konusunda daha çok bilgilendirilmeleri gerektiğini 
düşündürmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Familyal hiperkolesterolemi; çocukluk çağı; heterozigot; statin 
 
Keywords: Familial hypercholesterolemia; pediatric; heterozygous; statin 
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Giriş-Amaç 
 
 

Niemann Pick tip-C(NPC) hastalığı, OR kalıtılan, NPC1/NPC2 genlerindeki mutasyonların 
yol açtığı, hücre içi lipit trafiği bozukluğu nedeniyle görülen nadir bir lizozomal depo 
hastalığıdır. Hastalığın erken dönemleri neonatal kolestaz ve/veya hepatosplenomegaliyi 
içeren viseral bulgularla karakterizedir. Kolestaz bazen karaciğer yetmezliğine ilerleyebilir 
bazen de kendiliğinden düzelmektedir. Nörolojik tutulumun başladığı yaşa göre alt tiplere 
ayrılmaktadır. Nörolojik bulguları gelişim geriliği, nöroregresyon, dizartri, demans, spastisite, 
distoni, epilepsi, ataksi, katapleksi ve psikiyatrik sorunlardır. Çalışmamızda NPC 
hastalarımızın genotip-fenotip özelliklerinin sunulması amaçlandı. 
 
 

Gereç-Yöntem 
 
 

Çukurova Üniversitesi Çocuk Metabolizma Bilimdalı’nda takipli 31 NPC hastasının dosyaları 
gözden geçirildi.   
 

 
Bulgular 
 
 

 Hastaların 20’si kızdı. 22 olgunun anne-baba akrabalığı vardı. 20 olguda aile öyküsü 
pozitifti. Başvuru bulguları; karın şişliği (%45,2), nöroregresyon (%16,1), yenidoğan 
kolestazı (%16,1) ve psikiyatrik bulgular (%12,9%) idi. Bulgu başlama yaşı ortalama 
51,1±71,1 ay ve tanı alma yaşı 92,9±98,8 aydı. Nörolojik bulgunun ortaya çıkış yaşına göre 7 
olgu erken infantil, 12 olgu geç infantil, 6 olgu juvenil ve 3 olgu erişkin tipteydi. 2 olguda 
henüz nörolojik bulgu gözlenmemişti. Ortalama tanı süresi en fazla erişkin tip, en az ise 
nörolojik bulgu olmayan hastalardaydı. Ancak, aralarında anlamlı bir fark yoktu (p<0,05). 12 
hastada geçici yenidoğan kolestazı görülmüştü. 25 hastada splenomegali/hepatosplenomegali 
saptanmıştı. Vertikal bakış kısıtlılığı 26 hastada vardı. Bir hastaya hipersplenizme bağlı 
gastrointestinal kanama nedeniyle splenektomi yapılmıştı. Hastaların genetik analizleri tablo 
1’de özetlenmiştir. Son kontrolde beş hasta yatağa bağımlı, dört hasta yürüyemiyor, yedi 
hasta dengesiz yürüyor, dört hasta takipten çıkmış ve dokuz hasta nörolojik tutulumla 
kaybedilmişti. 
 

 
 
 
Tartışma-Sonuç 
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Klinik bulguların ve başlangıç yaşının perinatal dönemde nonimmün hidrops fetalisten, 
çocuklukta hepatosplenomegali ve bisitopeniye, erişkin dönemde belirgin viseral tutulum 
olmaksızın ilerleyici nörolojik bulgulara kadar değişmesi nedeniyle, NPC tanısının konulması 
ve geriye dönüşümsüz nörolojik bulgular ortaya çıkmadan tedavinin başlanılması oldukça zor 
olan bir kalıtsal metabolik hastalıktır. Özellikle yenidoğanın geçici kolestazı, organomegali ve 
sonrasında nöroregresyona eşlik eden vertikal bakış kısıtlılığı uyarıcı olmalıdır. Ancak, 
çalışmamızda da görüldüğü üzere NPC heterojen seyri ve farkındalığındaki yetersizlik 
nedeniyle tanı süreci geciken bir kalıtsal metabolik hastalıktır.  
 
 
Anahtar kelimeler: Niemann-Pick tip-C, yenidoğan kolestazı, nöroregresyon, 
hepatosplenomegali 
 

 
 
Key words: Niemann-Pick tip-C, neonatal cholestasis, neurological regression, 
hepatosplenomegaly 
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Tablo 1. Niemann Pick Tip-C Hastalarımızın Genetik Analizleri 
 
 
 

Patojenik Varyant Hasta sayısı 
p.T375P 7 
p.T777I 3 
g.35278T>A 2 
IVS3+6T>G 2 
p.C74Y 2 
p.P543L 2 
p.Tyr628Cys/p.G784R 2 
p.D898A 1 
p.G45* 1 
p.Glu118X 1 
p.K97X 1 
p.N169I/p.E742G 1 
p.PI20S 1 
p.Q991Rfs*15 1 
p.R1186H 1 
p.V1023I 1 
p.V744Sfs*27 1 
p.Y475*/IVS10+6T>A 1 
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Giriş ve Amaç 
 
Biotin, çeşitli metabolik yollarda birden fazla rolü olan, suda çözünen bir B-kompleks 
vitaminidir. Biotinin biyolojik ve antijenik aktivitesi üzerinde minimal bir etkiye sahip olması 
nedeniyle kompetitif ve immünoassay yöntemlerde ligand olarak kullanılmaktadır. Klinik 
biyokimyada ise bazı immünoassay yöntemlerde ölçüm sensitivitesini arttırmak için biotin-
streptavidin bağlama teknolojisi kullanılmaktadır. Bu bağlanma teknolojisinin yüksek 
sensitivite başta olmak üzere birçok avantajı varken endojen biyotin yüksekliğinden 
etkilenebilmektedirler. Ölçüm yapılan serum örneğinde yüksek dozda biotin bulunması birçok 
immünolojik test prosedürünün sonuçlarını etkileyebilmekte, sandviç immünoassay testlerde 
yanlış düşük sonuçlara ve kompetitif immünoassay testlerde yanlış yüksek sonuçlara yol 
açmaktadır. Bu çalışma, biotinidaz eksiliği tanılı hastalarda serum biotin seviyesinin 25-
hidroksi vitamin D (25-OHD), paratiroid hormon (PTH) ve tiroid stimülan hormon (TSH) 
testleri üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. 
 
Gereç ve Yöntem 
 
Bu prospektif çalışmaya, biotinidaz eksikliği tanısı konan 50 çocuk dahil edilmiştir. 
Hastaların medyan yaşı 14.5 [4.9–38] ay, 20’si (%40) kız hastadır. 50 tanılı hastadan 12 
(%24)’ünde tam, 38 (%76)’sında kısmi eksiklik olup hastaların hepsi 5 ile 20 mg arasında 
oral biotin tedavisi almaktadır. Hastaların serum 25-OHD, TSH, PTH ve biotin düzeyleri 
streptavidin kaplı manyetik parçacıklar (SMP) ile nötralizasyon öncesinde ve sonrasında 
olacak şekilde Roche Diagnostics, Beckman Coulter, HPLC, LC/MS-MS yöntemleri ile 
analiz edildi.  
 
Bulgular 
 
SMP ile nötralizasyon öncesinde ortalama serum biotin konsantrasyonu 175.2 (94.0-307.1) 
μg/L, sonrasında 0.9 [0.7–1.4] μg/L olarak bulundu. 25-OHD testinin Beckman Coulter, 
HPLC ve LC-MS/MS yöntemleriyle nötralizasyondan önce ve sonra yapılan analizlerinde 
anlamlı bir fark bulunamazken Roche yöntemiyle nötralizasyondan sonra medyan 25-OHD 
seviyesinin 90.2 (35.9–105.3) ng/mL'den 29.1 (22.6–37.6) ng/mL'ye düştüğü görüldü 
(p<0.0001) (Tablo1). Beckman yöntemi kullanılarak yapılan PTH testinin analizinde SMP ile 
nötralizasyondan sonra anlamlı bir fark bulunmazken, Roche yöntemiyle yapılan analizlerde 
medyan PTH seviyelerinin 7.8 (1.6–21.6) pg/mL'den 28.2 (22.5–41.9) pg/mL'ye yükseldiği 
tespit edildi (p<0.0001). Roche yöntemiyle yapılan analizlerde medyan TSH  seviyelerinde 
SMP nötralizasyondan sonra anlamlı bir artış olduğu tespit edilirken (2.36 mIU/L'den 2.74 
mIU/L'ye, p<0,0001), Beckman yöntemi kullanılarak yapılan analizde anlamlı bir fark 
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bulunamadı. Roche yöntemiyle yapılan 25-OHD ve PTH testlerinde interferans gelişen serum 
biotin eşik değeri sırasıyla 51.4μg/L ve 62.9μg/L olarak belirlendi.  
 
Tartışma ve Sonuç 
 
Sistematik çalışmaların ve bildirilen vakaların az olması nedeniyle, biyotin tedavisiyle 25-
OHD, PTH ve TSH testlerinin interferansı arasındaki ilişki hakkında çok az şey 
bilinmektedir. D vitamini eksikliği ve yetersizliği, dünya çapında 1 milyardan fazla çocuğu ve 
yetişkini etkileyen küresel bir sağlık sorunudur. Ülkemizde Mayıs 2005'te “D vitamini 
eksikliği önleme ve kontrol programı” başlatılmış olup 10 yıl içerisinde 3 yaşın altındaki 
çocuklarda raşitizm prevalansını %6'dan %0.1'e indirmiştir. Kompetitif immünoassaylerde 
biotin müdahalesiyle 25-OHD analitlerinin hatalı olarak yüksek seviyelerinin ölçülmesine yol 
açmaktadır. Bu nedenle, 25-OHD'de biotin interferansı konusunda farkındalığın artırılmasını 
vurgulamak dünya çapında farklı bir öneme sahip olacaktır.  
 
Bu prospektif çalışmada, çocuklarda farmakolojik dozlarda kullanılan ekzojen biyotinin 25-
OHD, PTH ve TSH düzeylerinin üzerindeki potansiyel etkisini farklı teknikler kullanılarak 
araştırmak amaçlanmıştır. Bilindiği kadarıyla, mevcut çalışma bugüne kadar yapılmış en 
geniş  hasta popülasyonu olan ve çocuklarda serum biotin seviyeleri ile plazma 25-OHD, 
PTH ve TSH seviyeleri arasındaki ilişkiyi sistematik olarak değerlendiren ilk çalışmadır. 
Çalışmanın bulgularına bakıldığında, yüksek serum biotin konsantrasyonunda Roche 
yöntemiyle PTH, 25-OHD ve TSH test sonuçlarının  yüksek biotin konsantrasyonlarından 
etkilendiği ve yanlış klinik tanı riskine yol açabileceği bulundu. Ayrıca bu interferansların 
SMP nötralizasyonuyla anlamlı bir şekilde düzeltilebileceği de gösterildi.  
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Tablo 1. 25-OHD düzeylerinin Beckman Coulter, Roche, LC-MS ve HPLC yöntemleriyle biotin nötralizasyonu öncesi ve 
sonrası analizi 

 

 
Serum 25-OHD düzeyi  

medyan [%25-75], (ng/mL) p 
BN Öncesi BN Sonrası 

Beckman Coulter 26.2 [20.0-36.5] 26.5 [19.3-35.0 0.477 
Roche 90.2 [35.9-105.3] 29.1 [22.6-37.6] <0.0001 
LC-MS 27.1 [21.3-39.4] 27.7 [18.3-42.1] 0.858 
HPLC 27.1 [215-37.7] 28.8 [21.3-39.4] 0.496 

 

BN: Biotin nötralizasyonu, 25-OHD: 25-hidroksi Vitamin D 
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Giriş ve Amaç 
 
Fenilketonüri (FKÜ) fenilalanin hidroksilaz enzim yetersizliği sonucunda oluşan, kanda 
fenilalanin (Phe) seviyelerinin yükseldiği, PAH genindeki mutasyonların neden olduğu, 
doğuştan kalıtsal metabolik hastalıklardandır [1]. PAH geni üzerinde 1180’den fazla biallelik 
varyasyon tanımlanmıştır [2]. Hiperfenilalaninemik hastaların fenotiplerinin tahmini, hasta 
seyrinin veya diyet, ilaç tedavisinin erken başlanılmasında avantajı olabilir. Genotip ve 
fenotip ilişkisi ile ilgili çok sayıda çalışma olmakla beraber genotipin fenotipi tahmini ile ilgili 
çalışma 1998’de Guldberg ve ark. tarafından detaylı olarak ele alınmıştır [3]. İlerleyen 
yıllarda Garbade ve ark. daha geniş vaka sayısı ile benzer çalışma yapmıştır [4]. Amacımız 
ünitemizde takip ettiğimiz hastaların PAH geninin farklı allelik varyantlarının fenotip ile 
ilişkisini incelemektir. 
 
Gereç ve Yöntem 
 
Çalışmamız için; 2013 ve 2022 yılları arasında FKÜ ve hiperfenilalaninemi (HPA) ile takip 
ettiğimiz hastaların tıbbi kayıtları incelenerek, 248 hastanın cinsiyet, tanı anındaki fenilalanin 
seviyesi, tanı yaşı ve PAH gen mutasyon sonuçları kaydedildi. Atipik FKÜ ve mutasyon 
bilgisi olmayanlar çalışmadan çıkarıldı. Çalışmaya alınan 162 hastanın tanı anındaki 
fenilalanin değerlerine göre fenotipleri klasik PKU (cPKU; Phe= 1200 µmol/l), hafif PKU 
(mPKU; Phe= 600-1200 µmol/l) ve HPA (Phe= 120-600 µmol/l) olarak sınıflandırıldı [4]. 
Kan Phe seviyeleri HPLC yöntemi ile HPLC Analyzer cihazı kullanılarak (Zivak Teknoloji 
San.Tic.LTD) ölçüldü. Hastalardan alınan örneklerden elde edilen DNA materyaline, spesifik 
primerler ile PCR yapıldı, elde edilen PCR ürünü ABI 3500 DNA Sequencer cihazında dizi 
analizi uygulanarak değerlendirildi. Hastaların genotipik bulgularının fenotip üzerindeki 
etkisini ortaya çıkarmak için, allelerin BIOPKUdb' deki 
(http://www.biopku.org/home/pah.asp) APV (allelik fenotip değeri) değerleri (0=cPKU; 
5=mPKU; 10=HPA) baz alınarak genotipik fenotip değeri (GPV) hesaplandı ve cPKU, 
mPKU ve HPA olarak yeniden gruplandırıldı [4]. GPV hesaplanırken her iki allelelin APV 
değerlerine bakılarak maksimum APV değeri olana göre nihai sonuç belirlendi [4,5]. Tek 
allele sahip bireyler GPV hesaplamasına dahil edilmedi. Ayrıca FKÜ olanlar BH4 cevaplarına 
göre gruplandırılarak incelendi. Kategorik verilerin karşılaştırmalarında Pearson χ2 analizi 
kullanıldı. Kimyasal sınıflama(referans) ile APV sınıflama arasındaki uyum Kappa istatistiği 
ile değerlendirildi. Dengeli doğruluk oranı, duyarlılık, seçicilik, pozitif kestirim ve negatif  
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kestirim değerleri Caret kütüphanesi kullanılarak hesaplandı. Verilerin analizi R 4.1.3 
(www.r-project.org) yazılımında gerçekleştirildi. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul 
edildi. 
 
 
 
Bulgular 
 

Çalışmamızda BIOPKUdb’de yer almayan 9 varyant da (c.168+19T>C, c.504G>A, 
c.1065+97G>A, c.510-1G>A, c.592G>A (p.Val177Met), c.305T>C (p.İle102Thr), c.350C>T 
(p.Thr117Ile), c.125A>G (p.Lys42İle), c.115T>C (p.Phe39Leu))  dahil olmak üzere 59 çeşit 
varyant tespit edildi (Şekil 1,2) (Tablo 1). Her iki allelde de c.1066-11G>A varyantı sık 
görüldü (%19,8 ve %18,5). 
 
 
 
 
 

 
 
 
Şekil 1: Çalışma grubunun allelik varyantlarının sıklığı, birinci allel 
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Şekil 2: Çalışma grubunun allelik varyantlarının sıklığı, ikinci allel 
 
Tablo 1: BIOPKUdb’de yer almayan allelik varyantlar ve fenotipleri 
 
Birey  1.allel 2.allel Kimyasal fenotipik 

sınıfı 
n1 c.168+19T>C* c.504G>A* cPKU 
n2 c.168+19T>C* c.168+19T>C* cPKU 
n3 c.1065+97G>A* c.473G>Aa mPKU 
n4 c.1065+97G>A* c.473G>Aa cPKU 
n5 c.510-1G>A* c.592G>A (p.Val177Met)* HPA 
n6 c.305T>C (p.Ile102Thr)* c.1066-11G>Aa mPKU 
n7 c.350C>T (p.Thr1730Ile)* c.353-1G>Aa HPA 
n8 c.350C>T (p.Thr1730Ile)* c.353-1G>Aa mPKU 
n9 c.125A>G (p.Lys42Ile)* c.754C>T (p.Arg252Trp)a HPA 
n10 c.115T>C (p.Phe39Leu)* c.1066-11G>Aa cPKU 

 
 
*Yeni allelik varyant, a GPV’ye göre sınıfı; cPKU 
 
 
Her iki sınıflamada da HPA en belirgin gruptu (fenotip için %41,3, genotip için %49,2) 
(Tablo2). 
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Tablo 2: Çalışma grubunun genel özellikleri 
 
Cinsiyet   n (%) 
Kız  116 (47.5) 
Erkek  128 (52.5) 
Tanı yaşı (gün) 17.5 (12.75-23) * 
Kimyasal fenotipe göre sınıf 
cPKU 50 (20.5) 
mPKU 74 (30.3) 
HPA 120 (49.2) 
GPV’ye göre genotipik sınıf 
cPKU 55 (38.5) 
mPKU 29 (20.3) 
HPA 59 (41.3) 
BH4 
Yanıtsız  83 (52.2) 
Yanıtlı                            76 (47.8) 
*medyan (çeyrekler arası aralık) BH4; tetrahidrobiopterin, cPKU; klasik fenilketonüri, GPV; genotipik 
fenotip değeri, HPA; hiperfenilalaninemi, mPKU; hafif fenilketonüri  
 
 

Kimyasal fenotipe göre sınıflandırma ile GPV'ye göre sınıflandırma arasında zayıf fakat 
istatistiksel olarak anlamlı bir uyum gözlemlendi (kappa istatistiği=0.387, p<0.01, doğruluk 
oranı=0.594) (Tablo 3,4). cPKU gruplarında BH4 yanıtsızlığı daha yüksekti (kimyasal 
fenotipe göre %48, GPV’ye göre %72). 
 
 
Tablo 3: Kimyasal fenotipik sınıflama ile GPV sınıflamanın uyum sonuçları 
 
 Kimyasal Fenotipe Göre Sınıf  

cPKU mPKU HPA Toplam  
GPV’ye göre Sınıf     
cPKU 26(92.9) 24(51.1) 5(7.4) 55(38.5) 
mPKU 1(3.6) 12(25.5) 16(23.5) 29(20.3) 
HPA 1(3.6) 11(23.4) 47(69.1) 59(41.3) 
Toplam  28(100.0) 47(100.0) 68(100.0) 143(100.0) 
Dengeli doğruluk oranı 0.838 0.539 0.766  
Duyarlılık  0.929 0.255 0.691  
Seçicilik  0.748 0.823 0.840  
Pozitif kestirim değeri 0.472 0.414 0.797  
Negatif kestirim değeri  0.977 0.693 0.750  
Doğruluk oranı 0.594  
Kappa  0.387  
p değeri <0.001  

Veriler n(%) olarak ifade edilmiştir. cPKU; klasik fenilketonüri, GPV; genotipik fenotip değeri, HPA; 
hiperfenilalaninemi, mPKU; hafif fenilketonüri 
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Tablo 4: Kimyasal fenotipik sınıflamaya göre değişkenlerin karşılaştırılması 
 
 Kimyasal Fenotipe Göre 

Sınıflama Toplam p 
cPKU mPKU HPA 

Cinsiyet       
Kız  21(42.0) 32(43.2) 63(52.5) 116(47.5) 0.309 Erkek  29(58.0) 42(56.8) 57(47.5) 128(52.5) 
GPV’ye göre grup      
cPKU 26(78.8) 24(42.1) 5(6.9) 55(34.0) 

<0.001 mPKU 1(3.0) 12(21.1) 16(22.2) 29(17.9) 
HPA 1(3.0) 11(19.3) 47(65.3) 59(36.4) 
Bilinmeyen 5(15.2) 10(17.5) 4(5.6) 19(11.7) 

Veriler n(%) olarak ifade edilmiştir. cPKU; klasik fenilketonüri, GPV; genotipik fenotip değeri, HPA; 
hiperfenilalaninemi, mPKU; hafif fenilketonüri 
 
 
Tartışma ve Sonuç 
 
Çalışmamızda hastaların genotipik verilerinin fenotip ile ilişkisini ve bu amaçla yapılacak 
olan sınıflandırmanın doğruluğunu inceledik. Hastaların kan Phe seviyelerine göre yapılan 
fenotipik sınıflandırma ile genetik mutasyon sonucuna göre allellerin APV değerleri 
kullanılarak hesaplanan GPV üzerinden yapılan genotipik sınıflandırma arasında anlamlı bir 
uyum olduğunu saptadık. Öte yandan benzer allelik kombinasyona sahip bireylerin farklı 
fenotiplere sahip olmasında epigenetik faktörlerin (örn., DNA metilasyonu) ve protein 
stabilitesinde (örn. şaperonlar ve proteolitik enzimler) yer alan gen ürünleri ve ayrıca 
interallelik tamamlamanın da (pozitif veya negatif) etkili olduğu göz ardı edilmemelidir. 
Tek bir metabolik merkezden elde edilen veriler ile yaptığımız çalışmamızla çeşitli PAH 
varyantları arasındaki genotipik ve fenotipik ilişkinin daha iyi anlaşılmasını sağlamayı 
amaçladık. Böylelikle daha iyi genetik danışmanlığın verilmesine, genotipten fenotipik 
tahmin yürütülmesine de katkıda bulunulması çalışmanın diğer faydalarındandır. Bunları 
sağlamak için daha fazla sayıda olgu ile yapılan benzer çalışmalara ihtiyaç vardır. Ayrıca 
makine öğrenmesi metotları(yapay zekâ) kullanılarak yapılacak olan çok daha fazla sayıda 
vakanın olduğu, çok merkezli çalışmalar sayesinde hastaların mutasyon sonuçları üzerinden 
fenotip tahmininin yapılacağı çalışmalara da ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz. 
 
 
Anahtar kelimeler: Fenilketonüri; fenotip; genotip; hiperfenilalaninemi; makine öğrenmesi 
 
 
Kaynakça 
 

1. Blau, N., van Spronsen, F. J., & Levy, H. L. (2010). Phenylketonuria. Lancet 
(London,              England), 376(9750), 1417–1427. https://doi.org/10.1016/S0140-
6736(10)60961-0 
 

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)60961-0
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)60961-0


 
 

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi / 28 Mayıs - 01 Haziran 2022 
88 

 

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi / 28 Mayıs - 01 Haziran 2022 
88 

 
 
 

2. Hillert, A., Anikster, Y., Belanger-Quintana, A., Burlina, A., Burton, B. K., Carducci, 
C., Chiesa, A. E., Christodoulou, J., Đorđević, M., Desviat, L. R., Eliyahu, A., Evers, 
R., Fajkusova, L., Feillet, F., Bonfim-Freitas, P. E., Giżewska, M., Gundorova, P., 
Karall, D., Kneller, K., Kutsev, S. I., … Blau, N. (2020). The Genetic Landscape and 
Epidemiology of Phenylketonuria. American journal of human genetics, 107(2), 234–
250. https://doi.org/10.1016/j.ajhg.2020.06.006 

 
3. Guldberg, P., Rey, F., Zschocke, J., Romano, V., François, B., Michiels, L., Ullrich, 

K., Hoffmann, G. F., Burgard, P., Schmidt, H., Meli, C., Riva, E., Dianzani, I., 
Ponzone, A., Rey, J., & Güttler, F. (1998). A European multicenter study of 
phenylalanine hydroxylase deficiency: classification of 105 mutations and a general 
system for genotype-based prediction of metabolic phenotype. American journal of 
human genetics, 63(1), 71–79. https://doi.org/10.1086/301920 

 
4. Garbade, S. F., Shen, N., Himmelreich, N., Haas, D., Trefz, F. K., Hoffmann, G. F., 

Burgard      P., & Blau, N. (2019). Allelic phenotype values: a model for genotype-
based phenotype prediction in phenylketonuria. Genetics in medicine: official journal 
of the American College of Medical Genetics, 21(3), 580–590. 
https://doi.org/10.1038/s41436-018-0081-x 

 
5. Tao, Y., Han, D., Shen, H., & Li, X. (2021). Spectrum of PAH gene mutations and 

genotype-phenotype correlation in patients with phenylalanine hydroxylase 
deficiency from Shanxi province. Brain & development, 43(2), 220–229. 
https://doi.org/10.1016/j.braindev.2020.08.012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://doi.org/10.1016/j.ajhg.2020.06.006
https://doi.org/10.1038/s41436-018-0081-x


 
 

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi / 28 Mayıs - 01 Haziran 2022 
89 

 

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi / 28 Mayıs - 01 Haziran 2022 
89 

 
 
 

SS130 
E MPS Hastalarında Karpal Tünel Sendromu Tanısında Elektrofizyolojik Çalışmaya 
Alternatif: Bilek Ultrasonografisi 
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4.Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Radyoloji Bilim Dalı 

 
Giriş ve Amaç 
 
Karpal tünel sendromu (KTS), mukopolisakkaridoz (MPS) hastalarında sıkça görülen bir 
komplikasyondur. MPS hastalarının çoğunda mental etkilenim olması nedeniyle semptom 
sorgulamasıyla KTS’den şüphe edilmesi oldukça zordur. Bu sebeple MPS hastalarının düzenli 
olarak elektrofizyolojik çalışmalar ile KTS açısından takibi önerilmektedir. Non-invaziv ve 
daha kolay bir inceleme yöntemi olan ultrasonografi, KTS tanısı için alternatif bir tanı aracı 
olarak erişkinlerde araştırılmaya başlanmıştır (Tai vd., 2012). Bu araştırmada da MPS 
hastalarının, KTS tanısında altın standart olan EMG bulgularıyla bilek ultrasonografisi 
bulgularının karşılaştırılması hedeflenmiştir.   
  
Gereç ve Yöntem 
 
Hastaların sosyodemografik özellikleri, klinik bulguları, KTS açısından semptomları ve 
tedavileri sorgulandı. Yaş ve cinsiyet oranları benzer sağlıklı kontroller araştırmaya dahil 
edildi.  Elektrofizyolojik çalışma ile medyan sinirlerin duyusal sinir aksiyon potansiyelleri 
(SNAP) ve bileşik kas aksiyon potansiyelleri (CMAP) distal latans, tepe bazal genliği, sinir 
iletim hızı ölçümleri alındı. Veriler yaş uyumlu referans değerlerine göre yorumlanarak KTS 
tanıları oluşturuldu. Ultrasonografi (USG) ile medyan sinirin ekojenitesi, vaskülaritesi, 
aksiyel planda alan ölçümleri değerlendirildi. Elektrofizyoloji ve USG verileri karşılaştırıldı.  
 
Bulgular 
 
Araştırmaya 27 MPS, 19 sağlıklı kontrol dahil edildi. MPS’lerin %37’si Tip 4 %37’si Tip 
6’ydı. MPS hastalarının %77,8’inin iskelet, %59,3’ünün göz, %59,3’ünün kardiyak, 
%18,5’unun pulmoner tutulumu mevcuttu. MPS hastalarının (n=27) 54 bileğinin 30’unda 
(%55,6) EMG bulguları ile KTS saptandı. KTS saptanan bileklerin %33,3’ünde hafif dereceli, 
%30’unda orta dereceli KTS tanımlandı. KTS saptanan MPS hastalarının en sık şikâyeti, ağrı 
(%30) olup KTS saptanmayanlara göre anlamlı olarak yüksekti (p=0.037). Gece uyanma, elde 
ve parmaklarda his kaybı, karıncalanma, şişme hissi, sallama ihtiyacı, uyuşma şikayetleri 
açısından iki grup arasında anlamlı fark yoktu. İki grup arasında fizik muayenede tenar atrofi, 
Hoffmann Tinel testi açısından da anlamlı fark saptanmadı (Tablo 1). Ultrasonografik 
incelemeye göre KTS olan bileklerin ve ön kolların medyan sinir transversal kesit alanı (CSA 
inlet, CSA forearm) ve bilek/ön kol kesit alanı (WFR) KTS olmayan bileklere göre anlamlı 
olarak daha yüksekti (sırayla p<0,001, 0.002 ve 0,001) (Tablo 2). Bilek ultrasonografisinde 
WFR cut-off değeri 1,29 ve üzeri %66,7 sensitivite ve %63,2 spesifite ile KTS tanısıyla 
uyumlu olarak saptandı (ROC analizi p<0,001) (Tablo 3).  
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Tablo 1.  KTS saptanan ve saptanmayan MPS’li hasta bileklerinin semptom ve fizik muayene 
bulguları 
 

 KTS olan MPS 
bilekleri n=30 
n (%) 

KTS olmayan MPS 
bilekleri n=20 
n (%) 

p 

Ağrı 9 (30) 1 (5) 0.037* 
Gece uyanma 4 (13.3) 0 (0) 0.140* 
His kaybı 6 (20) 0 (0) 0.069* 
Karıncalanma 8 (26.7) 4 (20) 0.740* 
Şişme hissi 4 (13.3) 0 (0) 0.140* 
Sallama ihtiyacı 7 (23.3) 1 (5) 0.123* 
Uyuşma  8 (26.7) 6 (30) 0.797 
En az bir semptom varlığı  13 (43.3) 9 (45) 0.907 
Tenar atrofi  10 (33.3) 2 (10) 0.091* 
Hoffmann Tinnel 0 (0) 2 (10) 0.155* 

 
*Fisher test kullanılmıştır. 
 
Tablo 2. KTS saptanan ve saptanmayan bileklerin ultrasonografik bulgular ile 
karşılaştırılması 
 

 KTS saptanan bilekler 
 
 
(KTS saptanan MPS’li hasta 
bilekleri) 
n=30 

KTS saptanmayan bilekler 
 
(KTS saptanmayan MPS’li 
hasta bilekleri + KTS 
saptanmayan sağlıklı bilekleri) 
n=57 
 

p 

CSA inlet  
median  
(25-75p) 

 
0.08 
(0.06-0.10) 

 
0.05 
(0.04-0.06) 

<0.001 

CSA forearm 
median  
(25-75p) 

 
0.05 
(0.047-0.072) 

 
0.04 
(0.03-0.06) 

0.002 

WFR 
median  
(25-75p) 

 
1.45 
(1.07-1.77) 

 
1.20 
(1-1.33) 

0.001 

RDUS  
n (%) 

 
3 (10) 

 
0 (0) 

0.038* 

 
*Fisher test kullanılmıştır.  
Tablo 3. KTS saptanan ve saptanmayan bileklerin WFR değerinin karşılaştırılması 
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 EMG’de KTS 
saptanmayan bilekler  
n=30 
 
n(%) 

EMG’de KTS saptanmayan 
bilekler 
n=57 
 
n(%) 

p 
 
 
 

WFR 1.29 ve üzeri 20 (66.7) 21 (36.8) 0.008 
WFR <1.29 10 (33.3) 36 (63.2) 

 
Tartışma 
 

Karpal tünel sendromu tanısında EMG’ye alternatif olarak bilek ultrasonografisinin 
kullanılması konusunda kısıtlı sayıda araştırma bulunmaktadır (Fowler vd., 2011) (Bäumer 
vd., 2016) (Bocsa vd., 2016). MPS hastalarında ultrasonografide, WFR ölçümü KTS’yi 
saptama açısından anlamlı bir parametre olabilir 
 
Sonuç 
 

Parmaklarda uyuşma, karıncalanma, his kaybı gibi KTS semptomlarını net tarif edemeyen 
pediatrik yaş dönemi ve mental etkilenimli hastalarda tanı için EMG’ye alternatif, 
ultrasonografi gibi non-invaziv ve uygulama süresi kısa tanı araçlarının ortaya koyulması 
büyük önem taşımaktadır. 
 
Anahtar kelimeler: mukopolisakkaridoz; karpal tünel sendromu; elektrofizyolojik çalışma; 
ultrasonografi 
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SS144 
HİPERTRİGLİSERİDEMİ İZLEMİNDE APO-CII EKSİKLİĞİ 
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Giriş ve Amaç 
 
Ailesel hipertrigliseridemiler LPL enzim eksikliği veya APO CII eksikliğine bağlı ortaya 
çıkar. Lipoprotein lipaz(LPL) enzimi, trigliserid metabolizmasında anahtar role sahip bir 
lipolitik enzimdir. Apolipoprotein C-II (APO C-II), lipoprotein lipaz enzimini aktive eden bir 
kofaktördür. ApoC-II varlığında LPL enzimi, şilomikronlardan ve çok düşük yoğunluklu 
lipoproteinlerden trigliseridlerin hidrolizini sağlar1. APO CII eksikliği, otozomal resesif 
kalıtımlı ailesel hipertrigliserideminin nadir bir nedenidir. Klinik olarak heterojenite söz 
konusudur. Bebeklik ve çocukluk döneminde; karın ağrısı, kusma, büyüme geriliği, 
hepatosplenomegali, ksantomlar, lipemi retinalis, hayatı tehdit eden akut pankreatit atağı gibi 
klinik bulgular ile belirti verir. Yetişkin dönemde hepatosplenomegali, erüptif ksantomlar, 
pankreatit beklenen bulgular arasındadır. Laboratuvarında ağır  hipertrigliseridemi(500-
10.000 mg/dL) görülür2. Tedavide amaç düşük yağlı bir diyet ile hastaları kardiyovasküler 
hastalık, pankreatit, hepatosteatoz gibi komplikasyonlardan korumaktır. Doğrudan portal 
sisteme emilen ve karaciğere taşınması için şilomikron gerektirmeyen orta zincirli trigliserid 
ve omega 3 desteği verilebilir. Lipit düşürücü ajanlar kullanılabilir. Fibrik asit 
türevleri(fenofibrat), nikotinik asit tedavide verilebilir. Fakat özellikle pediatrik yaş grubunda 
deneyim kısıtlıdır. Diyete ve medikal tedaviye rağmen hipertrigliseridemiye yanıt güç olabilir. 
Literatürde pankreatit atağı gelişen hastalarda terapotik amaçlı taze donmuş plazma 
denenmiştir3. Taze donmuş plazma, içeriğindeki eksojen APO-CII nedeniyle hastaların 
trigliserid düzeylerini azaltarak pankreatit atağını stabilize edebilir. Çalışmamızda APO-CII 
eksikliği tanısı ile izlenen olguların demografik, klinik, laboratuvar özelliklerini ve taze 
donmuş plazma tedavisinin profilaktik uygulanan bir olgunun sonuçlarını paylaşmayı 
amaçladık. 
  
Gereç ve Yöntem 
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik 
Metabolizma ve Beslenme Bilim Dalı’nda 2002-2022 yılları arasında APO-CII eksikliği 
tanısıyla izlenen hastaların dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Hastaların demografik 
verileri(tanı yaşı, cinsyet, aile öyküsü, ebeveyn akrabalığı), fizik muayene bulguları, göz 
muayene bulguları, trigliserid düzeyleri, batın ultrasonografi, EKO sonuçları, pankreatit 
öyküsü, APOC2 mutasyon sonuçları, aldığı tedavi(diyet, medikal) ele alındı.  
 
Bulgular 
 
Çalışmaya 8 farklı aileden 12 hasta ( 4 erkek, 8 kız )  dahil edildi. Hastaların başvuru median 
yaşı 60 gün( 13 gün – 10 yaş ) idi. 11 (%91.6) hastada anne baba arasında akrabalık öyküsü 
vardı. Başvuruda  lipemik serum (%41.6), pankreatit (%33.3), kusma (%16.6), karın ağrısı 
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(%8.3) bulguları saptandı, trigliserid değeri ortanca 4341 mg/dL bulundu ( 1277 – 14110 
mg/dL ). Hastaların güncel yaş ortalaması 12.8 yıl idi ( 3.1 – 25.5 yaş ). Yedi (%58.3) hastada 
pankreatit öyküsü vardı. Tüm hastalarda APOC2 geninde homozigot mutasyon saptandı. En 
sık görülen varyantlar IVS2+6T>G (%58.3), IVS2+1G>C (%33.3) ve IVS1+6T>C (%8.3) idi. 
Hastaların son değerlendirmelerinde; fizik muayenede bir hastada lipom, iki (%16.6) hastada 
lipemia retinalis kaydedildi. Üç hastada büyüme geriliği vardı, hastaların hiçbirinde 
organomegali yoktu. Altı (%50) hastanın batın ultrasonografide hepatosteatoz vardı. Tedavide 
tüm hastalara lipid kısıtlı diyet, orta zincirli trigliserid ( MCT ) ve omega 3 tedavisi 
uygulandı, 7 ( %58.3 ) hastaya ek olarak fenofibrat tedavisi verildi. Fenofibrat tedavisi 2 
hastada ( 11.5 ve 11.9 yaş ) rabdomyoliz nedeniyle, 1 hastada ( 10 yaş )  kolelitiyazis  
nedeniyle kesildi. İzlemde tekrarlayan pankreatit atakları geçiren kız hasta, semptomatik 
dönemde taze donmuş plazma ile tedavi edildi. Ancak kötü metabolik kontrol nedeniyle, 10 
yaşında iken haftada 1 gün profilaktik taze donmuş plazma tedavisi uygulandı. Tedavi öncesi 
7 yıllık izlemde trigliserid düzeyi ortanca 1923 mg/dL olan hastanın, 3 aylık profilaksi sonrası 
değeri 1667 mg/dL olarak saptandı.   
  
Tartışma ve Sonuç 
 
Apo CII eksikliği ender görülen bir hipertrigliseridemi nedeni olup daha önce literatürde 
40’dan az vaka bildirilmiştir1, 4-6.  Hastalar genellikle çocukluk döneminde, nadiren de 
adolesan ve erişkin dönemde bulgu vermektedir. Çalışmamamızda olguların çoğunluğu ilk bir 
yaşta başvurmuştur. Ayrıca 17 günlükken lipemik serum ile başvuran olgu literatürdeki en 
genç APO CII eksikliği olgusudur.  APO CII eksikliği olgularında lipemik serum, 
hepatosplenomegali, ksantom, pankreatit atağı genellikle ilk bulgular arasındadır ve 
hastalarda APO CII  trigliserid değerleri 1000 mg/dL üzeridir. Çalışmamızda hastalarımızın 
başvuru bulguları lipemik serum, pankreatit, karın ağrısı ve kusma olarak kaydedildi. 
Olguların tümünde tanı anı trigliserid değerleri 1000 mg/dL üzerindeydi.  
Hastaların izlem süreci, tedaviye yanıt ve gelişebilecek komplikasyonlar açısından dikkatle 
yapılmalıdır. Gözde lipemia retinalis, karaciğerde yağlanma, pankreatit atakları sıklıkla 
karşılaşılan komplikasyonlardır. Kardiyovasküler hastalık riski daha az sıklıkla beklenir. 
Hastalarımızın tümünde kardiyak değerlendirme normaldi. Fakat karaciğerde yağlanma ve 
lipemia retinalis kaydettiğimiz bulgular arasındaydı.  
 
Diyet, MCT, omega 3, fenofibrat tedavileri titizlikle uygulanmalıdır. Çalışmamızda tüm 
hastalara lipid kısıtlı diyet, MCT ve omega 3 tedavisi uygulandı. Fenofibrat tedavisi 
uygulanan hastalardan bir kısmı, ilaç ile ilişkili komplikasyonlar(kolelitiyazis ve 
rabdomyoliz) nedeniyle tedaviye ara verdi. Uygun tedaviye rağmen hastalarda 
hipertrigliseridemi sebat edebilir. Hipertrigliseridemiye bağlı gelişen tekrarlayan pankreatit 
ataklarında, hasta ve hekim açısından yönetimi güç olabilir. Özellikle trigliserid düzeyleri 
1000 mg/dL üzerine çıktığında pankreatit riskinde artış olduğu bilinmektedir. Ayrıca akut 
pankreatit atağı sırasında trigliserid yüksekliğinin  organ yetmezliği ile ilişkili olduğu 
literatürde bildirilmiştir7. Trigliserid düzeylerin düşürmede en etkili tedavinin lipid kısıtlı 
diyet olduğu bilinmektedir. Öte yandan, pankreatit atağı tedavisinde de trigliserid düzeylerini 
düşürmek amacıyla APO CII proteini içermesinden dolayı tazle donmuş plazma tedavisi 
uygulanan vakalar bildirimiştir3. Çalışmamızda da pankreatit atağı nedeniyle sık hastaneye 
yatış olan olgumuza terapotik olarak taze donmuş plazma tedavisi uyguladık.  Hastanın 
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izleminde diyete rağmen kötü metabolik kontrolü nedeniyle profilaktik taze donmuş plazma 
tedavisi uygulandı. Profilaktik TDP uygulamasının yapıldığı süreçte hastanın pankreatit atağı 
olmadı. Bir APO CII olgusuna profilaktik taze donmuş tedavisi literatürde daha önce 
bildirilmemiştir. Bu yöntemin APO CII hastalarında metabolik kontrol sağlaması konusunda 
daha çok çalışmaya ihtiyaç duyulmakla birlikte; profilaktik TDP uygulaması da gereğinde bir 
seçenek olabilir.  
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SS145 
Nörodejenerasyon ile giden metabolik hastalıklarda kemik iliği nakli  
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Gülcihan Özek2, Sema Kalkan Uçar1, Serap Aksoylar2, Savaş Kansoy2, Mahmut Çoker1  
1.Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Beslenme ve Metabolizma B.D. 
2.Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji B.D. 

 
Giriş ve Amaç 
 
Doğuştan metabolik hastalıklar, genellikle çoklu organ tutulumu ile giden multisistemik 
hastalıklardır. Çoğu otozomal resesif kalıtım modeline sahiptir. Nadir görülen hastalıklar 
olmasına rağmen, ülkemizdeki yüksek akraba evliliği oranı nedeniyle bu hastalıklar ile sık 
karşılaşılır.  Doğuştan metabolik hastalıkların bir kısmı nörodejenerasyon ile gider ve 
etkilenen hastalarda önemli oranda morbidite ve mortaliteye yol açar. Enzim replasman 
tedavisi (ERT), substrat reduksiyon tedavisi(SRT) ve gen tedavileri umut vadeden tedavi 
yöntemleri olmakla birlikte; ERT ve SRT’nin merkezi sinir sistemine geçemeyişi, gen 
tedavilerinin ise zor ulaşılabilir olması sebebiyle nörodejeneratif metabolik hastalıklar için 
kemik iliği nakli bir seçenek olarak kullanılabilir. Kemik iliği nakli ile, donör enzim üreten 
hücreler beyne ve diğer organlara giderek enzim replasmanı sağlar. Bu hastalarda özelikle 
hastalığın erken evrelerinde yapılan kemik iliği nakli sayesinde morbidite, mortalite ve yaşam 
kalitesini iyileştirilebileceği daha önce yapılan çalışmalarda gösterilmiştir1. Çalışmamızda 
KIT uygulanan hastalarımızın izlem sonuçları ile birlikte değerlendirmesi amaçlandı.  
  
 
Gereç ve Yöntem 
 
Ege Üniversitesi Çocuk Metabolizması ve Beslenme Bölümü’nde takip edilen KIT yapılan 
nörodejeneratif metabolik hastalık tanılı olguların verileri retrospektif olarak değerlendirildi. 
 
 
Bulgular 
 
Çalışmamıza 13 hasta (5 kadın, 8 erkek) dahil edildi. Hastaların tanıları; 4 Adrenolökodistrofi 
(ALD), 4 Mitokondriyal nörogastrointestinal ensefalomiyopati (MNGIE), 2 Metakromatik 
lökodistrofi(MLD), 1 Fukosidoz, 1 alfa mannosidoz, 1 Mukopolisakkaridoz (MPS) tip I idi. 
Hastaların tanı yaşı ortalama 9.1 yaş (min: 11 ay, maks: 18 yaş), KIT yapılma yaşı ortalama 
11.5 yaş (min:19 ay, maks:20 yaş) idi. Hastaların tümünde anne baba arasında akrabalık 
vardı. Hastaların yedisinde nörolojik tutulum bulguları (davranış değişikliği, nöbet, ataksi, 
gelişim geriliği) varken 3 MNGIE, 2 ALD, 1 MPS I olgusuna nörolojik tutulum saptanmadan 
KIT uygulandı. Hastaların tanı yaşı ile KIT yapılma yaşı arasında geçen süre ortalama 20 ay 
(min: 3 ay, maks:7.4 yıl) idi. HLA uygun vericiler; 4 olguda kardeş, 2 olguda akraba, 6 
olguda yurtiçi akraba dışı, 1 olguda ise yurtdışı akraba dışı idi. KIT sonrası izlem 
değerlendirildiğinde iki hastada (ALD) iyileşme gözlenirken, dört hastanın bulguları stabil 
(MNGIE, Mannosidoz, Fukosidoz) seyretti. İki hastada ilerleyen nörodejenerasyon (ALD, 
MLD) izlendi, beş hasta exitus (MNGIE, MPS I, MLD) oldu.  Exitus olan hastalardan 1 
MNGIE ve 2 ALD hastası hastalık progresyonu nedeniyle, 1 MNGIE hastası GIS graft versus 
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host hastalığı (GvHD) nedeniyle, 1 MPS I hastası cilt GvHD ve pulmoner hemoraji nedeniyle 
kaybedildi. 1 ALD olgusunda ise GIS ve akciğer GvHD gelişti. Diğer hastalarda nakil 
komplikasyonu yaşanmadı. On bir hastanın kranial MR görüntülemesinde nörodejenerasyon 
vardı. KIT sonrası bu nörodejenerasyonu olan iki hastanın (ALD) Kranial MR 
görüntülemesinde beyaz cevher lezyonlarında regresyon gözlendi. Enzim düzeyi ölçülebilen 
hastalardan dördünde (1 MLD, 1 MPS I, 1 alfa mannosidoz, 1 fukosidoz) enzim düzeylerinde 
artış izlendi  
 
 
Tartışma ve Sonuç 
 
Nörodejenerasyon ile giden doğuştan metabolik hastalıklar için tedavi seçenekleri kısıtlı ve 
çoğu zaman küratif olamamaktadır. KIT eksik olan enzimin kalıcı olarak düzelterek klinik 
bulguların ilerleyişini önleme veya iyileşmeyi hedefler. Çalışmamızda KIT uygulanan 
nörodejeneratif doğuştan metabolik hastalıklar arasında lizozomal depo hastalıkları(MPS I, 
fukosidoz, mannosidoz, MLD), peroksizomal bozukluklar(ALD), MNGIE hastalığı yer 
almaktadır. Bu hastalıklar doğası gereği ilerleyici ve sıklıkla ölümcüldür. 
Lizozomal depo hastalıkları (LDH)’nda, spesifik enzim eksikliği sonucu toksik substrat 
birikimi gelişir. Kemik iliği nakli ilk olarak 1980 yılında  lizozomal depo hastası MPS I tanılı 
bir çocuğa uygulanmıştır. O dönemden bu yana prognoz, hastanın kliniği, başlangıç yaşı, 
ilerleme hızı, aile faktörleri ve beklentileri, greft tipi, transplantasyon yaşı ve hastalığın 
ilerleme aşaması dahil olmak üzere çeşitli faktörler göz önünde bulundurularak MPS I 
hastalarında kemik iliği nakli uygulanmaktadır2. Çalışmamızda da MPS I tanılı olgumuza KIT 
uygulanmış fakat komplikasyonlar nedeniyle hasta kaybedilmiştir. Mannosidoz KIT 
uygulanan bir diğer LDH grubudur. Literatürde KIT uygulanan 17 mannosidoz olgusunun 
15’inde normal gelişim sağlanamamasına rağmen gelişimsel ilerleme gösterilmiştir3. 
Çalışmamızda KIT uygulanan mannosidoz hastamızda da enzim düzeyi normal düzeye 
ulaşmış ve stabil bir seyir göstermiştir.  Fukosidoz ile ilgili literatürde kısıtlı KIT deneyimi 
olmakla birlikte, semptomlar ortaya çıkmadan KIT yapıldığında faydalı olabileceği 
bildirilmektedir4. Çalışmamızda KIT yapılan fukosidoz hastamızda enzim aktivitesi normal 
düzeyde ve nörolojik bulgular stabil olarak izlenmektedir. MLD hastalarında ise santral sinir 
sistemi tutulumu olmadan veya hafif iken KIT yapıldığında etkinliğin yüksek olduğu 
bilinmektedir5. Çalışmamızda MLD hastalarımızın birinde enzim aktivitesinin normal aralığa 
çıkmasına karşın, tüm MLD hastalarımızda KIT sonrası nörodejenerasyon gözlendi.  
ALD gibi peroksizomal hastalıklar, uzun zincirli yağ asitlerinin metabolizmasında bozukluk 
sonucu nöronal dokularda hasara yol açmaktadır. Hastalar arasında farklılık gösterse de, 
KIT’in olumlu sonuçlanma olasılığını en üst düzeye çıkarmak için hastalara mümkün 
olduğunca erken KIT uygulanmalıdır5. Çalışmamızda ALD hastalarımızında %50’sinde 
iyileşme gözlendi.  
 
MNGIE, ağır gastrointestinal ve nörolojik tutulum ile giden ilerleyici bir hastalıktır. Kısıtlı 
tedavi seçeneklerinden biri kemik iliği naklidir. KIT ile biyokimyasal profilin kalıcı olarak 
düzeltilerek doku hasarının ilerlemesini durdurma veya iyileşme amaçlanır. Fakat tedaviye 
bağlı yüksek komplikasyon riski vardır. KIT sonrası mortalite %63 oranında bildirilmiştir6. 
Çalışmamızda KIT yapılan MNGIE hastalarımızdan ikisi exitus oldu. Sağ kalan 
hastalarımızda nörolojik bulgular stabil seyretti. 
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Sonuç olarak zorlu prosedür ve beklenen yarar göz önüne alınarak, seçili hastalar KIT 
tedavisine uygunluk açısından değerlendirilmelidir. Nörolojik bulgular oluşmadan erken 
dönem KIT uygulanması başarı şansını arttırıcı faktörler arasındadır. 
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SS152 
Belirgin trigliserid yüksekliği saptanan hastalarda primer ve sekonder nedenlerin 
araştırılması ve metabolik nedenlerin ortaya konulması  
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Giriş ve Amaç 
 
Trigliserid (TG) yüksekliği çocukluk çağında oldukça sık görülmektedir. Hipertrigliseridemi 
etyolojisinde primer ve sekonder olmak üzere birçok neden suçlanmaktadır. Dolaşımdaki 
trigliseridler, şilomikronlar, çok düşük yoğunluklu lipoproteinler (VLDL) ve trigliseritten 
zengin kalıntı lipoproteinlerden (TRLP) oluşur. Hipertrigliseridemi, artan üretimden ve/veya 
VLDL, TRLP'ler ve şilomikronların katabolizmasında meydana gelen azalmadan 
kaynaklanabilir. Hipertrigliserideminin patofizyolojisinde genetik ve yaşam tarzı faktörleri 
önemli bir rol oynamaktadır. Trigliseridin şiddetli yüksekliği, akut pankreatit riski 
oluştururken, hafif ile orta dereceli yüksekliği ise erken aterosklerotik kardiyovasküler 
hastalık ve nonalkolik hepatosteatoz ile ilişkilidir. 
Bu çalışmada hastanemizde belirgin trigliserid yüksekliği saptanan 0-18 yaş arası hastalarda 
primer ve sekonder nedenleri araştırmak ve metabolik nedenleri ortaya koymak 
amaçlanmıştır. 
 
 
Gereç ve Yöntem 
 
Ocak 2013-Mart 2022 tarihleri arasında çocuk metabolizma hastalıkları kliniğinde plazma 
trigliserid düzeyi 500 mg/dL’nin üzerinde olan hastalar çalışmaya dahil edilmiş olup hasta 
verilerine,  hastane elektronik veri tabanı üzerinden ulaşılmıştır.  Hastalara ait demografik, 
fizik muayene, laboratuvar verileri ve klinik bilgiler incelenmiştir.  
 
 
Bulgular 
 
Hastanemizde yaklaşık son 10 yıl içerisinde 11415 hastada plazma trigliserid düzeyine 
bakılmış olup 190 hastada 500 mg/dl ve üzerinde olduğu görüldü. Bu hastaların %62’sinin 
metabolizma kliniğine başvurusu mevcuttu. Hastalar hipertrigliseridemi etyolojisine yönelik 
gözden geçirildiklerinde %34’ünde metabolik (%44 primer dislipidemi, %26 glikojen depo 
tip 1a, %6 glikojen depo tip 1b, %8 mitokondriyal sitopati, %5 fruktoz 1,6 difosfataz 
eksikliği, %3 glikojen depo tip 3, %1,5 glikojen depo tip 0, %1,5 propionik asidemi, %1,5 
lizinürik protein intoleransı,%1,5 sitokrom c oksidaz eksikliği, %1,5 koenzim Q10 eksikliği); 
%16’sında hematolojik ve onkolojik; %15’inde endokrinolojik; %14’ünde nefrolojik; 
%5’inde romatolojik; %4’ünde gastroenterolojik; %4’ünde enfeksiyöz; %3’ünde kardiyolojik; 
%2’sinde nörolojik bir hastalık olduğu görüldü. Hastaların %20’ sinin exitus olduğu 
öğrenildi. Exitus olanların  %41’i metabolik bir hastalık ile takipliydi.  
 



 
 

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi / 28 Mayıs - 01 Haziran 2022 
99 

 

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi / 28 Mayıs - 01 Haziran 2022 
99 

 
 
 

 Tartışma ve Sonuç 
 
Son yıllarda yapılan çalışmalar beslenme tarzındaki değişiklikler ve genetik yatkınlık 
nedeniyle hipertrigliseridemilerin çocukluk çağında sık görüldüğünü ortaya koymuştur. Altta 
yatan nedenin tanımlanması ve tedavi edilmesi, özellikle akut pankreatit riski taşıyan şiddetli 
hipertrigliseridemi vakalarında hayati önem taşımaktadır. Bu çalışmada metabolik 
hastalıklarda primer hipertrigliseridemiler yanında glikojen depo hastalığı tip 1, fruktoz 1-6 
difosfataz eksikliği gibi glukoneogenez defektleri ile lizinürik protein intoleransı, propiyonik 
asidemi gibi sekonder hemafagositik sendrom yapan nedenler izlendi. 
 
Kaynakça 
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Fenilketonüri hastalarında makuler vasküler dansite analizi ve diğer göz   bulguları 
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Giriş 
 
Fenilketonüri (PKU), fenilalanin hidroksilaz (PAH) genindeki mutasyonlara bağlı gelişen, 
otozomal resesif geçişli, kalıtsal bir metabolik hastalıktır. Fenilalanin hidroksilaz enzim 
eksikliğine bağlı olarak fenilalanin tirozine dönüşemez. Fenilketonürili hastalardaki oküler 
bulgular, fotofobi, oküler hipopigmentasyon, katarakt, kornea bulanıklığı, lens 
subluksasyonu, optik diskte solukluk gibi çeşitli bulguları içerir. Bazı belirgin oküler 
değişikliklere rağmen, PKU oftalmologlar tarafından yeterince tanınmamıştır. Bu çalışmadaki 
amaç nörodejenerasyon ile ilişkili olabilecek oftalmolojik muayene bulgularının PKU’lu 
hastalar ile sağlıklı bireyler arasında anlamlı bir fark gösterip göstermediğini 
değerlendirmektir. 
 
 
Metot 
 
Bu çalışmaya yaşları 11 ile 35 arasında değişen, Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk 
Metabolizma ve Beslenme polikliniğinde takip edilen 45 PKU hastası dahil edildi. Hastalar 
FAH enzim eksikliği sonucu genetik ve/veya biyokimyasal olarak tanı konulan hafif veya 
klasik PKU ve tetrahidrobiopterin eksikliği sonucu hiperfenilalaninemi hastalar ve farklı yaş 
dağılımı olan 33 sağlıklı bireyden oluşan kontrol grubu alındı. 10 yaşından küçük katılımcılar 
çalışma dışı bırakıldı. Hastaların klinik verileri yaş, kan fenilalanin ve tirozin seviyeleri 
hastaların kayıtlarından elde edildi. Her hastaya görme keskinliği, göziçi basıncı, 
biyomikroskopik bakı ile anterior ve posterior segment muayenesini içeren detaylı 
oftalmolojik muayene yapıldı. Optik koherens tomografi (OKT) (Heidelberg Spectralis, 
Heidelberg Engineering, Heidelberg, Germany) ile santral makula kalınlığı (SMK), subfoveal 
koroid kalınlığı (SKK) ve retina sinir lifi tabakası kalınlığı (RSLTK) değerlendirildi. Optik 
koherens tomografi anjiografi (OKTA) (Triton, Topcon Inc., Oakland, New Jersey, USA) ile 
makula çevresinde superfisyal ve derin kapiller pleksustaki damar yoğunluğu hesaplandı. 
Dışlama kriterleri arasında; OKT sonuçlarının yorumlanmasını engelleyecek ya da sonuçları 
değiştirecek oküler komorbiditeler ( > ±5.5 diyoptri sferik kırma kusuru, > ±3 diyoptri 
silindirik kırma kusuru, makula dejenerasyonu ve glokom gibi oküler hastalık öyküsü), 
retinayı tutan sistemik hastalığın bulunması (Diyabetes Mellitus vb.), PKU dışı 
nörodejeneratif hastalık öyküsü ve hamilelik bulunmaktadır. 
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Bulgular 
 
Hastaların 26’sı (%57) erkek idi. Hastaların yaş ortalamaları 19.8±7 (11-35 yıl) yıl idi. On 
sekiz hasta (%40) sapropterin, 10 (%22) hasta da LNAA kullanıyordu. Fenilalanin seviyeleri 
ortalama 817.5±398.8 (240-1858 umol/L) umol/L idi. Tirozin seviyeleri ortalama 39.2±18.1 
(17-115 umol/L) umol/L idi. Kontrol ve hasta gruplarını oftalmolojik analizlere göre yapılan 
kıyaslamalarında ayrıntılı olarak çalışılan 30 parametre arasından ortalama görme keskinliği 
(Snellen eşeli ile 1.00±0.03 ve 0.94±0.15, p=0.001), temporal kadran RSLTK (74.1±11.7 µm 
ve 64.8±14.7 µm, p<0.001), SMK (222.7±12.4 µm ve 229.5±17.5 µm, p=0.007) ve temporal 
kadranda dış retinal damar yoğunluğu (%51.8±2.1 ve %52.6±2.3, p=0.033) istatistiksel olarak 
anlamlı şekilde fark göstermekteydi.  
 
 
Sonuç 
 
PKU’de oküler bulgular nadir durumlarda iris ve lens anormalliklerini, kırma kusurlarına 
bağlı ambliyopiyi özellikle şaşılığı içerebilir. PKU’lu hastalarda görme kaybının en sık 
nedenleri arasında kortikal körlük veya optik sinir atrofisine bağlı görme kaybı 
bulunmaktadır. PKU’lu hastalarda nörodejeneratif sürecin  gözün retina tabakasını 
etkileyebileceği ve bu yapısal değişiklilerin OKT ve OKTA ile erken dönemde 
saptanabileceği göz önünde bulundurularak bu hastalara tedavi erken dönemde başlanmalı ve 
detaylı oftalmolojik muayene için konsulte edilmelidir. 
 
 
 Anahtar kelimeler: Fenilketonüri, göz bulguları, optik koherens tomografi (OKT), optik 
koherens tomografi anjiyografi, OKTA, retinal nöroaksonal dejenerasyon 
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FENİLKETONÜRİ HASTALARINDA BH4 TEDAVİSİNİN UZUN SÜRELİ İZLEMİ  
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Giriş ve amaç 
 
Fenilketonüri (PKU), fenilalanin tirozine dönüşümünü katalize eden fenilalanin hidroksilaz 
(PAH) enzimini kodlayan gendeki mutasyonların neden olduğu kalıtsal metabolik 
bozukluktur. Avrupada insidansı 1/10.000 iken Türkiye’de 1/4192 olduğu gösterilmiştir. 
PKU'nun semptomları  nörogelişimsel gecikme, zeka geriliği, bozulmuş bilişsel 
işlev, mikrosefali ve nöromotor bozuklukları içerebilir. Fenilalanin hidroksilaz (PAH) 
eksikliği olan BH4’e yanıt veren tüm hastalarda sapropterin dihidroklorür kullanımı 
önerilmektedir. Tetrahidrobiopterinin (BH4) sentetik bir analoğu olan Sapropterin, fenilalanin 
hidroksilaz aktivitesini  artırarak kan fenilalanin düzeyini düşürür. Böylece  fenilalanin (Phe) 
toleransının artmasına ve doğal protein alınıma olanak sağlar.  Bu çalışmanın amacı;  hafif, 
orta ve klasik fenilketonüri tanılı olan ve BH4 yükleme testine yanıt vererek sapropterin 
tedavisi kullanan hastaların klinik verilerini dökümante etmek ve tedavinin etkinliğini 
değerlendirmektir. 
 
Yöntem 
 
Çalışmaya, dosyalarında çalışma için gerekli verileri tam olan ve sapropterin tedavisi gören 
toplam 84 hasta dâhil edildi. Olguların dosyalarından demografik verileri, plazma fenilalanin 
(Phe) düzeyleri ve diyet özellikleri incelendi. Kliniğimizde fenilketonüri tanısıyla takip edilen 
186 hastaya 20 mg/kg/gün dozunda sapropterin yanıtlılık testi yapıldı. Testin 24. saatinde ve 
bir haftalık tedavinin sonunda ölçülen plazma Phe düzeyinde %30'dan fazla bir düşme 
saptanan ve BH4 testine yanıtlı kabul edilen 84 hasta çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalarda 
olası bir BH4 metabolizma bozukluğu varlığı dışlandı. Bu hastaların 75’ine moleküler genetik 
analiz de yapıldı. Veriler oran (%) ve ortanca [minimum-maksimum] olarak ifade edildi. 
  
Bulgular 
 
Olguların 40’ı (%47.6) kız idi. 35 (%41.7) olguda anne-baba arasında akrabalık, 14 (%16.7) 
olguda ise kardeşte fenilketonüri öyküsü bulunmaktaydı. Hastaların 32’si (%38.1) klasik PKU 
(plazma Phe>20 mg/dL), 35’i (%41.7) orta PKU (plazma Phe 10-20 mg/dL), 17’si (%20.2) 
hafif PKU (plazma Phe 6-10 mg/dL) tanıları ile takip edilmekteydi. Olguların güncel yaşları 
ortanca 9.5 yıl [1-36], BH4 testini yapma ve tedavi başlama yaşları ise 6 yıl [1 ay – 33 yıl] idi. 
Olguların tedavi başlangıcından itibaren kliniğimizde takip süreleri ortalama 49 ± 23.7 ay 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/phenylketonuria
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/microcephaly
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(ortanca 43 ay [12-108]) idi. Olguların BH4 tedavisi öncesi 53’ü (%63.1) fenilalaninden 
kısıtlı diyet yapmaktaydı, geri kalan 31 hastanın ise Phe kısıtlı diyete başlamadan önce 
sapropterin testi yapılarak tedavisi başlandı. Test yapma yaşı ilk grupta 9 yıl [3 ay-33 yıl], 
ikinci grupta 2 yıl  [1 ay-23 yıl] idi. BH4 tedavisi öncesi hastaların günlük tükettikleri Phe 
miktarı ortalama 669.6±323.6 mg iken, tedavinin birinci yılında hastalar günde 936.3 ± 610.9 
mg Phe tüketebiliyordu (p<0.001). Çalışmamızda 37 hastada diyette fenilalanin toleransında 
artış izlenirken 2 hastada BH4 tedavisi sonrasında tamamen serbest diyete geçildi. 2 hastada 
ise diyette  daha fazla fenilalanin kısıtlaması yapıldığından ve Phe düzeyinde artış nedeniyle 
izlemde BH4 tedavisi kesildi. 31 hasta ise plazma Phe düzeyleri izlenerek fenilalaninden 
kısıtlı diyete ihtiyaç duymadan takip edildi. Tedavi süresince hastalarda yan etki gözlenmedi. 
1 hastanın BH4 tedavisi ve Phe kısıtlı diyet altında gebeliği gerçekleşti. Haftalık takip 
süresince plazma fenilalanin düzeyi 4 mg/dL altında tutuldu. Fakat gebeliğin 7. haftasında 
abortus görüldü. 75 hastada PAH geni için mutasyon analizi çalışıldı. Olguların 31’i (%41.3) 
homozigot, 44’ü (%58.7) birleşik heterezigot mutasyona sahipti. Olgular arasında en sık 
görülen mutasyona uğramış aleller IVS10-11G>A (%14,7), p.R261Q (%14) , p.E390G (%6) 
ve p.L48S (%6) idi. PKU veritabanında bu mutasyonlar BH4 yanıtlı mutasyonlar olarak yer 
almakta idi. Ancak, homozigot IVS10-11G>A mutasyonu PKU veri tabanında yanıtsız 
olmasına rağmen, bizim 6 hastamız yanıt vermiş ve diyeti düzenlenmişti. 4 nükleotidin ise 
PKU veri tabanında allel karşılığı bulunamadı, ancak bu hastalar da BH4 yanıtlı olarak 
takiplerine devam etmekte idi (Tablo 1). 
 
                                              Tablo 1: Allellerin sıklığı 
Allel Sayı  Yüzde  
IVS10-11G>A 22 14.7 
p.R261Q 21 14 
p.E390G 9 6 
p.L48S 9 6 
p.A300S 7 4.7 
IVS4+5G>T 6 4 
p.Arg261Gln 5 3.3 
p.Arg243Gln 4 2.7 
p.P281L 4 2.7 
p.R408W 4 2.7 
p.V388M 4 2.7 
Diğer  55 36.5 
Toplam  150 100 

 
 
Tartışma 
 
Bu çalışma sapropterine yanıt veren hastalarda plazma Phe seviyelerinde azalma ile Phe 
toleransı artabiliceğini veya phe toleransı azaltılmadan daha iyi plazma Phe kontrolü 
sağlanabileceğini göstermektedir. Sapropterin tedavisi Phe toleransını önemli ölçüde arttı, 
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diyetle alınan ortalama Phe yaklaşık %30’luk bir artış gösterdi. Sonuçlarımız, BH4 kullanarak 
tedavi gören PKU'lu hastalarda Phe toleransının arttığını bildiren birkaç çalışma ile 
uyumludur. 90 pku hastasında yapılan bir çalışmada Phe toleransı için yaklaşık iki katına 
çıktığı ve 50 mg/kg/gün'e ulaştığı görüldü. Çalışmamızdan farkı olarak 4-12 yaş grubu 
hastaları alınarak yapılmıştır (1). Bir başka çalışmada < 4 yaşında sapropterin başlanan 
hastalarda uzun süreli tedavi ve Phe kısıtlı diyet ile 3.5 yıl  süresince  diyet Phe toleransında 
önemli artışlar sağlandı (2). 
BİOPKU veritabanında 730 PKU hastasının genotipleri  ve BH4'e yanıtları sunulmaktadır. Bu 
730 hasta, toplam 430 farklı mutasyon kombinasyonunu temsil etmektedir. Allelerin 
kombinasyonları BH4'e farklı yanıtlarla ilişkili 
olabileceğinden,  PKU hastalarının genotipi genellikle BH4 yanıtını tahmin etmek için yeterli 
değildir. Bizim çalışmamızda da bunu destekleyen şekilde veritabanında yanıtsız gözüken ve 
literatürde farklı yanıtlar verdiği gözlenen homozigot IVS10-11 G>A mutasyonuna yanıt 
alınmıştır (3). Bir başka çalışmada bh4 tedavisine yanıt vermeyen 66 kişide en sık olarak 
R408W (38 allel) saptanmıştır (4). Fakat bizim çalışmamızda bu mutasyon 4 allelde 
saptanmış ve yanıt izlenmiştir. Bununla birlikte, BH 4 yanıtı yalnızca hastaların genotipine 
dayalı olarak değerlendirilmemelidir ve bu nedenle BH4'e yanıt verenleri kesin olarak 
belirlemek için BH 4 yükleme testleri yapılmalıdır. Çalışmamızda en sık rastlanan bir başka 
mutasyon p.R261Q mutasyonu olup düşük enzimatik aktiviteye sahip olduğu düşünülen  
ikinci mutasyon varlığında, olguların BH4 yanıtı bir başka çalışmada olduğu gibi p.R261Q 
mutasyonu varlığı ile ilişkilendirildi (5). 
 
Sonuç 
 
Özellikle hafif-orta PKU hastaları BH4 tedavisine yanıt vermekte ve diyetleri önemli ölçüde 
serbestleşmektedir. Sapropterin ile tedavi güvenlidir ve iyi tolere edilmektedir. 
  
Anahtar kelimeler; Fenilketonüri, BH4, Diyet 
 
Key words; Phenylketonuria , BH4, Diet 
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GİRİŞ ve AMAÇ 
 
POLG geni, mitokondriyal genomun replikasyonundan sorumlu olan mitokondriyal DNA 
polimerazı kodlar. Mitokondriyal hastalığın nedensel genetik anormalliklerinden biri olan 
Polimeraz G' daki (POLG) mutasyonlar genellikle ailesel ilerleyici eksternal oftalmoplejisi 
olan hastalarda mevcuttur. Bu gen anormalliğine sahip bazı hastalar, timidin fosforilazı (TP) 
kodlayan gendeki mutasyonlar nedeniyle oluşan mitokondriyal nörogastrointestinal 
ensefalomyopatiye (MNGIE) benzeyen, tekrarlayan kusma ve intestinal yalancı obstrüksiyon 
dahil olmak üzere şiddetli gastrointestinal belirtilerden oluşan bir fenotip gösterir. MNGIE 
genellikle demiyelinizan periferik nöropati, lökoensefalopati, oftalmopleji, pitozis ve kaşeksi 
ile kendini gösterir[1-2].  
 
Timidin fosforilaz ile ilişkili MNGIE hastalığının kanıtlanmış bir tedavi yaklaşımı olmayıp 
trombosit infüzyonu yoluyla enzim replasman (Escherichiacoli thymidine phosphorylase (EE-
TP)) tedavisi, allajenik hematopoietik kök hücre transplantasyonu tedavileri denenmektedir. 
Buna karşın POLG-MINGE fenotipinde ise bilinen ve bildirilen bir tedavi seçeneği yoktur[3]. 
Hücre yakıt substratlarının katabolizmasıda önemli bir rolü olan Nikotinamid adenin 
dinükleotid (NAD+), üç grup ana düzenleyici enzimin; sirtuinlerin, poli (ADP-riboz) 
polimerazların (PARP'lar) ve siklik ADP-riboz sentezlerinin aktivitesini etkileyebilir. Bu üç 
enzim grubu birçok biyolojik süreci düzenler[4]. Yıllar içinde edinilen bilgiler göstermiştir ki 
NAD+ (NAD+ ve NADH dahil) ve NADP'nin (NADP+ ve NADPH dahil) enerji 
metabolizması, mitokondriyal fonksiyonlar, kalsiyum homeostazı, oksidatif stresin 
antioksidasyonu / üretimi, gen ekspresyonu, immünolojik fonksiyonlar, yaşlanma ve hücre 
ölümü dahil olmak üzere çeşitli biyolojik süreçler üzerine etkisi büyüktür. Edinilen bu bilgiler 
ışığında NAD + ve öncüleri yaşlanma, metabolik ve nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde 
kullanılmaya başlanmış ve heyecan verici sonuçlar elde edilmeye başlanmıştır[5]. 
 
Biz de bu yazımızda, MNGIE benzeri fenotipe sahip POLG mutasyonu olan iki olguda NAD+ 
tedavisinin etkinliğinin değerlendirilmesini amaçladık. 
 
GEREÇ ve YÖNTEM 
 
Çam ve Sakura Şehir Hastanesi çocuk beslenme ve metabolizma kliniğimizde takipte olan, 
genetik olarak doğrulanmış POLG ilişkili tanısı olan ve mitokondrial kokteyl tedavisi alan, 9 
ve 16 yaşlarında iki hasta çalışmaya alındı. Hastaların bilgileri hastane ziyaretleri sırasında 
yüz yüze veya telefon ile aranarak ve hastane kayıtlarından alındı. Hastalara almakta oldukları 
mitokondrial kokteyl tedavisine ek olarak 4 gün 250 mg IV, 6 ay boyunca 2x300mg oral  
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NAD+ tedavisi verildi. Hastalar tedavi öncesi ve sonrası kusma atakları, acil başvuruları, 
hastaneye yatış sayıları ve tartıları baz alınarak NAD+ tedavisi etkinliği açısından 
değerlendirildi. 
 
 
OLGU 1:  
 
8 yaş kız hasta; prenatal takipli sorunsuz, miadında 2700 gr doğmuş. Anne baba 1. derece 
kuzen, 7 aylıkken ex bir kardeş öyküsü mevcut. On bir aylıkken menenjit tanısıyla 4 ay 
hastane yatışı olan hastanın o döneme kadar nörolojik gelişim basamakları zamanındayken 
sonrasında kazanılmış fonksiyonlarda kayıp, nörolojik gelişimde gerileme ve hipotonisitesi 
gelişmiş. Aynı dönemde başlayan kusma atakları sebebi ile tekrarlayan hastane yatışları 
olmuş, takipleri boyunca tekrarlayan ciddi metabolik alkalozları, pitozu, EMG de aksonal 
polinöropatisi ve Kranial MR’da lökoensefalopatisi olan hastadan genetik gönderilmiş olup 
genetik analizi POLG ilişkili MNGIE ile uyumlu olarak POLG1 geninde homozigot 
c.680G>A(p.Arg227Gln) tespit edilmiştir.  
 
OLGU 2:  
 
16 yaş erkek hasta; IVF gebelik, takipli, sorunsuz, miadında 3780gr olarak doğmuş. Anne 
baba arasında akrabalık yok. Nörolojik gelişim basamakları ilk bir yaşa kadar normal ancak 
yürümesi 2 yaş civarında olmuş. Yürümede zorluk, yürümede gecikme, yürürken yan basma, 
çabuk düşme yakınmaları ile çocuk nöroloji takibine alınmış. Doğumdan itibaren kusmaları, 
kolik sebebi ile sık acil başvuruları olan hastada sık kusma ve ishal ataklarının olması sebebi 
ile ön planda gastronöropati düşünülmüş, laktat yüksekliği ve polinöropatisi nedeni ile 
MNGIE geni gönderilmiş ve genetik analizi POLG1 geninde heterozigot 
c.2363_2374del(p.Gly788_Leu792delinsVal) ve heterozigot c.2405G>A(p.Arg802Lys) 
olarak tespit edilmiştir. 
 
 
BULGULAR 
 
İlk hasta tarafımıza başvurduğunda boy/kilo<3p İleri derecede kaşektik olup ağır metabolik 
alkalozu mevcuttu. Ciddi beslenme problemleri ve ilerleyici kaşeksisi sebebi ile PEG açılmış 
ancak gastroparezi nedeniyle mide boşalması olmamış, gastrojejunostomi açılarak jejunal 
beslenmeye geçilmiş, bu süreçte sürekli TPN de almasına rağmen ciddi kilo kaybı yaşamakta  
ve 6-7 kez/gün kusmakta idi. Hastaya başlanmış olan NAD+ tedavisinin 6. ayında kusma 
sayısı 1kez/10 güne geriledi. Tartı alımı 6 aylık süreçte 8,5 kg oldu. Tedavi sonrasında da kilo 
persentili <3 olmasına rağmen Zskoru -5,85'ten -1,99'a yükseldi. Hastanın beslenmesi, artık 
kusmasının olmaması nedeni ile gastrostrostomiden sağlanmakta, hastalık başlangıcından bu 
yana taburculuğu hiç yapılamamışken NAD+ tedavisi sonrası hasta eve taburcu edilebilmiş, 
acil başvuru sayısı 6 ayda 3 kez, servis yatışı ise 2 kez ve kısa süreli olmuştur.  
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Tedavi Öncesi  Tedavi sonrası  

Kilo:  <3p(-5,58 SDS)  <3p (-1,99 SDS) 

Kusma  6-7 kez/gün  1 kez/10gün  

Acil başvuru  Taburculuk Ø  3 kez  

Servis yatışı  Taburculuk Ø 2 kez-kısa süreli  

Tartı alımı  -3,5kg 8,5kg  

Beslenme  Gastrojejunal tüp  Gastrostomi  

 
İkinci hasta tarafımıza başvurduğunda boy/kilo<3p, ciddi beslenme problemlerini nedeniyle 
ilerleyici kilo kaybı mevcuttu. NAD+ tedavisi öncesindeki bir yılda 4,5kg kaybı varken tedavi 
başlandıktan sonraki 6 ayda tartı alımı 4 kg olmuş, tedavi sonrasında da kilo persentili <3 
olmasına rağmen Zskoru --7,67'den -7,21'e yükselmiştir. Tedavi öncesi 3-4kez/gün olan 
kusma atakları NAD+ tedavisi sonrası 1kez/10 gün olarak gerilemiş, tedavi öncesi 1 kez servis 
yatışı ve 1kez/10gün acil başvuru sayısı olan hastanın, tedavi sonrası 6 ayda hiç yatışı 
olmayıp, acil servise de başvurmamıştır.  
 
 
 

 
Tedavi Öncesi  Tedavi sonrası  

Kilo:  <3p(-7,67) <3p(-7,21)  

Kusma  3-4kez/gün  1 kez/10gün  

Acil başvuru  1 kez/10gün  Ø  

Servis yatışı  1 kez Ø  

Tartı alımı  -4,5kg  4kg  

 
Hastaların tedavi öncesi ve sonrası nörolojik muayenelerinde bir değişiklik olmamıştır. Her 
iki olgunun kontrol beyin görüntülemeleri planlanmıştır. 
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SONUÇ 
 
Mitokondriyal hastalıklarda tedavi genellikle destekleyici  olup, vitamin kofaktörleri, 
beslenme değişiklikleri ve fiziksel aktiviteyi içermektedir. NAD+ tedavisi, POLG ilişkili 
MNGIE için destekleyici ilave bir tedavi seçeneği olabilir. 
 
ANAHTAR KELİMELER:  DNA polimeraz; lökoensefalopati; mitokondriyal bozukluk; 
NAD + 
 
 
KAYNAKLAR: 
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SS157 
POLG İLİŞKİLİ MNGIE SENDROMLU İKİ HASTADA NAD+  TEDAVİSİ DENEYİMİ 
Merve Aslantaş1, Bengü Arslan2, Tarık Yıldırım3, Hamide Sevinç Genç4, Sema Günden5,  
Hasan Önal6 

1. Sağlık Bilimleri Üniv. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Çocuk Metabolizma 
Hastalıkları ve Beslenme Kliniği 

 
 
GİRİŞ ve AMAÇ 
 
Mitokondriyal hastalığın nedensel genetik anormalliklerinden biri olan Polimeraz G'daki 
(POLG) mutasyonlar genellikle ailesel ilerleyici eksternal oftalmoplejisi olan hastalarda 
mevcuttur. Bu gen anormalliğine sahip bazı hastalar, timidin fosforilaz (TP) kodlayan gendeki 
mutasyonlar nedeniyle oluşan mitokondriyal nörogastrointestinal ensefalomyopatiye 
(MNGIE) benzeyen, tekrarlayan kusma ve intestinal yalancı obstrüksiyon dahil olmak üzere 
şiddetli gastrointestinal belirtilerden oluşan bir fenotip gösterir. MNGIE genellikle 
demiyelinizan periferik nöropati, lökoensefalopati, oftalmopleji, pitozis ve kaşeksi gösterir.  
Timidin fosforilaz ile ilişkili MNGIE hastalığının kanıtlanmış bir tedavi yaklaşımı olmayıp 
trombosit  infüzyonu yoluyla enzim replasman (Escherichia coli thymidine phosphorylase 
(EE-TP)) tedavisi, allajenik hematopoietik kök hücre transplantasyonu tedavileri 
denenmektedir. Buna karşın POLG-MINGE fenotipinde ise bilinen ve bildirilen bir tedavi 
seçeneği yoktur. 
 
MNGIE benzeri fenotipe sahip POLG mutasyonu olan iki olguda NAD+ tedavisinin 
etkinliğinin değerlendirilecektir. 
 
GEREÇ ve YÖNTEM 
 
Genetik olarak tanısı konulmuş POLG-MNGİE sendromu tanılı, 9 yaş kız hasta ve 16 yaş 
erkek hasta çalışmaya alınmıştır. Hastalara almakta oldukları mitokondrial kokteyl tedavisinin 
yanında 4 gün 250mg iv NAD+ tedavisi başlanmış olup, ardından 6 ay boyunca 2x300mg oral 
olarak devam edilmiştir. Hastalar tedavi öncesi ve sonrası kusma atakları, hastaneye yatış 
sayıları ve tartıları baz alınarak NAD+ tedavisi etkinliği açısından değerlendirildi. 
  
BULGULAR 
 
Her iki olgu da, boy-kilo <3 persentil, yaygın hipotonisitesi, yukarı bakış kısıtlılığı, pitozu ve 
polinöropatisi, laktat yüksekliği ve nöbetleri olan POLG ilişkili MNGIE tanısıyla takipli olup; 
ilk hasta tarafımıza başvurduğunda gastrojejunostomi ile beslenmekte ve 6-7kez/gün 
kusmakta idi. İleri derecede kaşektik olup ağır metabolik alkalozu mevcuttu. Hastanın genetik 
analizi POLG1 geninde homozigot c.680G>A(p.Arg227Gln) tespit edilmişti. Hastaya 
başlanmış olan NAD+ tedavisinin 6. ayında kusma sayısı 1kez/10 güne gerildi. Tartı alımı 6 
ayda 6 kiloydu. Hastanın beslenmesi artık kusmasının olmaması nedeni ile gastrostrostomiden 
sağlanmaktadır. Hastalık başlangıcından bu yana taburculuğu hiç yapılamamış olan hastanın 
NAD+ tedavisi sonrası acil başvurusu sayısı 6 ayda 3 kez, servis yatışı ise 2 kez ve kısa süreli 
oldu. İkinci hastanın genetik analizi POLG1 geninde heterozigot 
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c.2363_2374del(p.Gly788_Leu792delinsVal) ve heterozigot c.2405G>A(p.Arg802Lys) 
olarak tespit edildi.  Hastanın tedavi başlandıktan sonraki 6 ayda tartı alımı 4 kilo olup, kusma 
atakları tedavi öncesi 3kez/gün iken NAD+ tedavisi sonrası 1kez/10 gün olarak gerildi, tedavi 
öncesi hastaneye yatış veya acil başvuru sayısı 1kez/10gün iken tedavi sonrası 6 ayda hiç 
yatışı olmayıp, acil servise de başvurmamıştır. Hastaların tedavi öncesi ve sonrası nörolojik 
muayenelerinde bir değişiklik olmamıştır. Her iki olgunun kontrol beyin görüntülemeleri 
planlanmıştır. 
 
SONUÇ 
 
Mitokondriyal hastalıklarda tedavi genellikle destekleyici olup, vitamin kofaktörleri, 
beslenme değişiklikleri ve fiziksel aktiviteyi içermektedir. NAD+ tedavisi, POLG ilişkili 
MNGIE için destekleyici ilave bir tedavi seçeneği olabilir. 
 
ANAHTAR KELİMELER: MINGE, POLG, NAD+ 
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SS163 
Hepatik Glikojenozis Tanısıyla Takip Edilen Hastalarımızın Değerlendirilmesi: 128 Olgu ile 
Çukurova Üniversitesi Deneyimi 
Deniz Kor1, Derya Bulut1, Sebile Kılavuz2, Berna Şeker Yılmaz3,  Esra Kara1,  İrem Kaplan1, 
Burcu Köşeci1, Ezgi Burgaç1,  Mahmut Tülüce4, Bilen Onan5, Mehmet Ali Uçar6, 
Süreyya Soyupak7,  Neslihan Önenli Mungan1  
1.Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Metabolizma ve Beslenme Bilimdalı 
2.Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 
3.University College London 
4.Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Bilimdalı 
5.Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilimdalı 
6.Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilimdalı 
7.Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilimdalı 

 
 
Amaç 
 
Glikojen Depo Hastalığı (GDH), glikojen sentezi ya da yıkımında görev alan enzimlerden 
birinin eksikliği sonucu ortaya çıkan, genellikle karaciğer, kalp ve iskelet kasının beraber 
veya ayrı ayrı tutulduğu bir kalıtsal metabolik hastalık grubudur. GDH insidansı alt tiplere 
göre farklı serilerde değişen oranlarda verilmektedir. Karaciğer tutulumu olan tipleri; tip 0, I, 
III, IV, VI ve IX’un hepatik formu olup, hepatomegali, hipoglisemi, büyüme geriliği ve 
hiperlipidemi en temel bulguları arasındadır. 
 
 
Yöntem 
 
Çukurova Üniversitesi Çocuk Metabolizma Bilimdalı’nda 2001-2022 yılları arasında hepatik 
tutulum gösteren GDH tanısıyla izlenen hastalarının fenotipik ve genotipik özellikleri 
sunuldu.    
 
 
Bulgular 
 
58’si (%45,3) kız, 70’i (%54,7) erkek toplam 128 hastanın yakınmalarının başlama yaşı 
19,69±23,8 (0-144) ay iken, tanı alma yaşları 33,51±34,2 (1-177)  aydı. Anne baba akrabalığı 
96 (%75), aile öyküsü 61 (%47,7) hastada vardı. Başvuru bulguları; abdominal distansiyon 
%44, hepatomegali %14,7, hipoglisemi %12,8, aile taraması %11,9, karaciğer fonksiyon 
testlerinde bozukluk %11, büyüme geriliği %3,7 ve diğer nedenler %1,8 idi. Hastaların 
%37,6’sında boy kısalığı, %12,8’inde düşük vücut ağırlığı, %88,3’inde hepatomegali, 
%24’ünde splenomegali, %18’inde nöbet ve %7,8’inde burun kanaması olduğu saptandı.  
Abdominal ultrasonografide %73,4 oranında ekojenite artışı ve/veya hepatosteatoz vardı. 45 
hastaya karaciğer biyopsisi yapılmıştı. Bunlardan 10’unda fibrozis ve 6’sında siroz vardı. 
İlginç olarak iki hastada non-hodgkin lenfoma, bir hastada akut lenfoblastik lösemi gelişmişti. 
Bir hastanın öyküsünden iki glikojen depo tanılı kardeşinin akut lenfoblastik lösemi nedeniyle 
kaybedildiği öğrenildi. İki hastada ek patoloji olarak ailevi akdeniz ateşi ve bir hastada 
mukopolisakkaridoz tip-III vardı. Bir tip-III tanılı hastaya karaciğer transplantasyonu 
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yapılmıştı. Tip-IXc saptanan 2 kardeşten küçüğü siroz nedeniyle karaciğer transplantasyonu 
sonrasında, tip-III tanılı bir hasta akut lenfoblastik lösemi nedeniyle ve inflamatuvar barsak 
hastalığı ile kronik renal hastalığı olan bir tip-Ib tanılı hasta da ciddi enfeksiyon nedeniyle 
kaybedildi. 40 hastada yeni mutasyon saptandı. 
 
 
Tartışma 
 
Erken süt çocukluğu döneminden itibaren asemptomatik hepatomegali, hipoglisemi ve 
karaciğer fonksiyon bozukluğu ile gelen hastaların mutlaka GDH yönünden de 
değerlendirilmesi gereklidir. Hastalarımızda en sık olarak tip-III GDH saptandı. 
Hastalarımızın ilginç özellikleri; tip-IX nedeniyle takip edilen bir olguda, 3 yaş büyük 
ağabeyinden önce transplant gerektirecek kadar hızlı ilerleyen siroz tablosu, 3 tip-III 
hastasında malignite gelişmesi, 40 hastada yeni bir mutasyon saptanması ve 3 hastada eşlik 
eden başka bir kalıtımsal hastalık olmasıydı.  
 
Anahtar kelimeler: Glikojen depo hastalığı, hepatik tutulum, hepatomegali 
 
Keywords: Glycogen storage disease, hepatic involvement, hepatomegaly 
 
Kaynakça:  
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2. Diagnosis of hepatic glycogen storage disease patients with overlapping clinical 
symptoms by massively parallel sequencing: a systematic review of literatüre. Zahra 
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SS170 
Doğumsal Metabolizma Hastalığı Olan Çocukların Aşılanma Durumlarının Değerlendirilmesi 
Pınar YILMAZBAŞ1, Nafiye Emel ÇAKAR2 

1.İstanbul SBÜ Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İstanbul 
2.İstanbul SBÜ Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Çocuk Metabolizma Hastalıkları, 
İstanbul 

 
 
Giriş ve Amaç 
 
Doğumsal metabolizma hastalığı (DMH) olan çocuklarda enfeksiyonlar katabolik süreç 
yaratarak metabolik hastalığın seyrini ağırlaştırabilir. Aşı uygulamaları, DMH olan çocukları 
aşıyla önlenebilen enfeksiyonlardan korumakta, morbidite ve mortaliteyi azaltmaktadır. Bu 
çocukların sağlıklı çocuklar ile aynı programa göre aşılanmaları önerilmektedir. Çalışmanın 
amacı, DMH olan çocukların aşılama durumu ve aşı gecikmelerini araştırmaktır. Bir diğer 
amaç ise aşılama sonrası oluşan yan etkilerin sorgulanmasıdır. 
 
Gereç ve Yöntem 
 
Çalışmamız Kasım 2019-Mart 2020 tarihleri arasında hastanemiz Çocuk Metabolizma 
polikliniğinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmamızda 18 yaşından küçük, 99 DMH olan çocuk 
çalışma popülasyonunu oluşturdu. Hastalara metabolik tetkikler ve/veya genetik analizler ile 
DMH tanısı konuldu. Hastaların bir kısmında hastalığa bağlı komorbid durumlar eşlik 
ederken, bir kısmında metabolik hastalık dışında ek hastalıkları da mevcuttu. Mevcut 
komorbid durumlar ve ek hastalıklar da sorgulandı. Hastalıkların sınıflandırılması daha 
önceki çalışmalarda klinik durumlara ve metabolik dekompansasyon risk derecesine göre 
yapılmıştır. Bu çalışmada da hastalıkların sınıflandırılması, metabolik dekompansasyon risk 
derecesine göre gruplandırıldı (1,2). Benzer şekilde hastaları üç gruba ayırdık ve bu gruplara 
4 metabolik hastalık daha ekledik. Grup 1; katabolik olaylarla yüksek morbidite ve/veya 
mortalite riski olan hastalar, Grup 2; yavaş ilerleyen durumları olan hastalar, Grup 3; 
metabolik dekompansasyon olması beklenmeyen hastalar. Daha önceki çalışmalara ek olarak 
grup 2'ye Canavan Hastalığı, L-2 hidroksi glutarik asidüri ve grup 3'e alkaptonüri ve 
biotinidaz eksikliği’ni ekledik.  
 
Metabolik hastalıkların klinik özelliklere göre sınıflandırılması; 
 
1. “En hasta (Sickest)” hastalar: katabolik olaylarla morbidite ve/veya mortalite riski yüksek 
olanlar 1. Amino asit bozuklukları 2. Organik asidemiler 3. Üre döngüsü bozuklukları 4. Yağ 
asidi oksidasyon bozuklukları 5. Mitokondriyal bozukluklar 6. Glikojen depo hastalıkları 
(GSD) tip 0, I, III, VI ve IX.  
 
2. “Kronik” hastalar: Yavaş ilerleyen durumları olanlar 1. Lizozomal depo bozuklukları 2. 
Peroksizomal bozukluklar 3. Purin ve pirimidin bozuklukları 4. Canavan hastalığı 5. L-2 
hidroksi glutarik asidüri  
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3. “Stabil” hastalar: metabolik dekompansasyon olması beklenmeyen hastalar 1. Fenilketonüri 
2. Karbonhidrat metabolizması bozuklukları 3. GSD tip II, IV, V, VII, ve VIII 4. Biyotinidaz 
eksikliği 5. Alkaptonüri. 
 
Hastaların bağışıklama verileri, aşı kartlarından incelendi veya birinci basamak hizmet 
sağlayıcılarından talep edildi. Aşı kartı veya aşı kaydı olmayan hastalar çalışma dışı bırakıldı. 
Aşılamada gecikme süresi not edildi ve ebeveynlere aşı gecikmesinin nedeni soruldu. Aşı 
gecikmesi için hastalık durumu varsa bu duruma ilişkin hasta raporu incelendi. Ebeveynlere 
aşı sonrası yan etkiler, acil başvuru, metabolik atak, hastaneye yatış veya ilaç uygulaması olup 
olmadığı sorgulandı. Bu çalışma hastane etik kurulu tarafından onaylandı ve Helsinki 
Bildirgesi protokolüne göre yapıldı. Tüm katılımcılar, çalışmaya katılmak için yazılı 
bilgilendirilmiş onam formları verdi. 
 
Bulgular 
 
117 katılımcıdan 99'u tam aşı belgesine sahipti ve çalışmaya alındı. Hastaların yaş 
ortalamaları 5,2 ±4,11 yıl, 49’u kadın (%49.5), 50’si erkek (%50,5) olup, anne baba arasında 
akraba evliliği oranı % 77,8 idi. Klinik sınıflandırmaya göre hastaların 35'i (%35,4) grup 1'de, 
8'i (%8,1) grup 2'de ve 56'sı (%56,6) grup 3'te idi. 
  
Klinik sınıflandırma; Grup 1, amino asit bozuklukları (n=15), organik asidemiler (n=1), üre 
döngüsü bozuklukları (n=1), yağ asidi oksidasyon bozuklukları (n=13), mitokondriyal 
bozukluklar (n=2), glikojen depo hastalıkları (GSD) tip I-III-IX (n=3) olup, toplam 35 hasta 
(% 35.4) idi. Grup 2; lizozomal depo hastalıkları (n=7), Canavan hastalığı (n=1) olup toplam 
8 (% 8.1) idi. Grup 3;  fenilketonüri (n=13) ), karbonhidrat metabolizması bozuklukları (n=7), 
GSD tip V (n=1), biyotinidaz eksikliği (n=32), alkaptonüri (n=3) olup toplam 56 hasta (% 
56.6) idi. Tüm hastaların 17'sinde (%17,2) metabolik hastalık nedeniyle komorbid durumlar 
mevcuttu. Komorbid durumlar; mental retardasyon, motor retardasyon, epilepsi, hidrosefali, 
serebral atrofi, immün yetmezlik, öğrenme güçlüğü, kolestaz, kalp yetmezliği, otizm ve enzim 
replasman tedavisine (elosülfaz alfa) bağlı anafilaksi idi. Tüm hastaların 7'sinde (%7.1) 
metabolik hastalık dışında ek hastalık mevcuttu. Ek hastalıklar; epilepsi, down sendromu, 
doğuştan kalp defekti ve kemik iliği nakli (MPS tedavisi kapsamında kemik iliği nakli 
yapıldı) idi. Yedi (%7,1) hasta ulusal aşı takvimi dışında ek aşılar (Rotavirüs, meningokok, 
influenza) yaptırdı. Ondört hastada (%14.1) aşı gecikmesi olup, gecikme dozları 1-17 doz, 
gecikme süresi 1-24 ay arasındaydı. Ondört hastanın aşı gecikmelerinin nedenleri ayrı ayrı 
incelenmiştir. Bir hasta MPS tip 4A (Morquio sendromu) olup enzim tedavisine (Elosülfaz 
alfa) anafilaksisi sonrası, hem aşılarda hem de enzimde ortak maddeler bulunduğundan aşıları 
ertelendi. Bir glutarik asidüri tip 1, üç yağ asidi oksidasyon defekti hastamızın aşılar için 
hastaneye yatış gerekliliği nedeniyle aşıları ertelendi. Bir mitokondriyal hastalık, bir MPS tip 
2 hastamız okula gitmemesi nedeniyle okul çağı aşıları ertelendi. Bir glutarik asidüri tip 1 
hastamız şant ameliyatı olduğu için aşılar ertelendi. Bir yağ asidi oksidasyon defekti ve bir 
Pompe hastalığı olan hastamızın sırası ile epilepsi ve kalp yetmezliği nedeniyle uzun süre 
yoğun bakım ünitesinde yatış nedeniyle aşılar ertelendi. Bir biyotinidaz eksikliği hastamız 
büyük arter transpozisyonu nedeni ile kalp ameliyatı geçirmiş ve aşıları ertelenmiştir. Bir üre 
siklüs defekti ve bir Niemann-Pick hastalığı tanılı hastamızın, belirtilen hastalıklar nedeniyle 
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hastaneye yatış nedeniyle aşıları ertelendi. Bir MPS tip 1 hastamızın kemik iliği nakli 
nedeniyle aşıları ertelendi. 
 
Klinik sınıflandırmaya göre aşı gecikme oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı gruplar 
arası fark vardı. Grup 3'teki hastalarda (stabil hastalar) aşı gecikmesi insidansı Grup 1 ve 
2'den anlamlı derecede düşüktü. Gecikmiş aşı dozlarının sayısında gruplar arası istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark yoktu. Komorbid hastalığı ve ek hastalığı olanlarda aşı gecikmesi 
insidansı olmayanlara göre anlamlı derecede yüksek bulundu. Komorbid hastalık ve ek 
hastalık varlığına göre gecikmiş aşı dozları açısından gruplar arası istatistiksel olarak anlamlı 
bir fark bulunmadı. Tanı anındaki yaş dağılımı ile aşı gecikmesi varlığı arasında istatistiksel 
olarak anlamlı fark yoktu. Tanı anındaki yaş ile gecikmiş aşı dozları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişki yoktu. Katılımcıların hiçbiri aşılama sonrası herhangi bir yan etki, 
metabolik atak, acil başvuru veya hastaneye yatış bildirmedi. 
 
Tartışma ve Sonuç 
 
DMH olan çocuklarda aşı gecikmelerinin nedenleri hastalığın klinik özellikleri, eşlik eden 
komorbid durumlar ve ek hastalıklar olabilmektedir. Çalışmamızda klinik olarak stabil 
olmayan gruplarda aşılama daha çok ertelenmiştir. Ayrıca komorbid ve ek hastalıkları olan 
çocuklarda aşı gecikmesi insidansı daha yüksektir. DMH olan çocukların poliklinik 
takiplerinde aşılanma durumları sorgulanarak ve hastane yatışlarında aşılamaları yapılarak aşı 
gecikmeleri önlenebilir. Yatış esnasında fırsatçı bağışıklama rutin bir uygulama olmadığından 
bu konuda farkındalık oluşturulabilir. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Doğuştan Metabolizma Hastalığı; Çocuk; Aşılama; Metabolik hastalık 
 
Keywords: Inborn errors of metabolism; Children; Vaccination; Metabolic diseases  
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GİRİŞ-AMAÇ 
 
Konjenital glikozilasyon bozuklukları (CDG) ilk olarak 1980 yılında tanımlanmış olan, 
glikoprotein ve glikolipid glikanların sentez ve bağlanmasındaki kusurlardan kaynaklanan 
doğumsal metabolik hastalıklardır [1]. Glikozilasyon organizmadaki tüm hücrelerde 
gerçekleşen bir işlem olduğundan ve proteinlerin yaklaşık yarısının aktivitesini kazanması 
için glikozile olması gerektiğinden, CDG tüm organları tutabilen ve çok çeşitli klinik 
bulgularla seyredebilen bir hastalık grubunu oluşturur [2,3]. Entelektüel gerilik, nöbetler, 
büyüme gelişme geriliği, dismorfizm başta olmak üzere çoklu sistem tutulumu ile seyreder 
[2,3,4]. Konjenital glikozilasyon bozukluklarının taramasında transferrindeki patolojik 
glikozillenmenin kapiller elektroforez ve izoelektrik odaklama veya yüksek basınçlı 
kromatografi (HPLC) yöntemi ile değerlendirilmesi bazı tiplerin ayırıcı tanısında yardımcı 
olabilirken, kesin tanı yöntemleri enzim veya moleküler analizlerdir [2,4,5]. Çoğunluğu 
otozomal resesif kalıtım ile aktarılan, her geçen gün yenilerinin eklendiği 145’den fazla 
genetik mutasyon bildirilmiştir [5]. Birçok CDG alt tipi için bildirilmiş çok az sayıda hasta 
olması, fenotip-genotip korelasyonunun tanımlanmasını zorlaştırmıştır [4]. Bilinen CDG 
tiplerinin artmasına rağmen çok azı için etkili bir tedavi seçeneği mevcuttur. Bu tedavi 
seçenekleri oral galaktoz, fukoz, mannoz, üridin, manganez, pridostigmin, sodyum bütirat, 
asetazolamid, karaciğer nakli, kalp nakli, hematopoetik kök hücre naklidir ve çalışmalar 
devam etmektedir [1,2]. Bu çalışmada CDG’nin klinik ve tanısal bulgularını değerlendirerek 
nadir görülen bu hastalıklar için klinisyenlerin farkındalığını arttırmayı amaçladık.  
GEREÇ-YÖNTEM:1995-2022 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Beslenme 
ve Metabolizma Polikliniğinde CDG tanısı almış 30 olgunun demografik, klinik, laboratuvar 
ve moleküler analiz verileri elektronik ve dosya kayıtları kullanılarak retrospektif olarak 
incelendi. 
 
BULGULAR 
 
Çalışmaya 25 aileden CDG tanılı 30 hasta alındı. Hastaların %66.6’sı kız, % 33.3’ü erkekti. 
Doğum haftaları ortalama 39.5±1.12 hafta (dağılım=36-42), doğum tartıları ortalama 
2950±526.9 gr (dağılım=2200-4050) idi. Akraba evliliği öyküsü olan olgu sayısı 20 (%66.6) 
idi. Semptomların başlama yaş medyan değeri 3 ay (dağılım=0.5-168), tanı yaşları medyan 24 
aydı (dağılım=5-180). Olgular ilk aşamada izoelektrik transferrin odaklama veya HPLC 
yöntemi ile tarandılar. Genetik analiz sonuçlarına göre 4 PMM2, 3 ALG1, 3 PGM1, 2 
SLC35A2, 1 SRD5A3, 1 COG6, 1 ALG3, 1 ALG8, 1 ATP6AP1 geninde olmak üzere 17 
olguda tanı moleküler olarak doğrulanmıştı ve bunlarda 7 tanesi daha önce bildirilmemiş 
mutasyonlardı. Bilgilerine ulaşabildiğimiz hastalardan 5 tanesinin medyan 24.5 ayda  
 
(dağılım= 7-45 ay) kaybedildiğini öğrendik. Bu hastaların ileri düzeyde kardiyak ve renal 
tutulumları, immün yetmezlikleri mevcuttu.  

SS172 
KONJENİTAL GLİKOZİLASYON BOZUKLUKLARI: 30 OLGUDA KLİNİK 
DEĞERLENDİRME  
Belkıs AK1, Meryem KARACA1, Mehmet Cihan BALCI1, Gülden Fatma GÖKÇAY1  
1.İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk 
Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı  
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Hastalarda çoklu sistem tutulumu mevcuttu. En sık tutulan sistem nörolojik sistemdi ve 
olguların 21’inde hipotonisite (%84, n=25), 21’inde nöromotor retardasyon (%80, n=26), 
20’sinde konvülziyon (%77, n=26), 14’ünde mikrosefali (%60.8, n=23) görüldü. Hastaların 
3’ünde stereotipik hareketler mevcuttu. Büyüme gelişme geriliği 19 hasta  (%73, n=26) ile 
yaygın olarak izlenen bir diğer bulguydu. Karaciğer fonksiyon testleri yüksekliği (n=14), 
hepatomegali (n=8), hepatosteatoz (n=3), ishal (n=3), steatore (n=2) ve umbilikal herni (n=2) 
ile en sık etkilenen 2. sistem gastrointestinal sistemdi. ATP6AP1-CDG tanılı bir hastanın 
sadece gastrointestinal tutulumu mevcuttu, 4 kez özofagus varis kanaması nedeniyle yoğun 
bakım yatışı ihtiyacı olmuştu ve karaciğer nakli adayıydı.  
 
Genitoüriner sistem tutulumu görülen 11 olgunun 3’ünün inguinal hernisi vardı, diğer 
bulgular inmemiş testis, kliteromegali, ambigus genitalya, kriptorşidizm, vezikoüreteral reflü, 
renal parankimal hastalık, renal atrezi, ve renomegaliydi. Ciddi etkilenen diğer bir sistem de 
hematolojik sistemdi (n=11) ve hastaların 9’unda koagülasyon anormalliği, 3’ünde sitopeni 
saptanmıştı. Kardiyak sistem bulguları (n=8); perikardiyal effüzyon (n=3), ventriküler 
dilatasyon (n=3), mitral yetmezlik, asimetrik septal hipertrofi, atriyal septal defekt, 
ventriküler septal defekt ve pulmoner stenozu içeriyordu. Skolyoz, osteopeni, iskelet 
displazisi, gelişimsel kalça displazisi, pektus ekskavatus gibi kas iskelet sistemi tutulumu ile 
giden hasta sayısı 8 idi. Strabismus en sık görülen göz tutulu bulgusuydu (n=6). 1 hastada 
bilateral katarakt izlenmişti. Endokrin sistem tutulumu olan 5 olgunun 3’ünde hipotiroidi, 
2’sinde hipoglisemi, hiperinsülinizm, 1’inde sürrenal yetmezlik, hipokortizolemi mevcuttu.  
Yaygın görülen dismorfik bulgular meme başı inversiyonu, hipertelorizm, basık burun kökü, 
düşük kulak ve yağ yastıkçıklarıydı. Dismorfik diğer bulgular düşük saç çizgisi, çıkık alın, 
hipertrikoz, kaba yüz, dişeti hipertrofisi, dismorfik diş yapısı, mikrognati, brakidaktili idi. Bir 
hasta yarık dudak-damak nedeniyle opere olmuştu. Davranış problemi olarak self mutilasyonu 
olan 3 olgu vardı.  
 
Kraniyal manyetik rezonans görüntülemesi olan (n=14) hastalarda ön planda serebral, 
serebellar atrofi ve ventriküllerde genişleme izlendi. Kistik oluşumlar, miyelinizasyonda 
gecikme ve korpus kallozumda atrofi de görülen diğer patolojilerdi. Etkilenen sistemlere göre 
bulgular Tablo 1’de özetlendi.  
 
Üç hastaya ( 2 PGM1-CDG ve 1 SLC35A2-CDG) galaktoz tedavisi uygulandı ancak klinik ve 
biyokimyasal yanıt alınamadı.  
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TABLO 1. SİSTEMLERE GÖRE BULGULAR ¹  ² 
 

SİSTEM BULGULAR (HASTA SAYISI) 

SANTRAL/PERİFERİK 
SİNİR 
SİSTEMİ 

hipotonisite (21), nöromotor retardasyon (21), 
konvülsiyon (20), mikrosefali (14), serebellar atrofi (4), 
stereotipi (3), serebral atrofi (3), ventriküllerde 
genişleme, kist, miyelinizasyonda gecikme, korpus 
kallozumda atrofi 

KAS İSKELET SİSTEMİ skolyoz, osteopeni, iskelet displazisi, gelişimsel kalça 
displazisi, pektus ekskavatus, eklemlerde 
hiperekstansibilite. 

GASTROİNTESTİNAL 
SİSTEM 

Karaciğer transaminaz yüksekliği (14), hepatomegali 
(8), hepatosteatoz (3), ishal (3), steatore, umblikal herni, 
özofagus varis kanaması 

GENİTOÜRİNER SİSTEM İnguinal herni (3), inmemiş testis, kliteromegali, 
ambigus genitalya, kriptorşidizm, vezikoüreteral reflü, 
renal parankimal hastalık, renal atrezi, renomegali 

KARDİYAK SİSTEM perikardiyal efüzyon (3), ventriküler dilatasyon (3), 
kapak yetmezlikleri, asimetrik septal hipertrofi, atriyal 
septal defekt, ventrikülo septal defekt, pulmoner stenoz 

HEMATOLOJİK SİSTEM Koagülopati (9), sitopeni (3) 

İMMÜNOLOJİK SİSTEM Sık enfeksiyon, sık oral aft, hipogamaglobulinemi, 

ENDOKRİN SİSTEM Hipotiroidi (3), hipoglisemi, hiperinsülinizm, sürrenal 
yetmezlik, hipokortizolemi 

GÖZ Strabismus (6), katarakt, nistagmus 

CİLT Kuruluk 

DAVRANIŞ 
PROBLEMLERİ 

Self mutilasyon (3), dikkat eksikliği 
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DİSMORFİK 
BULGULAR/DİĞER 

Büyüme gelişme geriliği (19), meme başı inversiyonu 
(9), hiperlipidemi (4), hipertelorizm, basık burun kökü, 
düşük kulak, yağ yastıkçıkları, düşük saç çizgisi, çıkık 
alın, hipertrikoz, kaba yüz, dişeti hipertrofisi, dismorfik 
diş yapısı, mikrognati, brakidaktili, yarık dudak-damak 

 
 
 

¹Parantez içinde hasta sayıları belirtilmiştir. ²Hasta sayısı belirtilmemiş olan bulgular 3 hastadan az sayıda 
hastada izlenmiştir. 

 
TARTIŞMA ve SONUÇ 
 
Konjenital glikozilasyon bozuklukları en sık erken çocukluk döneminde bulgu veren, başta 
nörolojik ve gastrointestinal sistem tutulumları olmak üzere tüm sistemleri tutabilen nadir 
hastalıklardır [1,4,5]. Bu çalışmada da literatüre benzer şekilde nörolojik sistem, 
gastrointestinal sistem ve hematolojik sistem tutulumu yaygındı. En sık görülen bulgular 
konvülziyon, nöromotor retardasyon, hipotonisite, karaciğer transaminazlarında yükseklik, 
koagülasyon anormallikleri ve büyüme gelişme geriliği idi. Genel olarak erken çocukluk 
döneminde büyüme gelişme geriliği ve nöromotor retardasyon ile hastaneye başvurmalarına 
rağmen, geç dönemde nörolojik etkilenme olmadan sadece transaminaz yüksekliği ile 
araştırılırken tanı alan hastalar da mevcuttu. Olguların ilk etapta transferrindeki patolojik 
glikozillenmenin kapiller elektroforez ve izoelektrik odaklama veya yüksek basınçlı 
kromatografi (HPLC) yöntemi ile taraması yapılmıştı, 17 olguda tanı moleküler analiz ile 
doğrulanmıştı. Son dönemlerde genetik analiz tanısının uygulanabilirliğinin artmasına bağlı 
olarak, CDG tanısı alabilen hasta sayısında artış izlendi. Literatürde ilk bildirilen ve en sık 
görülen CDG alt tipi PMM2-CDG’ dir [6]. Bu çalışmada da 4 olgu ile en sık saptanan alt tip 
PMM2-CDG idi. Bunu 3’er hasta ile ALG1-CDG ve PGM1-CDG izledi. Biri birleşik 
heterozigot mutasyonu olan 6 olguda 7 yeni mutasyon saptandı.  
 
CDG’ nin bilinen etkin bir tedavisi yoktur ve çalışmalar devam etmektedir. Bunlardan 
başlıcalarını oral galaktoz, fukoz, üridin, manganez ve karaciğer nakli ile hematopoetik kök 
hücre nakli oluşturur ancak yapılan çalışmalardan kısmi yanıtlılık alınabildiği belirtilmiştir 
[2,3]. Hastalardan 3’üne ( 2 PGM1-CDG ve 1 SLC35A2-CDG) galaktoz tedavisi 
uygulanmıştı ancak klinik ve biyokimyasal yanıt alınamamıştı.  
 
CDG çok çeşitli klinik bulgularla, multisistem tutulumla ve değişken klinik şiddet ile 
seyreden bir hastalık grubu olduğu için çoğunlukla gözden kaçmaktadır ve muhtemel sıklığı 
tahmin edilenden çok daha fazladır. Bu yüzdendir ki tanısı belirsiz multisistemik veya 
nörolojik tutulumu olan tüm hastalarda CDG grubundaki bozukluklar ayırıcı tanıda 
düşünülerek tanısal tetkikleri planlanmalıdır. Ayrıca tedaviye yönelik daha çok çalışma 
yapılmasına gereksinim vardır.  
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1.Kocaeli Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Metabolizma Kliniği 
2.Kocaeli Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Nöroloji Kliniği 

 
Giriş 
 
Doğuştan metabolik hastalıklar pediatrik nöbetlerin nispeten nadir bir nedeni olmasına 
rağmen, metabolik hastalıklarda nöbet sık görülen bir klinik tablodur. Toksik metabolitlerin 
birikmesi, enerji eksikliği, kofaktör eksikliği, anormal sinir iletimi ve beyin malformasyonları 
dahil olmak üzere farklı mekanizmalarla nöbetlere neden olabilir [1].  Bu nöbetler yaşam 
boyu ortaya çıkabilir ve genellikle antiepileptik ilaçlara direnç gösterir. Metabolik hastalıklara 
eşlik eden nöbetler, başlangıç yaşı ve nöbetin tipi açılarından değişkenlik gösterir. Nöbet ile 
başvuran çocukları değerlendirirken her zaman metabolik hastalıklar göz önünde 
bulundurulmalı ve doğru tanı kısa sürede konulmalıdır [2]. Epilepsinin ilaca dirençli olması 
ve klinik seyrinin giderek kötüleşmesi, nöbetlerin septik tablo benzeri bulgular ile birliktelik 
göstermesi veya diyet değişiklikleri ile ortaya çıkması, gelişimsel gecikme ya da daha önce 
kazanılmış olan gelişim basamaklarının kaybı, EEG kayıtlarının tipik ya da özgül bir özellik 
göstermesi, öyküde anne-baba akrabalığı olması epilepsinin altta yatan nedeninin metabolik 
hastalık olduğunu düşündürür. 
 
Amaç 
 
 Doğuştan metabolik hastalık tanısı ile izlenmekte olan hastalarda eşlik eden nöbetlerin 
sıklığı, başlangıç yaşı, nöbetin tipi, EEG ve kranial MRG bulguları, almakta oldukları 
tedaviler ve tedaviye cevaplarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 
 
Yöntemler 
 
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Çocuk Metabolizma ve Çocuk Nöroloji Bölümünde 
01.08.2020-01.03.2022 tarihleri arasında doğuştan metabolik hastalık tanısı ile takip edilen ve 
nöbet geçiren tüm hastaların klinik verileri ve kraniyal görüntüleme sonuçları değerlendirildi. 
 
Bulgular 
 
Metabolizma bölümünde 20 aylık sürede kesin metabolik hastalık tanısı ile takip edilen 
toplam 280 hasta değerlendirildi. Metabolik hastalık tanısı olan ve nöbet geçiren 13 ay ile 240 
ay arası 37 hasta tespit edildi. Ortalama yaş 9,5 olup %51 erkek, %49 kızdı. Beş hasta 
konjenital glikolizasyon defekti (4 hasta CDG tip1, 1 hasta CDG tip 2 patern), 3 hasta 
nonketotik hiperglisinemi (NKHG), 2 hasta biotin tiamin yanıtlı bazal ganglion hastalığı, 2 
hasta B6 bağımlı epilepsi, 2 hasta GLUT 1 eksikliği, 2 hasta MELAS, 2 hasta serebral 
karnitin eksikliği tanıları ile takipliydi (Tablo 1). Nöbet başlangıç yaşı 46,3 ay, nöbet tipleri 6 
hastada spazm, 16 hastada fokal, 10 hastada jeneralize, 3 hastada miyoklonik, 2 hastada fokal 
başlayan bilateral tonik-klonik nöbet 22 hasta (en az 6 aydır olmak üzere) nöbetsizdi. 
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Hastalardan 9’nun nöbeti her gün, 6’sının haftada, ayda ya da 2-3 ayda bir nöbetleri oluyordu. 
Dört hastada metabolik atakta nöbetler artmış, 11 hasta status epileptikus tablosu yaşadı. 
Ondört hasta tekli antiepileptik, 2 hasta sadece vitamin B6, 1 hasta sadece kreatin, 17 hasta 
çoklu antiepileptik aldı. 2 hasta ilaçsız takip edildi. Sekiz hasta ketojenik diyet aldı, bir hasta 
diyeti bıraktı. EEG’de 6 hipsaritmi, 11 fokal, 2 hastada sadece jeneralize, 2 hastada hem fokal 
hem jeneralize epileptiform anomali saptandı. İki hastada sadece organizasyon bozukluğu 
izlenirken, 9 hastanın EEG’si normaldi. 30 hastanın nörogörüntülemelerine ulaşılabildi. En 
sık görülen beyin MR bulguları serebral atrofi (n=7), serebellar, atrofi (n=5) korpus kallosum 
agenezisi/disgenezisi (n=6) derin gri cevher tutulumuydu (n=4). Yedi hastanın beyin MR’ı 
normal olarak değerlendirildi. 
 

Tablo 2: Epilepsinin sık görüldüğü metabolik hastalıklar 
 
 
Tatışma 
 

Doğuştan metabolik hastalıklar pediatrik nöbetlerin nispeten nadir bir nedeni olmasına 
rağmen, metabolik hastalıklarda nöbet sık görülen bir klinik tablodur, 200'den fazla farklı 
doğuştan metabolik hastalığın nöbetlerle ilişkili olduğu bilinmektedir [1]. Metabolik 
epilepsilerin kesin prevalansı bilinmemekle birlikte epilepsilerin tüm nedenlerinin %2-3 gibi 
küçük bir azınlığını oluşturduğu düşünülmektedir [2]. Biz çalışmamızda kesinleşmiş 
metabolik hastalık tanısı olan hastaların %13,2’sinde epilepsi olduğunu tespit ettik. 
Yenidoğan döneminde aminoasit metabolizma bozuklukları, organik asidüriler, üre döngü 
bozuklukları, nonketotik hiperglisinemi, GLUT-1 eksikliği, molibden kofaktör eksikliği, izole 
sülfit oksidaz eksikliği, mitokondriyal hastalıklar, biyotinidaz eksikliği, piridoksin bağımlı, 
piridoksal fosfat bağımlı, folinik asit yanıtlı nöbetler, peroksizomal hastalıklar, aromatik L-
aminoasit dekarboksilaz eksikliğine bağlı nöbetler sık görülebilir [3]. Biz çalışmamızda 
NKHG, Piruvat dehidrogenaz eksikliği (PDH) ve B6 bağımlı nöbetlerin yenidoğan 
döneminde başladığını, glutarik asidüri tip 1, CDG tip1, CDG tip2, MELAS, biotin tiamin 
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yanıtlı bazal ganglion hastalığı, süksinil semialdehit dehidrogenaz eksikliği, GLUT1 
eksikliğinin erken çocukluk döneminde başladığını gördük. Neonatal epilepsiler arasında 
kuvvetle metabolik hastalık düşündürecek bir elektroklinik sendrom vardır erken miyoklonik 
ensefalopati (EME) adı verilir [3]. Bizim çalışmamızda neonatal dönmede NKHG tanısı alan 
bir hastamızda EME sendromu, biotinidaz eksikliği, CDG, PDH eksikliği ve NKHG tanılı 
hastalarımızda da WEST sendromu vardı.  Metabolik epileptik ensefalopatilerde özgül EEG 
bulguları olmamakla birlikte paternin tanımlanması yardımcı olabilir [6]. Bizim 
hastalarımızdan iki NKHG, bir CDG tip 1, bir CDG tip2, bir PDH eksikliği ve bir UDBP1 
eksikliği tanılı hastalarımızın EEG’sinde de hipsaritmi, iki CDG tip 1, bir nieman pıck tip c ve 
bir GLUT 1 eksikliğinde EEG’de JTK bulguları vardı. Nöbetlerle başvuran doğuştan 
metabolik hastalılarda nörogörüntüleme genellikle spesifik olmamasına veya normal olmasına 
rağmen tanı yardımcı olabilir. Glisin ensefalopatisi ve piridoksine bağlı epilepside korpus 
kallozumun disgenezi, zellweger sendromu gibi peroksizomal bozukluklarda kortikal gri 
cevher anormallikleri görülebilir [1]. Bizim çalışmamızda en sık görülen beyin MR bulguları 
serebral atrofi, serebellar atrofi, korpus kallosum agenezisi/disgenezisi ve derin gri cevher 
tutulumlarıydı. Yedi hastanın beyin MR’ı normal olarak değerlendirildi, NKHG olan 
hastaların beyin MR’ında korpus kallozum atrofisi ve serebral atrofi, B6 bağımlı nöbeti olan 
hastanın beyin MR’ında serebral atrofi vardı. 
 
 
Sonuç 
 

Epilepsi tanısı alan hastalarda metabolik hastalık prevalansı düşük olsada metabolik hastalık 
tanısı alan hastalarda epilepsi prevalansı yüksektir. Hastaların çoğunda kalıtsal metabolizma 
hastalıklarına ikincil epilepsiler klinik ve elektrografik olarak polimorfiktir ve hastalıklara 
özgül değildir. Çalışmamızda en sık görülen nöbet tipinin fokal nöbetler olduğu, hastaların 
yaklaşık yarısında nöbetlerin tedaviye dirençli olduğu ve en sık kraniyal görüntüleme 
bulgusunun serebral atrofi olduğu saptanmıştır. 
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Dihidropterin Redüktaz Eksikliği olan Hastaların Demografik Özellikleri ve Fenotipik 
bulgular: Tek Merkez Deneyimi 
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1.İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı   
 
Giriş  
 
Tetrahidrobiopterin (BH4) metabolizma bozuklukları, hiperfenilalaninemi nedenlerinin %1-
2’sini oluşturmaktadır. Monoamin nörotransmiterlerin yetersiz senteziyle karakterize olan altı 
ayrı hastalık vardır. BH4 metabolizma bozukları; guanozin trifosfat siklohidrolaz (GTPCH1) 
eksikliği, 6-piruvoil-tetrahidropterin sentaz (PTPS) eksikliği, Dihidropterin redüktaz (DHPR) 
eksikliği, pterin karbinolamin dehidrataz eksikliği (PCD) ve sepiapterin redüktaz (SR) 
eksikliğidir. DHPR eksikliği, ülkemizde en sık görülen BH4 metabolizma bozukluğudur. 
QDPR genindeki kusurlar nedeniyle, Dihidrobiopterin (BH2) birikimi olur, bu birikim 
aromatik amino asit hidroksilazları inhibe ederek, düşük dopamin ve serotonin 
konsantrasyonuna neden olur. Çalışmamızda DHPR eksikliği tanılı olguların fenotipik 
bulgularının incelenmesi, bulguların tanı yaşı, tedavi başlangıcıyla ilişkisinin 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.   
 
Yöntem 
 
Çalışmamızda, 1986-2022 yılları arasında DHPR eksikliği tanısı alan 27 farklı aileden, 32 
hastanın klinik ve demografik özellikleri retrospektif olarak incelenmiştir.  Bu hastaların tanı 
anı ve takiplerindeki demografik özellikleri, nörokognitif gelişimleri ve fenotipik bulguları 
retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmaya dahil edilen hastaların dosyalarından yaş ve 
cinsiyetleri, başvuru anındaki yakınmaları ve fizik muayene bulguları, tam kan sayımları, 
biyokimyasal parametreleri, BH4 yükleme testi sonuçları, beyin omurilik sıvısı (BOS) 
incelemeleri, kranyal görüntülemeleri ve gelişimsel tarama testleri geriye dönük olarak 
incelendi. Hastaların DHPR aktivitesi ve kan biopterin ve neopterin düzeyi Guthrie kağıdına 
alınmış kuru kan örneklerinden analiz edildi. BH4 yükleme testi; başlangıçta kan fenilalanin 
(Phe) konsantrasyonu >360 μmol/L olan hastalarda, 20 mg/kg oral veya nazogastrik sonda ile 
sapropterin alımı sonrasında; 0, 4, 8 ve 24. saatlerde Phe seviyelerini ölçülerek yapıldı. Beyin 
omurilik sıvısı (BOS) pterinleri ve nörotransmitterler, 5-hidroksindolasetik asit (5-HIAA) ve 
homovanilik asit (HVA) ve diğer monoamin nörotransmitter metabolitleri tanıyı desteklemek 
ve tedaviyi izlemek için analiz edildi. Hastalar, Denver tarama testi veya Wechsler çocuklar 
için zeka ölçeği-Revize edilmiş (WISC-R) ile değerlendirildi. 
 
Bulgular 
 
Otuz iki hastanın 17’si kadındı. Hastaların ortalama başvuru yaşı 5,01±8,45 aydı (1 gün-10 
yaş). Hastaların 15’i (%46,88) yenidoğan taramasında patoloji saptandığında yönlendirildi, 5 
hasta (%15,63) ise aile taraması ile tanı aldı. Başvuru anında 13 hastanın motor veya mental 
gelişimi geriydi, 6 hastanın epileptik nöbet öyküsü mevcuttu. Mental gelişimi geri olan 
hastaların ortalama başvuru yaşı 5,5 aydı. Yirmi yedi hastanın ebeveynleri arasında akrabalık 
(%84,3) mevcuttu. On hastada aile öyküsü mevcuttu. Başvuru anında bakılan fenilalanin 
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düzeyi ortalaması, 624,5±504,0 μmol/L (23-2448) idi. BH4 yükleme testinde 8. saatte yanıt 
ortalama %60,92 idi. Tüm hastalarda yapılan kuru kan incelemesinde, DHPR enzim aktivitesi 
normal değerlerin altında saptandı. DHPR enzim aktivitesi ortalaması 0,16 (<1,8) mU/mgHb 
saptandı. Hastaların kuru kan örneklerinde bakılan neopterin düzeyi ortalama değeri 
4,39±3,63 (7-27) μmol/L, biopterin ortalama değeri 5,96±9,77 (3-11) μmol/L olarak saptandı. 
Hastaların 14’ünün tanısı, tedavi öncesinde lomber ponksiyon yapılarak desteklendi. Tedavi 
öncesi BOS incelemesi yapılan hastaların, 5-hidroksiindolasetikasit değeri ortalaması (5-
HİAA) 42,21±42,22 nmol/L (89-341), homovalinik asit (HVA) değeri ortalaması 
173,59±92,84 nmol/L (231-840), HVA/5-HIAA oranı ortalamsı 6,13±4,27 (1,3-4) idi. Dokuz 
hastanın tanısı genetik tanı ile doğrulandı. Yenidoğan taramasıyla 15 hasta, aile taramasıyla 5 
hasta tanı aldı. Yenidoğan döneminde tanı alan 10 hastanın nörolojik gelişimi normaldi. Takip 
süresince 21 hastada epileptik nöbet görüldü. İlk nöbetin ortalama başlangıç yaşı 33,90±36,97 
ay (10 gün- 9,5 yaş) idi. Kranyal MRG yapılanlar arasında 5 hastada serebral ak maddede 
hiperintens lezyonlar izlendi. Elektroensefalografi incelemesinde, en sık bulgu 
temporoparyetal bölgede keskin dalgalardı. Hastaların izleminde, 18 hastada (%56,25) uyku 
düzensizliği, 14 hastada (%43,75) termoregülasyon kusuru, 13 hastada (%40,62) 
hipersalivasyon, 10 hastada (%31,25) ataksik yürüyüş gözlemlendi. On hastanın (%31,25) 
izleminde egzema ile uyumlu cilt bulguları gözlemlendi. Egzeması olan hastaların, eozinofil 
yüzdesi %4’ten azdı ve eozinofil sayısında artış saptanmadı (500/µl’den azdı). 
 Hastalarımızda, DHPR eksikliğinde daha önceden tanımlanmamış olan egzamatöz karakterde 
cilt bulgularının sıklığı dikkati çekmiştir.  Hastalar, fenilalaninden kısıtlı diyet, 5-
hidroksitriptofan (5-HTP), karbidopa/levadopa ve folinik asitle tedavi edildi. Tedavi 
sonrasında ders başarısında artma, epileptik nöbetlerde veya hareket bozukluklarında azalma 
gibi nörolojik tabloda iyileşmeyi telkin eden bulgular izlendi.  
 
Tartışma  
 
DHPR eksikliği, QDPR genindeki kusurlardan kaynaklanan, otozomal resesif kalıtılan BH4 
metabolizma bozukluğudur.1 Akraba evlilikleri yaygın olduğundan, DHPR eksikliği, PKU 
hastalığı gibi ülkemizde göreceli olarak sık görülmektedir. Hasta grubumuzda, 27 ailede 
(%84,3) ebeveynlerin arasında akrabalık mevcuttu. On hastanın ailesinde de 
hiperfenilalaninemi öyküsü mevcuttu.  
   
BH4 metabolizma bozuklukları, dopamin eksikliği ve bunun yanında BOS’daki serotonin, 
norepinefrin veya epinefrin gibi diğer nörotransmiterlerin dengesizliğini yansıtır. Literatürde 
en sık görülen semptomlar nöromotor gelişme geriliği, hipotoni ve ekstremitelerde 
hipertonidir.2 Çalışmamızda, başvuru anında motor veya mental gelişimi geriliği olan 13 hasta 
(%40,6) vardı, patolojik bulgusu olmayan 8 hasta (%25) mevcuttu. Yenidoğan taramasında 
veya ilerleyen yaşlarda fenilalanin yüksekliği saptanan veya klinik şüphesi olan (emmesi 
yetersiz, hipotonisi, ekstremitelerde hipertonisi, yutma güçlüğü, otonom disfonksiyonu olan; 
miyoklonik nöbetler, okülojirik krizler tariflenen) çocuklarda akla BH4 metabolizma 
bozuklukları akla getirilmelidir.  
 
Nörotransmitter homeostazının bozulması ile hastalarda salivasyon artışı, ekstremitelerde 
soğukluk, uyku düzensizliği gibi otonom disregülasyon bulgularına rastlanır. Literatürde BH4 
metabolizma bozukluklarından GTPCH1 ve SR’de daha sık otonom disregülasyon bulguları 
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olduğundan bahsedilmiştir, ancak çalışma grubumuzdaki hastaların %56,25’inde uyku 
düzensizliği, %43,75’inde termoregülasyon kusuru, %40,62’sinde hipersalivasyon bulguları 
gözlenmiştir.1 Bunun yanında, on hastanın izleminde eizonofili eşliği olmayan egzema ile 
uyumlu cilt bulguları gelişti. Çalışma grubumuzda, DHPR eksikliğinde daha önceden 
tanımlanmamış olan egzamatöz karakterde cilt bulgularının sıklığı dikkati çekmiştir.   
Hastaların neredeyse yarısı yenidoğan taramasında patoloji saptanması üzerine 
yönlendirilmiştir, buna rağmen sadece sekiz hasta (%25) doğumundan sonraki ilk 30 gün 
içinde başvurmuştur. Bunun en önemli nedenlerinden biri, hastaların başka şehirlerden sevk 
edilmesidir. Bu 8 hastanın ders başarısı ve Denver gelişim testi sonuçları ortalamasının, diğer 
hastaların ortalamasından daha yüksektir. Çalışmamız, literatürlerde belirtildiği gibi, 
yenidoğan döneminde hastalığın tanınmasının ve tedaviye erken başlanmasının, prognozda 
belirleyici olduğunu desteklemiştir.2 

 

Yenidoğan taramasında patoloji saptanan hastalarda veya klinik şüphesi olan hastalarda 
fenilalanin ve tirozin düzeyi bakıldı. Fenilalanin düzeyi ve fenilalanin/tirozin oranı yüksek 
olan hastalardan kuru kan ile DHPR aktivitesi ve biopterin ve neopterin düzeyleri çalışıldı.  
Tüm hasta grubumuzda yapılan kuru kan incelemesinde, DHPR enzim aktivitesi normal 
değerlerin altında saptandı. DHPR eksikliğinin tanısında, kuru kan incelemesinde, DHPR 
aktivitesinin düşük olduğunu saptamak tanıda güvenilirdir. Olgularımızın kuru kan 
incelemesinde, çoğu hastada düşük neopterin düzeyi ile normal biopterin düzeyi saptandı. 
Literatürde de DHPR eksikliği olan çoğu hastada düşük veya normal biopterin düzeyi ile 
normal neopterin düzeyi bildirilmiştir, ancak neopterin ve/veya biopterin yüksekliği saptanan 
olgular da mevcuttur.  Bu nedenle kuru kan veya idrar incelemesinde, biopterin ve/veya 
neopterin düzeyleri hastalığın tanısında yol gösterici değildir. BH4 eksiklikleri alt grubundan 
olan DHPR eksikliği de katekolamin ve serotonin eksikliğine neden olan nadir kalıtsal 
nörolojik hastalık grubundadır. Aromatik amino asit hidroksilazların bozulmuş işlevine ikincil 
olarak, BOS’da da 5-HIAA ve HVA seviyeleri tipik olarak önemli ölçüde düşüktür.4 Çalışma 
grubumuzda da bir hasta hariç tüm hastaların BOS’unda 5-HIAA düzeyi düşük saptandı, 
HVA düzeyi ise beş hastada normal aralıkta iken diğer hastalarda düşük düzeydeydi. Tedavi 
izlemi için, hastaların BOS metabolit tetkikleri tekrarlı olarak gönderildi ve tedavi dozları 
düzenlendi.  
 
BH4 metabolizma bozukluklarında en yakın sürede tedavinin başlanması önerilmektedir.3 
Hastalara fenilalaninden kısıtlı diyet başlandı, kuru kan ile fenilalanin düzeyleri yakın takip 
edildi. DHPR eksikliği olan hastalar yüksek fenilalanin düzeyine, hiperfenilalaninemi 
hastalarından daha duyarlı olduklarından, diyetleri düzenlenirken Phe konsantrasyonu <240 
μmol/L olarak hedeflendi. Hastalarda, sapropterin dihidroklorür, kullanımına karşı mevcut 
kanıtlar az olsa da BH2 metabolitinin birikimine neden olabileceğinden iki hasta dışında 
tercih edilmedi.4 Hastaların BOS incelemesi yapıldıktan sonra, 0,5-1 mg/kg/g L-Dopa tedavisi 
başlandı. L-Dopa tedavisi ile gözlenen yan etkiler, hareket bozuklukları (diskinezi, titreme, 
kore, miyokloni) uyku bozuklukları, psikiyatrik semptomları (anksiyete, sinirlilik, 
hiperaktivite ve duygudurum bozuklukları) gastrointestinal semptomlar görülmediyse 
tedaviye L-triptofan tedavisi 0,5-1 mg/kg/g eklendi. Tedavilerin hedef dozları, yaşlara göre 
farklılık gösterir. Yenidoğanlarda L-Dopa tedavisi 1-3mg/kg/g, 5-OH triptofan tedavisi 1-2 
mg/kg/gün, 2 yaşın altında L-dopa tedavisi 4-7 mg/kg/g, 5-OH triptofan 3-5 mg/kg/gün, 2 
yaşın üstündeki hastalara ise L-dopa 8-15 mg/kg/g, 5-OH triptofan tedavisi ise 6-9 mg/kg/gün 
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olarak hedeflendi. Tedaviler düşük dozdan başlandı, hastalar yan etki açısından izlenerek 
haftalık 1 mg/kg doz arttırılması ile terapotik dozlara ulaşılana kadar arttırıldı. BH4 
metabolizma bozuklukları arasında serebral folat düzeyinde düşüklük en sık DHPR 
eksikliğinde saptandığından, her hastanın tedavisine folinik asit tedavisi 15mg/gün eklendi.5 

 
Sonuç 
 
Nadir hastalıklar grubunda yer olan bu hastalık, akraba evliliğinin yaygın olduğu ülkelerde 
daha sık olarak görülmektedir. DHPR eksikliğinin hastalarımızda görülme oranı, dünyada 
PKU hastalarında DHPR görülme oranı ile benzerlik göstermektedir.  Ancak DHPR eksikliği 
de PKU hastalığı gibi ülkemizde akraba evliklerinin artmış olması nedeniyle göreceli olarak 
sık görülmektedir. Çalışmamız, literatürlerde belirtildiği gibi, yenidoğan döneminde 
hastalığın tanınmasının ve tedaviye erken başlanmasının, prognozda belirleyici olduğunu 
desteklemiştir. BH4 metabolizma bozukluklarında daha önceden tanımlanmamış olan cilt 
bulgularının sıklığı ve çeşitleri açısından prospektif çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.  
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Primer Hiperoksalüri Olgu Deneyimlerimiz 
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Giriş 
 
Primer hiperoksalüri(PH), glioksilat metabolizmasındaki enzimlerin eksiklikleri sonucu 
gelişen, OR kalıtımlı, nadir bir metabolik hastalıktır. Hastalığın AGXT, GRHPR, HOGA1 gen 
mutasyonlarına bağlı gelişen üç fenotipi vardır. Klinik heterojen olup, infantil dönemde 
gelişen böbrek yetmezliğinden, asemptomatik erişkinlere kadar değişmektedir. En çarpıcı 
bulguları nefrolitiyazis, ürolitiyazis ve nefrokalsinozistir. Plazma okzalat düzeyindeki artış 
ekstrarenal dokularda birikim ile patolojik kırıklara, artrit, retinopati ve optik nöropatiye yol 
açmaktadır. Daha az sıklıkla miyokard, tiroid, deri, damarlar ve kemik iliğinde depolanma, 
AV-blok, vasküler yetmezlik, pansitopeni, hepatosplenomegali ve hipotiroidiye neden 
olabilmektedir. Tedavide hidrasyon, idrarın alkalileştirilmesi, yüksek doz 
pridoksin(20mg/kg/gün) dışında renal yetmezlikte böbrek transplantasyonu yapılmaktadır. 
Tip-1 PH’da karaciğer transplantasyonu kür sağlamaktadır. Renal yetmezlik gelişmeden önce 
başlanan Lumasiran tedavisiyle ilgili yüz güldürücü sonuçlar bildirilmektedir. 
 
Gereç-Yöntem 
 
Çukurova Üniversitesi, Çocuk Metabolizma-Nefroloji Bilim Dalları’nda PH tanısıyla izlenen 11 
hastanın verileri incelendi. 
 
 
Bulgular 
 
Hastaların başvuru yaş ortalaması 5,3 yıl olup, yedi hastanın başvuru bulgusu 
nefrolitiyazis/nefrokalsinozisti. İki hasta kardeş öyküsü nedeniyle tanı almıştı. Hastalarımızın 
ikisinde tanı anında renal yetmezlik mevcutken, takipte beş hastanın diyaliz ihtiyacı olmuştu. 
Renal replasman tedavisi uygulanan üç olguda hepatomegali de saptandı. Ekokardiyografik 
inceleme yapılan yedi hastanın birinde sol ventrikül duvarında kalınlaşma ve aort yetmezliği, 
diğerinde aort-triküspit yetmezliği olduğu görüldü. Göz yönünden değerlendirilen altı 
hastanın birinde korneal depozitler gözlendi. Bir hastada hipotiroidi mevcuttu. Dört 
hastadaki c.603C>A patojenik varyantı en sık rastlanan mutasyondu. Bu mutasyona sahip, 
yaş ortalaması 7,6 yıl olan üç hastada iki yıllık takip süresinde böbrek yetmezliği gelişmediği 
gözlendi. Literatürde benign seyirle bildirilen PH tip-3 bir hastada saptandı. Renal yetmezliği 
olmayan, piridoksin yanıtsız iki hasta lumasiran tedavi onayı beklemektedir. 
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Tartışma-Sonuç 
 
Hastalarımızın tümündeki anne-baba akrabalığı kalıtımsal metabolik hastalıkların ülkemizdeki 
görülme sıklığını arttıran en önemli unsur olduğunu doğrular nitelikteydi. On hastadaki aile 
öyküsü, nefrolitiyazise bağlı böbrek yetmezliğinde ayırıcı tanıda PH’nın da düşünülmesi 
gerektiğini gösterdi. Kardiyak bulguların saptandığı iki hastaya diyaliz tedavisi 
uygulanmaktaydı. Bu durum kardiyak etkilenimin renal fonksiyondaki azalmayla korele 
olabileceğini işaret etmekteydi. c.971_972delTG varyantının olduğu iki hastada infantil 
dönemde renal yetmezlik gelişmiş, bunlardan biri karaciğer transplantasyonu yapıldıktan 
sonra takibe devam etmemiş, ardışık karaciğer-böbrek transplantasyonu önerilen diğer hasta 
9,5 yaşında kaybedilmişti. Heterojen klinik özellikleri, çoklu sistem tutulumları, erken tanının 
önemi ile tedavi edilebilir bir kalıtsal metabolik hastalık olan PH tanılı hastalarımızı sunduk. 
 
 
Anahtar kelimeler: Böbrek yetmezliği; nefrolitiyazis; primer hiperoksalüri 
 
 
 
Key words: Nephrolithiasis; primary hyperoxaluria; renal failure 
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ECHS1 Tanılı Üç Hastada Valin Kısıtlı Diyet Uygulamasının Tek Merkez Deneyimi 
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Giriş ve Amaç 
 
Kısa zincirli enoil-CoA hidrataz (ECHS1) eksikliği, ECHS genindeki bialelik mutasyonların 
neden olduğu, çok nadir görülen bir metabolik bozukluktur. Klinik fenotip, ciddi gelişimsel 
gecikme, gerileme, distoni, nöbetler, laktat yüksekliği ve Leigh sendromu (LS) ile uyumlu 
beyin MRI anormalliklerini içerir. ECHS1D'li hastalar, özellikle yenidoğan başlangıcı olanlar 
genellikle genç yaşta ölürler. Ölümcül yenidoğan formundan egzersizin indüklediği  
paroksismal distoni klinik sunumuna kadar değişebilen farklı fenotipleri vardır. ECHS1’ in 
katıldığı valin katabolik yolundaki toksik bir ara metabolit olan metakrilil-CoA'nın birikimi, 
merkezi patofizyolojik mekanizmalardandır. Bu toksik ara metabolit hem 
nörodejenerasyondan hem de enerji eksikliğinden sorumludur [1]. Etkili bir tedavisi yoktur, 
ancak son literatürler klinik iyileşme için umut verici sonuçlarla valin kısıtlı bir diyetin 
kullanılabileceğini göstermiştir.  Valin kısıtlı diyet ve plazma valin düzeylerinin yakından 
izlenmesi ile tedavi edilen ECHS1 eksikliği olan çocuklarda klinik, nörogörüntüleme ve 
biyokimyasal tepkilerde ve klinik iyileşmede uzun vadeli olumlu sonuçlar bildirilmektedir 
[1,2,3,4,5]. 
 
Kliniğimizde genetik ve klinik tanıları ECHS1 ile uyumlu üç hastada valin kısıtlı diyet 
uyguladık. Hastalardaki klinik yanıtları literatürdeki az sayıda deneyimle karşılaştırmayı 
amaçladık. 
 
 
Gereç ve yöntem 
 
Kliniğimizde izlenen ECHS1 tanılı 3 olguya kilogram başına RDA’da yaşa göre alt sınırda 
valin verilerek doğal protein alımı planlanmış, yaşa göre uygun proteinin kalan kısmı ise dallı 
zincirli aminoasit içermeyen özel formula ile karşılanmıştır. 
 
Valin kısıtlı diyet için RDA’da belirtilen yaşa uygun valin içeriği göz önünde bulundurularak 
doğal proteini verildi, yaşa uygun protein gereksiniminin kalanı valin, lösin ve izolösin 
içermeyen esansiyel mama ile sağlandı. Hastaların enerji gereksinimleri WHO denklemi ile 
hesaplandı. Valin kısıtlı diyet alan hastalar 3 ayda bir vizitlerde antropometrik ölçümler, kan 
aminoasit profili, idrar organik asit analizi ve biyokimyasal tetkikleri ile değerlendirildi. 
Diyetleri büyüme hızlarına göre her vizitte yeniden düzenlendi.  Büyüme hızları Türk 
çocuklarına uygun persentil eğrileri ile izlendi. Esansiyel aminoasitleri düşük saptanan 
hastaların diyetteki valin ve doğal aminoasit içeriği artırılarak 1 ay sonra kan aminoasit 
kontrolü ile takip edildi.  
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OLGU SUNUMU 
 
 
Tablo 1. Olguların özellikleri ve valin kısıtlı diyet cevabı 
 
Durum Olgu 1 Olgu 2 Olgu 3 

Cinsiyet Erkek Kadın Erkek 

Genetik (ECHS1 gen) c.476A>G(p.Gln159Arg) 
Patojenik Homozigot 
mutasyon 

c.74G>C (p.Arg25Pro) 
Homozigot patojenik 
varyant 

c.476A>G 
(p.Gln159Arg) 
Patojenik Homozigot 
mutasyon 

Başlangıç yaşı 2 aylık 9 aylık 4 aylık 

Tanı yaşı 9 aylık 30 aylık 8 yaş 

Gelişememe, kilo almama + + + 

Hipotoni + + + 

Gelişimsel gecikme / 
gerileme 

+ + + 

İstemsiz hareketler Distoni Distoni  

Epilepsi - + + 

Nistagmus + + + 

Olguya özgü bulgular Belirgin kilo alım azlığı Tekrarlayan idrar yolu 
enfeksiyonu- ketoasidoz 
atakları 

Ev tipi ventilatörde 
GKS: 12 

N-asetilsistein başlama 9 aylık 30 aylık 8 yaş 

Mitokondriyal destek 
tedavi başlama 

4 aylık 9 aylık 11 aylık 

Valin kısıtlı diyet 11 aylık 3 yaş 9 yaş 

Valin kısıtlı diyet süre 2 yıl 1 yıl 5 ay 

Diyet Öncesi Boy/Ağırlık 66cm / 5500 gram 85 cm / 10.5 kg  140 cm/ 34 kg 

Diyet Sonrası Boy/Ağırlık 73 cm/ 8000 gram 96 cm / 13.6 kg 143 cm/ 39 kg 
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Durum Olgu 1 Olgu 2 Olgu 3 

Diyet sonrası klinik 
kazanımlar 

Hafif baş tutma 

Gülümseme 

Agulama 

Sese bakma 

Ketoasidoz ataklarında 

azalma 

Distonide azalma 

Sosyal gelişimde artış 

Nöbet yok 

Yok 

 
 
 
Olgu 2; bir yıllık valin kısıtlı diyet sonrası belirgin nörokognitif kazanımlar elde etmiş, 
nöbetleri tamemen durmuş, tartı alımı ve büyümesi normal persantilleri yakalamıştır. Ancak 
kalça operasyonu sonrası girdiği ağır metabolik ataktan çıkamamış, vefat etmiştir. 
 
Olgu 3; GKS: 12 olarak izlenmekte, beş ay uygulanmış olan valin kısıtlı diyetle henüz bir 
kazanım elde etmemiştir. 
 
 
Tartışma ve Sonuç 
    
ECHS1 'li hastalar LS ile uyumlu ciddi nörolojik bozukluklar geliştirir. Valin metabolik 
yoldaki Metakrilat ve akrilat metabolitlerinin birikmesi nörodejenerasyona neden olur. Bu 
nedenle, valin kısıtlaması ECHS1 deki nörolojik hasarları hafifletebilir.  Yakın zamanda 
yapılan çalışmalar Valin kısıtlı diyet tedavisinin ECHS1'li bir hastada klinik iyileşme ile 
sonuçlandığını bildirmişlerdir [1,2,3,4,5]. Diyet almayan ECHS1 hastalarında bu tür klinik 
gelişmeler hiçbir zaman bildirilmemiştir [6]. Bu çalışmada, Valin kısıtlı diyet uygulanan ve 
plazma valin düzeylerinin yakından izlenmesi ile takip edilen ECHS1 eksikliği olan üç 
çocuktan ikisinde literatürde az sayıda deneyimde de olduğu gibi klinik iyileşme kaydettik. 
Abdenur ve ark. nın bildirdiği kazanımlara benzer olarak en belirgin etkiyi nörokognitif 
gelişmede ve kilo alımında sağladık [1]. Diyet sürecinde olumsuz etki gözlemlemedik. 
Deneyimimiz diyet tedavisinden fayda gören toplam vaka sayısını artırmaktadır. 
Küratif tedavisi olmayan kötü klinik seyirli ECHS1 olgularımızda ilerlemiş hastalık nedeniyle 
elde ettiğimiz gelişmeler sınırlı olsa da, erken tanı ve hafif klinik prezentasyonları olan 
hastalarda valin kısıtlı diyetin daha etkili olabileceği, hasta ve yakınlarının hayat kalitesinin 
artacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Gen tedavisi bulunana kadar valin kısıtlı diyet umut 
verici bir tedaviyi temsil edebilir. 
 
 
Anahtar kelimeler: ECHS1 eksikliği; Valin kısıtlı diyet 
 
 
Keywords: ECHS1 deficiency; Valine-restricted diet  
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SS191 
Transaminaz Yüksekliği ve Hepatosteatozu Olan Vakalarda Atlanmaması Gereken Bir 
Durum: Hipobetalipoproteinemi 
İlknur Sürücü Kara1, Engin Köse 1, Fatma Tuba Eminoğlu1 

1. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı                                   
 
Giriş ve Amaç 
 
Hepatosteatozis, hepatositlerin yağ ile infiltrasyonudur, hepatosteatozis çok faktörlü bir 
hastalıktır ve çocuklarda anormal karaciğer fonksiyon testlerinin en yaygın nedenidir. 
Hepatosteatozis zamanla fibrozise, siroza tedavi edilmezse son dönem karaciğer hastalığına 
ilerleyebilir. Hepatosteatoz ve transaminaz yüksekliğinin başlıca sebepleri obezite, ilaç 
kullanımı, enfeksiyöz nedenler, kistik fibrozis ve otoimmun-inflamatuvar hastalıklardır. 
Ayrıca lipoprotein metabolizması bozuklukları ve diğer metabolik hastalıklar (depo 
hastalıkları, konjenital glikozilasyon bozuklukları, yağ asidi oksidasyonu, mitokondriyal ve 
peroksizomal bozukluklar, safra asidi sentez kusurları, organik asidemiler, sitrin eksikliği vb) 
hepatosteatoza neden olabilir  
 
Primer hipobetalipoproteinemiler, APOB (apolipoprotein B), proprotein konvertaz subtilisin 
kexin 9 ( PCSK9 ), mikrozomal trigliserit transfer proteini (MTTP), anjiyopoietin benzeri 
protein 3 (ANGPTL3), secretion-associated Ras-related GTPase 1B (SAR1B) genlerindeki 
mutasyonlara bağlı gelişen nadir görülen bir metabolik hastalıktır.  Bu hastalarda yaşa ve 
cinse göre plazmada düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol (LDL) düzeyi beş persentil 
altında saptanmaktadır. 
 
APOB ilişkili ailevi hipobetalipoproteinemili (APOB-ABHL) hastalarda hepatosteatoz, 
transaminaz yüksekliği, yağ malabsorbsiyonu ve yağda eriyen vitaminlerde eksiklik nedeniyle 
oluşabilecek komplikasyonlar gelişebilir. Zamanla karaciğer hastalığı ilerleyip siroza ve 
nadiren hepatosellüler karsinoma (HCC) ilerleyebilir. 
Çalışmamızın amacı APOB-ABHL’ de olası komplikasyonlar ve gerekli tedavi yaklaşımı 
hakkında güncel bilgiler sunmaktır. APOB-ABHL tanılı hastalarımızın klinik, laboratuar, 
görüntüleme bulguları, moleküler genetik analiz sonuçlarını ve 10 yıllık progresyonlarını 
paylaşarak hastalık hakkında farkındalığı artırmaktır 
 
 
Gereç ve Yöntem 
 
Hastanemiz çocuk metabolizma bölümünde 2012-2022 yılları arasında AHBL tanısı ile takip 
edilen hastaların dosyaları tarandı. Hastaların başvuru şikayetleri, vücut kitle indeksi (VKİ), 
ApoB düzeyleri, LDL, total kolesterol (TK), trigliserid, çok düşük yoğunluklu lipoprotein 
kolesterol (VLDL), yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol (HDL), alanin aminotransferaz 
(ALT), aspartat aminotransferaz (AST) abdominal ultrasonografi (USG) sonuçları, genetik 
sonuçları, ebeveyn tetkikleri ve bilgileri değerlendirildi.  
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Bulgular 
 
Araştırmamıza toplam 14 hasta dahil edildi, 8’i (%57,1) erkek, 6’sı (%42,9) kız idi. Ortalama 
izlem süresi 5,1 (1-10) yıldı. Hastaların tümünde APOB, LDL, TK ve VLDL düzeyi düşüktü. 
HDL düzeyi 4’ünde (%28) düşük, 6 (%42,8)’sı normal, 4’ü (%28) yüksekti. Hastaların 
9’unda (%64,3) AST ve ALT yüksekti; 9’unda (%64,3) karaciğer ultrasonografi 
görüntülemesinde pozitif bulgu vardı, 6’sında (%42,9) vitamin E, 2’sinde (%14,3) vitamin A, 
4’ünde (%28,5) 25-OH D vitamini eksikliği mevcuttu; 10’ unda APOB geninde mutasyon 
görüldü. Hastaların 9’unun (%64,3) annesinde 5’inin (%35,7) babasında LDL düşüklüğü 
mevcuttu. Hastalardan iki kardeşin babası HCC nedeniyle vefat etmişti. Birinin amcası siroz 
nedeniyle genç yaşta ex olmuş ve dedesinde karaciğer hastalığı öyküsü vardı. Hastalardan 
5’inin (%35,7) anne-babası arasında akrabalık vardı. iki kardeş hastada APOB geninde 
c.6714insT patojenik varyant; bir hastada APOB geninde c.11788+1G>A; bir hastada APOB 
geninde c.3482 A>C  daha önce tanımlanmamış mutasyonu vardı. (Tablo 1-2-3). E vitamini 
eksikliği olan 6 hastaya E vitamini 100-300 IU/kg/gün; A vitamini eksikliği olan 2 hastaya A 
vitamini 100-400 IU/kg/gün; D vitamini eksikliği olan 4 hastaya D vitamini 800-1200 
IU/gün; Bileşik heterozigot ve homozigot tanılı hastalara:Toplam kalorinin <%30'u olacak 
şekilde düşük yağlı diyet ve Yüksek doz oral yağda çözünen vitamin takviyesi (E vitamini: 
100-300 IU/kg/gün; A vitamini: 100-400 IU/kg/gün; D vitamini: 800-1200 IU/gün; K 
vitamini: 5-35 mg/hafta) başlanmıştı. İzlem süresince hiçbir hastada HCC ve siroz 
gelişmemişti. 
 
 
 
Tablo 1. Ailevi hipobetalipoproteinemi tanılı hastaların yaş cinsiyet ve laboratuvar değerleri 
 
 

C 

E/K 

n 

Yaş-

yıl 

Mean 

(min-

max) 

 

Taki

p 

(Yıl) 

Mean 

(min-

max) 

VKİ  

Kg/m2 

Mean 

(min-

max) 

 

VitA 

316-

820u

g/L 

Mean 

(min-

max) 

VitE 

6,6-

14,3 

mg/L 

Mean 

(min-

max) 

VitD 

>20 

g/L 
Mean 

(min-

max) 

ApoB 

0,6-1,4 

g/L 

Mean 

(min-

max) 

TK 

> 125 

mg/dl 
Mean 

(min-

max) 

TG 

45  
mg/dl 
Mean 

(min-
max) 
 

LDL 

50 
mg/dl 
Mean 

(min-
max) 
 

VLDL 

13,6 
mg/dl 
Mean 

(min-

max) 

HDL 

38 
mg/dl 
Mean 

(min-

max) 

AST 

(0-35) 

U/L 

Mean 

(min-

max) 

ALT 

(0-

35) 

U/L 

Mean 

(min-

max) 

8/6 

 

11,2 

(1- 

36) 

5,1 

(1-

10) 

19,1 

(12,3-

29,6) 

485 

(252-

788) 

7,46  

(4-

15) 

23,5 

(9,3-

39,4) 

0,24 

(0,08- 

0,4) 

80,5 

(44-

125) 

25 

(11-

58) 

22 

(5- 36) 

5,22 

(2-12) 

52,8  

(27-95) 

90,6 

(18-398) 

67,6  

(11-

196) 

 
 
n: hasta sayısı C: Cinsiyet; K: Kadın E: Erkek; min: minimum; max: maximumVKİ: Vücut 
Kitle İndeksi (kg/m2) Yaş: hastanın ilk izlemimize alındığı yaşı 
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Tablo 2. Ailevi hipobetalipoproteinemi tanılı hastaların yaş, vücut kitle indeksi ve laboratuvar 
analizi 
 
 
 

 
 
 
 
No: hasta numarası; C: Cinsiyet; K: Kadın E: Erkek; VKİ: Vücut Kitle İndeksi (kg/m2) Yaş: 
hastanın ilk izlemimize alındığı yaşı 
 
 
 
 
 
 
 

No C Yaş 
(Yıl) 

Takip 
(Yıl) 

VKİ  
Kg/m2 

 

VitA 
316-
820 
ug/L 

VitE 
6,6-
14,3 
mg/L 

VitD 
>20 
ng/ml 

ApoB 
0,6-
1,4 
 g/L 

TK 
> 125 
mg/dl 

TG 
45  
mg/dl 
 

LDL 
50 
mg/dl 
 

VLD
L 
13,6 
 mg/dl 
 

HDL 
38 
 mg/dl 
 

AST 
0-35 
 U/L 

ALT 
0-35 
 U/L 

1 E 10 1 19.6 429 6.65 31.06 0.08 47 17 5 3 43 69 113 

2 E 6 1 12.3 424 6.14 21.1 0.40 121 31 26 6 89 27 11 

3 K 36 1 22.1 472 8.5 10.9 0.40 125 37 23 7 95 21 17 

4 E 14 10 16.8 516 4.55 36.6 0.20 44 14 13 3 27 83 106 

5 E 12 10 15.9 275 3.9 25.9 0.20 78 11 10 2.2 58 46 46 

6 K 2 10 14.6 557 14.9 31 0.23 89 13 36 3 50 41 17 

7 E 1 6 15.5 645 10.7 9.3 0.28 93 17 24 3 66 398 143 

8 K 5 4 16.4 533 9.66 13.2 0.35 76 34 32 7 37 87 44 

9 E 7 8 17.2 474 3.91 26.55 0.20 77 25 30 5 42 284 196 

10 E 9 3 29.6 487 8.78 24 0.20 57 37 19 7 31 34 68 

11 E 23,5 1 25.6 788 5.54 9.3 0.30 96 26 24 5 67 87 97 

12 K 9 10 18.2 375 8.74 39.4 0.20 61 45 21 12 28 36 50 

13 K 15 4 26.6 563 7.9 31.06 0.20 79 23 27 5 47 18 21 

14 K 8 3 16.5 252 4.5 20.1 0.20 84 27 18 5 60 38 18 
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Tablo 3. Ailevi hipobetalipoproteinemi tanılı hastaların metabolizma birimine yönlendirilme 
sebebi, genetik analiz sonuçları ve ultrasonografi sonuçları 
 
 

No Genetik sonuçlar Başvuru sebebi Ultrasonografi 

1 APOB geni (Ekzon26 ) c.7558C>T 

(p.Arg2520)heterozigot 

Transaminaz 

yüksekliği 

hepatosteatoz  

Grade I-II steatoz 

2 APOB geni (Ekzon26 )c.7558C>T 

(p.Arg2520) heterozigot  

Kardeş- tarama 

 

Normal 

3 APOB geni (Ekzon26 )c.7558C>T 

(p.Arg2520) heterozigot  

Anne-tarama 

 

Grade I-II steatoz 

4 APOB geni (Ekzon26 ) c.3482 A>C  
(p.Ser4382Arg) Heterozigot yeni 
mut. 
APOB geni (Ekzon22) c.1113 
G>C(p.Asp1113His) Heterozigot 
nadir mut. 

Transaminaz 

yüksekliği 

hepatosteatoz  

Grade I 

5 APOB geni (Ekzon26 ) (c.6714insT) 

homozigot Yeni mutasyon 

Transaminaz 

yüksekliği 

Grade I steatoz 

6 APOB geni (Ekzon26 ) (c.6714insT) 

Heterozigot Yeni mutasyon 

Aile tarama Normal 

7 Normal Transaminaz 

yüksekliği 

Normal 

8 Normal Transaminaz 

yüksekliği 

Hepatosteatoz 

Grade II steatoz 

9 ApoB geni(c.1594C/T) heterozigot Transaminaz 

yüksekliği 

Normal 

10 Normal Obezite  Normal 

11 APOB geni ( c.537+5G>A) 

heterozigot 

Transaminaz 

yüksekliği-

hepatosteatoz 

Grade I steatoz 

12 Normal Aile taraması  grade I steatoz 

13 APO B geni (p.Lys707Glyfs)17 

heterozigot  

Obezite  grade I steatoz 

14 APOB geni (intron26) 

c.11788+1G>A heterozigot yeni 

mutasyon 

Karaciğer parankim 

heterojenliği 

Kronik karaciğer hastalığı bulguları 
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No: hasta numarası 
 
 
 
Tartışma ve Sonuç 
 
APOB gen mutasyonu karaciğer sirozu ve HCC riskinde artışa neden olabilir, HCC‘li 
hastalarda kötü prognoz ile ilişkilidir, bu hastalarda E vitamininin antioksidan rolü daha da 
önem kazanmaktadır. Transaminaz yüksekliği olan ve özellikle hepatosteatoz ile prezente 
olan hastalarda lipid metabolizması bozuklukları akılda tutulmalı, aile taraması yapılmalı, 
vitamin eksikliği tedavi edilmeli gerekirse diyeti düzenlenmeli, hasta takip edilmelidir.  
 
Anahtar kelimeler: Hipobetalipoproteinemi; Hepatosteatozis; transaminaz yüksekliği 
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SS196 
GLUTARİK ASİDÜRİ TİP 1’Lİ HASTALARDA ARJİNİNDEN ZENGİN DİYETİN 
KLİNİK UYGULAMASI 
Damla KOCAMAZ1 , Emel YILMAZ GÜMÜŞ1 , Emine GENÇ1, Fatıma EFE1, Burcu 
ÖZTÜRK HİŞMİ1 

1.Marmara Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalı, Çocuk Metabolizma 
Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye 

 
Giriş ve Amaç  
 
Glutarik asidüri tip 1 (GA1); Glutaril-CoA dihidrojenaz(GCDH) enzim eksikliği ile ortaya 
çıkan kalıtsal bir metabolik hastalıktır.   Lizin metabolizmasında görevli bu enzimin 
eksikliğinde nörotoksik metabolitler olan; glutarik asit(GA), 3-hidroksi glutarik asit(3-OH-
GA) ve glutakonik asit vücut dokularında ve beyinde artar (1). Glutarik asidüri tip 1’in 
beslenme tedavisini protein kısıtlaması temelinde lizin ve triptofan kısıtlaması oluşturur (2). 
Ülkemizde yaygın olarak kullanılan rehber “Acosta” diyetin enerji, total protein, lizin ve 
triptofan içeriğini hesaplamayı önermektedir. Diyet müdahalesi sonrasında plazma lizin, 
triptofan ve glutarik asit konsantresi takip edilir.  Strauss ve arkadaşları tarafından 2011 
yılında yayınlanan çalışmada enerji, lizin, triptofan ile birlikte arjinine de yer verilmiştir(3). 
Kan- beyin bariyerinde aynı taşıyıcı ile taşınması sebebiyle arjininin de hesaplanması 
gerektiği vurgulanmıştır. Amacımız Strauss ve ark. tarafından oluşturulan bu protokolün 
klinikteki uygulamasını dökümante etmektir. “Strauss protokolü”nün önerdiği beslenme 
modeli Tablo 1.1 ‘de verilmiştir.  
 
Tablo 1.1: Diyet ve klinik hedefler 

 
 

Diyet Hedefleri 
• Yaşa uygun enerji alımı; %50-60 karbonhidrat (protein harici kalori) 
• Toplam protein 1,8- 2,4 g/kg/gün 
• 65-85 mg/kg/gün Lizin (Toplam aminoasitin%3-4’ü  )  
• 100-150 mg/kg/gün Arjinin 
• Diyetteki lizin/ arjinin 0,5-0,8 mg:mg  
• 15-25 mg/kg/gün Triptofan (toplam aminoasitin %0,8-1,2’si) 
• L-carnitin 75-100 mg/kg 
• Pantothenate 400–600 μg/kg 

  
         Klinik Hedefler  
 

• Plazma Lizin 50–90 μM  
• Plazma lysine /arginine molar oranı 0.5–1.0 mol:mol  
• Normal plazma triptofan seviyesi  
• Normal total ve serbest karnitin seviyesi 
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Gereç ve Yöntem  
 
Çalışmaya Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Metabolizma Hastalıkları Kliniği’nde 
takip edilen glutarik asidüri tip 1 olguları dahil edilmiştir. Hastaların yaşlarına göre 1 ile 3 ay 
arasında değişen rutin muayenelerinde; antropometrik gelişimleri, biyokimyasal 
parametreleri, fizik muayene bulguları, Danver testi ile gelişimsel bulguları incelenmiştir. 
Hastalara uygulanan beslenme tedavisi Strauss ve arkadaşları tarafından yayınlanan çalışmada 
belirtilen oranlarda diyet düzenlenmiştir. Ülkemizde kullanılan glutarik asidüriye özel 
aminoasit formüllerin bu oranı sağlamak için yeterli arjinin içermemesi sebebiyle diyetlerine 
ek olarak dışarıdan arjinin takviyesi yapılmıştır. Düzenlenen diyetlerde doğal protein kaynağı 
olarak sebze, meyve, süt ürünleri ve beslenme solüsyonları kullanılmıştır.  Öğünlerde tercih 
hakkı tanımak amacıyla 50 miligramlık lizin porsiyonları oluşturulmuştur.  
 
 
Sonuç 
 
Çalışmaya dahil edilen  6 olgunun aktüel yaşları 1-8 yıl (median 32 ay), tanı ayları ise 6-24 ay 
(median 9,5 ay) arasında değişmektedir. Strauss protokolü olgulara 1,5 ila 19 ay (ortalama 10 
ay) arasında değişen süre ile uygulanmıştır. Olguların tamamında Tablo 1.1 de belirtilen 
klinik hedeflere ulaşılmıştır. Diyet alan hastalarda gelişimsel geriliklerine rağmen 
antropometrik gelişmeler ile oturma, baş tutma ve iletişim becerilerinde gelişimler 
gözlemlenmiştir. Toplam protein içeriği hesaplanarak diyet alan hastamızın lizin değişim 
listesine uygun diyetinden sonra plazma aminoasit seviyelerinde iyileşmeler görülmüştür. Bir 
olguda yüksek arjinin takviyesine rağmen plazma arjinin seviyesi düşük kalmıştır. İki 
hastamız Suriye uyruklu olmaları sebebiyle diyet takibinde zorluklar yaşanmıştır. Oral yoldan 
beslenen 3 hastamız için lizin değişim listesi diyette tercih hakkı sağlamıştır. 
 
 
Tartışma  
 
Klinik uygulamamızda yüksek arjininli diyet olumlu sonuçlar vermiştir. Ülkemizde bulunan 
GA1’e yönelik aminoasit karışımları hedeflenen arjinin içeriğine ulaşmakta yetersizdir. 
Kullanılan formüllerin arjininden zenginleştirilmesi klinik iyileşmelerde fayda sağlayacaktır.  
 
 
Anahtar Kelimeler: Arjinin, Glutarik Asidüri , Tıbbi Beslenme  
 
  
Kaynaklar  
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SS197 
Mitokondriyal hastalık şüphesi olan olgularda Tüm Ekzom Dizi Analizinin Tanısal Faydası: 
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Metabolizma BD 
3.İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik AD 

 
Giriş ve Amaç 
 
Nükleer veya mitokondriyal genomlardaki (mtDNA) mutasyonların neden olduğu 
mitokondriyal hastalıklar (MH), kalıtsal metabolik hastalıkların en yaygın grubudur ve 
yaklaşık 1/4300 kişiyi etkiler (1). Mitokondrial fonksiyonların bigenomik kontrolü, 
heteroplazmi ve maternal kalıtım gibi özellikler ve nükleer DNA (nDNA) tarafından kodlanan 
binden fazla proteinin rol aldığı dinamik organel yapısı mitokondrial hastalıkların moleküler 
tanısını güçleştirir.Yeni nesil dizileme (NGS) tekniklerindeki gelişmeler ve genetik 
laboratuvarlarında tanısal amaçlı kullanımın hızlanması, MH tanısında noninvaziv yöntem 
olan “önce genetik” yaklaşımını getirmiştir (2). Tüm ekzom dizileme (Whole Exome 
Sequencing, WES), teşhis verimini önemli ölçüde iyileştirmiş, mitokondriyi taklit eden 
monogenik hastalıkların teşhisini sağlamıştır.  Bu çalışmada, öncelikle klinik olarak 
mitokondrial hastalık şüphesi olan olgularda, NGS nin tanısal etkinliğini değerlendirmek 
amaçlanmıştır.  
 
Gereç ve Yöntem 
 
Çalışmaya, 2018-2019 yıllarında İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, 
Beslenme ve Metabolizma BD tarafından, klinik, radyolojik ve laboratuvar bulguları ile 
mitokondrial hastalık ön tanısı ile takip edilen ve moleküler genetik araştırma amacıyla Tıbbi 
Genetik AD’a yönlendirilen, 24 farklı aileden toplam 30 olgu dahil edilmiştir. Ayrıntılı öykü, 
fizik muayene, radyolojik ve laboratuvar bulguları ile bütünsel olarak değerlendirilen 
olguların, en az üç kuşak sorgulanarak aile ağaçları çizildi. Ebeveynler arasında akrabalık 
ilişkisi ve etkilenmiş veya sağlıklı kardeş varlığına göre tek, çift veya üçlü tüm ekzom 
dizileme ve mtDNA dizi analizi yapıldı. Diğer laboratuvar ve görüntüleme verileri hasta takip 
dosyalarından elde edildi. Çalışma, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik 
Kurulu tarafından 08.06.2018/872 tarih ve sayısı ile onaylanmış ve İstanbul Üniversitesi 
Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir (Proje no:TDK-2018-32544). 
Yeni nesil dizileme yöntemi ile WES ve tüm mtDNA dizilemenin  ıslak laboratuvar 
çalışmaları, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik AD laboratuvarında, 
Thermo Scientific™ Ion Gene S5 Sistem platformunda yapıldı. mtDNA uzun PCR için 
16.569 baz çiftinden oluşan mtDNA’ yı parçalı çoğaltan, 4 çift primer tasarlandı. Dizileme 
sonrası, veriler, IonReporterUploader eklentisi kullanılarak Torrent Suite ™ yazılımı 
aracılığıyla Ion Reporter™ yazılımına otomatik olarak aktarılarak analiz edildi. 
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Bulgular 
 
Moleküler analiz sonuçlarına göre, üçü mtDNA (MT-ATP6 ve MT-TL1) ve dokuzu nükleer 
olmak üzere (TK2, POLG, EARS2, AARS2, MICOS13, NDUFAF6, FBXL4, ECHS1, OXCT1) 
mitokondrial hastalık ilişkili genlerde tespit edilen sekizi novel olmak üzere 14 patojenik 
varyant raporlandı. Segregasyon çalışmaları kalıtım modeline uygun olarak gen hastalık 
ilişkisini doğruladı. Bir olguda COX10 geninde tespit edilen ve literatürde VUS olarak 
bildirilen c.260C>T (p.Thr87Ile) değişimi, sağlıklı kardeşte de homozigot saptandığından 
etiyolojiyi açıklayamadı. Seçilen kohortun %50’si mitokondrial hastalık (15/30, %50), %20’si 
ise (6/30) CAPN3, DYSF, TCAP genlerinde bilinen mutasyonları olan Limb Girdle Muscular 
Distrofi olarak sonuçlandı. Olguların %30’unun (9/30) ise moleküler temeli aydınlatılamadı. 
İlişkisiz 24 aileden 30 etkilenmiş olgunun dahil edildiği bu kohorta uygulananan bigenomik 
yeni nesil dizileme yaklaşımı stratejisi ile (WES ve mtDNA) indeks bazında %67 oranında 
(16/24), hasta bazında ise  %70 (21/30)  teşhis başarısı elde edildi (Şekil 1). 
 
 

 
 
 
Şekil 1. Mitokondriyal hastalıklarda Yeni Nesil Dizileme tekniğinin tanısal verimi 
 
Tartışma ve Sonuç 
 
Yeni nesil dizileme tekniklerinin rutin laboratuvarlarda kullanımının artması, mitokondrial 
hastalıkların tanısal başarısını artırmış, non-invaziv, bigenomik dizileme yaklaşımı 
mitokondriyal hastalıkların tanısında, biopsiden önceki adım olarak algoritma değişimine yol 
açmıştır. Kas biopsisi gerektiren biyokimyasal ve patolojik incelemeler, artık çözülmemiş 
vakalarda veya NGS çalışmalarından sonra tanı net olmadığında yapılmaktadır (4). 



 
 

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi / 28 Mayıs - 01 Haziran 2022 
146 

 

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi / 28 Mayıs - 01 Haziran 2022 
146 

 
 
 

Mitokondri ile ilgili moleküler bilginin giderek arttığı bu son dekatta, “Mitokondrial 
Hastalık” kavramı yeninden ele alınmakta ve biyokimyasal eksiklikten ziyade, genetik kökeni 
temel alan yeni bir sınıflama sistemi önerilmektedir (5). Mitokondriyal disfonksiyon 
düşündüren klinik bulguları olan hastaların tanısında NGS kullanımının artması, özellikle 
nöromüskuler bulguların görüldüğü diğer tek gen hastalıklarının da moleküler etiyolojisini 
aydınlatmaktadır.  
 
Son yıllarda çeşitli gruplar tarafından yapılan tanısal çalışmalarda, NGS’nin başarısı %45 ila 
%77 arasında değişmektedir. Bizim sonuçlarımıza benzer şekilde, klinik örtüşme nedeniyle 
bazı çalışmalarda mitokondriyal olmayan hastalıklara da moleküler tanı sağlandığı 
görülmektedir. Bu çalışmalarda tanı verimi ve non-mitokondrial hastalık ilişkili genlerde 
etken patojenik varyant saptanma oranı sırasıyla; %68 (80/117) ve %15 (18/117) (3),  45.70% 
(53/116) ve 9.48% (11/116) (4),  %57 (16/28) ve %42 (12/28) (6), %59,3 (67/113) ve %17 
(19/113) (7),  %77,9 (46/59) ve %28,8 (17/59) (8) olarak bildirilmiştir.  
 
 
Anahtar Kelimeler 
 
Mitokondriyal Hastalık, Yeni Nesil Dizileme  
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SS199 
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Giriş ve Amaç 
 
Nonketotik hiperglisinemi (NKH), glisin yıkımında rol alan ‘glisin parçalayıcı enzim’ 
kompleksinde aktivite eksikliğine bağlı olarak gelişen otozomal resesif geçişli bir metabolik 
hastalıktır. Glisin kan, idrar, beyin omirilik sıvısı (BOS) ve diğer vücut sıvılarında birikir. Bu 
hastalıkta glisin beyinde biriktiği için ‘glisin ensefalopatisi’ olarak da anılır. İnfantil epileptik 
ensefalopatiler (IEE) genellikle hayatın ilk yıllarında başlayan ve devam eden aşırı epileptik 
aktiviteye bağlı olarak nöbet gidişatının ve nöropsikolojik gelişimin kötü olduğu bazı 
epilepsiler için sıklıkla kullanılan bir terimdir. Etyolojide genetik faktörler ağırlıklı yer 
almakta olup, hipoksik iskemik ensefalopati, inme, metabolik nedenler, kortikal 
malformasyonlar gibi semptomatik nedenler ve tüberoskleroz gibi yapısal ve genetik nedenler 
yer alır. Bu çalışmada nadir hastalıklar olan NKH ile diğer genetik kökenli IEE’lerin 
farklılıklarını ortaya çıkararak hastaların daha hızlı tanı ve tedavi almaları amaçlanmaktadır.  
  
Gereç ve Yöntem 
 
Bu çalışmada 2013-2021 yılları arasında NKH ile IEE tanısı genetik analiz ile ispatlanmış 
hastaların demografik, klinik, laboratuvar (serum glisin, BOS glisin ve BOS glisin/serum 
glisin düzeyleri), radyolojik, elektrofizyolojik ve moleküler genetik özellikleri geriye dönük 
incelenerek karşılaştırıldı. Normal dağılım varsayımı sağlanamadığı için Mann-Whitney-U 
testi kullanıldı. Roc eğrisi çizdiğimizde Youden indeksine göre en iyi kesim noktası 
belirlendi.  
 
Bulgular 
 
NKH hastalarında ortanca BOS glisin düzeyleri 175 (26-320), serum glisin düzeyleri 923 
(159-1910) ve BOS glisin/serum glisin düzeyleri 0.19 (0.09-0.25) olarak saptandı. IEE 
hastalarında ise ortanca BOS glisin düzeyleri 18 (6-60), serum glisin düzeyleri 283 (147-358) 
ve BOS glisin/serum glisin düzeyleri 0.07 (0.02-0.22) olarak saptandı. NKH hastalarında 
BOS glisin, serum glisin ve BOS glisin/serum glisin düzeyleri diğer genetik nedenli IEE’lere 
göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (p<0.01/0.012/0.006) (Şekil 1-3). BOS glisin 
düzeyleri >50 olduğunda %86 duyarlı, % 100 seçici; serum glisin düzeyleri >600 µmol/L için 
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%71,4 duyarlı, % 100 seçici; BOS glisin/serum glisin >0.08 ise %100 duyarlı, %62.5 seçici 
olarak görüldü. 
 
Tartışma ve Sonuç 
 
BOS glisin/serum glisin düzeyi duyarlı ancak seçicilik oranı daha düşüktür. Az sayıdaki 
vakada her iki hastalık grubunda BOS glisin düzeyi 25-50 arasında hafif yüksek olarak 
saptanmıştır. BOS glisin düzeyleri arttığında BOS glisin/serum glisin oranı daha anlamlı 
olmaktadır. NKH için BOS glisin düzeyi 25-50 arası olası, 50-100 arası mümkün, >100 kesin 
olmakla birlikte moleküler genetik analiz ile tanı ispatlanmalıdır. 
 

 
 
 
Şekil 1. Nonketotik hiperglisinemi ve İnfantil epileptik ensefalopati hasta grubunun BOS 
glisin düzeyleri 
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Şekil 2. Nonketotik hiperglisinemi ve İnfantil epileptik ensefalopati hasta grubunun serum 
glisin düzeyleri 
 

 
 
Şekil 3. Nonketotik hiperglisinemi ve İnfantil epileptik ensefalopati hasta grubunun BOS 
glisin/serum glisin düzeyleri 
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GİRİŞ ve AMAÇ 
 
Distal renal tubuler asidozlar (dRTA) büyüme geriliği, kusma, beslenme güçlüğü, normal 
anyon açıklı metabolik asidoz, hipokalemi, asidoza rağmen alkali idrar, nefrokalsinosis ile 
prezante olan bir hastalık grubudur. En sık altta yatan neden genetik etyolojiler olmakla 
birlikte,  otoimmünite, ilaçlar ve üropatilere ikincil de dRTA görülebilir. Distal RTA ilişkili 
hiperamonyemi, daha önce literatürde bildirilmiş olmakla birlikte, dRTA ilişkili 
hiperamonyeminin nasıl yönetilmesi gerektiği ile ilgili literatürde yeterli veri yoktur. Ayrıca, 
çocuk metabolizma hastalıkları pratiğinde hiperamonyemi ayırıcı tansında dRTA’lar sıklıkla 
yer almayan bir hastalık grubudur. Bir olgu nedeniyle tecrübe ettiğimiz dRTA ilişkili 
hiperamonyemi tablosunu daha geniş hasta grubunda test etmek için bu klinik araştırma 
tasarlanmıştır. 
 
GEREÇ ve YÖNTEM 
 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı tarafından primer dRTA 
tanısı ile izlenmekte olan olgular çalışmaya davet edildi. Çalışmaya katılmayı kabul edilen 
hastaların dosyaları incelenerek dRTA ile ilişkili genetik sonuçları, demografik verileri, tanıda 
ve son vizitteki klinik ve laboratuvar verileri, metabolik ataklardaki klinik ve laboratuvar 
verileri toplandı. Daha önce hiç amonyak ve plazma amino asitleri bakılmamış olanlar 
çağrılıp metabolik tetkikleri tamamlandı.  Hiperamonyemi (plazma amonyak >50µmol/L) 
tespit edilen hastalarda hiperamonyemiye eşlik eden potasyum ve HCO3 düzeyleri birlikte 
değerlendirildi. Hastaların plazma amino asit düzeyleri özellikle arjinin değerleri not edildi. 
Hiperamonyemi tedavisi için kullanılan ilaç, diyet gibi tedaviler kaydedildi.  
  
BULGULAR 
 
Çalışmaya yaşları 37-224 ay arasında olan (ortanca 150 ay) dokuz aileden üçü (%33) kız, 
altısı erkek (%66,6) dokuz çocuk dahil edildi. Ailelelerin  sekizinde (%88) anne-baba arasında 
akrabalık mevcuttu. Yedi olgu (%77) ATP6V0A4, iki olgu (%23) ise  SLC4A1 geninde 
bilallelik patojenik varyant taşıyordu. Ortalama dRTA tanı yaşı 3 ay (1-108 ay) idi.. En sık ilk 
başvuru yakınması kusmaydı. Tanı anında hastaların tamamında hiperkalsiüri ve 
nefrokalsinozis mevcuttu. Yedi olguya  (%78) ağır hipokalemi, sekiz olguya (%88) metabolik 
asidoz eşlik ederken, 1 olguda tanıda hiperamonyemi saptandığı görüldü. Tanı anında 
hiperamonyemisi olan hastanın (5 nolu hasta) bu sırada 94 aylık olduğu ve kusmaya eşlik 
eden bilinç bulanıklığı nedeniyle bakılan amonyak 280 µmol/L olduğu görüldü. Ağır 
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metabolik asidoz, koma tablosu ile yoğun bakım yatışı sırasında tanı alan bu hastanın aslında 
daha önce de tekrarlayan kusma, asidoz atakları ile acil başvuruları olduğu ancak tanı almada 
gecikme yaşandığı ve diğer başvurularında da amonyak bakılmadığı görüldü. Bilinç 
bulanıklığı, koma bulgusu nedeniyle hiperamonyemisi tespit edilen bu hasta dışında hiçbir 
hastada tanı anında amonyak bakılmamıştı. 
 
Dokuz hastanın dördünde (%44) tanıda ya da tanı sonrasında olmak üzere hiperamonyemi 
mevcuttu. Bu dört hastanın ikisinde (%50) çalışmamız dahilinde amonyak düzeyi bakılmıştı. 
Hiperamonyemisi olan diğer iki hasta ise zaten klinik semptom gösterdiği için amonyak 
bakılmış hastalardı. Bir hastada (%25) hiperamonyemi sırasında kusma, birinde (%25) de 
bilinç bulanıklığı vardı. Hiperamonyemisi olan dört hastanın üçünde (%75) ATP6V0A4 
mutasyonu varken, birinde (%25) SLC4A1 mutasyonu vardı (Tablo 1).   
 
Hiperamonyemisi olan dört hastanın da bu sırada ağır metabolik asidozu yoktu ancak eşlik 
eden hipopotasemileri vardı; ikisinin (%50) de arjinin düşüklüğü vardı. Arjinin düşüklüğü 
olan iki hasta da arjinin resplasmanı aldı; seçici besin reddi, davranışsal yeme bozukluğu 
olduğu düşünülen bir olguda (1 nolu hasta) beslenme düzenlendi. Ciddi hiperamonyemisi 
olan iki olguda (1 ve 5 nolu hasta) da, diyetteki proteinin kısıtlanması ve amonyak düşürücü 
ilaçlar ile yanıt vermediler; hastalar ancak asidoz ve hipopotasemi açısından yeterli metabolik 
kontrol sağlanıp arjinin replasmanı aldıktan sonra amonyak düzeyleri de normalize edilebildi. 
Bunun üzerine dRTA tanılı tüm hastaların besin tüketim kayıtları incelenerek yeterli protein 
ve enerji aldıklarından emin olundu. Yeterli beslendiklerinden emin olunduğunda ve arjinin 
düzeyleri normalken hastaların potasyum düzeyleri normal-üst sınırda tutulmaya 
çalışıldığında daha iyi amonyak düzeyleri elde edildi. Arjinin düşüklüğü olan toplam üç hasta 
(%33) vardı, bunlardan birinde tespit edilmiş hiperamonyemi yoktu; ancak hastanın kronik 
amonyak maruziyeti olduğunu düşündürecek mental etkilenmesi mevcuttu. Tüm dRTA 
hastaları içinde dört (%44) hastanın eşlik eden sensörinöral işitme (SNİK) kaybı vardı ve bu 
dört hastanın hepsinin genetiğinde ATP6V0A4 mutasyonu vardı. 
 
TARTIŞMA ve SONUÇ 
 
Hiperamonyemi dRTA’da karaciğer kaynaklı değil, renal kaynaklıdır. Asidoz durumunda 
artan renal amonyogenesis nedeniyle, asidoz yapan tüm diğer durumlarda olduğu gibi 
dRTA’da da hiperamonyemi beklenir ancak dRTA´da bunun yanında renal amonyum 
ekskresyonu da bozuktur ve asidoz olmadan da hiperamonyemi görülebilir. Sistemik dolaşıma 
yansıyan bu artmış amonyak yükü, sağlıklı çalışan bir karaciğer tarafından hızla üreye 
dönüştürülerek uzaklaştırılır. Sağlıklı bir üre döngüsü için de arjinin esansiyel bir 
aminoasittir. Tekrarlayan kusma atakları ve iştahsızlık nedeniyle yeterli beslenemeyen dRTA 
olgularında, yetersiz protein alımının yol açtığı plazma arjinin düşüklüğünün karaciğerin 
amonyak detoksifikasyon mekanizmasını yavaşlattığı düşünülmektedir. Hiperamonyemi 
kliniği ile başvurarak dRTA- hiperamonyemi ilişkisini anlamamıza sebep olan P1 ve P5 
numaralı hastalarda gözlemlediğimiz gibi, hiperamonyemi yönetiminde protein kısıtlaması ile 
plazma amonyak düzeyleri daha da artmaktadır. Literatürde özelikle asidoz atakları sırasında 
hiperamonyemi görülebileceği üzerine vurgu yapılarak, hızlı ve etkin bir şekilde asidozu 
düzeltmenin hiperamonyemiyi de tedavi edeceği vurgulanmıştır. Ancak biz hastalarımızı 
yönetirken ve izlerken gördük ki asidoz olmadan da hiperamonyemi görülebiliyordu ve 
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hipopotasemi düzeltilemeden hiperamonyemi de düzeltilemiyordu. Hipopotasemi 
hiperamonyemi birlikteliği, asidoz hiperamonyemi birlikteliğinden daha fazla idi. Serum 
potasyum düzeylerinin normalin üst sınırında tutulduğunda amonyak düzeylerinin daha iyi 
kontrol edilebildiğini gördük. Literatürde daha önceden bahsedilmeyen bir diğer durum ise 
arjinin düşüklüğü ve nutrisyonel destek idi. Amonyak yüksekliği en çarpıcı olduğu görülen iki 
olguda da (P1 ve P5) plazma arjinin düzeylerinde düşüklük mevcuttu. Bu olgularda, agresif 
potasyum ve asidoz tedavisi ile kusmanın önlenmesi, yeterli protein alımının ve normal 
plazma arjinin düzeylerinin sağlanması ile amonyak düzeyleri kontrol altına alınabildi.   
İşitme kaybı olan hastaların hepsinin ATP6V0A4 mutasyonuna sahipti ve literatür bilgisi ile 
uyumlu olarak adolesan başlangıçlı işitme kaybı mevcuttu. İşitme kaybı olan 4 hasta arasında 
hiperamonyemisi olan bir hasta (%25) vardı. Hiperamonyemi- işitme kaybı ilişkili gözükmese 
de bu hastalarda ılımlı da olsa kronik amonyak maruziyetinin etkileri (gelişimsel gecikme, 
mental retardasyon, okul başarısızlığı) gözükmekteydi. Eğer hastalarda erken başlangıçlı 
işitme kaybı görülse idi bilişsel fonksiyonlardaki bozulmaya işitme kaybının da etkisi olduğu 
söylenebilirdi ancak işitme kayıpları adolesan başlangıçlıydı. Zaten işitme kaybı- bilişsel 
etkilenme birlikte olan sadece 1 hasta vardı; o hastada(5 nolu hasta) da hem tanıda hem de 
tanı sonrasında bilişsel etkilenmeyi açıklayacak yüksek amonyak değerleri olduğu 
görülmüştü. 
 
Hiperamonyemi ılımlı da olsa kronik maruziyette nörobilişsel gelişimi etkileyen bir 
durumdur. Hiperamonyemi ayırıcı tanısında dRTA düşünülmesi gerekir. dRTA tanılı 
hastalarda da acil-ayaktan poliklinik başvurularında kan gazı ile birlikte, amonyak düzeyleri 
kontrol edilmelidir. Hipopotaseminin yakın takibi ve normalin üst sınırında tutulmaya 
çalışılması hiperamonyeminin önlenmesi ve tedavisinde elzemdir. Hastaların yeterli 
beslenmesi ve yeterli protein alımı bikarbonat ve potasyum desteği kadar önemlidir, bu 
yüzden beslenmeleri yakın takip edilmeli ve plazma amino asitleri ile (postprandiyal 5. saat) 
arjinin düzeyleri kontrol edilmelidir. 
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TABLO 1. Hastaların en yüksek amonyak değerleri ve eşlik eden potasyum(K⁺), 
bikabonat(HCO3⁻) değerleri ile en düşük arjinin düzeyleri 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

No Cinsiye
t 

Etkilenmiş 
gen 

Patojenik varyant 
(tümü homozigot) Sağırlık Bilişsel 

etkilenme 

pH 
(7,35-
7,45) 

HCO3⁻ 
mEq/L 

K⁺ 
mEq/L 

NH3 (<50 
µmol/L) 

Plazma 
arjinin 

(35-125 
µmol/L) 

1 E ATP6V0A4 Ekzon 14 delesyonu _ + 7,34 20,5 3,9 199,1 23,01 

2 K ATP6V0A4 c.2419C>T (p.Arg807*) + _ 7,37 24,2 4,8 29,2 43,46 

3 K ATP6V0A4 c.2419C>T (p.Arg807*) + _ 7,31 19,1 3,8 48 38,8 
4 E ATP6V0A4 c.242_243dupTC(p.Glu82Serfs*6) _ + 7,33 22,1 4 39 8,44 

5 E ATP6V0A4 c.1346G>A (p.Arg499His) + + 7,35 25,3 3,5 282,1 26,24 

6 E ATP6V0A4 c.2257+1G>A _ + 7,40 28,9 2,9 60,9 44,7 

7 K ATP6V0A4 292-1G>A + _ 7,37 28,3 4,8 35,9 53,4 

8 E SLC4A1 c.1765C>T (p.Arg589Cys) _ + 7,38 27,3 3,8 51,3 98,4 

9 E SLC4A1 c.349+3G>T _ _ 7,35 22,1 4,3 24,8 67,8 

https://doi.org/10.1007/s00431-010-1184-9
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SS201 
Mukopolisakkaridoz Tanılı Hastalarda Psikolojik Sağlamlık, Bakım Yükü ve Psikolojik 
Dayanıklılık Arasındaki İlişki  
Sena Altun1,  Neslihan Önenli Mungan1, Deniz Kor1, Derya Bulut1, Burcu Köşeci1, 
Esra Kara1, Ezgi Burgaç1, İrem Kaplan1 
1.Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Adana 

 
Giriş 
 
Mukopolisakkaridoz (MPS), 7 alt tipi olan, çoklu sistem tutulumları, yetersiz organ işlevleri, 
süreğen seyirleri, tedavi/takip amacıyla sık hastane başvuruları nedeniyle hem hastaları hem 
de onlara bakım verenleri ciddi bir psikolojik yük altında bırakan bir lizozomal depo hastalığı 
grubudur.   
 
Yöntem 
 
Enzim replasman tedavisinin 5 alt tipinde güncel olduğu bu kalıtsal metabolik hastalık 
grubunda ülkemizde hem hastalar hem de onlara bakım veren ailelerinin karşılanmamış 
birçok sosyal ve psikolojik sorunları olduğu bilinmektedir.  Bu noktadan hareketle 
çalışmamızda MPS tanılı hastalarda; psikolojik sağlamlılık, ailelerinin bakım yükü ve 
psikolojik dayanıklılık ve bunlar arasındaki ilişkinin incelenmesi hedeflendi. Çukurova 
Üniversitesi Çocuk Metabolizma Bilim Dalı’nda takipli 74 çocuk ve genç MPS tanılı hastayla 
onlara bakım veren 74 aile bireyine çocuk ve bakıcı aile bireyi için düzenlenmiş 
‘’Sosyodemografik Bilgi Formu, Zarit Bakıcı Yükü Ölçeği, Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik 
Sağlamlık Ölçeği ve Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği’’ uygulandı.  
 
Bulgular 
 
Bakım verenlerin yaş grupları ‘’Zarit bakıcı yük ölçeği’’ ile değerlendirildiğinde, 30 yaş 
altındaki bakım verenlerin ölçek skorunun diğer yaş aralığındakilere göre daha yüksek olduğu 
bulundu. Bakıcı eğitim durumunun ‘’yetişkinler için psikolojik dayanıklılık ölçeği’’ ile 
irdelenmesinde, okuryazar olmayan bakım verenlerin yük ortalamasının üniversite mezunu 
olanlardan daha düşük olduğu görüldü. Gelir düzeyinin ‘’yetişkinler için psikolojik 
dayanıklılık ölçeği’’ ile değerlendirilmesinde gelir düzeyi düşük olan bakım verenlerin yük 
ortalamasının gelir düzeyi yüksek olanlardan daha düşük olduğu saptandı. MPS tanılı kadın 
hastalarının ‘’psikolojik sağlamlık’’ puanlarının erkeklere göre daha yüksek olduğu tespit 
edildi. Bakım verenlerin Zarit bakıcı yük ölçeği puanları ile yetişkinler psikolojik dayanıklılık 
ölçeği puanları arasında, Zarit bakıcı yük ölçeği ile MPS hastası çocuklarda psikolojik 
sağlamlık ölçeği puanları arasında ve yetişkinlerde psikolojik dayanıklılık ölçeği ile 
çocuklarda psikolojik sağlamlık ölçeği arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edildi.  
 
Tartışma ve Sonuç 
 
Hastaların psikolojik dayanıklılığı ve bakım verenlerin bakım yüküne yönelik daha çok 
katılımcı ile daha detaylı araştırmaların yapılmasına ihtiyaç vardır. Bu araştırmaların 
sonucunda hasta ve ailelerinin sosyo-psikolojik sorunları ve ihtiyaçları ortaya konularak, tıbbi 
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tedavinin başarısına katkı sağlayacak, hem hastalar hem de ailelerinin yaşam kalitelerini 
arttıracak çözümler üretilebilecektir. 
 
 
Anahtar kelimeler: Mukopolisakkaridoz, Bakım yükü, Psikolojik Dayanıklılık.  
 
 
Key words: Mucopolysaccharidosis, Burden of care, Psychological resilience 
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SS204 
Metilmalonik Asidemi Hastalarında Diyet Protein İçeriğinin Gayta Mikrobiyotası ve İdrar 
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Giriş ve Amaç 
 
Metilmalonik asidemi (MMA) valin, izolösin, metiyonin, treonin, tek zincirli yağ asitleri ve 
kolesterol metabolizmasında meydana gelen enzim / kofaktör eksikliklerine bağlı ortaya çıkan 
bir metabolik hastalıktır. Tedavinin temelini hastalığa özgü proteinden kısıtlı diyet 
düzenlenmesi oluşturmaktadır. MMA hastalarında diyet içeriğinin gayta mikrobiyotası 
üzerine etkisini değerlendiren bir çalışma bulunmamaktadır.  
Bu çalışmada farklı diyet protein içeriklerinin ve metronidazol tedavisinin MMA hastalarının 
gayta mikrobiyotası ve idrar organik asitleri üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
 
Gereç ve Yöntem 
 
Bu prospektif çalışmaya MMA tanılı 12 hasta dahil edilmiştir. Çalışma öncesi metronidazol 
kullanan hastaların tedavileri en az 4 ay öncesinden kesilmiştir. Hastalar çalışma öncesi en az 
2 ay süresince yüksek protein içerikli (%50 doğal; %50 tıbbi formüla) diyet (1.basamak) ile 
izlenmiştir. Ardından en az 2 ay boyunca düşük protein içerikli (%50 doğal; %50 tıbbi 
formüla) diyet tedavisi (2.basamak) ile izlem sonrası diyet içeriği %80 doğal, %20 tıbbi 
formüla olacak şekilde (3.basamak) revize edilmiştir. Düşük protein içerikli (%80 doğal; %20 
tıbbi formüla) diyet tedavisi ile izlemden 2 ay sonra hastalara en az 3 ay boyunca her ayın 10 
günü oral metronidazol tedavisi (20mg/kg/gün) verilmiştir. Her diyet değişikliğinde ve 
metronidazol tedavisi sonrasında hastalardan gayta mikrobiyota ve idrar organik asitleri 
analizi için uygun örnekler alınmıştır.  
 
Bulgular 
 
Çalışmaya dahil edilen hastaların %66,6’sı kız, %33,3’ü erkekti. Ortalama yaş 6 ± 3,5 (1,5-
13,5) yıldı.  
Hastaların 1.basamak diyette bakılan idrar laktat, piruvat, 3-OH bütirik asit, 3-OH propionik 
ve metilmalonik asit değerleri, 3.basamak diyet sonrasında bakılan değerlerine göre 
istatistiksel olarak anlamlı yüksek saptandı (p=0.001; p=0.005; p=0.005; p=0.001; p=0.005). 
Diyet değişiklikleri ile propiyonilglisin, tiglilglisin ve 3-metil sitrik asit değerlerinde 
istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (p=0.368; p=0.607; p=0.878). Üçüncü basamak diyet ve 
metronidazol tedavisi altında bakılan idrar organik asitlerinde ise sadece metilmalonik asit 
düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı düşüş saptandı. 
Birinci basamak diyet tedavisi altındaki enterik bakteri zenginliği diğer basamaklarla 
karşılaştırıldığında, gözlenen bağırsak bakteri zenginliğinin istatistiksel anlamlı olarak arttığı 
saptandı (p1-2basamak=0.037). Birinci basamak diyet tedavisinden 2.basamak diyet tedavisine 
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geçiş ile propiyojenik olduğu bilinen Bifidobacterium longum, Bacteroides vulgatus ve 
Roseburia inulinivorans bakterilerinin istatistiksel olarak azaldığı saptandı (p=0.01; p=0.028; 
p=0.042). Metronidazol tedavisi ile bakteri çeşitliliği ve zenginliğinde anlamlı değişiklik 
olmadığı saptandı (p=0.675).  
 
Tartışma ve Sonuç 
 
Bu çalışma, MMA hastalarında diyet içeriğinin gayta mikrobiyotası ve idrar organik asitleri 
üzerine etkisini göstermektedir. Yüksek protein içerikli diyetin gayta mikrobiyotasında 
bakteri zenginliği ve çeşitliliği üzerine olumsuz etkisi saptanmıştır. Son zamanlar önerilen 
düşük proteinli ve yüksek doğal protein içerikli diyetin idrar organik asitleri atılımını önemli 
ölçüde azalttığı belirlenmiştir.  
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SS208 
Galaktozemi tanılı kız hastalarda gonadal fonksiyonların değerlendirilmesi 
BURCU KÖŞECİ1, ESRA KARA1. EZGİ BURGAÇ1, İREM  KAPLAN1, FATMA 
DERYA BULUT1, DENİZ KOR1, SEVGÜL  KÖSE1, GÜLÇİN  DAĞLIOĞLU1, 
ELİF  ERDEM1, HALİSE NESLİHAN ÖNENLİ MUNGAN1 

1.ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 

 
Giriş-Amaç 
 
Klasik galaktozemi (KG); hipoglisemi, katarakt, kolestaz/hepatoselüler hasarlanma ve renal 
tübüler hastalıkla seyreden, diyet tedavisine çok iyi yanıt vermesine rağmen, uzun dönem 
komplikasyonları arasında erken ovaryen yetmezlik (EOY) ve bilişsel-linguistik fonksiyon 
sorunların yer aldığı bir kalıtımsal metabolik hastalıktır. Galaktoz-1-fosfat uridiltransferazı 
enzimini kodlayan GALT geninde olguların %40–45'inde saptanan Q188R mutasyonunun da 
erken overyan yetmezlik için risk faktörü olduğu bildirilmektedir. Bu çalışmada, galaktozemi 
tanılı kız hastalarda puberte başlama yaşı ve öncelikli puberte bulgusu ile hormon düzeyleri 
gibi ovaryen fonksiyon göstergelerinin değerlendirilmesi hedeflendi.  
 
Kapsam-Yöntem 
 
Çukurova Üniversitesi, Çocuk Metabolizma Bilim Dalı'nda galaktozemi tanısıyla izlenen 24 
kız hasta değerlendirildi. 
 
Bulgular 
 
24 hastanın ortalama güncel yaşları 10,46±5,85 (1,41-22)  yıldı. On üç hastanın anne-babası 
akrabaydı ve 9 hastanın aile öyküsü anlamlıydı. İki hastada GALT geninde novel patojenik 
varyant saptandı. On dört hastada GALT geninde Q188R mutasyonu (%58,3) saptandı. Dördü 
Q188R mutasyonuna sahip beş hastaya puberta tarda nedeniyle hormon replasman tedavisi 
başlanıldı (>12 yaş). Spontan olarak pubertesi başlayan 5 hasta değerlendirildiğinde; puberte 
başlama yaşı 9,8±1,44 (8,5-12) yıldı. Bu hastalarda ilk bulgu 6 hastada pubik/aksiller 
tüylenme, 3 hastada meme büyümesi ve tüylenme, 1 hastada ise meme gelişimiydi. Hastaların 
dördünde spontan olarak menstrüasyon başlamıştı, ortalama menstrüasyon başlama yaşı 
11,2±0,9 yıldı. Bu hastaların üçünde Q188R mutasyonu saptanmıştı. Hastaların hormon 
düzeyleri ve radyolojik bulguları da pubertal durumlarıyla korele olarak bulundu. 
 
Sonuç-Tartışma 
 
Galaktozemi kadın hastalarda sıklıkla hipergonadotropik hipogonadizme yol açan bir kalıtsal 
metabolik hastalıktır. Gecikmiş puberte, birincil/ikincil amenore veya infertilite klinik 
bulguları arasındadır. Literatürde Q188R mutasyonunun ovaryen yetmezlikle ilişkisi 
tanımlanmıştır. Çalışmamızda Q188R mutasyonununa sahip hastalarda gecikmiş puberteyle 
birlikte normal pubertal gelişimin de olduğu gözlendi. Ayrıca, ovaryen yetmezlik oranını 
literatürden daha düşük olarak bulduk. Bu duruma galaktozemiye yol açan GALT genini 
modifiye eden diğer genetik veya epigenetik faktörlerin etkisi olabileceği düşünülmüştür. 
Kemik sağlığı, final boy ve kardiyovasküler hastalıklar gibi yaşam kalitesini etkileyebilecek 
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birçok faktörle direk veya indirek ilişkisi olan pubertal gelişimin, erken tanı alan 
galaktozemili kız hastalarda daha ayrıntılı olarak değerlendirilmesi önemlidir. 
 
 
Anahtar kelimeler: Klasik galaktozemi, erken overyan yetmezlik, puberte. 
 
 
Key words: Classic galactosemia, premature ovarian insufficiency, puberty.  
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Karaciğer Tutulumu Olan Glikojen Depo Hastalığı Tanısı ile İzlenen Hastaların Başvuru 
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Giriş 
 
Glikojen depo hastalıkları (GDH) glikojen sentezi ya da yıkımı için gerekli olan enzimlerden 
birinin eksikliği sonucu ortaya çıkan doğuştan metabolik hastalıklardır [1]. Hipoglisemi ile 
kendini gösterebilen karaciğer tutulumu ile gidenler ve kas güçsüzlüğü ile giden 
nöromüsküler tutulumlu olanlar şeklinde iki grupta incelenebilir. GDH tip 1a, 1b, 6, 9a, 9b, 9c 
ve 11 yalnız karaciğer tutulumu gösterirken, tip 3 ve tip 4 karaciğer ve kası birlikte tutabilir 
[2]. Karaciğeri tutan glikojen depo hastalıklarında klinik bulguların ağırlığı, hastalığın seyri 
ve prognozu değişkenlik gösterebilmekle birlikte, hipoglisemi ve hepatomegali sık görülen 
bulgulardır. Daha hafif seyirli formlarında birçok birey yetişkinlik dönemine gelebilmektedir. 
Tanı ve tedavide klinik, biyokimyasal ve histopatolojik bulguların birlikte değerlendirilmesi 
önemlidir. 
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Amaç 
 
Ülkemizde çok merkezli olarak gerçekleştirilen bu çalışmada, hepatik glikojen depo hastalığı 
olan hastaların demografik, klinik ve biyokimyasal özellikleri, aldıkları tedaviler ve uzun 
dönem sonuçları, ayrıca ortaya çıkan geç dönem komplikasyonlar araştırılmıştır. 
 
Yöntem 
 
On iki çocuk metabolizma merkezinde tümü moleküler analiz ile tanı almış 116 hepatik 
glikojenozis tanılı hastanın verileri geriye dönük olarak incelendi.  
 
Bulgular 
 
Hastaların son vizitteki yaş aralığı 22 ay – 28 yıl arasında (ortanca: 7,9 yaş) idi ve kohortun 
%60’ı erkek idi. Hastaların ilk bulgularının görüldüğü yaş ortanca 10 ay, tanı yaşları ortanca 
19 ay olarak bulundu. Ortalama izlem süresi 63 aydı (1-226 ay). On hasta 18 yaşın 
üzerindeydi. Hastaların %31’i GDH tip1a, %28’i GDH tip 3, %12’si GDH tip 9, %10’u GDH 
tip 6 idi. Her grupta en sık görülen patojenik değişimler şu şekilde sıralandı: GDH tip 1a tanılı 
36 hastanın 72 allelinin 33’ünde (%46) c.247C>T (p. Arg83Cys) (R83C) değişimi saptandı.  
GDH tip 9 tanılı hastaların 16 allelinin 8’inde (%50) c.1969C>T (p. Gln657*) değişimi tespit 
edildi. GDH tip 3 tanılı hastaların 4 allelinde c.2590C>T (p. Arg864*) (p. R864*), 4 allelinde 
AGL p. Thr825Lysfs*11 (c.2474delC), 4 allelinde c.753_756delCAGA (p. 
Asp251GlufsTer23), 4 allelinde c.753_756delCAGA p. D251fs*23 değişimleri saptandı. 
GDH tip 6 tanılı hastaların 4 allelinde c.1131C>G (p. Asn377Lys), 2 allelinde 
c.2127_2130dupGTTC, 2 allelinde p. Ile711VlafsTer9, 2 allelinde 
c.1768+1G>Ars113993982, mutasyonları saptandı. Hastaların son vizitlerinde boy kısalığı 
%36, hepatomegali %88, USG’de hepatosteatoz sıklığı %63’tü. Tedavi altında iken sık 
hipoglisemi saptanma oranı %11’di. Hastaların %72’sinde bilişsel gelişim normaldi. 
Hastaların son izlemlerinde %66 hastada trigliserit yüksekliği (>200 mg/dL), %44’ünde LDL-
kolesterol yüksekliği (>130 mg/dL), %73’ünde AST ve %71’inde ALT yüksekliği (>40 U/L), 
%21’inde ALP yüksekliği ve %24’ünde ürik asit yüksekliği (>6 mg/dL) saptandı. Nefrolojik 
değerlendirmede hastaların %10’unda mikroalbüminüri ve %4’ünde nefrokalsinozis görüldü. 
Vitamin D eksikliği %93 oranında bulundu. Hastaların %31’inde anormal ekokardiyografi 
bulgusu (8 hastada sol ventrikül hipertrofisi, 7 hastada patent foramen ovale, 5 hastada kapak 
tutulumu, 2 hastada septal hipertrofi, 1 hastada VSD) saptandı. Bir hastada pulmoner 
hipertansiyon tespit edildi. Hastaların standart beslenme tedavilerinin yanı sıra %51’inin 
hiperlipidemi tedavisi, %14’ünün hiperürisemi tedavisi, %14’ünün sitrat tedavisi ve %4’ünün 
ACE inhibitörü tedavisi aldıkları görüldü. MCT yağı alan hasta oranı %16 idi. Hastaların 
%51’inin diyete uyumu iyiydi. Ketojenik diyet alan hasta oranı %3’tü. İki yaşında GDH tip 4 
tanısını alan bir hastaya 2,5 yaşında karaciğer yetmezliği nedeniyle karaciğer 
transplantasyonu yapıldığı, 4 aylıkken GD tip 1a tanısı olan bir hastaya da tedaviye 
uyumsuzluk ve sık hipoglisemi atağı geçirmesi nedeniyle 3,5 yaşında karaciğer 
transplantasyonu yapıldığı görüldü. Hastaların transplantasyon sonrası bir yıllık takiplerinde 
karaciğer fonksiyon testleri normal ve batın ultrasonografisinde karaciğer boyut ve 
konturlarının da normal olarak değerlendirildiği görüldü. Yirmi altı yaşındaki bir hasta 
adenom nedeniyle ablasyon tedavisi almıştı. 
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Tartışma 
 
Çalışmamızda karaciğer tutulumu olan glikojen depo hastalarının geriye dönük çok merkezli 
değerlendirmesini yaptık. GDH’nın insidansı yaklaşık 1:20.000-1:43.000 canlı doğumdur, 
GDH tip 1a, GDH tip 3a ve GDH tip 9a insidanslarının birbirine yakın olduğu ve toplamda bu 
üç alt tipin tüm GDH’nın % 80’ni oluşturduğu rapor edilmiştir [3]. Bizim hasta grubumuzda 
da olgularımızın yaklaşık üçte birinin GDH tip Ia, ikinci sıklıkta GDH tip III ve üçüncü 
sıklıkta GDH tip IX olduğu saptandı, bu üç alt tipin tüm GDH’nın %71’ni oluşturduğu 
görüldü. Çalışmamızda GDH tip 1a tanılı hastaların %46’sında c.247C>T (p. Arg83Cys) 
(R83C) değişimi saptandı, literatürde Avrupa’da %35, Yahudilerde %93 ila %100 oranında 
bu mutasyon görüldüğü bildirilmiştir [4]. Yakın zamanda Çin’de hepatik glikojen depo 
hastalarının fenotip ve genotip analizinin yapıldığı bir çalışmada ilk bulguların görüldüğü 
ortalama başlangıç yaşı 1,51 ± 1,06 yıl, tanı yaşı 3,49 ± 2,53 yıl olarak bulunmuş [3]. Bizim 
çalışmamızda hastaların %81,4’ünde ilk bulguların 1 yaş altında ortaya çıktığı ve %81,3’ünün 
2 yaşından önce tanı aldığı, ortalama başlangıç yaşı 9,1 ± 1,3 ay, ortalama tanı yaşı 17,8 ±2,2 
ay olduğu görüldü. Hepatik GDH’de hepatomegali ve hipogliseminin en sık bulgular arasında 
olduğu, gelişme geriliği, hiperlipidemi, hiperüriseminin sık görüldüğü bildirilmiştir [5]. Bizim 
hastalarımızda da en sık klinik bulgu hepatomegali ve hipoglisemiydi, büyüme geriliği, 
biyokimyasal tetkiklerinde karaciğer fonksiyon testlerinde bozukluk, trigliserit yüksekliği ön 
planda olmak üzere hiperlipidemi ve hiperürisemi gibi metabolik anormallikler mevcuttu. 
Hepatomegali görülen hastaların %36’sı GDH tip 1a, %29’u GDH tip 3a idi. GDH tip 3’te 
kreatin kinaz (CK) yüksekliği ve sol ventrikül hipertrofisinin sık görüldüğü bilinmektedir [5]. 
Bizim çalışmamızda da ekokardiyografide sol ventrikül hipertrofisi görülen bütün hastalar 
GDH tip 3a tanılı hastalardı. Tedavide amaç mümkün olduğunca hipoglisemiyi önlemek ve 
bu şekilde hipoglisemiye ikincil gelişebilecek metabolik sorunların önüne geçmektir. Gece 
boyunca normoglisemiyi sağlamak için sürekli tüple beslenme veya yatmadan önce yavaş 
sindirilen karbonhidratlar, bunların içinde çiğ mısır nişastasının kullanılması geleneksel 
yaklaşımdır. Hiperürisemi için ksantin oksidaz inhibitörü olan allopürinol, hiperlipidemi için 
fibratlar kullanılabilir [6]. Bizim çalışmamızda da hastaların standart beslenme tedavilerinin 
yanı sıra %51’inin hiperlipidemi tedavisi, %14’ünün hiperürisemi tedavisi, %14’ünün sitrat 
tedavisi aldıkları görüldü. Tedaviye rağmen birçok GDH tip I’de karaciğer adenomu, kronik 
böbrek hastalığı, ürolitiyazis, osteoporoz gibi komplikasyonlar gelişmektedir [7]. Bizim 
çalışmamızda GDH tip 1a tanılı 1 hastada adenom geliştiği ve ablasyon tedavisi aldığı tespti 
edildi. Hiçbir hastamızda kronik böbrek yetmezliği gelişmedi, 5 hastada nefrokalsinozis 
görüldü, vitamin D eksikliği %93 idi. GDH tip 4’ün etkili tek tedavisi karaciğer naklidir. Kötü 
metabolik kontrol adenom için risk faktörüdür, kısmi karaciğer rezeksiyonu için uygun 
olmayan, tekrarlayan ilerleyici adenomatozlu hastalarda veya hepatosellüler karsinomdan 
şüphelenildiğinde karaciğer transplantasyonu tedavi edici bir seçenektir [6]. Bizim 
hastalarımızdan iki yaşında GDH tip 4 tanısını alan bir hastaya 2,5 yaşında karaciğer 
yetmezliği nedeniyle karaciğer transplantasyonu yapıldığı, 4 aylıkken GD tip 1a tanısı olan 
bir hastaya da tedaviye uyumsuzluk ve sık hipoglisemi atağı geçirmesi nedeniyle 3,5 yaşında 
karaciğer transplantasyonu yapıldığı görüldü. 
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Sonuç 
 
Hepatik glikojenozlarda, GDH tip 1 ve tip 3 sıklığı birbirine yakın düzeyde bulunmuştur. 
Hastalarımızda tespit edilen ve hastalığa neden olan patojenik değişimler literatürde 
tanımlanan sıklıklar ile benzer bulunmuştur. Hastaların yaklaşık yarısında diyete uyum sorunu 
yaşanmaktadır. Benzer şekilde, hastaların yarısından fazlasında hiperlipidemi devam 
etmektedir. Hepatik glikojenozu olan hastaların üçte birinde farklı kardiyak problemler ve 
onda birinde proteinüri mevcuttur.  
  
Anahtar kelime: Glikojen depo hastalığı, hipoglisemi, hepatomegali 
 
Keywords: Glycogen storage diseases, hypoglycemia, hepatomegaly 
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SS214 
Organel Patolojisi ile ilişkili Trappopatiler: TRAPPC4, TRAPPC6B, TRAPPC11, TRAPPC12 
ve TRAPPC9 genleri ile ilişkili bulguları olan olguların klinik, moleküler ve fonksiyon analizi 
sonuçları 
Ayça Dilruba Aslanger1, Sinan Akbaş1, Emrah Yücesan2, Beyza Göncü3, Gözde Yeşil1 
1.İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, İstanbul 
2.Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 
3.Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve 
Teknikler Bölümü, İstanbul 

 
Giriş ve Amaç 
 
Organel patolojisi ile ilişkili veziküler trafikte görevli Transport Protein Partiküllerinde 
(TRAPP) meydana gelen patolojiler TRAPPopatiler olarak adlandırılan nadir görülen 
hastalıklardır. Çalışmamız TRAPPopati olgularına ait klinik bulguların ve veziküler trafikte 
neden oldukları patofizyolojiyi tartışmak amacıyla sunulmuştur. 
 
 
Gereç-Yöntem 
 
Çalışmamızda TRAPPopati ailesinden TRAPPC4, TRAPPC6B, TRAPPC11, 
TRAPPC12 ve TRAPPC9 genlerinde tüm ekzom dizi analizi ile etyopatogenezi aydınlatılan 
altı olgunun klinik ve moleküler bulguları değerlendirildi. Ayrıca TRAPPC9 geninde novel 
varyanta sahip olgudan alınan fibroblast kültüründe varyant mRNA ve protein 
ekspresyonunun değerlendirilmesi için qRT-PCR ve Western blot çalışılması yapıldı ve 
immunhistokimyasal yöntemlerle organeller arası veziküler trafik ile lipid içeren veziküller 
incelendi. 
 
 
Bulgular 
 
4 yaşında progresif mikrosefali, dirençli epilepsi, spastisite ve ağır serebral-serebellar atrofisi 
olan olguda TRAPPC4 geninde homozigot c.454+3A>G bilinen mutasyonu, 4 yaş 2 aylık 
epilepsi, mikrosefali, ağır nöromotor gelişme geriliği, serebral atrofi, konuşma yokluğu ve 
otizm bulguları olan olguda TRAPPC6B geninde homozigot c.57C>G(p.Try19Ter) varyantı, 5 
yaş 9 aylık katarakt, musküler distrofi, mikrosefali, CK yüksekliği, skolyoz ve nöromotor 
gelişme geriliği olan olguda TRAPPC11 geninde homozigot c.2938G>A(p.Gly980Arg) 
bilinen mutasyonu, 2 yaşında konjenital başlangıçlı progresif ağır mikrosefali, ağır nöromotor 
retardasyon, büyüme gelişme geriliği, ağır serebral atrofisi olan olguda TRAPPC12 geninde 
homozigot c.1880C>T(p.Ala627Val) bilinen mutasyonu ile 9 yaşında nöromotor retardasyonu 
ve serebellar atrofisi olan normosefal bir olguda TRAPPC12 geninde homozigot 
c.679T>G(p.Phe227Val) varyantı, 3 yaş 5 aylık epilepsi, mikrosefali, ağır nöromotor 
retardasyon ve serebral atrofili olguda TRAPPC9 geninde homozigot 
c.696C>G(p.Phe232Leu) varyantı saptandı. TRAPPC9 geninde novel p.Phe232Leu 
varyantına sahip olgudan alınan  fibroblast kültüründe varyant mRNA ve protein 
ekspresyonun değerlendirilmesi için yapılan qRT-PCR ve Western blot çalışılmasında mRNA 
ve protein ekspresyon seviyelerinin azaldığı gözlendi. İmmunhistokimyasal TRAPPC9 
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antikoru boyamasında mutant tipte TRAPPC9 proteininin hücre çekirdeği çevresinde 
toplandığı ve ayrıca nötral lipid içeren veziküllerin de heterojen dağıldığı gözlendi. 
 
 
Tartışma 
 
Bu çalışma mikrosefali, nöromotor retardasyon, epilepsi, serebral atrofi ve otizm bulgularına 
sahip olgularda yeni tanımlanan veziküler trafikte görevli TRAPPopati ailesi genlerinin 
sorumlu olabileceğini göstermiştir. 
 
 
Sonuç 
 
TRAPP ailesindeki genlerin birbirinden bağımsız çalışmasına rağmen fenotiplerinin birbiriyle 
örtüşmesi nedeniyle bu gruptaki hastalıklar TRAPPopatiler olarak adlandırılmıştır. 
Çalışmamızda TRAPPopati olgularına ait klinik bulguların ve veziküler trafikte neden 
oldukları etiyopatogenezin tartışılması ve henüz hastalıkla ilişkilendirilmeyen TRAPP 
ailesinin diğer genlerinin olası yeni fenotipler için sorumlu olabileceğinin vurgulanması 
amaçlanmıştır. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Mikrosefali, nadir hastalıklar 
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PS02 
Sitrülinemi tip 1'de yapılan karaciğer nakli faktör VII eksikliği için de kesin tedavi seçeneği 

haline geliyor: Olgu sunumu 
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Giriş ve Amaç 
 
Sitrülinemi tip 1, arjininosüksinat sentetaz eksikliğiyle ortaya çıkan üre döngüsü 
bozukluğudur 1,2. Tetiklenen şiddetli ataklarla akut hiperamonemi ortaya çıkabilir 1,2. Erken 
ve uygun müdahale edilmediği durumlarda hiperamonemik ensefalopati ve beyin zedelenmesi 
oluşabilir 1,2,4. Burada 7 aylıkken sitrülinemi tip 1 tanısı alan, takibinde faktör VII (FVII) 
eksikliği saptanan, 14 yaşındaki bir erkek çocuğa yapılan karaciğer nakli anlatılmaktadır. 
 
Olgu Sunumu 
 
Son iki yıldır akut hiperamonemi atakları nedeniyle her ay hastaneye yatırılan hasta kötü 
kontrollü seyrediyordu. Hiperamoneminin nitrojen tutucu ajanlarla tedavisine rağmen şiddetli 
asidozun düzelmediği ve bilinç kaybının eşlik ettiği 3 atak çocuk yoğun bakımda izlendi; 
ancak hasta diyalize girmeden akut durumu atlattı.  Daha önce bakılan transaminazları normal 
olmasına rağmen, bir atakta aspartat transaminaz (AST) 55 IU/L, alanin transaminaz (ALT) 
122 IU/L saptandı. İleri araştırmalarda, viral ve paraziter enfeksiyonlara yönelik bakılan 
seroloji testleri negatifti ve çekilen ultrasonda 1. derece hepatik steatoz görüldü. Protrombin 
zamanı (PT) 20,6 saniye (sn) (12-16,5) uzamış, aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT) 
32sn (26-35) normal ve uluslararası normalleştirilmiş oran (INR) 1,58 saptandı. FVII seviyesi 
23 (70-120) normal aralığın alt sınırındaydı. Karışım (mixing) testiyle PT'nin düzeldiği 
görüldü. Hastada aPTT normal olduğu için ağır karaciğer hastalığına bağlı edinsel FVII 
eksikliği dışlandı ve konjenital FVII eksikliği düşünüldü 3. 13 yaşında metabolik ve 
hematolojik parametreleri normal saptanan babadan canlı vericiyle karaciğer nakli başarıyla 
gerçekleştirildi. 
 
Tartışma ve Sonuç 
 
Nakil sonrası hastaneye yatış olmaması nedeniyle ve diyet kısıtlaması olmaksızın iyi 
metabolik kontrol sağlandığı için literatür ile uyumlu olarak yaşam kalitesinde belirgin 
iyileşme görülmüştür 4. Transplantasyondan sonra PT 11,3sn, INR 1,07, FVII seviyesi 112 
tespit edildi. Şu anda FVII eksikliğinin kesin tanısı için gönderdiğimiz genetik analiz 
sonuçlarını bekliyoruz. FVII eksikliği, sitrülinemi tip 1'de nadir görülen bir bulgudur ve 
transplantasyon sonrası FVII’nin normal seviyelere ulaştığı görülmüştür. Daha fazla vakada 
araştırılması için üre döngüsü bozukluklarında kanama bozuklukları dikkate alınmalıdır. 
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Samsun İli Yenidoğan Gaucher Taraması Deneyimi 
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GİRİŞ ve AMAÇ  
 
Gaucher hastalığı otozomal resesif geçişli Glukoserebrozidaz (GBA/GCase) enzim 
eksikliğine bağlı Glukoserebrosid birikimi ile karakterize lizozomal depo hastalığıdır 
(LSD). Bu çalışmada yenidoğan bebeklerde rastlantısal ve prospektif olarak GBA taraması 
yapılması, Gaucher hastalığının Karadeniz bölgesindeki sıklığının belirlenmesi 
hedeflenmiştir. 
 
GEREÇ ve YÖNTEM  
 
Ağustos 2020 – Ocak 2021 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 
(OMÜTF) Yenidoğan Yoğun Bakım kliniğinde 107 hastanın kuru kan örneğinde Tandem 
Kütle spektrometre yolu ile lökosit β-GBA düzeyi  ≤ 5µmol/mg/saat olan bebeklerde Next 
Generations Sequencing (NGS) kullanılarak GBA gen mutasyonu analizi yapıldı.  
 
BULGULAR 
 
Toplam 107 bebekten enzim aktivitesi <5 μmol/L/saat olan hastalar (n=29) genetik 
değerlendirme için seçildi. Sadece 11 aile genetik incelemeyi kabul etti. Üç hastada 
heterozigot GBA mutasyonu saptandı. Mutasyon pozitifliği saptanan bireyler için aile 
taraması yapılması planlandı. Bir hasta ailesi genetik incelemeni kabul etmedi. A ve B 
olarak isimlendirdiğimiz iki hastamızın aile taraması sonucunda hem A hem de B hastası 
için annelerde, B hastası için 2 erkek kardeşte indeks vaka ile aynı heterozigot mutasyon (A 
için c.374C>A (p.T125K) ve B için c.1448T>C (rs421016) (p.L483P)) saptandı. Ayrıca 
enzim düzeyi sınıra yakın ikiz yenidoğanda NPA/B açısından Sfingomyelinaz enzim düzey 
aktivitesinin düşük görülmesi üzerine genetik inceleme yapıldı. Bu bebeklerde aynı ve 
anlamlı heterozigot mutasyon saptanmıştır (p.V36A (c.107T>C) (rs1050228). 
 
TARTIŞMA 
 
Dünyada yenidoğan tarama örnekleri ile karşılatırıldığında Gaucher sıklığı 1/75.000 ila 
1/100.000 oranında bulunmuştur1. Ülkemizde yapılan sıklık çalışmalarında 2,3/100.000 
oranı bildirilmiştir2. Hastalığın görülme insidansı, tek merkezli çalışma olarak 
yürüttüğümüz için, genel insidans hesaplanmamış olup, az sayıda hasta kaynakları ile 
fakültemizde Gaucher hastalığı açısından 3/107 oranının yüksek olduğunu gördük. Gaucher 
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ve NP A/B açısından baktığımız zaman ise bu rakam 5/107 olarak görülmektedir. Tarama 
çalışma aşamalarının görseli Şekil 1, çalışma bulguları özeti ise Tablo 1’de sunulmuştur. 
 
 
 
Tablo 1. Gaucher taraması deneyimin çalışma aşamaları 
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GBA aktivitesi bakılan hasta 
sayısı(DBS)(n=107)

GBA> 
10μmol/L/saat  

(n=14) 

GBA< 4,2μmol/L/saat 
(n=13) 

GBA 4,2-
10μmol/L/saat  

(n=80)

Toplam çalışmaya alınan hasta (n=29)
GBA aktivitesi <5μmol/L/saat 

ileri tetkik (n=11)

Mutasyon negatif 
hasta( n=6)

Mutasyon pozitif (n=5)

Gaucher(n=3)

c.374C>a(p.T1
25K)

c.1448T>C(rs421016)
(p.L483P)

c.1223C>T(rs755
48401)(p.T408M

NPA/B(n=2)

p.V36A (c.107T>C) 
(rs1050228)

p.V36A 
(c.107T>C) 
(rs1050228)

Tetkik yapılamayan (n=18)
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Tablo 1. Çalışma bulguları Özeti 
 
 OMÜTF 
Çalışma yapılan hasta sayısı 107 
GBA enzim aktivitesi için cut off değer <5 μmol/L/saat 

 
Cinsiyet dağılımı ve enzim aktivitesi düzey ilişkisi 61 kız bebek, 46 erkek 

bebek 
Belirgin ilişki saptanmadı 

Akrabalık düzeyleri ve enzim aktivitesi düzey ilişkisi  
Belirgin ilişki saptanmadı 

Eşik değer altında olan hasta sayısı 29 
Eşik değer altında olan hasta için enzim aktivitesi Ortalama 3,83 μmol/L/saat 

 
Genetik inceleme yapılan hasta sayısı 11 
Mutasyon saptanan hasta sayısı 3 Gaucher 

2 Nieman Pick 
Mutasyon pozitifliği ve enzim aktivitesi arasında ilişki Belirgin anlamlı 
Saptanan mutasyon *c.374C>A (p.T125K) 

heterozigot,  
c.1448T>C (rs421016) 
(p.L483P) Heterozigot,  
c.1223C>T(rs75548401) 
(p.T408M) heterozigot 

Hastalığın görülme insidansı 3/107 
 
SONUÇ 
 

Türkiye geneli insidans hesaplanması için daha büyük kitlesel çalışmaya ihtiyaç 
duyulmaktadır. Çalışmamız Karadeniz bölgesinde Gaucher hastalığı açısından ülkemiz ve 
dünya genelinden yüksek sıklıkla karşılaşabileceğimiz öngörüsünü edinmemize sebep 
olmuştur.  
 
 Kaynakça  
 

1.Grabowski, G.A., Petsko, G.A., Kolody, E.H. Gaucher disease. In: Scriver C, Beudet AL, 
Sly WS, et al, editors.   The Online Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease – 
OMMBID. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim/?term=Gaucher+disease 
 

 2. Aldemir, O., Ergun, P., Güne, S. (2013) Reference intervals of α -glycosidase, β - 
glycosidase, and α -galactosidase in dried blood spot in a Turkish newborn population. 
European Journal of Pediatrics, 172:1221–1227.  
ttps://link.springer.com/article/10.1007/s00431-013-2026-3 
 
Anahtar Kelimeler: Gaucher hastalığı; Yenidoğan; Yenidoğan taraması 
 
Keywords: Gaucher Disease; Newborn; Newborn Screening 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim/?term=Gaucher+disease
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PS07 
Neonetal Kolestazdan Karaciğer Yetmezliğine, Nadir Görülen DGUOK Eksikliği:  

Olgu Sunumu 
Sevinç Garip1, Berrak Bilginer Gürbüz2, Fatma İlknur Varol3 

1.SBÜ Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastenesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve 
Beslenme Kliniği 
2.SBÜ Ankara Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme 
Kliniği 
3.İnönüÜniversitesi,Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme BD. 

 
 
GİRİŞ ve AMAÇ: 
 
Giriş 
 
Mitokondriyal DNA deplesyon sendromları, etkilenen organ ve dokularda mitokondriyal 
DNA düzeyinde azalma ile karakterize otozomal resesif kalıtılan bozukluklardır. Geniş 
genetik ve klinik spektrumu olan bu sendromun nadir görülen ciddi bir formu olan 
deoksiguanozin kinaz (dGK) eksikliğinin hepatoserebral sendrom ve izole karaciğer hastalığı 
olarak iki sunum şekli vardır. Burada neonetal kolestaz ile başvuran genetik olarak DGUOK 
(deoksiguanozin kinaz) mutasyonu saptanan karaciğer nakline yönlendirilen olgu sunuldu. 
 
Olgu : 
 
5 aylık erkek hasta, 2 aylıkken farkedilen zamanla artan sarılık ve karın şişliği yakınmasıyla 
başvurdu. Akraba olmayan anne babanın önceki çocuklarını aynı şikayetle on aylıkken 
hayatını kaybettiği öğrenildi. Fizik muayenesinde genel durumu iyi, sklera ve cilt ikterik 
görünümde, sağ gözde pitoz, hafif hipotoni, batın distandü idi. Karaciğer yumuşak düzgün 
sınırlı kot altı 7cm ksifoid altından 4cm palpe edildi. Kolestaz etiyolojisini araştırmak için 
gönderilen laboratuar değerleri; glukoz:81 mg/dL, AST:368 U/L, ALT:249 U/L, total 
bilirubin:9,3mg/dL, direk bilirubin: 5mg/dL, GGT: 43 U/L, ALP: 836 U/L, LDH: 728 U/L, 
ürik asit<1,5 mgr/dl, CK:109 U/L,  LDL: 98 mg/dl, HDL:20 mg/dl, trigliserit:123 mg/dl, 
albümin: 3 mgr/dl, total protein: 4,8 mg/dl, INR:1,56, fibrinojen: 115mg/dL, AFP:>54000 
IU/ml, amonyak: 202 mg/dlsaptandı. Batın ultrasonografisinde hepatomegali ve hepatosteatoz 
izlendi. Metabolik testlerinde; safra asitleri yüksek, tandem MS tirozin ve metionin yüksek 
saptandı. idrarda redüktan madde pozitif olması üzerine gönderilen idrar şeker 
kromotografisinde galaktoz görüldü. GALT aktivitesi normaldi, kanda süksinilaseton 
negatifti. LAL, Gaucher/NpA/B çalıştırıldı ancak müspet değildi. Mitokondriyal sitopatilerine 
yönelik gönderilen genetik incelemede DGUOK geninde c.c797T>G p.(Leu266Arg) 
homozigot mutasyon DGUOK Mitokondrial deplesyon sendromu tip 3 ile uyumlu saptandı. 
Takiplerinde asit gelişen, kolestaz parametreleri artarken karaciğer sentez fonksiyonlarında 
bozulan koagülasyon testleri uzayan hasta nörolojik bulguları hepatolojik bulguları gibi 
kötüleşme olmaması üzerine karaciğer nakli konusunda bilgilendirilerek sevk edildi. 
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Karaciğer nakil hazırlığı esnasında dekompanse karaciğer yetmezliği gelişen ensefalopatisi 
artan hasta nakil yapılamadı. 
 
Tartışma 
 
 Mitokondriayal DNA deplesyon sendromları klinik olarak miyopatik, ensefalomiyopatik, 
nörogastrointestinal ve hepatoserebral form olmak üzere dört formda sınıflandırılmaktadır. 
Deoksiguanozin kinaz (dGK) eksikliğinin mitokondriyal hepatoensefalopatinin en yaygın 
nedeni olduğu öne sürülmüştür, 39 gen mutasyon tanımlanmıştır. Hastalarda tipik olarak 
nörolojik semptomlarla ilişkisiz beslenme güçlükleri, gelişme geriliği, neonatal kolestaz ve 
karaciğer yetmezliği görülür. Özellikle artmış trozin düzeyleri nedeniyle trozinemiyle, 
hiperferritinemi nedeniyle herediter hemokromatozis sendromu ile ayrıcı tanısı çok önemlidir. 
Deoksiguanozin kinaz (dGK) eksikliğinin tanısı dokuya özgü mtDNA deplesyonu ve 
DGUOK gen mutasyonunun tanımlanmasıyla sağlanır. Kolestaz neonetal dönemde 
belirgindir. DGUOK eksikliği olan hastalarda prognoz genellikle 
kötü seyirlidir. Hepatik tutulum, asit, ödem ve koagülopati ile birlikte genellikle progresif 
seyirli yaşamı tehdit eden karaciğer yetmezliği gelişir. Ancak karaciğer transplantasyonunun 
faydaları, altta yatan mitokondriyal hastalığa bağlı şiddetli nörolojik tutulum nedeniyle 
tartışmalıdır. İzole karaciğer tutulumu olan ya da özellikle nörolojik anormallikleri olmayan 
veya minimal karaciğer yetmezliği olan çocuklarda karaciğer nakli terapötik bir seçenek 
olarak düşünülebilir. Multiorgan yetmezliği ve ağır nörolojik etkilenmesi olanlarda ise  
karaciğer nakli önerilmemektedir. 
 
Literatür incelendiğinde bildirilen 14 hastanın tümü, bazı vakalarda hafif ila orta derecede 
nörolojik bozukluğa rağmen bebeklik döneminde transplantasyon geçirmiştir. On iki hastadan 
üçü uzun bir süre (17, 12 ve 23 yıl) hayatta kaldı; 8'i erken takip sırasında öldü ve 1 hasta için 
takip bilgisi mevcut değildi.  Bir yıllık sağ kalım oranı % 64 idi; % 36'sı 5 yıldan fazla 
hayatta kaldı. Uzun süreli hayatta kalanlar iyi bir yaşam kalitesine sahipti. Grabhorn E. ve ark. 
çalışmasında DGUOK eksikliği olan 2 hastada karaciğer yetmezliği ve hafif ila orta derecede 
nörolojik tutulum görüldü. Karaciğer transplantasyonundan sonra 5 ve 8 yılında her iki hasta 
da yaşıyordu sadece hafif nörolojik semptomları vardı. Belirgin nörolojik belirtiler (özellikle 
nistagmus varlığı) kötü sonuçların habercisidir ve daha önce Dimmock ve ark. tarafından 
önerildiği gibi bu hastalarda karaciğer tranplantasyon kararı multidisipliner verilmelidir.   
Sonuç: DGUOK mutasyonu ile ilişkili mitokondriyal hastalık nadir görülmektedir. Diğer 
kolestatik hastalıklara benzer klinik prezentasyon olmakla birlikte hızla hepatik ve nörolojik 
disfonksiyon gelişmektedir. DGUOK eksikliği olan hastalarda karaciğer tranplantasyon kararı 
zordur, çünkü nörolojik semptomlar, nakil öncesi olmamasına rağmen karaciğer 
transplantasyonundan sonra ortaya çıkabilir ve kötüleşebilir. Akraba evliliğinin sık olduğu 
bölgemizde nadir görülen hastalıkları hatırlamak çok önemlidir. Bu sayede genetik 
danışmanlık verilerek farkındalığın artacağı daha sağlıklı nesiller sağlanacağı 
düşünülmektedir. 
 
Kaynaklar: 
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PS08 

Biotinidaz Eksikliğinden Konjenital Miyasteni Tanısına Nasıl Varılır 
Abdurrahman Akgün1 

1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Çocuk Metabolizma BD, 
Elazığ, Türkiye 

 
Giriş ve amaç 
 
Biotinidaz eksikliği hipotoni, letarji, egzema, alopesi, konjonktivit, ataksi, işitme kaybı, optik 
atrofi, bilişsel gerilik ve nöbetler ile karakterize bir hastalıktır. Biotinidaz eksikliği tanısıyla 
takip edilen ve sağlık problemleri devam eden bir olgunun, tekrar değerlendirme sürecini 
sunmak istedik. 
 
Metot 
 
Fırat üniversitesi hastanesi çocuk metabolizma polikliniğinde biotinidaz eksikliği tanısı  ile 
takip edilen hasta. 
 
Olgu 
 
Dış merkezde 25 günlük iken biotinidaz eksikliği (biotinidaz aktivitesi: %12) tanısı alan 
hastaya biotin 1x10 mg başlanmış. Takiplerinde 20 günde bir tekrarlayan solunum sıkıntısı ve 
pnömoni tanılarıyla yoğunbakım yatışları olduğu öğrenildi. 5 aylık iken kliniğimizde takibe 
alınan hastanın, solunum yetmezliği-pnömoni atakları nedeniyle tekrarlayan yoğun bakım 
ünitesi yatışları oldu. Merkezimizde bakılan biotinidaz düzeyi 3.09 U/L olarak ölçüldü. BTD 
gen analizinde c.1330G>C homozigot mutasyon tespit edildi. Biotin günlük 20 mg’a kadar 
arttırılmasına rağmen solunum problemleri devam etti. Tekrarlayan akciğer enfeksiyonları 
açısından bakılan tetkikler normal olarak değerlendirildi. Ek metabolik hastalık açısından 
bakılan metabolik tarama tetkiklerinde anormal bulguya rastlanmadı. Tekrar tam fizik 
muayane yapılan hastada pitozis farkedildi. Elektromiyografi-miyasteni protokolü çalışılan 
hastada decrement yanıt saptanması üzerine konjenital miyasteniler açısından genetik analiz 
istendi. COLQ geninde c.444G>A(p.W148*) homozigot patojenik mutasyon saptandı. 
  
Hastaya yoğunbakım şartlarında pridostigmin başlandı. Fakat 1 saat içinde kardiyopulmoner 
arrest gelişti. Entübe edilip mekanik ventilatöre bağlandı. 24 saat sonrasında tekrar extübe 
edilip spontan solunumda takip edildi. Sonrasında efedrin tedavisi başlandı. Bu tedaviye 
olumlu yanıt verdi. Takiplerde solunum probleri gelişmedi. Hasta şuan 26 aylık, desteksiz 
yürüyebiliyor fakat çabuk düşmeleri oluyor  ve tek kelimeler konuşabiliyor.  
 
Tartışma 
 
Konjenital myastenik sendromlar (CMS) tipik olarak doğumda veya doğumdan kısa bir süre 
sonra veya erken çocuklukta başlayan oküler, bulbar ve ekstremite kaslarını içeren, çabuk 
yorulma ve güçsüzlük öyküsü ile kendini gösteren hastalıklardır. Ani, epizodik apne ve 
siyanoz ile birlikte solunum yetmezliği yenidoğanlarda sık görülen bulgulardır. Bu tür 



 
 

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi / 28 Mayıs - 01 Haziran 2022 
181 

 

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi / 28 Mayıs - 01 Haziran 2022 
181 

 
 
 

bulguları olan hastaların ayırıcı tanısında transient neonatal myasthenia gravis, spinal 
muscular atrophy, Congenital muscular dystrophies, mitochondrial myopathies vb. 
düşünülebilir. 
 
 
 
Sonuç 
 
Ağır biotinidaz eksikliğinde metabolik asidoz ve buna bağlı solunum sıkıntısı 
görülebilmektedir. Fakat biotin dozunun arttırılmasına rağmen bu problemler devam ediyorsa, 
tekrar genel sistemik muayene yapılması ve elde edilen yeni verilerle konjenital miyasteni 
gibi diğer hastalıkları da gözönünde bulundurmamızın önemini vurgulamak istiyoruz. 
 
Anahtar kelimeler: Biotinidaz eksikliği; Konjenital miyastenik sendromlar 
 
Keywords: Biotinidase deficiency; Congenital myasthenic syndromes 
 
Kaynaklar: 
 
1- Nyhan, W. L., & Hoffmann ,G. F. (2020). Atlas of inherited metabolic diseases (4th ed.). 
CRC Press, Taylor & Francis Group 
 
2- Abicht, A., Müller, J. S., & Lochmüller, H. (2003). Congenital Myasthenic Syndromes 
Overview. In M. P. Adam (Eds.) et. al., GeneReviews®. University of Washington, Seattle. 
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PS09 

Kronik Karaciğer Transaminaz Yüksekliği Olgu Sunumu: Glikojen Depo Hastalığı Tip 6 
Sevinç Garip1, Fatma Derya Bulut2, Özlem Anlaş3 

1.SBÜ Tıp Fakültesi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji 
Hepatoloji ve Beslenme Kliniği 
2.Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Metabolizma Hastalıklar ve 
Beslenme 
3.SBÜ Tıp Fakültesi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Tıbbi Genetik Kliniği 

 
GİRİŞ ve AMAÇ: 
 
Giriş 
 
Glikojen depo hastalıkları (GDH), glikojenin anormal hücreiçi birikimi ile karakterize bir 
grup kalıtsal metabolik hastalıktır. Enzim eksikliğine ve yaptıkları organ/sistem tutulumuna 
göre sınıflandırılır. Glikojen depo hastalığı tip-VI (MIM#232700), hepatik fosforilazı 
kodlayan PYGL geninin biallelik mutasyonlarından kaynaklanır. İnsidansı yaklaşık 1/60000-
1/85000 olarak bildirilmiştir. Klasik belirtileri büyüme geriliği, hepatomegali, hafif 
hipoglisemi, ketozis, hiperlipidemi, transaminaz yüksekliği ve genellikle normal laktat ve ürik 
asit düzeyleridir. Yaklaşık 2 yıl boyunca transaminaz yüksekliği fark edilen fakat özgün tanısı 
geciken GDH tanısı alan bir olguyu sunduk. 
 
Olgu 
 
3 yaş 3 aylık kız olgu, 2 yıldır devam eden transaminaz yüksekliği nedeniyle ileri araştırma 
amaçlı sevk edildi. Özgeçmişinde özellik yoktu. Nöromotor gelişimi yaşıtlarıyla uyumlu 
seyretmişti, hiç hastane yatışı olmamıştı. Hastanın anne ve babası ikince dereceden akrabaydı. 
Fizik incelemesinde vücut ağırlığı 12 kg (-1,57SD), boyu 84 cm (-3,2SD), karaciğer yumuşak 
düzgün sınırlı kot altı 5-6 cm palpe edildi. Laboratuvar incelemede; glukoz: 86 mg/dL, AST: 
620 U/L, ALT: 648 U/L, total bilirubin: 0,5mg/dL, direk bilirubin: 0,1mg/dL, GGT: 154 U/L, 
ALP: 369 U/L, LDH: 562 U/L, ürik asit: 3,9 mgr/dl, CK: 85 U/L, LDL: 149 mg/dl, HDL: 26 
mg/dl, trigliserit: 297, total kolesterol: 209 mg/dl, INR: 0,8, PTZ: 10,6 sn, AFP:1 IU/ml 
saptandı. Batın ultrasonografisinde masif hepatomegali, karaciğer parankim ekojenitesi diffüz 
kaba granüler izlenmekteydi. Hipertransaminazemi ve hepatomegali etiyolojisi araştırmak 
amacıyla yapılan tetkiklerle enfeksiyoz nedenler, otoimmun hepatit, Wilson hastalığı, Çölyak 
hastalığı, alfa-1 antitripsin eksikliği dışlandı. Boy kısalığı, hepatomegali, hiperlipidemi, 
hipertransaminazemi, normal laktat ve ürik asit değerleriyle GDH düşünülerek yapılan 
genetik incelemede PYGL geninde homozigot c.1768+IG>A patojenik varyantı saptandı.  
 
Tartışma ve Sonuç 
 
Hepatomegali, çocukluk çağında farklı etiyolojilere bağlı olarak gelişebilen bir klinik 
bulgudur. Glikojen depo hastalığı VI (GDH VI; Hers hastalığı; OMIM 232700), PYGL'nin 
bileşik heterozigot veya homozigot mutasyonlarına bağlı karaciğer fosforilaz eksikliğinden 
kaynaklanan nadir bir GDH formudur. Literatürde bildirilen hastalarda hepatomegali (%97.6), 
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transaminazlarda yükselme (%71.4), büyüme geriliği (%38.1), hiperlipidemi (%35.7), 
hipoglisemi (%23,8) ve abdominal distansiyon (%14) saptandı. Hafif veya atipik klinik 
semptomları olan hastalar yanlış teşhis edilebilir tanı gecikebilir. Hipertransaminazeminin 
eşlik ettiği, etiyolojisi bulunamayan hastalarda hipoglisemi görülmese bile glikojen depo 
hastalıkları etiyolojide unutulmamalıdır. Özgün tanıya ulaşılması hem akraba evliliğinin sık 
olduğu bölgemizde genetik danışmanlık ile ailelerin sağlıklı çocuk sahibi olmasını sağlayarak 
hem de tanı alan hastalarda iyi metabolik kontrol sağlanmasıyla artmış morbidite ve 
mortalitenin önüne geçilebilecektir. 
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PS10 

Akdeniz Bölgesi Fenilketonürili Çocuklarda Uzun Süreli Diyet Farklilarinin  Kemik 
Yoğunluğuna Etkisi Ve Biyokimyasal Markirlarla İlişkisi 

Gürhopur YE1, Akcan Paksoy B1, Korkmaz E1, Dal Demirelli G1, Soyuçen E1 

1.Akdeniz Üniversitesi 
 
 
Giriş ve Amaç 
 
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Metabolizma polikliniğinde  takipli FKÜ’lü 
hastaların  uzun dönem diyet tedavisine bağlı olarak kemik dansitometrilerini, risk faktörlerini 
belirlemektir. 
 
 
Gereç ve Yöntem 
 
 Araştırmada Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Metabolizma Bölümündeki  FKÜ  
hastalarının retrospektif olarak kemik dansitometrileriyle kalsiyum, fosfor, magnezyum, ALP, 
D-vitamini düzeyi, PTH, anne sütü alım süresi, kan fenilalanin(FA)  düzeyinin ilişkisinin 
değerlendirilmesi amaçlandı. 
 
 
Bulgular 
 
Çalışmaya 32 FKÜ hastası dahil edilmiştir. Bunların 14’ü erkek (%43,7) 18’i kızdı (%56,3). 
Bu 32 hastanın 18(%56,3)’inin kemik mineral yoğunluğu normal bulunurken 14(%43,7)’ünün 
kemik mineral yoğunluğu düşük bulundu. 14 hastanın ise 8’i osteopenik 6’si osteoporotik 
olarak saptandı. Bu bulgular Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Metabolizma 
polikliniğinde takipli FKÜ hastalarının %43,8’ünde kemik mineral yoğunluğu düşüklüğü 
olduğunu gösterdi. Çalışmaya katılan hastaların anne sütü alım sürelerine bakıldığında 20 
hasta 4 ayın altında, 12 hasta ise 4 ayın üstünde anne sütü alım süresi saptandı. Anne sütü 
alım süresi ile kemik mineral yoğunluğu arasında ilişki saptanmadı. Hastaların geriye dönük 
olarak kalsiyum, fosfor, ALP, D-vitamini, PTH ve kan FA düzeyleri tarandı. Kalsiyum, 
fosfor, ALP, D-vitamini, PTH ve kan FA düzeyleri ile kemik dansitometri yoğunluğu 
arasında ilişki saptanamadı. 
 
 
Tartışma ve Sonuç 
 
Birçok çalışma FKÜ’lü çocukların kemik yapısının etkilendiğini kabul etse de henüz bu 
konuda ciddi bir bilgi açığı ve görüş ayrılığı vardır. Her ne kadar uzun süreli diyet tedavisi 
almış FKÜ’lü hastalarda kemik mineral düşüklüğü gelecek adına endişe verici gibi görünse 
de FKÜ diyetinin kemik gelişimi üzerine etkileri, kemik durumunu gösteren biyokimyasal 
belirteçlerin ölçümlerinin güvenilirliği ve kırık riskinin somut tahminleri ile ilişkili bir 
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biyokimyasal belirteç veya demografik veri saptayamadık. Bu konuda daha geniş hasta 
serilerinde yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır. 
 
 
Anahtar kelimeler: Fenilketonüri ; Kemik Mineral Yoğunluğu 
 
GİRİŞ ve AMAÇ 
 
Bu çalışmada Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Metabolizma polikiliniğinde takipli 
olan FKÜ’lü hastaların uzun dönem diyet tedavisine bağlı olarak kemik dansitometrileri 
yoğunluklarının araştırılması ve bu duruma yol açan risk faktörlerinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır.  
                                 
GEREÇ VE YÖNTEM 
 
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Metabolizma Bölümünde FKÜ tanısı ile takipli 
hastaların daha önceden herhangi bir kemik hastalığına bağlı olmaksızın çekilen kemik 
dansitometrileri geriye dönük olarak taranmış ve hastaların kemik mineral yoğunluğu normal 
ve kemik mineral yoğunluğu düşüklüğü olarak değerlendirildi. Kemik mineral yoğunluğu 
düşük olan hastalar ise ostopenik ve osteoporotik olarak sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma 
için Goksen ve arkadaşlarının 2006 yılında yapmış bone mineral density of healthy turkish 
children and adolescents adlı çalışmadaki referans değerler kullanıldı. Z skoru hesaplanırken 
hastanın L1-L4 total KMY’sinde areal kemik mineral yoğunluğu (aKMY) değeri çıkarılarak 
yaşa göre standart sapmaya bölündü. Z skoru -1’in üstünde olanlar normal , -1 ile -2 arası 
olanlar osteopenik -2 den küçük olanlar osteoporotik kabul edildi. Hastanın boya göre yaşı 
kullanıldı (5). (Şekil 1 de gösterilmiştir). 
Çalışmaya alınan hastaların 18’i kız 14’i erkekti. Çalışmanın ikinci bölümünde ise gruplanan 
hastaların serum kalsiyum, fosfor, magnezyum, ALP, D-vitamini düzeyi, PTH, anne sütü alım 
süresi, kan FA düzeyinin ilişkisi değerlendirilmiştir. Serum kalsiyum, fosfor, magnezyum, 
ALP, D-vitamini düzeyi ve PTH düzeyleri hastaların dosyalarından geçmişe dönük olarak 
taranarak saptanmış olup anne sütü alım süresi ile ilgili bilgiler hasta yakınları aranarak veya 
dosya bilgilerinden elde edilmiştir. 
 
Etik Kurul Değerlendirilmesi: 
Bu çalışma Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurul tarafından 01.11.17 tarihinde 
 onaylanmıştır.      Karar no:709004504 
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ŞEKİL 1: Türk çocuklarında yaşa göre kemik mineral yoğunluğu normal değerleri. 
 
İstatiksel Yöntem 
 
Normallik sayımı shapiro-wilk testi ile kontrol edilmiş olup iki grubun sayısal verileri mann-
whitney u veya t testi ile karşılaştırılmıştır. .Analizler SPSS 
23.0’ da yapılmıştır. p≤0,05 anlamlı kabul edilmiştir. Sağlıklı gönüllü kullanılmamıştır. 
İstatistikçi desteği alınmıştır. 
 
 
BULGULAR 
 
Çalışmaya Eylül 2015- Kasım 2017 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 
çocuk metabolizma polikliniğinde takipli 32 FKÜ hastası dahil edilmiştir. Bunların 14’ü 
erkek (%43,7) 18’i kızdı (%56,3). Çalışmaya katılan tüm hastalar düzenli diyet tedavisi 
almakta ve hiçbir hastada kan FA düzeyi yüksekliğine bağlı olarak gelişen mental retardasyon 
bulguları yoktu. Yine tüm hastaların FKÜ dışında bilinen bir kronik hastalığı yoktu. 
Hastaların yaş ortalaması 9,5 idi. Çalışmaya katılan hastalardan en büyüğü 19 yaş en küçüğü 
4 yaş idi. Hastaların demografik özellikleri ve biyokimyasal sonuçları tablo 6’da belirtilmiştir. 
Hastaların tamamı 4 yaş üstü ve uzun dönem diyet tedavisine bağlı olarak kemik 
dansitometrisi istenmiş olan hastalardan seçilmiştir. Hastaların boy persantilleri 3-97 persantil 
aralığındadır ve hastaların %80’i 50 p ve üstündeydi. (Tablo 1) 
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TABLO 1: FKÜ’lü hastalarda cinseyete göre persantil dağılımları 
 

 3p 10p 25p 50p 75p 90p 97p T 

E - 2 1 1 4 5 1 14 

K 1 1 1 8 3 2 2 18 

 1 3 2 9 7 7 3 32 

 
 
Bu 32 hastanın 18’inin kemik mineral yoğunluğu normal bulunurken 14’ünün kemik mineral 
yoğunluğu düşük bulundu. 14 hastanın ise 8’i osteopenik 6’si osteoporotik olarak saptandı. 
Bu bulgular Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Metabolizma polikliniğinde takipli 
FKÜ hastalarının %43,8 ünde kemik mineral yoğunluğu düşüklüğü olduğunu gösterdi (Tablo 
2). Bu durum literatür ile uyumlu idi. Hastalarımızdan 3 tanesinde travmaya bağlı kemik 
kırığı öyküsü mevcuttu. 
 
 
 
TABLO 2 : Hastaların kemik mineral yoğunluğuna göre sınıflandırılması 
 
  sınıflandırma yüzde  

normal 18 56,3 
osteopenik 8 25 
osteoporotik 6 18,8 

  Total 32 100  
 
Çalışmaya katılan hastaların anne sütü alım sürelerine bakıldığında 20 hasta 4 ayın altında 12 
hasta ise 4 ayın üstünde anne sütü alım süresi saptandı. Ortalama süre 5,57 ay bulundu. 
Maksimum anne sütü alan 24 ay minimum anne sütü alan 1 ay aldığı görüldü. Anne sütü alım 
süresi ile kemik mineral yoğunluğu arasında ilişki saptanmadı. (Tablo 3 ve Tablo 4) 
 
TABLO 3: Çalışmaya katılan hastaların anne sütü alım süresine göre gruplandirılması 
 

  Anne sutu grup N  
< 4 ay 20 
> 4 ay 12 
Total 32 
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TABLO 4: Anne sütü alım süresine göre kemik mineral yoğunluğunun 
karşılaştırılması 
 
anne 
grup 

sütü  
N 

 
Ort. 

Std. 
Deviation 

 
Minimum 

 
Maksimum 

 
p 

< 4 ay  20 -0,56 1,13999 -2,7 1,4 0,086 
> 4 ay  12 -1,253 0,94046 -2,6 0,18  
Total  32 -0,82 1,10762 -2,7 1,4  
 
 
Anne sütünü 4 aydan az alanlar ile 4 aydan fazla alanlar arasında kemik 
dansitometri değeri bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur 
(p=0,086>0,05). 
 

Hastaların dosyalarından geriye dönük olarak kalsiyum, fosfor, ALP, D- vitamini, PTH ve 
kan FA düzeyleri taranmıştır. Kalsiyum, fosfor, ALP, D- vitamini, PTH ve kan FA düzeyleri 
ile kemik dansitometri yoğunluğu arasında ilişki saptanamamıştır (Tablo 3). 
 
TABLO 5: Biyokimyasal belirteçlere göre kemik mineral yoğunluğunun 
değerlendirilmesi 
 
Total 
 N Ort. SD Min. Maks. p değeri 
KALSİYUM(mg/dl) hasta 14 9,86 0,42 9,34 10,61 0,726 
 normal 18 9,91 0,39 9,2 10,88  
FOSFOR(mg/dl) hasta 14 4,63 0,86 2,42 5,6 0,791 
 normal 18 4,57 0,62 3,66 5,81  
ALP(U/L) hasta 14 258 69 189 440 0,194 
 normal 18 222 83 61 348  
D-VİT(ng/ml) hasta 14 24,83 10,56 4,45 44,84 0,949 
 normal 18 24,63 6,91 15,58 43,66  
PARATHORMON(pg/ml) hasta 14 43,71 25,76 10,3 106 0,377 
 normal 18 36,28 20,82 4,22 91,9  
FENİLALANİN DÜZEYİ hasta 14 476,3 304,3 54,8 1193 0,779 
 normal 18 606,8 501,7 27,74 1726  
 
 
Tüm p değerleri 0,05'den büyük olduğu için hasta ve normal bireylerin CA, 
P, ALP, D-vit, PTH, FA değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur. 
SD: standart 
deviaston Min: 
minumum Maks: 
maksimum 
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TABLO 6: Çalışmaya katılan hastaların demografik özellikleri ve biyokimyasal sonuçları 
 

 z KMY AS    D-  
C Y B Per skor değeri alım Ca(mg/d

l) 
P(mg/d
l) 

ALP(U/
L) 

VİT(ng/ml)   
PTH(pg/ml) 

PHE 

1 e 16 172 75 -2 -2,7 45 gün 9,37 4,14 213 4,45 72,4 731 
2 k 17 162 50-75 0 0 2 ay 9,79 3,66 76 23,86 55,4 1460 
3 k 5 120 97 -0,2 -0,94 12 ay 10,17 5,41 234 16,65 8,7 913 
4 e 13 150 10 -0,9 0,11 1 ay 10 4,6 239 23 30 386 
5 k 9 130 50 -0,9 -0,14 1 ay 10,33 4,43 227 19,65 30,3 1096 
6 k 12 140 3 -3 -1,7 1 ay 9,43 4,25 265 29,85 64 278 
7 k 7 125 50 -7,9 -1,8 1 ay 10,42 5,16 293 29,23 33,6 557 
8 e 8 121 50-75 -0,2 -0,4 5 ay 10,06 3,85 320 17,3 64,5 413 
9 k 11 153 90 0,5 -0,28 1 ay 9,7 5,2 320 23,38 32 421 
10 k 14 158 50-75 -0,8 0,2 1 ay 9,7 3,7 190 24,11 50,3 453 
11 e 8 112 3-10 -2,2 -2 18 ay 9,68 4,93 440 29,47 32,9 506 
12 k 18 160 50 -0,4 0 1 ay 9,57 4,2 130 15,58 31,8 1726 
13 k 14 169 90-97 -1,1 -0,45 20 gün 10,11 5,22 120 25 46,7 655 
14 k 12 147 25 -1,7 -0,9 45 gün 9,37 4,37 348 25,91 91,9 27,7 
15 k 5 114 75-90 0,5 0,18 18 ay 10,05 5,32 264 27,88 23,17 583 
16 e 12 158 90 -1,6 0 10 ay 10 4,6 231 28 31 61 
17 e 7 130 90 -1,7 -1,16 10 gün 9,34 5,04 294 17,7 54,18 770 
18 e 4 109 90 -0,1 -0,43 4 ay 9,47 4,58 209 33,6 31,2 106 
19 k 4 102 50 -0,7 -0,44 9 ay 10,88 4,22 227 43,66 4,22 109 
20 k 4 106 50 -2,3 -2,2 15 gün 9,46 5,5 189 44,84 21,3 54,8 
21 k 4 105 75 -1,4 -1,8 18 ay 9,97 5,47 203 34,28 33,8 458 
22 k 5 106 50 -2,3 -2 12 ay 10,09 4,76 235 29,51 106 550 
23 e 7 129 90 -0,8 1,4 45 gün 9,2 5,81 330 20,34 46,9 467 
24 e 19 171 25-50 -2,6 -1,5 1 ay 9,43 3,67 191 16,35 45 1193 
25 e 8 133 90 -1,3 -2,6 24 ay 10,02 4,2 283 13,7 10,3 114 
26 e 5 120 97 -0,5 -0,64 1 ay 10,09 4,44 240 32,16 16,1 511 
27 e 12 170 50-75 -1,6 1,2 2 ay 9,86 4,6 230 24,97 35,2 1318 
28 k 16 160 50 -0,1 1,3 1 ay 10,05 3,96 61 18,21 23,6 218 
29 e 5 112 75 -2,1 -2,4 12 ay 10,61 5,21 253 29,69 19,3 320 
30 k 4 100 50 -0,6 -1,5 1 ay 10,14 4,54 332 32,8 38,4 337 
31 e 16 166 10-25 -2,8 -1,14 4,5 ay 10,22 2,42 196 14,2 20,2 647 
32 k 4 95 10 -2,1 -1,5 13 ay 9,87 5,6 232 21,5 60,6 153 

 
C: cinsiyet B: boy Y: yaş Per: persantil AS alım: Anne sütü alım süresi. Ca: 
kalsiyum P:fosfor D-vit:25 hidroksi D-vitamini PTH:parathormon 
FA:fenilalnin 
 
TARTIŞMA VE SONUÇ 
 
Çalışmamızda değerlendirilen Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk 
Metabolizma polikliniğinde takipli 4-19 yaş arası 32 FKÜ hastasının kemik 
mineral yoğunluğu düşüklüğü oranı %43,8 olarak saptandı. Bu durum litaratür 
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ile uyumlu bulundu. Perez Dueñas ve arkadaşlarının, 10 ila 33 yaş arasında 28 
hasta üzerinde çalıştıkları ve lomber seviyedeki kemik mineral yoğunluğunu 
ölçtükleri bir çalışmasında kemik mineral yoğunluğu düşüklüğü oranını %50 
olarak saptanmıştır . Modan Moses ve arkadaşlarının yapmış olduğu ve 31  
 
yetişkin klasik FKÜ’lü hastayı kapsayan çalışmada kemik mineral yoğunluğu  
düşüklüğü oranı %42 olarak saptanmış . Koura ve arkadaşlarının yapmış olduğu 
başka bir çalışmada ise 3-19 yaş arasında 32 hasta analiz edilmiş ve kemik 
mineral yoğunluğu insidansı %41 olarak saptanmıştır (1).  
 
                    Anne sütünün kemik gelişimine olan katkısı açık olduğu için 
çalışmamızda FKÜ’lü çocukların anne sütü alım süresi ile kemik mineral 
yoğunluğu arasındaki ilişkiyi inceledik. FKÜ’lü çocuklarda anne sütü alım 
süresi 4 ay üstü/altı olarak gruplandırıldığı kemik mineral yoğunluğu düşüklüğü 
ile anlamlı bir ilişki saptanamamıştır. Bu durumun kısıtlı hasta sayısına bağlı 
olabileceği düşünüldü. Bu konuyla ilgili daha fazla hasta sayısında çalışma 
yapılması gerekliliğini düşündürmüştür. 
 
Çalışmamızda FKÜ’lü çocukların serum D-vit ve PTH düzeyleri ile kemik 
mineral yoğunluğu düşüklüğü arasında ilişki saptanamadı. Yakın zamanda 
yapılan bir derlemede FKÜ’lü hastalarda D-vit ve PTH’ın Kemik mineral 
yoğunluğunu etkilediği gösterilememiştir (3). Bizim çalışmamamızda da 
sonuçlar bu çalışma ile uyumlu olarak saptandı. 
 
ALP kemiğin osteoblast membranına yerleşik bir enzim olup kemiğin 
osteoblast aktivitesi varsa kana salınır. Kemiğin oluşum mekanizmasında 
önemli bir enzim olup kemik mineral yoğunluğunu gösteren ve osteoproz tanı 
ve tedavisinde kullanılabilen bir enzimdir. İran’da yapılan ve 33 FKÜ’lü 
hastanın kontrol grubuna göre kemik mineral yoğunluğu düşük saptandığı bir 
çalışmada ALP ile kemik mineral yoğunluğu arasında negatif koreleasyon 
bulunmuş ve ALP’ın FKÜ bağlı kemik mineral yoğunluğu hastalıkları için 
tarama ve takip markırı olarak kullanılabileceği ifade edilmiştir (2). FKÜ ile 
kemik mineral yoğunluğu arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok çalışma anlamlı 
fark bulamamıştır. Bizim çalışmamızda da ALP’ın FKÜ’nin uzun dönem diyet 
tedavisine bağlı olarak gelişen kemik mineral yoğunluğu düşüklüğü ile arasında 
bir ilişki saptanamamıştır. FKÜ’lü hastalarda ALP’ın tarama belirteçi olarak 
kullanılabilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 
 
                Az sayıda çalışmada serum kalsiyum ve fosfor düzeyleri ile FKÜ’nin 
uzun dönem diyet tedavisine bağlı kemik mineral yoğunluğu düşüklüğü 
arasındaki ilişki çelişkili sonuçlar vermiştir. Yakın zamanda yapılan bir 
derlemede geriye dönük 11 çalışma taranmış ve çelişkili sonuçlar saptanmış. Ek 
kanıt olmaksızın kalsiyum ve fosfor ile FKÜ’nin uzun dönem diyet tedavisine 
bağlı kemik mineral yoğunluğu düşüklüğü ile ilgili sonuç çıkarmak mümkün 
değildir (3). Bizim çalışmamızda diğer biyokimyasal belirteçlerde olduğu gibi 
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anlamlı bir sonuç çıkmamıştır. 
 
Miras ve arkadaşlarının yapmış olduğu ve 43 FKÜ’lü hastanın dahil edildiği bir 
çalışmada fiziksel aktivite düzeyi, kalsiyum, fosfor ve yağ alımı ile FA, vitamin 
D, PTH, dokosaheksaenoik ve eikozapentaenoik asit kan düzeylerinde 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Fakat bu çalışmada 
BH4 kullanan hiçbir FKÜ’lü hastada kemik mineral yoğunluğu düşüklüğü 
saptanmamıştır (4). Bizim çalışmamızda ise yeterli BH4 kullanan hasta 
toplanamadığı için bakılamamıştır. Bu durum daha fazla BH4 kullanan FKÜ’lü  
çocuğun dahil edildiği çalışmalar yapılması gerekliliğini düşündürmüştür. 
 
            Lowe ve arkadaşları; PAH eksikliği için  Amerika Birleşik Devletleri ve  
Avrupa kılavuzlarını karşılaştırmışlardır (5) . Bu çalışmada kemik sağlığının 
izlenmesi ile ilgili kılavuzlar arasında farklılıklar olduğunu, Avrupa  
kılavuzunda ilk kez geç ergenlikte  DEXA ile kemik mineral dansitometrisinin 
değerlendirilmesinin önerildiğini ,Amerika Birleşik Devletleri’nde ise rutin 
DEXA ile taramanın önerilmediğini belirtmişlerdir. Lubout ve arkadaşları  
Avrupa merkezlerinden geriye dönük anket çalışması ile 18-46 yaş aralığında  
olan 183 yetişkin  erken tanı PKU hastasının KMD lerini genel popülasyondan 
daha düşük saptamışlardır. Düşük KMD sıklığı ( Z-skor < -2) maksimum %5,5 
olduğundan PKU hastalarında düşük KMD için hiçbir risk faktörü 
tanımlanamadığını  belirtmişler ve 35-40 yaş üzeri iyi kontrol edilen ve  kırık 
riskinin yüksek olduğu düşünülen PKU hastalarında  DEXA taramasını 
önermişlerdir (6).Bizim çalışmamız  ise daha çok pediatrik hastalar ile 
yapılmıştı ve düşük KMD sıklığı ( Z-skor < -2) %18.8 saptanmıştı. 
 
          Erken teşhis edilen ve uzun süreli diyet tedavisi alan FKÜ’lü hastaların 
kemik mineral yoğunluğu ile kemik durumunu gösteren biyokimyasal 
belirteçler arasındaki ilişki net olarak gösterilememiştir. Bu durum az sayıda 
çalıma yapılması ve çalışan hasta gruplarının sayısının azlığı ile ilişkili olabilir. 
Bu durumun aydınlatılabilmesi için daha homojen gruplarla ve daha çok hasta 
sayısı ile çalışmalar yapılması gerekmektedir. 
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Giriş ve Amaç 
 

Fenilketonüri (FKU); fenilalanin hidroksilaz enzimini kodlayan PAH genindeki patojenik 
varyantlar sonucu ortaya çıkan ve erken dönemde tedavi edilmediği takdirde zihinsel ve 
motor gerilik, davranış bozuklukları, hipopigmentasyon ile seyreden otozomal resesif geçişli 
bir metabolik hastalıktır. Bu çalışmada fenilalanin metabolizma bozukluğu olan hastalarımızı 
incelemeyi hedefledik. 
 
 
Gereç ve Yöntem 
 

Kliniğimizde fenilalanin metabolizma bozukluğu ile takipli 99 hastanın; demografik verileri, 
sınıflandırması, klinik özellikleri, kan fenilalanin düzeyleri, tedavileri, diyete uyumları, gelişim 
değerlendirmeleri ve moleküler genetik analizleri geriye yönelik olarak incelendi. Tanı 
anındaki en yüksek kan fenilalanin düzeylerine bakılarak Camp ve arkadaşlarının 
sınıflamasına göre HFA-tedavi gerektirmeyen (2-6 mg/dl), HFA-gri zon (6-10 mg/dl), hafif FKU 
(10-15 mg/dl), orta FKU (15-20 mg/dl) ve klasik FKU (>20 mg/dl) olarak sınıflandırıldı. Elde 
edilen varyantların popülasyon, hastalığa özgü ve ‘in-silico’ tahmin araçları veri tabanlarında 
patojenitesi araştırıldı. 
 
 
Bulgular 
 

Hastaların çoğunun Ulusal Yenidoğan Tarama Programı ile erken dönemde klinik bulgular 
orta çıkmadan tanı aldıkları görüldü. Ortanca başvuru yaşı 20 gün ve ortanca tanı yaşı 26 
gündü. Hastaların çoğunluğu tedavi gerektirmeyen-HFA grubunda olup,  tedavisiz 
izlemdeydi. Diğer hastalarda ise tedavinin tama yakınını diyet tedavisi oluşturmaktaydı. 
Hastaların büyük çoğunluğunun diyete uyumu iyi olup, uyumsuzların geç tanı alan hastalar 
olduğu görüldü. Klinik bulgular büyük çoğunlukla az sayıdaki geç tanı alan ve tedaviye 
uyumsuz hastalarda belirgindi. PAH gen analizi sonuçlarına bakıldığında; %71 birleşik 
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heterozigot, %29 homozigot varyant saptandı. Hastalarımızın PAH geninde 32 farklı allel ve 
38 farklı genotip belirlendi. Saptanan varyantlar arasında en büyük grubu yanlış anlamlı 
(missense) varyantlar oluşturdu. Hastalarımızda PAH geninde sık görülen varyantlar sırası ile 
çoktan aza doğru; c.898G>T (%15,4), c.1066-11G>A (%8,8) ve c.1208C>T (%8,8) ve c.631C>A 
(%7,7) idi. En sık görülen genotip c.898G>T/c.898G>T (%6,1) ve c.898G>T/c.1066-11G>A 
(%6,1) idi. Tedavi gerektirmeyen-HFA hastalarında en sık c.898G>T/c.898G>T (%11,5), 
c.898G>T/c.1066-11G>A (%11,5), c.1208C>T/c.1208C>T (%7,7) genotipleri, klasik FKU 
hastalarında ise en sık c.842C>T/c.842C>T (%33,3) genotipi saptandı (Tablo 1-4). 
 
 
Tartışma ve Sonuç 
 

Ulusal Yenidoğan Tarama Programı; erken tanı ve tedavi ile daha iyi prognoz ve yaşam 
kalitesine kavuşma imkânı sağlamıştır. Ülkemizde HFA/FKU prevelansı fazla olmakla birlikte; 
Avrupa ve Asya ülkelerinden farklı olarak tedavi gerektirmeyen-HFA grubunun daha sık 
bulunması iyimser bir sonuç olarak değerlendirmiştir.  
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Tablo 1. Moleküler genetik analiz incelemesi yapılan hastaların PAH geni allel frekansları (n=46) 

 

 
Nükleotid 
değişikliği  

Amino asit değişikliği dbSNP  Varyant 
tipi 

ClinVar 
sınıflaması 

Gen 
bölg
esi 
Exo
n 
(E)/
İntr
on 
/I) 

Protein 
domain/En
zim 
aktivitesi 
(%) 

Allel 
sayısı
/ 
allel 
yüzd
esi 
(%)  

c.898G>T   p.A300S, p.Ala300Ser  rs5030
853 

Missense Patojenik E8 C/65 14 
(15,4) 

c.1066-
11G>A,  

p.Gln355_Tyr356insGlyLeu
Gln  

rs5030
855 

Splice site Patojenik I10 ?/5 8 
(8,8) 

http://www.biopku.org/pah/result-details-pah.asp?ID=468
http://www.biopku.org/pah/result-details-pah.asp?ID=468
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IVS10-
11G>A  
c.1208C>T   p.A403V, p.Ala403Val rs5030

857 
Missense Patojenik E12 C/66 8 

(8,8) 
c.631C>A   p.P211T, p.Pro211Thr   rs6251

4931 
Missense Patojenik E6 C/72 7 

(7,7) 
c.688G>A   p.V230I, p.Val230Ile rs6251

6152 
Missense Patojenik E6 C/66 6 

(6,6) 
c.842C>T   p.P281L, p.Pro281Leu rs5030

851 
Missense Patojenik E7 C/2 6 

(6,6) 
c.533A>G   p.E178G, p.Glu178Gly  rs7795

8223 
Missense Patojenik E6 C/39 4 

(4,4) 
c.592_613
del   

p.Y198Sfs*136,p.Tyr198Ser
fsTer136 

rs1994
75697 

Frame shift  Patojenik E6 C/? 3 
(3,3) 

c.1066-
7C>A,  
IVS10-
7C>A   

p.(=) rs1242
756437 

Splice site Olası 
Patojenik 

I10 ?/? 3 
(3,3) 

c.1139C>T   p.T380M, p.Thr380Met rs6264
2937 

Missense Patojenik E11 C/28 3 
(3,3) 

c.355C>T   p.P119S, p.Pro119Ser rs3981
23292 

Missense Patojenik E4 R/? 2 
(2,2) 

c.665A>G   p.D222G, p.Asp222Gly rs6250
7319 

Missense Patojenik E6 C/? 2 
(2,2) 

c.722G>A   p.R241H, p.Arg241His rs6250
8730 

Missense Patojenik E7 C/23 2 
(2,2) 

c.728G>A   p.R243Q, p.Arg243Gln rs6250
8588 

Missense Patojenik E7 C/14 2 
(2,2) 

c.1089del
G   

p.K363Nfs*37, 
p.Lys363AsnfsTer37   

rs5030
654 

Frame 
shift  

Patojenik E11 ?/? 2 
(2,2) 

c.1114A>
T   

p.T372S, p.Thr372Ser rs6251
7163 

Missense Patojenik E11 C/? 2 
(2,2)   

c.1169A>
G   

p.E390G, p.Glu390Gly rs5030
856 

Missense Patojenik E11 C/? 2 
(2,2)  

c.143T>C   p.L48S, p.Leu48Ser rs5030
841 

Missense Patojenik E2 R/39 1 
(1,1)   

c.158G>A    p.R53H, p.Arg53His rs1180
92776 

Missense VUS E2 R/79 1 
(1,1)   

c.165T>G    p.F55L, p.Phe55Leu rs1994
75598 

Missense Patojenik E2 R/? 1 
(1,1)  

c.165delT   p.F55Lfs*6, 
p.Phe55LeufsTer6 

rs1994
75566 

Frame 
shift  

Patojenik E2 ?/? 1 
(1,1)   

c.506G>A   p.R169H, p.Arg169His rs1994
75679 

Missense Patojenik E5 C/52 1 
(1,1)   

c.511G>T   p.G171W, p.Gly171Trp rs1994
75613 

Missense Olası 
Patojenik 

E6 C/? 1 
(1,1)   

c.529G>A p.V177M, p.Val177Met Rs199
475602 

Missense Patojenik E6 ?/? 1 
(1,1) 

c.673C>A   p.P225T, p.Pro225Thr rs1994
75589 

Missense Patojenik E6 C/? 1 
(1,1)   

c.727C>T   p.R243*, p.Arg243Ter rs5030
846 

Nonsense Patojenik E7 C/? 1 
(1,1) 

c.782G>A   p.R261Q, p.Arg261Gln rs5030
849 

Missense Patojenik E7 C/44 1 
(1,1)   

c.992T>C   p.F331S, p.Phe331Ser rs1994
75614 

Missense Patojenik E10 C/? 1 
(1,1)   

c.1199+5G
>T, 
IVS11+5G
>T 

p.(=) rs6250
8674 

Splice site Olası 
Patojenik 

I11 ?/? 1 
(1,1)   

c.1222C>T   p.R408W, p.Arg408Trp rs5030
858 

Missense Patojenik E12 C/2 1 
(1,1)   
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c.1199+1G
>C, 
IVS11+1G
>C   

p.Val399GlufsTer22 rs6250
9015 

Splice site Patojenik I11 ?/? 1 
(1,1)   

Ekzon 3 
delesyon 

p.(=) - İntragenik 
delesyon  

Patojenik E3 ?/? 1 
(1,1)   

 
 

Gen: PAH, VUS: ‘Variants of unknown/uncertain significance’ C: katalitik, R: regulatör, ?: 
bilinmiyor  

 

Allellerden biri tespit edilemedi. 

 

Varyantların yazımında ENST00000553106.6 ve NM_000277.3 transkriptleri referans 

alınmıştır.        
 

Tablo 2. Moleküler genetik analiz incelemesi yapılan hastaların sınıflamaya göre PAH geni 

allel frekansları (n=46) 

 
 

HFA-tedavi 

gerektirmeyen (n=26) 

HFA-gri zon (n=10) Hafif FKU (n= 4) Klasik FKU (n=6) 

Nükleotid 

değişikliği 

Allel 
sayısı/ 
Allel 

frekans

ı (%) 

Nükleotid 
değişikliği 

Allel 
sayısı/ 
Allel 
frekans
ı (%) 

Nükleotid 

değişikliği 

Allel 
sayısı/ 
Allel 

frekans

ı (%) 

Nükleotid 

değişikliği 

Allel 
sayısı/ 
Allel 

frekans

ı (%) 

c.898G>T 12 

(23,2) 

c.631C>A 3 (15) c.592_613de

l 

1 (12,5) c.842C>T 5 (41,7) 

c.1208C>T 7 (13,5) c.1114A>T 2 (10) c.631C>A 1 (12,5) c.1066-

11G>A 

3 (25) 

c.688G>A 5 (9,7) c.1066-

7C>A 

2 (10) c.722G>A 1 (12,5) c.165delT 1 (8,3) 

c.1066-

11G>A 

4 (7,7) c.898G>T 1 (5) c.727C>T 1 (12,5) c.592_613del 1 (8,3) 

c.533A>G 3 (5,8) c.1208C>T 1 (5) c.898G>T 1 (12,5) c.1066-7C>A 1 (8,3) 

c.631C>A 3 (5,8) c.688G>A 1 (5) c.1089delG 1 (12,5) c.1199+1G>

C 

1 (8,3) 
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c.1139C>T 3 (5,8) c.1066-

11G>A 

1 (5) c.1169A>G 1 (12,5)   

c.355C>T 2 (3,8) c.533A>G 1 (5) Bilinmeyen 

(?) 

1 (12,5)   

c.665A>G 2 (3,8) c.511G>T 1 (5)     

c.728G>A 2 (3,8) c.592_613de

l 

1 (5)     

c.143T>C 1 (1,9) c.673C>A 1 (5)     

c.158G>A 1 (1,9) c.992T>C 1 (5)     

c.165T>G 1 (1,9) c.1089delG 1 (5)     

c.506G>A 1 (1,9) c.1169A>G 1 (5)     

c.529G>A 1 (1,9) c.1222C>T 1 (5)     

c.722G>A 1 (1,1) Ekzon 3 

delesyonu 

1 (5)     

c.782G>A 1 (1,9)       

c.842C>T 1 (1,9)       

c.1199+5G>

T 

1 (1,9)       

 
 

 

Tablo 3. Moleküler genetik analiz incelemesi yapılan hastaların genotip spektrumu (n=46) 

 

 
Genotip (n= 46) Hasta sayısı/ 

Frekansı (%) 

c.898G>T/c.898G>T 3 (6,5) 

c.898G>T/c.1066-11G>A 3 (6,5) 

c.842C>T/c.842C>T 2 (4,3) 

c.1208C>T/c.1208C>T 2 (4,3) 

c.631C>A/c.631C>A 2 (4,3) 

c.631C>A/c.158G>A 2 (4,3) 

c.688G>A/c.688G>A 1 (2,2) 

c.688G>A/c.782G>A 1 (2,2) 

c.631C>A/? 1 (2,2) 

c.355C>T/c.355C>T 1 (2,2) 

c.1066-11G>A/c.1066T>G 1 (2,2) 
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c.1139C>T/c.1139C>T 1 (2,2) 

c.1114A>T/c.1114A>T 1 (2,2) 

c.533A>G/c.533A>G 1 (2,2) 

c.1066-7C>A/c.1066-7C>A 1 (2,2) 

c.722G>A/c.727C>T 1 (2,2) 

c.722G>A/c.529G>A 1 (2,2) 

c.533A>G/c.673C>A 1 (2,2) 

c.992T>C/c.1208C>T 1 (2,2) 

c.842C>T/c.1066-11G>A 1 (2,2) 

c.728G>A/c.898G>T 1 (2,2) 

c.728G>A/c.1208C>T 1 (2,2) 

c.898G>T/c.1208C>T 1 (2,2) 

c.898G>T/c.1089delG 1 (2,2) 

c.665A>G/c.665A>G 1 (2,2) 

c.511G>T/c.1222C>T 1 (2,2) 

c.1089delG/c.1169A>G 1 (2,2) 

c.688G>A/c.842C>T 1 (2,2) 

c.506G>A/c.898G>T 1 (2,2) 

c.165T>G/c.1066-11G>A 1 (2,2) 

c.165delT/c.592_613del 1 (2,2) 

c.143T>C/c.688G>A 1 (2,2) 

c.1139C>T/c.1208C>T 1 (2,2) 

c.592_613del/c.898G>T 1 (2,2) 

c.592_613del/c.1169A>G 1 (2,2) 

c.533A>G/c.1199+5G>T 1 (2,2) 

c.1066-7C>A/c.1199+1G>C 1 (2,2) 

c.688G>A/ekzon 3 delesyonu 1 (2,2) 
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Tablo 4. Moleküler genetik analiz incelemesi yapılan hastaların sınıflamaya göre genotip 

spektrumu (n=46) 

 

 
HFA-tedavi 

gerektirmeyen (n=26) 

HFA-gri zon (n=10)              Hafif FKU (n=4) Klasik FKU (n=6) 

Genotip Hasta 

sayısı

/ 

Freka

nsı 

(%) 

Genotip Hasta 

sayısı

/ 

Freka

nsı 

(%) 

Genotip  Hasta 

sayısı

/ 

Freka

nsı 

(%) 

Genotip  Hasta 

sayısı

/ 

Freka

nsı 

(%) 

c.898G>T/c.898G

>T 

3 

(11,5) 

c.631C>A/c.631

C>A 

1 (10) c.592_613del/c.11

69A>G 

1 (25) c.842C>T/c.842C>

T 

2 

(33,3) 

c.898G>T/c.1066-

11G>A 

3 

(11,5) 

c.631C>A/c.1066

-11G>A 

1 (10) c.631C>A/? 1 (25) c.842C>T/c.1066-

11G>A 

1 

(16,7) 

c.1208C>T/c.120

8C>T 

2 

(7,7) 

c.1114A>T/c.111

4A>T 

1 (10) c.722G>A/c.727C

>T 

1 (25) c.165delT/c.592_61

3del 

1 

(16,7) 

c.688G>A/c.688G

>A 

1 

(3,9) 

c.1066-

7C>A/c.1066-

7C>A 

1 (10) c.898G>T/c.1089d

elG 

1 (25) c.1066-

11G>A/c.1066T>G 

1 

(16,7) 

c.688G>A/c.782G

>A 

1 

(3,9) 

c.533A>G/c.673

C>A 

1 (10)   c.10667C>A/c.1199

+1G>C 

1 

(16,7) 

c.631C>A/c.631C

>A 

1 

(3,9) 

c.992T>C/c.1208

C>T 

1 (10) 

c.631C>A/c.158G

>A 

1 

(3,9) 

c.511G>T/c.1222

C>T 

1 (10) 

c.355C>T/c.355C

>T 

1 

(3,9) 

c.1089delG/c.116

9A>G 

1 (10) 

c.1139C>T/c.113

9C>T 

1 

(3,9) 

c.592_613del/c.8

98G>T 

1 (10) 

c.533A>G/c.533A

>G 

1 

(3,9) 

c.688G>A/ekzon 

3 delesyonu 

1 (10) 

c.722G>A/c.529G

>A 

1 

(3,9) 

c.728G>A/c.898G

>T 

1 

(3,9) 

c.728G>A/c.1208

C>T 

1 

(3,9) 

c.898G>T/c.1208

C>T 

1 

(3,9) 

c.665A>G/c.665A

>G 

1 

(3,9) 
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c.688G>A/c.842C

>T 

1 

(3,9) 

c.506G>A/c.898G

>T 

1 

(3,9) 

c.165T>G/c.1066-

11G>A 

1 

(3,9) 

c.143T>C/c.688G

>A 

1 

(3,9) 

c.1139C>T/c.120

8C>T 

1 

(3,9) 

c.533A>G/c.1199

+5G>T 

1 

(3,9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 2022 Tüm hakları saklıdır.  
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PS12 
FBXL4 genine bağlı ortaya çıkan mtDNA deplesyon sendromu tip 13 tanısı alan iki olgu 

örneği    
Asburçe Olgaç1, Mustafa Kılıç1, Halil İbrahim Aydın2,  Selen Has Özhan1, Fatma Müjgan 
Sönmez3 
1.Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Metabolizma 
Bölümü, Ankara 
2.Başkent Hastanesi, Çocuk Metabolizma Bölümü, Ankara 
3.Karadeniz Teknik Üniveristesi, Çocuk Nöroloji Bölümü Emekli Öğretim Üyesi, Ankara 

 
Giriş ve amaç:   
 
Mitokondriyal DNA deplesyon sendromları, mitokondrinin stabilizasyonundan sorumlu olan 
nükleer genlere ait patojenik varyantların neden olduğu doğumsal metabolik hastalıklardır. 
FBXL4 genindeki mutasyonların, erken başlangıçlı laktik asidoz, hipotonisine ve gelişim 
geriliğine yol açan mitokondriyal DNA deplesyon sendromu tip 13'e neden olduğu 
bilinmektedir. Bugüne kadar yaklaşık 100 vaka ve 54 patojenik varyant bildirilmiştir. Bu olgu 
sunumunda; klinik egzom analizi ile FBXL4 genine bağlı ortaya çıkan mtDNA deplesyon 
sendromu tip 13 tanısı alan 2 vaka anlatılmaktadır.   
 
 
Olgu sunumu:   
 

1. Olgu:  
 
Bir yaşında kız hasta hipotoni nedeniyle yönlendirilmişti.  Öyküsünden, aralarında akrabalık 
olan anne babanın 8. çocuğu olduğu ve etyolojisi bilinmeyen bir nedenle kardeş ölümü 
öyküsünün olduğu öğrenildi. Hastanın gelişim basamaklarında gerilik mevcuttu. Fizik 
muayenede dismorfik bulgular ve aksiyel hipotonisite tespit edildi. Laboratuvar 
incelemesinde metabolik asidoz ve laktat yüksekliği saptandı. Metabolik tetkiklerinde  
herhangi bir doğumsal metabolik hastalığa işaret edecek spesifik bulgu tespit edilmedi. 
Kranial manyetik rezonans incelemesinde hipomyelinizasyon ve serebral beyaz cevher ve 
serebellumda difüzyon kısıtlılığı mevcuttu. Klinik ekzom analizi, FBXL4 geninde patojenik 
olarak sınıflandırılan homozigot c.617G>A (p.Arg206Gln) varyantını ortaya çıkardı.   
 

2. Olgu:   
 
24 yaşında annenin 5. gebeliğinden 1. yaşayan olarak, 37 haftalık, 1275 gram dünyaya gelen 
kız hasta, doğum sonrası hipotonisite ve beslenememe nedeniyle yenidoğan yoğun bakım 
ünitesinde izlenmişti. Hastanın annesi ve babası arasında akrabalık mevcuttu ve annenin 3 
gebeliği etiyolojisi belirlenemeyen abortus ile sonuçlanmıştı.         Hastanın fizik 
muayenesinde gelişim basamaklarında gerilik, belirgin aksiyel hipotonisite, konjenital 
katarakt ve dismorfik yüz bulguları tespit edildi.  Laboratuvar tetkiklerinde kanda ve beyin-
omurilik sıvısında laktat yüksekliği, metabolik asidoz ve değişken derecelerde amonyak 
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yüksekliği saptandı. Ekokardiyografik incelemede hipertrofik kardiyomiyopati tespit edildi.   
Yapılmış olan klinik egzom analizi sonucunda FBXL4 geninde, önceden literatürde 
bildirilmemiş olan,  homozigot c.1777T>C (p.Ser593Pro) mutasyonu tespit edildi.  Hastamız 
şu an 9 yaşında olup, hipotonisitesi devam etmektedir. Gelişim basamaklarında belirgin 
gerilik mevcuttur. Trakeostomi ile izlenmektedir.   
  
Tartışma ve sonuç:   
 
FBXL4 genine ait varyantlar, mitokondriyal DNA deplesyon sendromu tip 13’e neden 
olmaktadır.  Özellikle konjenital laktik asidoz ve multisistemik tutulumu olan hastalarda 
FBXL4 mutasyonları akılda tutulmalıdır. Olgu örneklerimiz FBXL4 genindeki yeni patojenik 
varyantlarla hastalığın fenotipinim genişletilmesine katkıda bulunmaktadır.   
 
 
Kaynaklar:   
 
1. Köse E, Köse M, Edizer S, et al. Different clinical presentation in a patient with two novel 
pathogenic variants of the FBXL4 gene. Turk J Pediatr 2020; 62: 652-656.  
 
2. Wang S, Lin L, Wang Y, et al. Novel homozygous mutation in the FBXL4 gene is associated 
with mitochondria DNA depletion syndrome-13. J Neurol Sci 2020; 416: 116948.  
 
3. El-Hattab AW, Dai H, Almannai M, et al. Molecular and clinical spectra of FBXL4 deficiency. 
Hum Mutat 2017; 38: 1649-1659. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2022 Tüm hakları saklıdır.  
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PS15 
Gelişim geriliği kliniği ile başvuran kombine malonik ve metilmalonik asidemi olgusu  

Asburçe Olgaç1, Çiğdem Seher Kasapkara2, Selen Has Özhan1, Mustafa Kılıç1  
1.Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Eğitim ve Araştırma Hastanesi , 
Ankara.  
2.Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Metabolizma Bölümü, 
Ankara 

 
 
Giriş ve amaç 
 
Kombine malonik ve metilmalonik asidüri (KMVMMA) otozomal resesif geçişli bir doğumsal 
metabolik hastalık olup, ACSF3 geni tarafından kodlanan mitokondriyal enzim malonil CoA 
sentetazının eksikliğinden kaynaklanmaktadır.  Bu enzim,   mitokondriyal yağ asidi 
biyosentezinin ilk adımı olan malonik asidin malonil CoA’ya dönüşümünü katalize 
etmektedir. İdrarda organik asit analizinde yüksek orada artmış metilmalonik asit ve 
beraberinde malonik asit atılımının tespit eidlmesi KMVMMA için önemli bir ipucudur. 
KMVMMA genellikle benin bir klinik durum olarak bildirilse de, gelişim geriliği, metabolik 
asidoz, hipoglisemi, gastrointestinal sistem ve nörolojik bulguların eşlik ettiği hastalar 
literatürde bildirilmektedir.   
 
Olgu sunumu 
 
5 aylık kız hasta motor gelişim geriliği ve aksiyal hipotonisite nedeniyle yönlendirilmişti. 
Öyküsünden, aralarında akrabalık olan anne ve babanın 1. Çocuğu olarak dünyaya geldiği, 
intrauterin gelişme geriliği tespit edildiği, 37 haftalık, 1275 gr dünyaya geldiği ve mekonyum 
aspirasyonu nedeniyle 25 gün yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlendiği öğrenildi. 
Hastamızın başvuru esnasındaki fizik muayenesinde belirgin büyüme gelişme geriliği ve 
aksiyel hipotonisitesi mevcuttu. Dismorfik yüz bulguları fark edildi (Frontal bossing, uzun 
filtrum). Birinci basmak laboratuvar tetkiklerinde hafif laktat yüksekliği (31 mg/dl) dışında 
önemli bir bulgu yoktu. Vitamin B12 ve homosistein düzeyleri normaldi. Metabolik 
tetkilerinde açilkarnitin profili normal iken, idrarda organik asit analizinde belirgin olarak 
artmış metilmalonik asit (1118 mmol/mol/kr) ve hafif derecede malonik asit (10 
mmol/mol/kr) atılımı tespit edildi. Olası metikmalonik asidemi yönünden hidroksikobalamin 
desteği başlanan hastanın tekrarlayan seferler yapılan açilkarnitin analizi normal olarak 
saptandı. Hastanın yapılmış olan göz muayenesi, ekokardiyografi ve kranial manyentik 
rezonans incelemesinde herhangi bir önemli özellik tespit edilmedi. Etiyolojinin 
aydınlatılmasına yönelik yapılmış olan genetik analizde önceden literatürde hastalık ile ilişkisi 
bildirilmiş olan ACSF3 geninde, homozigot c.1470G>C değişikliği tespit edildi ve hastaya 
KMVMMA teşhisi kondu.  Hastamız şu anda 5 yaşında olup, halen bölümümüzde takiplerine 
devam edilmektedir.  Nöromotor gelişimi yaşıtları ile uyumlu olarak seyretmektedir. Boy 
kısalığı yönünden takip edilmektedir.   
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Tartışma ve sonuç 
 
Her ne kadar ağırlıklı olarak asemptomatik olarak seyretse de, KMVMMA’ye çeşitli klinik 
semptomların eşlik etmesi nedeniyle, nörolojik bulgular başta olmak üzere, doğumsal 
metabolik hastalık şüphesi olan olgularda metabolik tetkiklerin yapılması hastalığın erken 
teşhisini sağlayacaktır. Hidroksikobalamin, L-karnitin ve proteinden kısıtlı diyetin faydalı 
olabilmesi nedeniyle hastalığın erken teşhisi önem teşkil etmektedir.   
 
Kaynaklar 
 

1) Sloan JL, Johnston JJ, Manoli I, Chandler RJ, Krause C, Carrillo-Carrasco N, 
Chandrasekaran SD, Sysol JR, O'Brien K, Hauser NS, Sapp JC, Dorward HM, Huizing M; 
NIH Intramural Sequencing Center Group, Barshop BA, Berry SA, James PM, 
Champaigne NL, de Lonlay P, Valayannopoulos V, Geschwind MD, Gavrilov DK, Nyhan 
WL, Biesecker LG, Venditti CP. Exome sequencing identifies ACSF3 as a cause of 
combined malonic and methylmalonic aciduria. Nat Genet. 2011 Aug 14;43(9):883-6. 

  
2) Tucci S. Brain metabolism and neurological symptoms in combined malonic and 

methylmalonic aciduria. Orphanet J Rare Dis. 2020 Jan 22;15(1):27.   
 

3) Witkowski A, Thweatt J, Smith S. Mammalian ACSF3 protein is a malonylCoA 
synthetase that supplies the chain extender units for mitochondrial fatty acid 
synthesis. J Biol Chem. 2011;286(39):33729–36.  

 
4) Levtova A, Waters PJ, Buhas D, Levesque S, Auray-Blais C, Clarke JTR, Laframboise R, 

Maranda B, Mitchell GA, Brunel-Guitton C, et al. Combined malonic and 
methylmalonic aciduria due to ACSF3 mutations: benign clinical course in an 
unselected cohort. J Inherit Metab Dis. 2019;42(1):107–16.   
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PS17 
ALG1 Ve SRD5A3 Gen Mutasyonu Saptanan Konjenital Glikolizasyon Defekti:  

İki Olgu Sunumu 
Seren Aydın¹, Aslıhan Sanrı2, Gülbahar Kurt Bayır1, Gökçen Öz Tunçer¹,  
Işıl Özer3, Ayşe Aksoy¹ 
1. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk 
Nöroloji Bölümü 
2.Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Genetik Bölümü 
3.Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk 
Metabolizma Bölümü 

 
Giriş ve Amaç:   
Konjenital glikozilasyon bozuklukları (KGB), glikan sentezi ve modifikasyon yolları boyunca 
çeşitli basamaklardaki kusurların neden olduğu 130’un üzerinde hastalıktan oluşan genetik ve 
klinik olarak heterojen bir gruptur. Çoğu otozomal resesif geçişlidir. Büyüme geriliği, 
gelişimsel gecikme, yüz dismorfizmleri, pıhtılaşma ve endokrin anormallikleri olmak üzere 
çoklu sistem tutulumuyla seyreden hastalıklardır [1].  
 
Olgu sunumu 
 
Olgu 1 
 
Bir buçuk yaş kız, gelişim geriliği, epilepsi tanısı ile izlenmekte olup sağlıklı-kuzen 
ebeveynlerden 37. gestasyon haftasında sezaryan ile 2888 gr doğduğu, yenidoğan döneminde 
solunum sıkıntısı nedeni ile 10 gün hastanede yattığı, sık enfeksiyon geçirme ve bir yaşında 
başlayan febril ve afebril tonik-klonik nöbet öyküsü olduğu öğrenildi. Fizik bakıda; vücut 
ağırlığı 8.5 kg (3.P), boy 80 cm (3.P), baş çevresi 44 cm (3.P), göz teması kısıtlı, dismorfik 
yüz görünümü, yüksek damağı vardı, baş kontrolü zayıf, hipotonisitesi, içe dönük meme 
başları, gluteal anormal yağ dağılımı mevcuttu. Hemoglobin 10 g/dl, laktat 2.3 mmol/l, AST 
61 U/l, ALT 29 U/l, total bilirubin 0.24, antitrombin III aktivitesi %37 (83-128), faktör II 
%38.8 (65-150), protein C %45 (70-140), protein S %86.8 (54.7-123.7) idi. Tandem mass, 
plazma, beyin-omurilik sıvısı ve idrarda amino asit (aa) sonuçları, protrombin ve aktive 
parsiyel tromboplastin zamanı, immunglobulin değerleri, tiroid fonksiyon testleri normal idi. 
Elektroensefalografi (EEG)’de; bilateral hemisferlerin oksipital bölgesinden köken alan 
epileptik bozukluk izlendi. Beyin manyetik rezonans görüntüleme (MRG)’de; bilateral frontal 
ekstra aksiyal mesafe artışı gözlendi (Şekil 1(a/b)). ALG1 geninde homozigot c.872A>T 
mutasyon (KGB IK, OMİM 608540) saptandı.  
 
Olgu 2 
 
Üç yaş kız hastanın gelişim geriliği, dismorfik yüz görünümü, stereotipik el hareketleri 
mevcuttu. Akraba olmayan ebeveynlerden miadında vajinal yol ile 3375 gr doğduğu, baş 
kontrolü 9 aylıkken, desteksiz oturması 20 aylıkken ve üç yaşında 2-3 kelime çıktısı olduğu 
öğrenildi. Aile öyküsünde; annesinin hipotiroid hastalığı olduğu, babasının glomerulonefrit 
sonrası böbrek nakli olduğu ve koronavirus (Covid19) enfeksiyonu nedeni ile kaybedildiği, 
sekiz yaşındaki kız kardeşinin sağ ve sağlıklı olduğu öğrenildi. Fizik bakıda; vücut ağırlığı 12 
kg (10.P), boyu 89 cm (50.P), baş çevresi 47 cm (10.P) idi, dismorfik yüz görünümü, göz 
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takibi mevcut, ışık refleksi +/+, fasiyel asimetri yok, stereotipik el hareketleri ve aksiyal 
hipotonisitesi mevcut, destekli ayakta durabiliyor, genu rekurvatum deformitesi mevcuttu. 
Horizontal nistagmus, retina doğal görünümde, optik disk sınırları hafif silik olup sağ -2.5/ sol 
-1.5 görme keskinliği azalmıştı. AST 63.7 U/l, ALT 44.7 U/l, T4 1.35 ng/dl, TSH 2.08 
µIU/ml, hemoglobin 12.5 g/dl, trombosit 168 fl, laktat 1.5 mmol/l (0.4-1.4) idi. Plazma aa, 
acil karnitin ve idrar aa değerleri normaldi. EEG ve elektrokardiyografi normaldi. Görsel 
uyandırılmış potansiyeller iki taraflı patolojik, beyin sapı işitsel uyandırılmış potansiyeller 
normaldi. Tiroid sol lobunda milimetrik kistik nodül, karaciğerde fokal yağlanma ve her iki 
overde folikül kistleri saptandı. Beyin MRG’de korpus kallozumda disgenezi, serebellar atrofi 
saptandı (Şekil 1(c/d)). SRD5A3 geninde homozigot c.719-727 delesyon (KGB IQ, OMİM 
612379) ve anne, baba ve kız kardeşinde SRD5A3 geninde heterozigot mutasyon saptandı. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Şekil 1. Olgu 1 
 
Beyin manyetik rezonans görüntülemede T2 ağırlıklı aksiyal (a), sagittal (b) kesitte ekstra 
aksiyel mesafe artışı. Olgu 2; T2 ağırlıklı aksiyal (c), sagittal (d) kesitte korpus kallozum 
disgenezisi ve serebellar atrofi  
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Tartışma ve Sonuç:   
 
KGB’larının bir kısmı tedavi edilebilir olduğundan erken tanı önemlidir. Karbonhidrat 
eksikliği olan transferrin ve kütle spektrometrisi ile proteine bağlı glikan analizi, KGB’larının 
bazı alt tiplerini saptayabilirken, birçoğu şu anda tanı için genomik dizilemeye ihtiyaç 
duymaktadır. KGB Ik, nörolojik tutulumun ağırlıklı olduğu formdur. Mikrosefali, dirençli 
nöbetler, gelişim geriliği, hipertelorizm, mikrognati, kardiyomiyopati, hipogonadizm, 
proteinüri, pıhtılaşma bozukluğu sık görülen bulguları arasındadır [2]. Nörogörüntülemeler de 
serebral ve serebellar atrofi olabileceği gibi, normal saptanan olgularda bildirilmiştir [3]. 
Bizim hastamızda antiepileptik ilaçlara dirençli nöbetleri, gelişim geriliği, pıhtılaşma 
bozukluğu saptandı. KGB Iq formunda; oküler kolobom, optik disk hipoplazisi, görme kaybı, 
nistagmus, hipotoni, gelişimsel gecikme, zihinsel yetersizlik ve yüz dismorfizmi 
görülmektedir. Beyin anormallikleri arasında orta hat beyin malformasyonları, serebellar 
atrofi veya vermis malformasyonları tanımlanmıştır [4]. Bazı hastalarda iktiyoform 
eritroderma, doğumsal kalp hastalıkları, mikrositik anemi, karaciğer enzimlerinde artış, 
pıhtılaşma anormallikleri ve antitrombin III düşüklüğü gibi nadir bulgular da tanımlanmıştır 
[5]. Burada KGB'nin nadir görülen iki farklı tipini sunarak, geniş klinik ve genetik çeşitliliği, 
klinik tanı için çoklu sistem tutulumu olan hastalarda hatırlatmak istedik. 
 
Anahtar kelimeler: Doğumsal glikozilasyon bozuklukları; ALG1 protein; Psikomotor 
bozukluklar 
 
Keywords: Congenital Disorders of Glycosylation; ALG1 protein; Psychomotor Disorders 
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PS18 
Geç İnfantil Form Nöronal Seroid Lipofusinozlar: 

3 Olgu Sunumu 
Seren Aydın¹, Gökçen Öz Tunçer¹, Ahmet Cevdet Ceylan2, Gülbahar Kurt Bayır1, Ayşe 
Aksoy¹ 
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Giriş ve Amaç:   
 
Nöronal seroid lipofusinozlar (NCL), otozomal resesif geçişli, ilerleyici psikomotor gerilik, 
görme kaybı, ataksi ve epilepsi ile karakterize lizozomal depo hastalığıdır. Serebral-serebellar 
kortekste ve retinada ilerleyici nöronal kayıp en önemli bulgusudur. NCL1-NC14 arasında 
bilinen 14 farklı genetik tipi ve dört klinik formu tanımlanmıştır (infantil, geç infantil, juvenil 
ve erişkin tipi) [1]. Klasik geç infantil tipi genetik olarak en heterojen tiptir ve bu 
değişkenlikten ötürü tanı süreci uzamaktadır [2]. Son yıllarda, NCL tipleri için hedefe yönelik 
tedaviler gündemde olup klinik çalışmalarda erken tanı ile tedavide ilerlemeler 
kaydedilmiştir. 
 
Olgu sunumu: 
 
Olgu 1: Kuzen evliliğinden olan altı yaşında kız hasta; iki buçuk yaşında iken motor ve 
bilişsel becerilerde gerileme, üç yaşında epileptik nöbetlerinin başladığı ve göz teması 
kurmadığı, altı yaşında yürüme ve konuşma yetisini kaybettiği öğrenildi. Vücut ağırlığı 25 kg 
(50.P), boy 130 cm (75.P), baş çevresi 50 cm idi. Fizik bakıda; kooperasyon ve göz teması 
kısıtlı, ışık refleksi +/+, pupiller izokorik, titübasyon mevcut, ataksik destekli 
yürüyebiliyordu, alt ekstremitede spastisite mevcuttu. Göz muayenesinde; bilateral optik disk 
hafif soluk, retina ince saptandı. İdrar, kan ve beyin-omurilik sıvısı amino asitleri (AA) 
normal bulundu. Elektroensefalografide (EEG); zemin aktivitesinde yavaşlama ve her iki 
frontal alandan köken alan fokal epileptik aktivite saptandı. Beyin manyetik rezonans 
görüntüleme (MRG)’de serebral ve serebellar atrofi (Şekil 1 (a,b)) olması ve enzim analizinde 
tripeptidilpeptidaz aktivitesinde düşüklük saptanması üzerine yeni nesil dizileme de TPP1 
geninde c.225A>G mutasyon saptandı (NCL2, OMİM 204500). 
 
Olgu 2: Kuzen evliliğinden olan dört yaşında erkek; üç yaşında kazanılmış motor ve bilişsel 
fonksiyonlarda gerilemenin ve altı yaşında epileptik nöbetlerinin başladığı öğrenildi. Vücut 
ağırlığı 15.5 kg (25.P), boy 92 cm (3.P), baş çevresi 47 cm idi. Fizik bakıda; kooperasyon ve 
göz teması kısıtlı, ataksik yürümesi mevcut, derin tendon refleksleri canlı. Altı yaşında ise 
göz teması ve kelime çıktısı kayboldu, desteksiz oturamaz hale geldi, spastisitesi mevcuttu. 
Tandem mass, kan ve idrar AA, çok uzun zincirli yağ asitleri, transferrin elektroforezi normal 
bulundu. Periferik yaymada monosit ve polimorfonükleer lökositlerde vakuolizasyon görüldü. 
MRG’de serebral ve serebellar atrofi saptandı (Şekil 1(c,d)). EEG’de üç yaşında iken zemin 
ritminde yavaşlama varken altı yaşında yavaş uykuda elektriksel status epileptikus paterni 
görüldü. Tüm ekzom dizileme analizinde amiyotrofik lateral skleroz tip 6 c.1369G>A 
mutasyonu (klinik önem belirsiz) saptanmış olmasına rağmen, klinik ile uyumsuz olması 
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nedeni ile tekrar genetik analizin değerlendirilmesi yapıldığında MFSD8 geninde 2.ekzomda 
c.103>T varyantı homozigot olarak saptandı (NCL7, OMİM 610951).  
 
Olgu 3: Kuzen evliliğinden dört yaşında erkek hastanın üç yaşında iken konuşmada gecikme, 
görmede ve yürümede bozulma şikayeti başladığı öğrenildi. Takipte yedi yaşında miyoklonik 
nöbetleri başladı. Fizik bakıda; vücut ağırlığı 14.5 kg (10.P), boyu 94.5 cm (3.P), baş çevresi 
46 cm idi, göz teması kısıtlı, bağımsız yürümesi yoktu, derin tendon refleksleri artmış, 
spastisitesi mevcuttu. Göz muayenesinde; her iki optik disk soluk, horizontal nistagmusu 
mevcut, retinada pigmenter değişiklikler mevcut, retinal damarlarda incelme saptandı. Görsel 
uyarılmış potansiyellerde iki taraflı latans elde edilemedi. EEG’de zemin ritminde yavaşlama 
ve multifokal epileptik anormallik bulundu. MRG’de serebral ve serebellar atrofi saptandı 
(Şekil 1 (e,f)). Yeni nesil dizi analizinde MFSD8 geninde 4. ekzonda homozigot delesyon 
görüldü (NCL7, OMİM 610951). 
 

 
 
 
Şekil 1; Beyin manyetik rezonans görüntülemede T2 ağırlıklı aksiyal ve sagittal kesitlerde 
olgu 1 (a,b), olgu 2 (c,d), olgu 3’te (e,f) serebral ve serebellar atrofi. 
 
Tartışma ve Sonuç:  
 
NCL, nöronlarda ve diğer dokularda lipofuskin birikiminin neden olduğu heterojen bir 
nörodejeneratif hastalık grubudur. Türkiye’deki 36 NCL olgusu incelendiğinde, %8 infantil 
form, %30 geç infantil form, %13 juvenil form, %47 Türk varyantı (NCL7, geç infantil 
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formu) bulunmuştur [3]. Yine Türkiye’den 10 aileden 14 olguda; %30 NCL7, %23 NCL1, 
%23 NCL2, %14 NCL13, %7 NCL10 saptanmıştır [4]. Günümüzde çoğu NCL tipleri için 
semptomatik tedaviler uygulanmaktadır [5]. 2017 yılından itibaren ilk defa NCL2 için hedefe 
yönelik intraventriküler enzim replasman tedavisi (serliponaz alfa) geliştirilmiş olup birçok 
ülkede klinik kullanım için onaylanmıştır. NCL2 tanısı olan çocuklarda 2 haftada bir 300 mg 
dozda intraventriküler serliponaz alfa uygulaması sonrası motor ve dil işlevlerinde daha yavaş 
bir düşüş saptanmıştır [6]. Ülkemizde de geri ödeme kapsamında olmamasına rağmen 
 
 
endikasyon dışı olarak Hamburg Motor ve Dil Ölçeğinde iki ve üstü puan alan olgularda 
uygulanmaktadır. Akraba evliliğinin yüksek olduğu ülkemizde bu hastalıklar açısından ayrıca 
genetik danışmanlık verilmesi kritik öneme sahiptir. 
 
Anahtar kelimeler: Geç-İnfantil nöronal Seroid Lipofuskinozis; Psikomotor gerilik; Görme 
kaybı 
 
Keywords: Late-Infantile Neuronal Ceroid Lipofuscinosis; Psychomotor Disorders; Vision 
Loss 
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Erken İnfantil Başlangıçlı Biotin-Tiamine Duyarlı Bazal Ganglion Hastalığı: 
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Giriş ve Amaç:   
 
Biyotin-tiamin duyarlı bazal ganglion hastalığı (BTBGH), tiamin taşıyıcısı II’yi kodlayan 
SLC19A3 genindeki patojenik varyantlarla ilişkili otozomal resesif geçişli bir nörometabolik 
bozukluktur. Bu durum, klasik çocukluk çağı BTBGH, erken infantil (<3 ay) Leigh benzeri / 
atipik infantil spazmlar ve erişkin başlangıçlı Wernicke benzeri ensefalopati olmak üzere üç 
formda ortaya çıkabilir. Klinik tablo, akut atakta konfüzyon, disfaji, dizartri ve nöbetlerden 
oluşan, tedavi edilmez ise koma hatta ölüme ilerleyen subakut ensefalopati semptomlarını 
içerir [1]. 
 
Olgu Sunumu:  
 
Sağlıklı ve kuzen ebeveynlerin evliliğinden miadında vajinal yolla 3250 gr doğan kız 
hastanın, 20 günlükken akut gastroenterit sonrası ensefalopati, dirençli nöbetlerinin başladığı, 
1,5 ay yenidoğan yoğun bakımda yattığı öğrenildi. Aile öyküsünde kuzeninin SLC19A3 
geninde mutasyon saptanmış olup 1,5 yaşında iken kaybedildiği öğrenildi. Beyin manyetik 
rezonans görüntüleme (MRG)’de iki taraflı bazal ganglionlarda ödem ve T2 ağırlıklı 
kesitlerde sinyal artışı görülmesi ile bir aylıkken BTBGH ön tanısı ile biyotin ve tiamin 
tedavisine başlanılmıştı. Dirençli nöbetleri fenobarbital, topiramat ve levetiresetam tedavileri 
ile kontrol altına alındı. Fizik bakıda; vücut ağırlığı 7.3 kg (50.P), boyu 63 cm (10.P), baş 
çevresi 42 cm (10.P) idi. Bilinç açık, göz teması kısıtlı, ışık refleksi +/+, pupiller izokorik, göz 
dibi doğal, huzursuz, baş kontrolü yok, hipotonik, derin tendon refleksi normoaktif idi. 
Elektroensefalografi (EEG)’de bilateral oksipital ve sağ frontosantral bölgede multifokal 
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epileptik aktivite saptandı. Beş aylıkken günde 15-20 kere olan 5-10 sn kadar süren küme 
şeklinde epileptik spazmlar gözlendi, EEG’de hipsaritmi paterni görülmesi üzerine 
adrenokortikotropik hormon tedavisi başlanıldı. Tetkiklerinde; laktat 1.5-3.49 mmol/l 
arasında (0.4-1.4 mmol/l), tandem mass, plazma amino asitleri, idrar organik asitleri 
normaldi. Elektrokardiyografi normaldi. Beyin MRG’de her iki talamus orta bölüm 
medialinde, her iki lentiform nükleus lateral ve posterolateral bölümleri, solda superior 
pariyetal lob orta bölümünde kortiko-subkortikal alanlarda sekel ensefalomalazik değişiklikler 
izlenmişti (Şekil 1). Hedefe yönelik genetik analizi ile SLC19A3 geninde c.894T>G 
homozigot patojenik varyant (Tiamin metabolizması disfonksiyon sendromu II, OMİM 
607483)  saptandı. Erken dönemde biyotin ve tiamin tedavisine başlanmış olmasına rağmen 
10 aylıkken solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle kaybedildi. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Şekil 1 (a/b/c): Beyin manyetik rezonans görüntüleme T2 ağırlıklı aksiyal (a,c) ve sagittal (b) 
kesitlerde, her iki talamus, lentiform nükleus, superior pariyetal lob kortiko-subkortikal 
alanlarda sekel ensefalomalazik değişiklikler. 
 
Tartışma ve Sonuç:  
 
Erken infantil form; bebeklik döneminde, hızla ilerleyen ensefalopati, nöbetler, laktik asidoz, 
tiamine zayıf yanıt ve erken ölümün (genellikle erken infantil letal ensefalopati olarak 
tanımlanır) görüldüğü akut olarak ortaya çıkan daha şiddetli bir fenotip olarak 
tanımlanmaktadır. Hastamızda olduğu gibi bazı olgularda tipik infantil spazmlar, şiddetli 
psikomotor gerilik ve ilerleyici beyin atrofisi görülür. Bazen bu hastalar akut atak sonrası 
takipte infantil spazmlarla başvurabilirler. Tüm olgularda ortak özellik, iki taraflı bazal 
ganglion lezyonları ve infantil başlangıçlı şiddetli nörolojik semptomlardır. 13 aileden 18 
olgunun klinik özelliklerine bakıldığında; subakut ensefalopati ve ataksi (%100), nöbet 
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(%62), distoni (%66), kuadriparezi ve hiperrefleksi (%50) değişen oranlarda görülmüştür. 
Ortalama başlangıç yaşı 3-4 yıl olup, bu olguların klasik çocukluk çağı formu olduğu 
görülmüştür [2]. Klasik çocukluk çağı BTBGH (3-7 yaş) ve erişkin başlangıçlı Wernicke 
benzeri ensefalopatisi’nde (ikinci on yılda) erken tedavi ile önemli klinik iyileşme 
sağlanmaktadır [3]. Fakat hastamızda olduğu gibi biyotin ve tiamin tedavisi yenidoğan 
döneminde başlanılmasına rağmen erken infantil (<3 ay) Leigh benzeri / atipik infantil 
spazmlar olan formunda tedaviye yanıt iyi olmayıp erken yaşta kaybedilmektedir. Ayırıcı 
tanıda yenidoğan döneminde laktik asidoz ve ensefalopatinin önemli nedenleri arasında Leigh 
sendromu ve piruvat dehidrogenaz kompleks eksikliği bulunmaktadır. Türkiye’den bir 
çalışmada 28 günlükken huzursuzluk, ağlama, opistotonus postürü, nöbetinin ve laktik 
asidozunun olması, nörogörüntülemede iki taraflı putamen, globus pallidus, talamus ve 
ponsda ödem ve T2 ağırlıklı kesitlerde hiperintensite saptanması üzerine Leigh sendromu 
tanısı konulup, koenzim Q10, B vitamini kompleksi (tiamin 250 mg) başlanmış. 32 aylıkken 
yapılan MRG’de kaudat nukleus, putamen, talamus, globus pallidusda sinyal değişikliği ve 
serebral atrofi saptanması üzerine şüphelenilerek, genetik analiz ile BTBGH tanısı 
konulmuştur [4]. Bazal ganglion ve kortikal tutulumun birlikte olması Leigh sendromu için 
tipik değildir [5]. Piruvat dehidrogenaz kompleks eksikliğinde laktat/piruvat oranı normal ve 
nörogörüntülemede globus pallidus tutulumu ön plandadır [6]. Açıklanamayan ensefalopati 
ve bazal ganglionlarda iki taraflı MRG anormalliklerinde, ailede benzer öykü olması olası  
 
 
erken tedavi edilebilir metabolik hastalıkları öncelikle düşündürmelidir. Önleyici hekimlik 
adına genetik danışmanlığın önemli olduğunu düşünmekteyiz. 
 
Anahtar Kelimeler: Biyotin; Tiamin; Bazal ganglion hastalıkları 
 
Keywords: Biotin; Thiamine; Bazal Ganglia Diseases 
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Giriş Ve Amaç 
 
Sandhoff hastalığı otozomal resesif geçişli olup ilerleyici nörolojik kötüleşme, hiperakuzi, 
motor güçsüzlük, hipotoni ve makulada kiraz kırmızısı leke ile klinik bulgu veren nadir bir 
lizozomal depo hastalığıdır(1)(2). Hastalık β-heksozaminidaz B (HEX-B) genindeki 
mutasyon sonucu β alt biriminin kusurlu sentezine bağlı heksozaminidaz A ve 
heksozaminidaz B  enzimlerinin eksikliği sonucu gelişir(3). Serum total heksozaminidaz 
enzim aktivitesinde azalmanın ve/veya HEX-B geninde mutasyonun gösterilmesi ile tanı 
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konulur(4). Tedavisi destekleyicidir. Erken dönemde göz bulguları ile başvuran ve yeni 
birleşik heterozigot mutasyon tespit ettiğimiz infantil Sandhoff hastalığı olan olgumuzu 
sunmak istedik. 
 
Olgu 
 
39 yaşındaki sağlıklı annenin in vitro fertilizasyon (IVF) yöntemiyle gerçekleşen 
gebeliğinden sezaryen ile miadında 4310 gr ağırlığında doğan hasta postnatal solunum 
problemi nedeniyle 3 gün yenidoğan servisinde izleniyor. Anne ve baba arasında akrabalık 
yoktu. 4 aylıkken baş kontrolü olmadığı, aksiyel hipotonisi olduğu, göz teması kurmadığı 
saptanan ve göz dibi muayenesinde makulada kiraz kırmızısı leke tespit edilen hasta 
kliniğimize yönlendirildi (Resim 1). Hastanın geliş fizik muayenesinde aksiyel hipotonisitesi 
ve motor güçsüzlüğü mevcuttu. Hiperakuzi ve organomegali saptanmadı. Rutin laboratuvar 
tetkikleri normaldi. Nörogörüntülemesi normaldi. Erken infantil dönemde ortaya çıkan motor 
gerilik, aksiyel hipotonisite, makulada kiraz kırmızısı leke olması ve organomegalisinin 
olmaması nedeniyle ön planda Tay Sachs hastalığı olmak üzere ayırıcı tanıda GM2 
gangliosidozis hastalıkları düşünüldü. Sıvı Kromatografi Ardışık Kütle Spektrometri (LC-
MS/MS) yöntemi ile bakılan total heksozaminidaz (HEX T) aktivitesi 6,96 nmol/ml/saat (N: 
30-946 nmol/ml/saat), HEXA enzim aktivitesi ölçülememiş olup 0 nmol/ml/saat (24-260 
nmol/ml/saat) olarak tespit edildi. 
 
HEXB geni intron 8 ve intron 9 bölgelerinde sırasıyla c.1083 -2 A>G ve c.1170-2 A>G 
değişimleri birleşik heterozigot mutasyon olarak değerlendirildi. HEXB geninde birleşik 
heterozigot olarak saptanan kırpılma (splice) bölgesindeki bu iki varyant mutasyonları 
literatürde şimdiye kadar tanımlanmamıştır. Hastamızdaki bu mutasyonlar, öngörülen 
fonksiyonel etkileri nedeni ile patojenik olarak kabul edilmiştir. 
 
Sonuç 
 
Sonuç olarak erken süt çocukluğu döneminde motor güçsüzlük, hipotonisite, nörolojik 
gelişimde gerileme olan hastalarda lizozomal depo hastalıkları akla gelmelidir. Erken 
dönemde göz bulgularından yola çıkılarak tanı alan hastamız ile lizozomal depo 
hastalıklarının tanısında göz dibi muayenesinin önemi ortaya konmuştur. Ayrıca, tespit 
ettiğimiz yeni mutasyonların literatüre katkı vereceği kanısındayız.  
 
Anahtar kelimeler: İnfantil Sandhoff Hastalığı, Lizozomal Depo Hastalığı 
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 Resim 1: Makulada kiraz kırmızı leke (Cherry Red Spot) 
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Giriş ve amaç 
 
 Koronavirüs-19 pandemisinde özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerden yaşayan kalıtsal 
metabolik hastalıkları olan çocukların karşılanmamış gereksinimleri tam olarak 
bilinmemektedir. Bu araştırmanın amacı Türkiye'de kalıtsal metabolik hastalıkları olan 
çocukların sağlık, eğitim, rehabilitasyon ve sosyal alanlardaki karşılanmamış 
gereksinimlerinin Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi kapsamında belirlenmesidir. 
 
Material and Methods 
 
Kesitsel- gözlemsel tasarımdaki bu araştırmaya Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Metabolizma Bilim Dalında izlenen 0-18 yaş 
arasındaki kalıtsal metabolik hastalıkları olan çocukların dahil edilmesi planlandı ve onam 
veren aileler ile telefon yoluyla görüşmeler yapıldı. Genişletilmiş Gelişimi İzleme  ve 
Destekleme Rehberi sorularının Koronavirüs-19 pandemisine uyarlanarak ve telefon yolu ile 
sorulup yanıtlar kaydedilerek karşılanmayan gereksinimlerin ve çevresel etmenlerin 
değerlendirilmesini sağladı. Sağlık alanında karşılanmayan gereksinimlerle ilişkili bağımsız 
etmenleri belirlemek için lojistik regresyon analizi kullanıldı. 
 
Results 
 
Kalıtsal metabolik hastalıkları olan 229 çocuk (%54,1 erkek) örneklemi oluşturdu, çocukların 
%36,7’sinin diyet bağımlı bir metabolik hastalığı bulunmaktaydı. En sık tanı amino asit 
metabolizması bozukluklarıydı (%40,2). Pandemi sırasında annelerin %29,3'ünde majör 
depresyon, ailelerin %25,3'ünde evde yaşayan bir aile bireyinin iş kaybı bildirildi. 
Örneklemdeki tüm çocukların karşılanmamış gereksinimleri vardı: sağlık alanında en az 
%73,0; eğitimde %96,8; özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinde %78,3 oranında 
karşılanmamış gereksinimler bulundu. Lojistik regresyon modelinde çocuğun ağır gelişimsel 
zorluğu olmasının sağlık alanında karşılanmayan gereksinim riskini belirgin olarak  
(OR=2,31, %95 GA: 1,14-4,67) arttırdığı bulundu. 
 
Conclusion 
 
Koronavirüs pandemisinde Türkiye'de kalıtsal metabolik hastalıkları olan çocuklar ve 
ailelerinin birçok alanda önemli karşılanmamış gereksinimleri saptanmıştır. Kalıtsal 
metabolik hastalıkları olan çocuklarının gereksinimlerinin karşılanmamasının önemli 
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sonuçları olabileceğinden bu gereksinimlerin hızla sağlık çalışanları ve politika geliştiriciler 
tarafından ele alınması gerekmektedir. 
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Metabolism inborn errors, disability, health services needs and demand, unmet needs, child, 
COVID-19 
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PS24 
Fenilketonürili Çocuklarda Yeme Davranışının Kan Fenilalanin Kontrolü ile İlişkisinin 

Değerlendirilmesi 
Sakine Asya Evci1, Yılmaz Yıldız1, Erdem Karabulut1, Ali Dursun1, Hatice Serap Sivri1, 
Ayşegül Tokatlı1, Hülya Gökmen Özel1 
1.Hacettepe Üniversitesi 

 
 
GİRİŞ  
 
Fenilketonüri (FKÜ), yönetiminin temelini doğal protein kısıtlaması, fenilalanin (FA) 
içermeyen amino asit karışımlarının tüketimi ve düşük proteinli özel ürünlerin kullanımını 
içeren sınırlayıcı bir diyet tedavisinin oluşturduğu, kalıtsal bir aminoasit metabolizması 
hastalığıdır (Van Wegberg et al., 2017). Doğumdan itibaren sınırlayıcı bir diyet ile yaşamını 
şekillendirmiş FKÜ’lü çocukların yeme davranışlarının olumsuz etkilenmesi mümkündür 
(MacDonald et al., 1997). 
 
Çalışmaya Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Metabolizma ve 
Beslenme Bölümü’nce izlenen ve yaşamın ilk ayı içerisinde (≤1 ay) yenidoğan tarama testi ile 
tanısı konmuş, düşük FA’lı beslenme tedavisine başlanmış ve devam eden, 10-18 yaş arası 
(ort. 13 yaş) toplam 37 FKÜ’lü çocuk (24 erkek, 13 kız) dahil edilmiştir. Çocukların yaşa 
göre beden kütle indeksleri (BKİ) Z skorları WHO Anthro plus programı kullanılarak 
değerlendirilmiş ve son 5 yıldaki kan FA değerlerinin ortalaması hesaplanmıştır. ‘Duygusal 
Yeme’, ‘Kısıtlayıcı Yeme’ ve ‘Dışsal Yeme’ alt ölçeklerini içeren ve 33 maddeden oluşan 
‘Yeme Alışkanlıkları Anketi (DEBQ)’ uygulanmıştır (Bozan, 2009).  
 
Duygusal yeme, kısıtlayıcı yeme ve dışsal yeme skorlarında cinsiyetler arası anlamlı bir fark 
bulunamamıştır (sırasıyla t(35)= 0.02, p= 0.983; t(35)= -1.10, p= 0.280; t(35)= 1.58, p= 
0.123). Hafif şişman (ort= 30 puan) ve şişman (ort= 30 puan) kategorisine giren FKÜ’lü 
çocukların kısıtlayıcı yeme skorlarının, çok zayıf (ort= 18 puan), zayıf (ort= 18 puan) ve 
normal (ort= 21 puan) kategoriye giren FKÜ’lü çocuklardan daha yüksek olduğu saptanmıştır 
(F=3.918; p<0.05). Duygusal yeme skoru ile kan FA değerleri arasında anlamlı ve pozitif bir 
ilişki bulunmuştur (r= 0.388, p= 0.018). Aynı şekilde kısıtlayıcı yeme skoru ile kan FA 
değerleri arasında da anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır (r= 0.370, p= 0.024).  
Yeme davranışları cinsiyete göre farklılık göstermemiştir. Kan FA kontrolü daha iyi olan 
FKÜ’lü çocukların duygusal ve kısıtlayıcı yeme davranışlarının da daha iyi olduğu 
görülmüştür. FKÜ’lü çocukların BKİ Z skorları arttıkça kısıtlayıcı yeme davranışlarının da 
artmış olduğu sonucuna varılmıştır.  
 
 
Anahtar kelimeler: Fenilketonüri; yeme davranışı; kan FA kontrolü 
 
 
Key words: Phenylketonuria; eating behavior; blood Phe control 
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PS25 
Porselen (Kalsifik Aorta) İle Prezente Olan Erişkin Gaucher Hastaliği Tip Iiic Olgusu 

Halil Tuna Akar1, Yılmaz Yıldız1, Yusuf Ziya Şener2, Levent Şahiner2, Kudret Aytemir2, H. 
Serap Sivri1  
1. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Çocuk Metabolizma BD  
2. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD. 

 
 
Giriş ve Amaç: 
 
Gaucher hastalığı, β-glukoserebrosidaz enziminin eksikliğinin, vücutta, özellikle kemik iliği, 
dalak, karaciğer ve bazı hastalarda beyinde sfingolipid yapısındaki glukoserebrozidin ve 
türevlerinin zararlı miktarlarda birikmesine yol açtığı, nadir görülen, kalıtsal bir metabolik 
bozukluktur. Tip I non-nöronopatik form olup ve tip II hayatın ilk yıllarında ölüm ile 
karakterizedir. Tip III kronik nöronopatik form olup spesifik bir alt tip olan tip IIIC’de kalp 
tutulumu gözlenir. Bu olgu sunumunda kardiyak bulguları şiddetli ve atipik olmasına rağmen 
erişkin yaşa kadar tanı alamayan ilginç bir olgu sunulmuştur. 
 
Olgu sunumu: 
 
19 yaşında erkek hasta splenomegali, aort darlığı ve porselen aorta görünümü nedeniyle 
değerlendirildi. Öyküsünden, 1 yaşında tik bozukluğunun fark edildiği, gelişiminin yaşıtları 
ile uyumlu olduğu, 12 üfürüm saptandığı, bu nedenle çekilen ekokardiyografisinde aort 
darlığı saptandığı, lise mezunu olduğu, ders başarısının iyi olduğu, öğrenildi. 19 yaşında 
ekokardiyografi ile kontrollerinde kalp yetmezliğin artması nedeniyle aort valv replasmanı 
cerrahisine alınmış, ancak porselen aorta görünümünün fark edilmesi üzerine işlemden 
vazgeçilerek hastanemizin erişkin kardiyoloji ünitesine sevk edilmiş. Hastanemizde porselen 
aorta ve aort darlığı nedeniyle transkateter aortik valv implantasyonu (TAVI) yapılan (bkz. 
Resim 1) hastanın splenomegalisi fark edildi. Hastanın anne ve babasının üçüncü derece 
kuzen olduğu fark edildi.  Muayenesinde dalak kot altından 4 cm palpe edildi. Abdominal 
sonografisinde  karaciğer normal boyutlarında, dalak uzun aksı 180 mm, konturları düzgün, 
parankimi kabalaşmış görüldü. Gözlerinde bilateral yukarı ve horizontal bakışın kısıtlılık 
vardı.  Lökosit içi β-glukoserebrosidaz aktivitesi 3,14 nmol/saat/mg protein (N:5-13.5) Lyso-
GB1 düzeyi 81.4 ng/ml (0.00-14.00), kitotriosidaz aktivitesi 133,16 nmol/saat/mL bulundu. 
GBA geninde (NM_000157.4) Gaucher hastalığı tip IIIc ile ilişkisi iyi bilinen c.1342G>C 
(p.Asp448His) mutasyonu homozigot saptandı. Hastanın klinik, biyokimyasal ve genetik 
sonuçları Gaucher hastalığı tip IIIc ile uyumlu bulundu. Hasta 2 yıldır 60 U/kg/hafta 
intravenöz imigluseraz tedavisi ile izlenmektedir. Hastanın tedavisi süresince ellerinde 
titremesinin azaldığı, yukarı bakış kısıtlılığının ve eklem ağrılarının da gerilediği görülmüştür. 
İmigluseraz tedavisini sorunsuz almaktadır. Hastanın nöropsikometrik incelemelerinde mini 
mental test ile 30 puan üzerinden 26 puan almış, kraniyal manyetik rezonans incelemesinde 
ise tetraventriküler dilatasyon saptanmıştır. Hastanın sol ventrikül sistolik fonksiyonları 
normaldir. 
 
Tartışma ve Sonuç: 
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Gaucher hastalığı, hücrelerde glikolipidlerin birikmesine yol açan ve enzim replasman 
tedavisi ile tedavi edilebilen bir lizozomal depo hastalığıdır. Hastalar genellikle 
hepatosplenomegali, anemi, trombositopeni, kanama eğilimi, kemik ağrısı, osteopeni, 
patolojik kırıklar, büyüme geriliği, nörolojik belirtiler ve nadiren kardiyak tutulum ile 
başvururlar. Hastanın bulgularının tanı öncesindeki yıllar boyunca da Gaucher hastalığı ile 
uyumlu olduğu gözlenmiştir. Kurumumuza başvuru öncesindeki uzun izlem süresinde 
supranükleer bakış paralizisinin ve splenomegalisinin fark edilmemesi ya da kardiyak 
bulguları ile ilişkilendirilmemesi, tanı gecikmesine neden olmuştur. Erişkin çağda da kalıtsal 
metabolik hastalıklar ayırıcı tanıda akılda tutulmalı, hastanın bütüncül değerlendirilmesinden 
vazgeçilmemelidir. 
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PS26 
Glikojen Depo Hastalığı Tip 1 A Tedavisinde Diazoksit Kullanın Deneyimi  

Nurcan Üçüncü Ergun1, Nihal Coskun1, Bilge Noyan1, H. Sevinç Genç1, H. Şeyma Topuz1, 
Hasan Önal1  
1. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Metabolizma 
Hastalıkları ve Beslenme Kliniği, İstanbul, Türkiye 

 
ÖZET: 
 
Giriş: 
 
Glikojen depo hastalığı (GSD) tip 1a olarak da bilinen Von Gierke hastalığı, glikoz 6 fosfataz 
enzim eksikliği nedeniyle glikojenin glikoza parçalanamadığı, hepatomegali, hipoglisemi, 
laktik asidemi, hiperlipidemi, hiperürisemi, ergenlik ve büyüme gecikmesi ile karakterize, 
organlarda aşırı glikojen ve yağ birikmesine yol açan otozomal resesif bir hastalıktır. Hasta 
hepatomegali ve hipoglisemi belirti ve semptomları ile başvurabilir.1Tedavide sık beslenme 
çabası, sekonder hiperinsulinemi oluşturarak metabolik sorunları artırabilmektedir. 
 
Amaç; 
 
Bu vaka, dizoksid kullanımını, GSD tip 1a ya bağlı komplikasyonları en aza indirmek, yaşam 
kalitesini ve sağ kalımı iyileştirmede mevcut GSD tedavisine ek bir tedavi olarak 
düşünülmesi amacıyla sunulmuştur 
 
Anahtar Kelimeler: glikojen depo hastalığı tip 1; hipoglisemi, diazoksit 
  
Keywords: glycogen storage disease type 1; hypoglycemia, diazoxide 
 
Vaka: 
 
Normal vajinal yolla miad, 3300 gr 1. derece akraba ebeveynlerden doğan, 20 gün 
hipoglisemi nedeni ile yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan hastamıza üç aylıkken GSD 
tip 1a tanısı konuldu. İlk tetkiklerinde hipoglisemi, hiperlipidemi, laktik asit yüksekliği, fizik 
muayenesinde hepatomegalisi (6-7 cm) ve taş bebek yüzü vardı. G6PC geni dizi analizi 
sonucunda homozigot c.925 delT değişimi saptandı. Sanger dizi analizi anne ve baba ile 
doğrulandı. Dirençli hipoglisemileri olan hastaya, gece beslenmeleri de dâhil olmak üzere 
yüksek karbonhidrat içeriğine sahip sık öğünlü, nazogastrik sonda ile beslenme tedavisi 
başlandı. Daha sonra diyete çiğ mısır nişastası eklenildi. 2 yaşında femur kırığı oldu. Çiğ 
mısır nişastası ile normoglisemisi sağlanamayan, diyette tamamlayıcı beslemeye geçilemeyen 
hastaya 4 yaşında PEG açıldı. PEG ile beslenme sonrası kilo alımı arttı, zaman zaman 
hipoglisemileri devam etti. Batın ultrasonunda grade 2 hepatosteatozu, hepatomegalisi 
mevcuttu. Osteoporozu (kemik dansitometre: z skoru -9 ), hiperlipidemisi, transaminaz 
yüksekliği, hepatomegalisi ilerleyen hastanın mevcut tedavisine diazoksit (4 mg/kg/gün 3 
dozda) eklenildi. Diazoksit sonrası kan şekeri değerlerinde anlamlı yükselme, trigliserit ve 
transaminaz seviyelerinde belirgin azalma gözlendi (tablo1). Fizik muayenesinde 
hepatomegalisi geriledi (2-3 cm). Boy persentili yaşına göre üst sınırda devam etti. (Şekil 1).  
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Total vücut yağ oranı azaldı (Şekil 2). Öğünler arası açıldı. Kemik dansitometre de tüm vücut 
Z skoru geriledi (z skoru -4) . Diazoksite bağlı kıllanma artışı haricinde yan etki görülmedi 
 
Tablo 1.hastanın laboratuvar değerleri  
 

 
 
 
Tartışma: 
 
GSDIa'lı hastalar hepatomegali, karakteristik ‘taş bebek yüz’,  kısa boy ve hipoglisemi ile 
başvururlar. GSDIa'yı düşündüren laboratuvar bulguları, dört ila altı saatlik açlıktan sonra 
hipoglisemi, laktik asidoz, hipertrigliseridemi ve hiperürisemiyi içerir. Hipogliseminin ayırıcı 
tanısına yönelik fonksiyonel testler, glukagon enjeksiyonuna glisemik yanıtın olmadığını ve 
hiperlaktik asideminin şiddetlendiğini gösterirken, hepatik biyopsi örneklerinin histopatolojik 
analizi karaciğerde glikojen birikimini gösterir. GSDIa’nın yönetiminde esas olan diyettir. 
Düzenli aralıklarla pişmemiş mısır nişastası gibi yavaş salınan karbonhidratlar içeren ve 
fruktoz, sakaroz ve laktoz kısıtlı diyetten oluşur 2 

 

Uygun diyet yönetimi hipoglisemi, boy kısalığı, osteoporoz veya kemik mineral kaybı, 
nefrokalsinoz, hepatoselüler adenomlar, hipertrigliseridemiye sekonder pankreatit gibi uzun 
vadeli komplikasyon riskini azaltır.3 

 

Dizoksiitin kan şekerini yükseltici etkisi net olmamak ile beraber literatürde; a) katekolamin 
salınımını indükleyerek glikojenolizi atırması, b) K-ATP kanal aktivasyonu ile insülin 
salınımını baskılaması ve (c) karaciğer tarafından glukoz alımının inhibisyonu sağlayarak 
daha yüksek kan şekeri seviyelerine sebep olması gösterilir.4 

 

Hastamızda rutinde uygulanan tedaviye rağmen hastanın ara ara hipoglisemilerinin olması ve 
hastalığa bağlı komplikasyonların gelişmesi üzerine tedaviye diazoksit eklenildi.  Diazoksit 
tedavisinin başlamasından kısa bir süre sonra hastada laktik asit, trigliserit, transaminaz 
düzeyi önemli ölçüde azaldı. Hipoglisemisi düzeldi. İnsülin düzeyi azaldı. Total kolesterol 
düzeyinde önemli değişiklik olmadı (Tablo 1). Ayrıca hipoglisemi nedeni ile sık aralıklarla 
beslenmeye bağlı olan hızlı kilo alımında azalma görüldü. Hastamızda diazoksitin yan 
etkilerinden hipertrikoz görüldü. Hipertrikozis nedeni ile hastanın kendi isteği ile ilaca ara 
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verdiği dönemde kilo alımında yenden artma görüldü (şekil 1). Hepatomegalisi belirgin 
küçüldü. Hastanın total vücut yağ oranı azaldı (şekil 2).  
 
 Hipoglisemi nedeni ile mısır nişastası dozlarının düşürülememesi, aşırı kilo almaya, 
hiperinsülizme ve rebaund hipoglisemiye neden olur. 
 
 
 
1968'de Rennert ve Mukhopadhyay5, GSD tip Ia hastalarında diazoksit tedavisini önerdi. 
Bartolozzi ve diğerleri 1975 6 Gardoni ve Giranzani 1978 7 bu tedaviyi benimsedi. Birkaç 
hasta ile yaptıkları çalışmada hepsi,  hipoglisemi, laktik asit, hiperlipidemide düzelme ve 
hepatomegalide belirgin bir azalma bildirdi. 
 

 
 
Şekil 1. Hastanın boy ve kilo persentil çizelgesi             Şekil 2.Hastanın total vucut yağ 
ölçümü 
 
Sonuç: 
 
GSD1 a hastalarında, diazoksit ile uzun süreli tedavi hakkında fazla bir çalışma yoktur. 
Hastamızda, diazoksit kullanımı sonrası özellikle kilo alımında, transaminaz, trigliserid 
seviyelerinde ve normoglisemiyi sağlamak için enerji ihtiyacında azalma, hepatomegalisinde 
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küçülme tespit ettik. GSD 1a hastalarında, hipoglisemi ve koplikasyonlarını önlemeye yönelik 
tedavide diazoksit alternatif bir tedavi olarak düşünülebilir.  
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ÖZET 

Giriş 

Nöroblastom amplifiye sekansındaki (NBAS) mutasyonu, sık görülen enfeksiyonların yanısıra 
tekrarlayan akut karaciğer yetmezliğinden, kısa boy, iskelet displazisi, immünolojik 
anormallikler, optik sinir atrofisine kadar multisistemik bir tutulumu olan, geniş bir fenotipik 
spektrum gösteren, otozomal resesif bir hastalıktır.1   

Vaka 

Altı yaşında kız hastada, ilk olarak bir buçuk aylıkken femur kırığı ve daha sonraları enfeksiyon 
sonrası rekürren karaciğer yetmezliği bulguları birçok kez servisimize yatırıldı. Genetik 
çalışmada NBAS mutasyonu tespit edildi. Hastanın fizik muayenesinde yüz hatlarında sivri bir 
çene, üçgen bir yüz, proptozisi ve literatürdeki vakalara benzer progeroid bir görünüm vardi. 
İskelet özellikleri arasında boy kısalığı, x-ray de ince kemikleri, psödo-epifizleri vardı. 
Yürüyemiyordu. Mentali normaldi. Hastamız 2 kez covid 19 enfeksiyonu nedeni ile servise 
yatırıldı. Yatış şikâyeti 38-39 C yi bulan ateş idi. Labaratuar tetkiklerinde karaciğer fonksiyon 
testlerinden transaminaz yüksekliği belirgindi. Akut faz reaktanları yüksekti. Hastaya 2500 
cc/m2/gün %10 dekstroz içeren elektrolit dengeli sıvı, 1gr/kg/gün lipit, 200 mg/kg/gün N-
asetilsistein, 0,025 Ü/kg/gün insülin infüzyonu, içeriği İbuprofen olan antipiretik ve 
antibiyoterapi tedavisi başlanıldı. Daha önceki atakları sonrası başlanılan glutatyon tedavisi 250 
mg/kg/gün devam edildi. Her iki enfeksiyonda da kliniğinde kötüleşme olmayan 
transaminazlarında progresif bir düzelme gözlenen hasta 10 gün içerisinde taburcu edildi.  

Tartışma 

COVID-19'lu çocuklarda ilaç tedavisinin güvenliği veya etkinliğine ilişkin gözlemsel veriler 
son derece sınırlıdır. Enerji yollarındaki bir genetik hastalık olan NBAS mutasyonu 
tedavisinde, ateş düşürücü, yüksek glikoz içeren mai ve parenteral lipidler dahil anabolik 
destek, karaciğer yetmezliği atağını etkili bir şekilde iyileştirir. NAC infüzyonu, pediatrik akut 
karaciğer yetmezliğinde destekleyici tedavinin bir parçasıdır ve tedavi gecikmeden 
başlatılmalıdır.2   
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Sonuç 

Bu vaka, akut COVID-19'lu çocukların tedavisine ilişkin yeterli veri bulunmadığından NBAS 
mutasyonu olan hastaların tedavisinde yol gösterici olması açısından sunulmuştur.   

Anahtar kelimeler: NBAS mutasyonu; covid-19; karaciğer yetmezliği 

Kaynaklar:  
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PS29 
Multisistem inflamatuar sendromu gelişen uzun zincirli 3-hidroksiaçil-koenzim A 

dehidrogenaz (LCHAD) eksikliğinde triheptanoin tedavisinin başarılı seyri 
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Giriş 
 
Uzun zincirli 3-hidroksiaçil-CoA dehidrojenaz (LCHAD) eksikliğinin erken başlangıçlı tipi, 
kötü prognozlu bir mitokondriyal yağ asidi β-oksidasyon bozukluğudur. Triheptanoin, üç adet 
yedi karbonlu yağ asidinden oluşan orta zincirli bir trigliserit yapısında olup, uzun zincirli yağ 
asidi oksidasyon defektlerinde rabdomiyoliz ataklarının seyrini değiştirebilir ve hastaneye 
yatış sıklığını azaltabilir (Vockley et al., 2015).  
 
Olgu Sunumu 
 
Dört aylık kız hasta halsizlik, hipoaktivite, huzursuzluk ve beslenme güçlüğü yakınmaları ile 
acil servise başvurdu. Aile öyküsünde preklamptik anne ve LCHAD eksikliği nedeniyle 
kaybedilmiş bir kız kardeş vardı. Hepatik transaminaz, kreatin kinaz ve uzun zincirli 3-
hidroksi-açilkarnitin değerleri yüksek olup hipoketotik hipoglisemi tablosu vardı. 
Ekokardiyografisinde sol ventrikül hipertrofisi saptandı. Yapılan genetik incelemede HADHA 
geninde c.1528G> (E474Q) homozigot varyant tespit edilmesiyle LCHAD eksikliği tanısı 
doğrulandı. Sık beslenme, yağdan kısıtlı diyet ve orta zincirli trigliserid desteği başlandı. 
Uzun dönem izlemde yılda ortalama sekiz kez rabdomiyoliz atakları olmaya başladı. Altı 
yaşına geldiğinde, altı ayda 13 kez hastaneye yatış gerektiren rabdomiyoliz atağının olması 
üzerine, insani amaçlı erken erişim programı ile triheptanoin tedavisi başlandı. Bir ay sonra, 
COVID-19 temas öyküsünün ardından altı gün süren dirençli ateşi, beslenme güçlüğü ve 
kusması oldu. COVID-19 IgG antikoru pozitif saptandı. Akut faz reaktanlarında da yükselme 
olan hastaya COVID-19 ilişkili multisistem inflamatuvar sendrom (MIS-C) tanısı koyuldu. 
Antibiyotik tedavisi ile beraber intravenöz immunoglobulin, anakinra, favirapir, anti-
inflamatuar ve antikoagülan tedavi verildi.  Bu dönemde triheptanoin tedavisine hiç ara 
verilmedi. Hasta dokuzuncu günün sonunda taburcu edildi. Taburculuğunun ardından tekrar 
ateşi olan hastanın port kateter kültüründe Mycobacterium abscess and Staphylococcus capitis 
üremesi tespit edilerek antibiyotik tedavisi verildi. Bu iki ağır klinik tablonun neden olduğu 
rabdomiyoliz atağında triheptanoin tedavisine devam edildi ve ataklar başarılı bir şekilde 
yönetildi. Takip eden bir yıllık izlemde sadece üç kez rabdomiyoliz atağı oldu. Rabdomiyoliz 
atağı nedeni ile olan hastane yatış süresi yıllık 73 günden 11 güne düştü.  
 
Tartışma ve Sonuç 
 
Yağ aside oksidasyonu kalp ve iskelet kaslarını esas enerji kaynağıdır. Enfeksiyon, uzamış 
açlık, egzersiz ve katabolik stres durumlarında enerji gereksinimi sağlayan fizyolojik bir 
mekanizmadır. Hücre enerjisinin büyük çoğunluğunu yağ asidi oksidasyonu karşılar. 
Karaciğerde yağ aside oksidasyon ürünü olan aseti-KoA’lar keton cismi yapımında kullanılır. 
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Bu grupta metabolizma hastalıklarına neden olan enzim eksikliklerinin çoğu son 20 yılda 
tanımlanmış hastalıklardır. Başlıca klinik bulgular yağ asitlerinden enerji üretimindeki 
yetersizliğe bağlı karaciğer yetersizliği, rabdomiyoliz,kardiyomiyopati, kalp yetmezliği ve 
renal tübüler asidozdur. Yağ asidi oksidasyon bozukluklarında önemli biyokimyasal 
belirteçler hepatik keton sentezinde yetersizliğine bağlı hipoketozis, karaciğer yetersizlği 
nedeniyle glukoneogenezde aksama ve dokuların yağ asitlerini kullanamaması nedeniyle 
gelişen hipoglisemidir.  Yağ asidi oksidasyon bozukluklarının morbidite ve mortalitesi 
yüksektir, süt çocuğu döneminde dönemde ani ölüme neden olabilir. 
Yağ asidi oksidasyon bozuklukları semptomatik olarak teşhis edildiğinde toplam mortalite % 
50’dir, bazı alt tiplerde bu oran % 92’dir (Baruteau et al., 2014). Hastalığın erken 
başlangıçtaki formlarında mortalite oranı daha yüksektir. LCHAD eksikliği  tanısı olan birçok 
hasta, diyete tam uyuma ve en iyi bakıma rağmen hastaneye sık yatış ve major organ 
tutulumları ile savaşmak zorundalardır. Hipoglisemi, asidoz, rabdomiyoliz, karaciğer 
disfonksiyonu  gibi akut dönem komplikasyonlarının yanında retinopati, kardiyomiyopati, 
polinöropati gibi kronik dönem komplikasyonları hasta izlemi sırasında sık olarak karşımıza 
çıkabilmektedir. Triheptanoin gliserol omurgası üzerinde üç adet yedi karbonlu yağ asidinden 
oluşan orta zincirli bir trigliserit desteğidir. İnce bağırsak içerisinde heptanoate ve gliserole 
metabolize edilir. Heptanoate, karnitin taşıyıcı sistem olmadan mitokondri membranından 
geçer. Triheptanoin aynı zamanda C4 ve C5 keton cisimlerine de metabolize edilir. 
Mitokondriyal β-oksidasyonu iyileştiren anaplöretik bir tedavidir. Anaplöretik etkiyle enerji 
üretimini arttırır  ve  glukoneogenez ve glikojen depolanması için ATP desteği sağlar. Orta 
zincirli yağ aside desteğinden farklı olarak anaplöretik, glukoneogenetik ve ketojenik etkisi 
vardır.  Hem kısa dönem hem uzun dönem komplikasyonlarda etkinliği gösterilmiş bir tedavi 
seçeneğidir. Diyet rejimi yaşa kiloya ve aktiviteye uygun olarak düzenlenmelidir. 
Triheptanoin yağ asidi ve kalori kaynağı olup Günlük kalori ihtiyacının % 25- % 35’i doz 
aralığı  yeterli olarak belirlenmiş olup yiyecek içecek veya formula ile birlikte verilebilir 
(Zand et al., 2021). Triheptanoin tedavisi, hastamızda standart tedaviye rağmen sık 
rabdomiyoliz atakları olan hastamızda, MIS-C gibi ciddi enfeksiyöz ve inflamatuvar 
tetikleyicilere rağmen,  atakların sıklığını ve şiddetini başarıyla azaltmıştır.  
 
Anahtar kelimeler: Uzun zincirli 3-hidroksiaçil-koenzim A dehidrojenaz (LCHAD) 
eksikliği; triheptanoin; rabdomiyoliz  
 
Key words: long-chain 3-hydroxyacyl-coenzyme A dehydrogenase (LCHAD) deficiency; 
triheptanoin; rhabdomyolysis  
 
Kaynaklar 
 
Baruteau, J., Sachs, P., Broué, P., Brivet, M., Abdoul, H., Vianey-Saban, C., & Ogier de 
Baulny, H. (2014). Clinical and biological features at diagnosis in mitochondrial fatty acid 
beta-oxidation defects: a French pediatric study from 187 patients. Complementary data. 
Journal of inherited metabolic disease, 37(1), 137-139.  
Vockley, J., Marsden, D., McCracken, E., DeWard, S., Barone, A., Hsu, K., & Kakkis, E. 
(2015). Long-term major clinical outcomes in patients with long chain fatty acid oxidation 
disorders before and after transition to triheptanoin treatment—a retrospective chart review. 
Molecular genetics and metabolism, 116(1-2), 53-60.  



 
 

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi / 28 Mayıs - 01 Haziran 2022 
234 

 

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi / 28 Mayıs - 01 Haziran 2022 
234 

 
 
 

Zand, D., Doan, J., Yi, S., Wang, J., Ma, L., Akinshola, E., Chakder, S., Meyer, J., 
Pacanowski, M., & Johnson, L. L. (2021). Regulatory news: Dojolvi (triheptanoin) as a 
source of calories and fatty acids in long-chain fatty acid oxidation disorders: Fda approval 
summary. Journal of inherited metabolic disease, 44(3), 515-517.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2022 Tüm hakları saklıdır.  

 



 
 

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi / 28 Mayıs - 01 Haziran 2022 
235 

 

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi / 28 Mayıs - 01 Haziran 2022 
235 

 
 
 

 

PS30 
Kalıtsal metabolik hastalıklı bireylerde COVID-19 seyri ve şiddeti ile ilişkili faktörlerin 
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Giriş ve Amaç 
 
Nadir hastalıklar genel popülasyona göre daha az sayıda bireyi etkileyen hastalıklar olsa  da 
grup olarak ele alındığında oldukça büyük bir popülasyonu etkilemektedir. Avrupa genelinde 
~ 30 milyon insanı etkilediği tahmin edilmektedir (The Lancet Diabetes, 2019). Kalıtsal 
metabolik hastalıklar, nadir hastalıklar içerisinde en yaygın  mendelyan  geçişli hastalık 
grubunu temsil eder. Yenidoğan tarama programları ve gelişmiş teşhis yöntemleri sayesinde 
tüm dünyada  giderek daha fazla tanınmaktadır. Bu  hastalıklarda eşlik eden morbiditeler 
nedeniyle COVID-19 pandemisinde daha yüksek ciddi riskler  oluşturabileceği ve bu grubu 
daha kırılgan bir grup olabileceği düşünülebilir. Pandeminin kalıtsal metabolik hastalıklar 
yönetimi üzerindeki etkisine ilişkin olarak klinik yönetim, tedavilere erişim ve acil durum 
yönetimi ile ilgili raporlar bildirilmiştir. İleri yaş, obezite ve bazı kronik hastalıklar COVID-
19 için risk faktörleri arasındadır. Ancak Kalıtsal metabolik hastalıkların (KMH) 
getirebileceği risk konusunda yeterli bilgi yoktur.  Merkezimizde takip edilen KMH’lı 
hastalarda COVID-19 seyri ve ilişkili risk faktörlerini belirlemeyi amaçladık. 
 
Gereç ve Yöntem 
 
2018'den beri en az bir klinik ziyareti olan tüm KMH hastaları arasında tıbbi kayıtlarına E-
Nabız üzerinden erişilebilir olanların SARS-CoV-2 PCR testleri incelendi. COVID-19  
şiddeti, National Institue of Health klavuzuna göre belirlendi (Clinical Spectrum of SARS-
CoV-2 Infection). KMH tanıları, güncel uluslararası sınıflandırmaya (ICIMD) göre gruplandı 
(Ferreira et al., 2021).  
 
Bulgular 
 
Merkezimizde belirtilen süre içerisinde takip edilmiş olup ilgili kayıtlarına ulaşılabilen 
KMH'lı 1841 hastadan 248'inin (%13,5) COVID-19 testinin pozitif olduğu tespit edildi ve 
223 hastanın çalışmaya dahil edilmek için onamı alındı (131 çocuk ve 92 yetişkin). 
Fenilalanin hidroksilaz eksikliği (%48,4) biyotinidaz eksikliği (%12,1) ve 
mukopolisakkaridozlar (%7,2)  sırasıyla en sık görülen tanılardı. Hastaların %38’inde 
nörolojik sekel (%22) ve obezite (%9,4) gibi eşlik eden komorbidite vardı. Hastaların büyük 
çoğunluğu COVID-19’u hafif (%77,6) veya asemptomatik (%16,1) geçirmişti. Altı hasta 
(%2,7) orta, altı hasta (%2,7) ağır ve iki hasta (%0,9) kritik COVID-19 olarak seyretti. Kritik 
seyreden iki hasta (karaciğer yetmezliği de olan 10 aylık tirozinemi tip 1 hastası bir kız ile 
Parkinson hastalığı ve obezitesi olan 72 yaşında bir erkek fenilketonüri hastası) hayatını 
kaybetti. Üç hastada enfeksiyon sırasında akut metabolik kriz görüldü. İki hastada multisistem 



 
 

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi / 28 Mayıs - 01 Haziran 2022 
236 

 

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi / 28 Mayıs - 01 Haziran 2022 
236 

 
 
 

inflamatuvar sendrom (MIS-C) tablosu gelişti. Hastaların %25,2’sinin uzamış COVID 
belirtileri olduğu tespit edildi. COVID-19’un kompleks molekül yıkım bozuklukları olanlarda 
diğer KMH gruplarına kıyasla anlamlı derecede daha ağır seyrettiği tespit edildi (p=0.023). 
 
Tartışma ve Sonuç 
 
Kalıtsal metabolik hastalıklarda COVID-19’un şiddeti ve insidansı ve uzamış COVID 
gelişimi açısından genel nüfustan belirgin bir farklılık izlenmedi (Berg et al., 2022); Ancak 
karmaşık molekül yıkımı bozukluklarının büyük olasılıkla eşlik eden organ işlev bozuklukları 
nedeniyle daha yüksek risk barındırdığı düşünülebilir. COVID-19 hastalığının kronik akciğer 
hastalığının risk faktörü olduğu bilinmektedir. Özellikle lizozomal depo hastalıkları grubu 
düşünüldüğünde akciğer tutulumu veya kardiyak tutulum sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. 
Dolayısıyla kalıtsal metabolik hastalıklarda  organ tutulumu enfeksiyonun şiddetini belirleyen 
bir faktör olarak karşımıza çıkabilir Multisistem inflamatuvar sendrom tablosu ise COVID-19 
hastalığının uzun dönemde görülen otoimmün bir komplikasyonudur. Kalıtsal metabolik 
hastalıklarının gerek MIS-C gerekse  çeşitli sistem tutulumları ile seyreden diğer uzun 
dönemde komplikasyonları açısından sıklığını belirlemek için surveyans çalışmasına ihtiyaç 
vardır. 
 
Anahtar kelimeler: Covid-19 pandemisi; kalıtsal metabolik hastalıklar 
 
Key words: Covid-19 pandemic; inherited metabolic disorders  
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Giriş ve Amaç 
 
Literatürde 4 yaş altı sapropterin dihidroklorür (SD) etkinliği ile ilgili çalışmalar mevcuttur. 
Fakat erken bebeklik döneminden itibaren SD monoterapisinin etkinliğini gösteren yeterli 
sayıda çalışma bulunmamaktadır. Çalışmamızda erken bebeklik döneminde SD monoterapisi 
başlanan hastaları takiplerinde diyet gereksinimleri açısından değerlendirdik. Diyete geçilen 
hastalarda diyeti öngörebilecek faktörleri bulmayı amaçladık. 
 
Gereç ve Yöntem 
 
Merkezimizde 3 aylıktan önce SD monoterapisi başlanıp tedaviye en az 4 hafta devam edilen 
hastaların dosyaları geriye dönük olarak incelendi. 
 
Bulgular 
 
Çalışmaya 80 hasta dahil edildi. SD başlama yaşı medyan 21 gündü (7-89 gün). 
Tetrahidrobiopterin (BH4) yükleme testi fenilalanin kısıtlamasız diyet sırasında 20 mg/kg SD 
ile gerçekleştirildi. BH4 yüklemesinin başlangıcındaki ve sonundaki fenilalanin seviyeleri 
sırasıyla 316-1003 (medyan: 463) ve 37-332 (medyan: 149) µmol/l idi. Hastalar medyan 47 
ay (2-124 ay) takip edildi.  Beş hastanın SD monoterapisi kesildi, serbest diyet ile izlenmeye 
başlandı. Serbest diyete geçilen beş hasta istatistik dışı bırakıldı. Takiplerde 13 hastanın diyet 
ihtiyacı geliştiğini saptadık. Beş hastada SD kesilip sadece diyet tedavisi ile devam edildiği; 8 
hastada SD tedavisine diyet eklendiği görüldü. Diyet tedavisine geçilen 13 hastada tanı anında 
fenilalanin değeri anlamlı olacak şekilde yüksek (605’e karşı 422 µmol/l, p=0.001); tirozin 
değeri ise düşüktü (84’e karşı 113 µmol/l, p=0.019). Diyet tedavisine geçilen hastalarda 
ayrıca BH4 yükleme testi sonunda fenilalanin değeri anlamlı olacak şekilde yüksek (191'e 
karşı 147 µmol/l, p=0.018); tirozin değeri ise düşüktü (92'ye 120 µmol/l, p=0.021). BH4 testi 
sırasında fenilalanin düşüş yüzdesi  diyet tedavisine geçilen grup (13 hasta) ve SD 
monoterapiye devam edilen grup (62 hasta) arasında benzerdi ((%67'ye karşı %73, p=0.23). 
Tanı anındaki fenilalanin/tirozin oranı, diyet ihtiyacı ile  ilişkili en önemli bağımsız 
değişkendi (OR: 1.48, %95 GA: 1.05-2.09, p=0.006), 5,73'ün üzerinde bir oran, %90 
duyarlılık ve %82 özgüllük ile ileride diyet tedavisine geçileceğini göstergesiydi.  
 
Tartışma ve Sonuç 
 
Bildiğimiz kadarıyla çalışmamız erken bebeklik döneminden itibaren SD kullanımını rapor 
eden en büyük çalışmadır. Yalnızca SD ile 360 µmol/l'nin altında fenilalanin elde eden küçük 
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bebeklerde, tanı sırasındaki fenilalanin/tirozin oranı gelecekteki diyet gereksinimini 
öngörebilir. 
 
 
 
Kaynakça 
 

1- Muntau, A. C., Burlina, A., Eyskens, F., Freisinger, P., Leuzzi, V., Sivri, H. S., 
Gramer, G., Pazdírková, R., Cleary, M., Lotz-Havla, A. S., Lane, P., Alvarez, I., & 
Rutsch, F. (2021). Long-term efficacy and safety of sapropterin in patients who 
initiated sapropterin at < 4 years of age with phenylketonuria: results of the 3-year 
extension of the SPARK open-label, multicentre, randomised phase IIIb trial. 
Orphanet journal of rare diseases, 16(1), 341. https://doi.org/10.1186/s13023-021-
01968-1 

 
2- Muntau, A. C., du Moulin, M., & Feillet, F. (2018). Diagnostic and therapeutic 

recommendations for the treatment of hyperphenylalaninemia in patients 0-4 years of 
age. Orphanet journal of rare diseases, 13(1), 173. https://doi.org/10.1186/s13023-
018-0911-6 

 
3- Muntau, A. C., Adams, D. J., Bélanger-Quintana, A., Bushueva, T. V., Cerone, R., 

Chien, Y. H., Chiesa, A., Coşkun, T., de Las Heras, J., Feillet, F., Katz, R., Lagler, F., 
Piazzon, F., Rohr, F., van Spronsen, F. J., Vargas, P., Wilcox, G., & Bhattacharya, K. 
(2019). International best practice for the evaluation of responsiveness to sapropterin 
dihydrochloride in patients with phenylketonuria. Molecular genetics and metabolism, 
127(1), 1–11. https://doi.org/10.1016/j.ymgme.2019.04.004 
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PS34 
Hiperfenilalaninemi/Fenilketonüri Hastalarında Obezite 

Kısmet Çıkı1, Ayça Burcu Kahraman1, Halil Tuna Akar1, Ali Dursun1, Ayşegül Tokatlı1, 
Turgay Coşkun1, Yılmaz Yıldız1, Hatice Serap Sivri1 
1.Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Çocuk Metabolizma Bilim Dalı, 
Ankara, Türkiye 

 
 
Giriş ve Amaç 
 
Şiddetine göre hiperfenilalaninemi ya da fenilketonüri olarak adlandırılabilen fenilalanin 
hidroksilaz eksikliği, fenilalanin yüksekliği ile giden otozomal resesif geçişli bir metabolik 
hastalıktır. Fenilalanin düşürücü geleneksel tedavi modalitesi fenilalaninden kısıtlı diyet olup 
ülkemizde son yıllarda sapropterin dihidroklorür ya da büyük nötral aminoasit de kullanıma 
girmiştir. Adölesan ve erişkin yaştaki hastaları çoğu, hayatlarının bir dönemi diyet tedavisi 
yapmışlardır. Diyet proteinden kısıtlı, karbonhidrat ve yağdan zengin olduğu için bu hasta 
grubunun obezite açısından riskli olabileceği düşünülmektedir; ancak bunun aksini gösteren 
veriler de mevcuttur. Çalışmamızda obezitenin fenilketonüri hastalarında sıklığının ve risk 
faktörlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
 
Gereç ve Yöntem 
 
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Metabolizma Bilim Dalında fenilalanin hidroksilaz eksikliği 
tanısı ile izlenen 15 yaş üstü 263 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar vücut kitle indeksine 
göre zayıf/normal ve kilolu/obez olmak üzere iki grupta değerlendirildi. 
 
Bulgular 
 
Çalışmaya alınan 263 hastanın (125 kadın, 138 erkek) 97’si (%36,9) fazla kilolu/obez 
grubundaydı. Fazla kilolu/obez grupta yaş ortalaması (22,9–20,3 yıl, p=0,002) ve kadınların 
oranı (%60,8-%39,8; p=0,001) anlamlı derecede yüksekti. Fazla kilolu / obez grupta total 
kolesterol(151,5-142,2 mg/dl; p=0,02), VLDL-kolesterol (17-14 mg/dl; p<0,001), LDL-
kolesterol (97,1-87,9 mg/dl; p=0,003), trigliserid (85-71 mg/dl; p<0,001) ve alanin 
aminotransferaz (23-17 U/L; p=0,002) düzeyleri anlamlı düzeyde yüksek; HDL-kolesterol 
(41-43 mg/dl; p=0,02) ile alkalen fosfataz (86-95 U/L; p=0,006) ise düşüktü; ancak tedavi 
gerektirecek bir anormallik yoktu. İki grup arasında tanı yaşı, tanı fenilalanin düzeyi, tedavi 
modalitesi, tedaviye uyum, HbA1c, glukoz, elektrolit, vitamin parametreleri açısından anlamlı 
farklılık saptanmadı (p>0,05).  
 
Tartışma ve Sonuç 
 
Ülkemizde fazla kilolu ve obez sayısı sürekli artmaktadır. 2014 yılında fazla kilolu/obez oranı 
toplam nüfusun %33 iken bu oran fenilketonüri hastalarında erişkinlerde %28,4; çocuklarda 
%19,8 olarak bildirilmiştir. Günümüzde ise fazla kilolu ve obez oranı toplam nüfusun 
%56’sıdır. Çalışmamızda bu oran 15 yaş üstü fenilketonüri popülasyonunda %36,9 olup 
geçmiş yıllara göre artmış, fakat genel nüfus oranına kıyasla düşük olarak bulunmuştur. 
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Fenilketonürili kadınlarda fazla kilo / obezite sıklığının daha yüksek olduğunu bildiren başka 
çalışmalar da bulunmaktadır. Her ne kadar fenilketonüri hastaları obezite açısından özel bir 
risk taşıdıklarına dair kesin bir kanıt olmasa da özellikle kadın hastalarda ilerleyen yaş ile 
birlikte vücut ağırlığının kontrolüne de dikkat edilmeli, hastalar metabolik sendrom gelişimi 
açısından izlenmelidir. 
 
Kaynakça 
 
1-Silveira, A. M., Lima, P. L., Alves, M., Soares, R., Kanufre, V. C., Rodrigues, V. M., 
Starling, A., Norton, R. C., & Aguiar, M. (2022). Overweight/obesity in adolescents with 
phenylketonuria: protective and predisposing factors. Jornal de pediatria, 98(1), 104–110. 
https://doi.org/10.1016/j.jped.2021.04.009 
 
2- Robertson, L. V., McStravick, N., Ripley, S., Weetch, E., Donald, S., Adam, S., Micciche, 
A., Boocock, S., & MacDonald, A. (2013). Body mass index in adult patients with diet-
treated phenylketonuria. Journal of human nutrition and dietetics : the official journal of the 
British Dietetic Association, 26 Suppl 1, 1–6. https://doi.org/10.1111/jhn.12054 
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Robert, M., Rocha, J. C., Almeida, M. F., van Rijn, M., & MacDonald, A. (2014). 
Overweight and obesity in PKU: The results from 8 centres in Europe and Turkey. Molecular 
genetics and metabolism reports, 1, 483–486. https://doi.org/10.1016/j.ymgmr.2014.11.003 
 
4- Burrage, L. C., McConnell, J., Haesler, R., O'Riordan, M. A., Sutton, V. R., Kerr, D. S., & 
McCandless, S. E. (2012). High prevalence of overweight and obesity in females with 
phenylketonuria. Molecular genetics and metabolism, 107(1-2), 43–48. 
https://doi.org/10.1016/j.ymgme.2012.07.006 
 
5-Türkiye İstatistik  Kurumu. Türkiye Sağlık Araştırması, 2019. 04 Haziran 2020. 
https://data.tuik.gov.tr/ 
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PS37 
Yenidoğan döneminde uzamış sarılık ve transaminaz yüksekliği kliniği ile başvuran bir 

peroksizomal biyogenez defekti olgusu 
Selen Has Özhan1, Asburçe Olgaç1, Ödül Eğritaş Gürkan2, Mustafa Kılıç1 

1. SBÜ Ankara, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları A.D, Çocuk Metabolizma Kliniği 
2.Gazi Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji Bilimdalı  

 
 
Giriş ve amaç 
 
Peroksizomal biyogenez defekti, 13 PEX geninden birindeki patojenik mutasyon sonucu 
ortaya çıkan nadir görülen otozomal resesif geçişli bir hastalık grubudur. Klinik çeşitlilik tanı 
sürecini zorlaştırır ve geciktirir. Birçok hasta yenidoğan dönemi işitme taramasında başarısız 
olur ve bu nedenle bu durum ilk tanısal ipucu kabul edilir. Çok uzun zincirli yağ asitleri 
(ÇUZYA) gibi büyük moleküllerin plazma konsantrasyonunun ölçümü tanıda önemlidir.  
 
 
 
Olgu sunumu 
 
26 yaşında anneden G1P1Y1 olarak, 37 hafta 5 günlük, 3185 gr doğan kız hasta,  postnatal 7. 
gününde sarılık, emmede azalma ve uyku hali nedeniyle yenidoğan yoğun bakım ünitesine 
yatırıldığı öğrenildi. Fizik muayanesinde ikterik olması dışında, herhangi bir patolojik 
bulguya rastlanılmadı. Laboratuvar tetkiklerinde indirekt hiperbilirubinemi (total bilirubin: 
15,39 mg/dl, direkt bilirubin: 0,75 mg/dl), hipertransaminazemi (AST: 849 U/L, ALT: 429 
U/L), hiperferritinemi (2665 ng/ml) tespit edildi.  Metabolik tetkiklerinde açil karnitin profili, 
kan ve idrar amino asit, idrar organik asit ve ÇUZYA analizleri normaldi (Tablo 1). Mevcut 
klinik ve laboratuvar bulguları ile hastada ön planda neonatal hemakromatozis ve/veya 
galaktozemi ekartasyonu planlandı. Galaktozemiye yönelik idrarda redüktan madde ve şeker 
kromatografisi negatif olarak sonuçlandı. Neonatal hemakromatozis için moleküler genetik 
analizinde HFE geninde c.340+4T>C/c.1007-47 G>A birleşik heterozigot benign mutasyon 
tespit edildi. Mevcut tedavilere rağmen klinik ve laboratuvar bulgularında anlamlı iyileşme 
gözlenmeyen hastaya etyolojinin aydınlatılmasına yönelik yapılan tüm ekzom analizi (WES) 
sonucu PEX1 geninde daha önceden tanımlanmış homozigot c.2528G>A;p.Gly843Asp class 
1 (patojenik) mutasyon tespit edildi ve hastaya peroksizomal biyogenez defekti tanısı 
konuldu. Hastanın takiplerinde ilk iki ÇUZYA analizi normal sonuçlanmış olup sonraki 
çalışmalarda pristanik asit ve fitanik asit ve C26 da yükseklik; C22 ve C24’te düşüklük tespit 
edilmiştir (Tablo 1). Hastanın kliniğine ilerleyen dönemde horizontal nistagmus ve 
mikrosefali eklendi. Kranyal MR görüntülemesinde korpus kallozumda atrofi tespit edildi. 
Tedavisine A, D, E, K vitamin desteği ve kolik asit eklendi. 
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Tablo 1. İzlemde Peroksizomal Tetkik Sonuçları 
 

 23.08.2021  30.09.2021  01.02.2022  

Pristanik asit  (0-1,5) 0,29  0,24  1,96  

Fitanik asit  (0,47-3,77) 1,26  2,27  11,36  

C22:0  (41,1-90,3) 21,71  23,42  37,17  

C24:0  (37,1-79,4) 37,48  39,9  36,74  

C24:0/C22:0  (0,68-1) 1,73  1,7  0,99  

C26:0/C22:0  (0,01-0,26) 0,058  0,052  0,048  

C26 (0,6-1,3) 1,27  1,23  1,79  

 
Tartışma ve Sonuç  
 
Normal serum ÇUZYA değerleri peroksizomal biyogenez defektlerini dışlamamaktadır. Buna 
örnek olarak ‘rizomelik kondroplazi punktata’ verilebilir. Ayrıca diğer peroksizomal 
biyogenez bozukluklarında da hafif formlarda normal olabileceği bildirilmiştir. Kuvvetle 
muhtemel düşünülen hastalarda tetkik tekrarı yapılmalı veya doğrudan PEX gen analizi 
istenmelidir.  
 
Kaynakça 
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E, et al. Mild Zellweger syndrome due to functionally confirmed novel PEX1 variants. J 
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2) Poll-The, B. T., Gootjes, J., Duran, M., de Klerk, J. B. C., Maillette de Buy Wenniger-
Prick, L. J., Admiraal, R. J. C., Waterham, H. R., et al. Peroxisome biogenesis disorders 
with prolonged survival: phenotypic expression in a cohort of 31 patients. Am J Med 
Genet. 2004;126A(4):333-338. 

 
3)  Rosewich, H., Ohlenbusch, A., Gartner, J. Genetic and clinical aspects of Zellweger 

spectrum patients with PEX1 mutations. J Med Genet. 2005;42(9):e58. 
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PS38 
Konuşma gecikmesi ile başvuran bir ‘süksinik semialdehit dehidrogenaz eksikliği’ vakası 

Selen Has Özhan1, Asburçe Olgaç1, Mustafa Kılıç1  
1.SBÜ Ankara, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları A.D, Çocuk Metabolizma Kliniği 

 
Giriş ve amaç 
 
Süksinik semialdehit dehidrogenaz eksikliği (SSADHD), kromozom 6p22 üzerindeki 
ALDH5A1 geninde meydana gelen patojenik mutasyon veya genetik değişiklikten 
kaynaklanan otozomal resesif geçişli bir metabolik hastalıktır. ALDH5A1 geni SSADH 
enzimini kodlar; bu enzim ise gama aminobütirik asit (GABA) metabolizmasında yer alır ve 
süksinik semialdehitin (SSA) süksinik asite dönüşmesinde görev alır. Enzimin eksikliği 
gama-hidroksibütirik asit (GHB) molekülünün anormal birikimine neden olur.  Başlıca klinik 
özellikler gelişimsel gecikme, hipotoni, zeka geriliği, ataksi, nöbet, davranış ve uyku 
bozukluklarıdır. 
 
Olgu sunumu 
 
Kliniğimize konuşmada gecikme ve yürümede dengesizlik nedeniyle yönlendirilen 2 yaşında 
kız hastanın öyküsünden uzaktan akraba olan anne ve babanın 1. çocuğu olarak zamanında 
doğduğu öğrenildi. Hastanın fizik muayenesinde obje takibinin olduğu, geniş kaideli 
yürüdüğü, hecelerinin olduğu ancak henüz anlamlı kelimesinin olmadığı görüldü. Birinci 
basamak laboratuvar tetkiklerinde herhangi bir patolojik değere rastlanılmadı. İlk yapılan 
metabolik tetkiklerinde ise açil karnitin ve çok uzun zincirli yağ asiti analizinin normal 
olduğu; kan aminoasit analizinde asparagin, glutamin, glisinde düşüklük, metiyonin ve dallı 
zincirli aminoasitlerde hafif yükseklik; idrar aminoasit analizinde glutaminde düşüklük; idrar 
organik asit analizinde spesifik olmayan hafif atılımlara ek olarak 4-hidroksibütirik asitte 
belirgin yükseklik [106,38 mmol/molkrea (referans aralık: <2)] görüldü. Ön planda süksinik 
semialdehit dehidrogenaz eksikliği düşünülen hastanın moleküler genetik analizinde 
ALDH5A1 geninde exon 8’de c.1184 C>A homozigot olası patojenik mutasyon saptandı. 
 
Tartışma ve sonuç 
 
SSADH eksikliği, psikomotor gerilik, ataksi, konvülsiyon kliniği ile gelen hastalarda idrar 
organik asit analizinde yüksek 4-hidroksibütirik asit atılımı varlığında akılda 
bulundurulmalıdır. 
 
Kaynakça 
 
1) Didiášová M., Banning A., Brennenstuhl H., Jung-Klawitter S., Cinquemani C., Opladen 

T., Tikkanen R. Succinic Semialdehyde Dehydrogenase Deficiency: An Update. 
Cells. 2020;9(2):477.  
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deficiency. Neurology. 2020;95(19):e2675-e2682 
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PS40 
COVID-19 pandemisinin yenidoğanlarda fenilketonüri taraması başvurularına etkileri 

Ayça Burcu Kahraman1, Kısmet Çıkı1, Yılmaz Yıldız1, Ali Dursun1, Hatice Serap Sivri1, 
Turgay Coşkun1, Ayşegül Tokatlı1 
1.Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk 
Metabolizma Bilim Dalı, Ankara, Türkiye 

 
Giriş ve Amaç 
 
Fenilketonüri, ülkemizde sık görülen, erken tanındığında başarıyla tedavi edilebilen ve 
fenilalanin biyobelirteci sayesinde kolaylıkla taranabilen bir kalıtsal metabolik hastalık 
olduğundan 2006 yılından beri Ulusal Yenidoğan Tarama Programı (UYTP) kapsamında yer 
almaktadır (Yenidoğan Metabolik ve Endokrin Hastalık Tarama Programı). Koronavirus 
hastalığı 2019 (COVID-19) pandemisinin sağlık hizmetlerinde birçok aksaklığa yol açması 
nedeniyle bu çalışma, pandeminin ülkemizdeki fenilketonüri taramasına olası etkilerini 
araştırmak üzere planlandı (World Health Organization Director-General’s opening remarks 
at the media briefing on COVID-19-11 March 2020). 
 
Gereç ve Yöntem 
 
COVID-19 pandemisinin ilan edildiği ve Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü tarih olan 11 Mart 
2020 temel alınarak önceki ve sonraki bir yıl boyunca hastanemize fenilalanin yüksekliği ile 
UYTP’den yönlendirilmiş olan hastaların retrospektif olarak kayıtları incelendi. Pandemi 
öncesi ve sonrası başvuran hastalar şeklinde iki grup oluşturuldu.  Hasta sayıları, demografik, 
klinik ve laboratuvar özellikler kaydedildi. 
 
Bulgular 
 
İki yıllık dönem içinde çalışmaya alınan 284 hastadan 171’inin pandemi öncesinde, 111’inin 
pandemi sonrasında başvurduğu tespit edildi. Tüm grup içerisinde 109 hastanın fenilalanin 
değerleri normal saptandı. Geri kalan 175 hastanın tanıları; değişen şiddetlerde fenilalanin 
hidroksilaz eksikliği, geçici hiperfenilalaninemi veya hipertirozinemi, maternal fenilketonüri 
ve 6-piruvoil-tetrahidrobiopterin sentaz eksikliğini içeriyordu. İki grup arasında; hasta sayısı, 
başvuru yaşı, birinci ünü, ikinci ve varsa üçüncü kan örneği günü, hastanemizdeki fenilalanin 
değeri ve doğduğu coğrafi bölge açısından olarak anlamlı fark olmadığı görüldü. Fenilalanin 
düzeyi 240 µmol/l'nin üzerinde olan hastalarda başvuru günü ortancası 11 gün iken, 240 
µmol/l'nin altındaki hastalarda 26 gün olup fark anlamlı idi (p<0,001). Ailede fenilketonüri 
öyküsü olan ve olmayan hastalarda ortanca başvuru günü sırasıyla 18 ve 23 gündü ve fark 
istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0.003). Çoklu değişken analizi; fenilalanin değerinin ve 
doğduğu bölgenin başvuru gününü etkileyen bağımsız değişkenler olduğunu saptadı, ancak 
hiçbir parametrenin pandemi ile ilişkili olmadığını gösterdi. 
 
Tartışma ve Sonuç 
 
COVID-19 pandemisi sırasında sağlık sisteminde yaşanan kesintilere rağmen, bu çalışmada 
fenilketonüriye yönelik yenidoğan taramasının önemli ölçüde etkilenmediği görüldü. Ancak 
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pandeminin doğuştan metabolik hastalıkların yönetimi üzerindeki etkisinin incelenmesi için 
daha geniş çaplı araştırmaların yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.  
 
 
Kaynaklar 
 
Anahtar kelimeler: ulusal yenidoğan taraması; pandemi; fenilketonüri 
 
 
Key words: national newborn screening; pandemic; hyperphenylalaninemia 
 
 
Kaynakça 
 
World Health Organization Director-General’s opening remarks at the media briefing on 
COVID-19-11 March 2020. https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-
director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020 
adresinden 10 Nisan 2022 tarihinde alınmıştır. 
 
Yenidoğan Metabolik ve Endokrin Hastalık Tarama Programı.  
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cocukergen-tp-liste/yenidogan_tarama_programi.html 
adresinden10 Nisan 2022 tarihinde alınmıştır.  
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PS41 
E Ektrodaktili ve antenatal başlangıçlı klonik hareketler izlenen 3-metilglutakonik asidüri 

tip-7 (kaseinolitik peptidaz B eksikliği) olgusu 
Faruk Seyfettin ÇETİN1, İrem İYİGÜN2, Beren KARAOSMANOĞLU3, Yılmaz YILDIZ4, 
Şule ÜNAL5, Göknur HALİLOĞLU6, Pelin Özlem ŞİMŞEK KİPER7, Tolga ÇELİK2 
1.Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, 
Türkiye 
2.Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji 
Bilim Dalı 
3.Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı 
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7.Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Genetik 
Bilim Dalı 

 
 
Giriş 
 
3-metilglutakonik asidüri lösin katabolizmasında görevli 3-metilglutakonil-KoA dehidrataz 
enziminin eksikliğine bağlı primer, veya mitokondriyal disfonksiyona sekonder olarak 
gelişebilen biyokimyasal bir bulgudur (Jones, Patel, & Rakheja, 2020). Burada sekonder 3-
metilglutakonik asidürilerin çok nadir ve ağır bir formu olan 3-metilglutakonik asidüri tip-7 
(kaseinolitik peptiaz B eksikliği) olgusu sunulmuştur. 
 
 
Olgu Sunumu 
 
Antenatal ultrasonografide polihidramniyoz ve fetal klonik atımlar saptanan, aralarında kuzen 
evliliği bulunan anneyle babanın, beşinci gebelikten ikinci yaşayan çocuğu olarak 36 haftalık, 
2050 gram, sezaryen ile doğan, doğum salonunda solunum yetersizliği nedeniyle entübe 
edilerek yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırılan kız bebeğin, yapılan ilk fizik 
muayenesinde sol elde ektrodaktili, diz, kalça, dirsek ve omuz eklemlerinde fleksiyon 
kontraktürleri (Resim 1), aksiyal hipotoni, ekstremite distallerinde daha belirgin yüksek 
frekanslı düşük amplitüdlu devamlı klonik atımlar (hiperekpleksia), sağ lenste katarakt 
saptanmış olup ışık, emme, yakalama ve Moro refleksleri alınamamıştır. Soygeçmişinde 
akraba evliliğinin yanı sıra üç kardeş ölüm öyküsü olması, kaybedilen kardeşleri ile ortak 
klinik özellikleri bulunması (Resim 2) nedeniyle otozomal resesif kalıtılması olası bir hastalık 
şüphesi doğan hastanın izleminde nötropeni (50/mm3) saptanması üzerine yapılan veritabanı 
ve literatür taramasında kaseinolitik peptidaz B eksikliğinden şüphelenilmiş olup idrar 
organik asit analizinde tanıyla uyumlu 3-metilglutakonik asit atılımı saptanmıştır (Wortmann, 
Wevers, & de Brouwer, 2016). Nitekim hastanın 15 günlükken solunum yetmezliği nedeniyle 
eksitus olmasının ardından sonuçlanan tüm ekzom dizi analizinde CLPB geni ekzon 6'da 
c.797A>T, p.(Asn266Ile) değişikliği homozigot görülmüş olup aynı mutasyon anne ve babada 
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heterozigot, hastanemizde 2008 yılında kaybedilen üçüncü kardeşin otopsi materyalinde 
homozigot saptanmıştır. Hastaya nötropeni nedeniyle G-CSF, hiperekpleksia nedeniyle 
klonazepam tedavileri uygulanmıştır. Hastanın biyokimyasal tetkiklerinde saptanan aspartat 
transaminaz (117 U/L) ve kreatin kinaz (6373 U/L) yüksekliğinin antenatal dönemden beri 
süregelen klonik atımlarıyla ilişkili olabileceği düşünülmüş olup klonazepam tedavisi ile 
atımlarının azalması ardından gerilediği görülmüştür.  
 
 
Sonuç 
 
Literatürde otozomal resesif CLPB eksikliği bulunan 32 vaka bildirilmiş olup (Wortmann et 
al., 2016) 2017’de oluşturulan klinik şiddet skorlamasına göre hastamızın neonatal dönemde 
ölümün beklendiği ağır fenotipte olduğu düşünülmüştür (Pronicka et al., 2017). Hastanın 
ektrodaktilisi hastalık bileşeni olarak değil, fetal dönemde başlayan kontraktürlerine bağlı 
gelişen bir deformasyon olarak değerlendirilmiştir. Çoklu sistem tutulumu olan, nadir görülen 
hastalıklarda veritabanları ve literatür kullanılarak, multidisipliner yaklaşımla tanıya 
ulaşılması, aileye genetik danışmanlık verilebilmesi adına çok değerlidir.  
 
 
Anahtar kelimeler:  3-metilglutakonik asidüri tip-7, kaseinolitik peptidaz B, hiperekpleksia, 
nötropeni, katarakt 
 
 
Key words: 3-methylglutaconic asiduria type-7, caseinolytic peptidase B, hyperekplexia, 
neutropenia, cataract 
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Interpretation: Testing for Inborn Errors of Metabolism: Elsevier Science. 
Pronicka, E., Ropacka‐Lesiak, M., Trubicka, J., Pajdowska, M., Linke, M., Ostergaard, E., . . . 
Yaplito‐Lee, J. (2017). A scoring system predicting the clinical course of CLPB defect based 
on the foetal and neonatal presentation of 31 patients. Journal of Inherited Metabolic 
Disease: Official Journal of the Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism, 40(6), 
853-860.  
Wortmann, S. B., Wevers, R. A., & de Brouwer, A. P. (2016). CLPB deficiency. 
GeneReviews. Seattle (WA): University of Washington. 
 



 
 

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi / 28 Mayıs - 01 Haziran 2022 
250 

 

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi / 28 Mayıs - 01 Haziran 2022 
250 

 
 
 

 
 
Resim 1 
 

 
 
Resim 2 
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PS42 
Combination Of Propionic Acidemia And Ulcerative Colitis 

Meltem Gümüş1, Reyhan Gümüştekin1, Anna Carina Ergani1, İsmail Haramankaya2, Halil 
Haldun Emiroğlu1 

1. Selcuk University, Department of Pediatric Gastroenterology, Konya, Turkey 
2.Selcuk University, Department of Pathology, Konya, Turkey 

 
Introduction 
 
Propionic acidemia is an autosomal recessive disease that discover due to a congenital 
deficiency of an enzyme called propionyl coenzyme-A carboxylase. Due to the deficiency of 
this enzyme, propionic acid, an intermediate product of branched-chain amino acid 
metabolism, accumulates in the body, and as a result, the symptoms of the disease appear. 
It may present with clinical findings as feeding difficulty, vomiting, hypotonia, dehydration, 
hyperammonemia, ketonuria, hyperglycinemia, secondary hypoglycemia, cardiomyopathy, 
and metabolic acidosis accompanied by seizures. The relationship between propionic 
acidemia and inflammatory bowel disease has not been defined before in the literature. 
To our knowledge, this is the first description of propionic acidemia together with 
inflammatory bowel disease discovered in a child whose parents were  third-degree cousins. 
 
Report of a case 
 
A 7.5-year-old male patient with a diagnosis of propionic acidemia, immunodeficiency and 
autism was admitted with the complaint of bloody stools three times a day for three months. 
In the examinations performed, leukocytosis, anemia, thrombocytosis were absent in the 
hemogram, liver and kidney function tests were normal in biochemistry, acute phase reactants 
in the blood were negative, but because the fecal calprotectin was above 1000, a diagnosis of 
Ulcerative Colitis was made according to the Porto Criteria by colonoscopy. After 
mesalamine oral and enema was started, the patient did not have bloody stools. 
 
Results 
 
To our knowledge, there is no association between propionic acidemia and inflammatory 
bowel disease. However, the history of consanguinity could point to their both being 
independent genetic events. 
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PS45 
İzovalerik Asidemide Protein Kısıtlı ve Lösin Kısıtlı Diyetin Karşılaştırması 

Berra Ataman1, Hanim Şeyma Topuz Topuz1, Bilge  Noyan1, Bengü Arslan1, Sebile Özata 
Ursavaş1, Hasan Önal1 

1.Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Beslenme ve Metabolizma Kliniği 
 
 
Giriş ve Amaç 
 
İzovalerik asidemi (IVA), izovaleril-CoA dehidrogenaz eksikliğinden kaynaklanan, otozomal 
resesif geçişli bir lösin metabolizma bozukluğu hastalığıdır. Hastalığın yenidoğan döneminde 
ortaya çıkan şiddetli formu ya da çocukluk ve yetişkinlik dönemlerinde belirti veren hafif 
formları bulunmaktadır. Bu posterde 4 ay ara ile geç IVA tanısı almış olan 7 ve 21 yaşında iki 
kız kardeşin farklı diyet tedavilerine yanıtları değerlendirilecektir.  
 
Olgu Sunumu 
 
Olgu 1:  
 
Sık kusma atakları ile acil servise başvuran hasta, atak sırasında metabolizma kliniğine 
danışılmıştır, hastanın atak sırasında alınan Tandem MS’inde C5: 4,9 µmol/L, idrar organik 
asit analizinde izovalerilglisin: 594mmol/mol kreatinin ve amonyak: 109 µmol/L olarak 
saptanmıştır. Sonrasında hastaya 1g/kg esansiyel, 24mg/kg  lösin içeren diyet tedavisi 
başlanmıştır. Hastanın izleminde klinik açıdan kötüleşmesi olmadığı gibi laboratuvar 
parametrelerinde düzelme saptanmıştır ve izlemde tekrar atağı olmamıştır. İzlem Tandem 
MS’inde C5: 5,9 µmol/L, idrar organik asit analizinde izovalerilglisin: 105mmol/mol 
kreatinin ve amonyak: 32 µmol/L saptanmıştır.  
 
Olgu 2: 
 
Rhino virüs enfeksiyonu sonrasında ateş ve kusma atakları ile 21 yaşında dikkat eksikliği ile 
izlenen kız hasta acil servisimize başvurmuştur. Hastanın 7 yaşındaki kız kardeşine 4 ay önce 
IVA tanısı konması nedeniyle hastamızda  ön planda IVA düşünülerek acil tedavisi 
planlanmıştır. Hastanın atak sırasında alınan Tandem MS’inde C5: 5,9 µmol/L, idrar organik 
asit analizinde izovalerilglisin: 739,6 mmol/mol kreatinin ve amonyak: 119,9 µmol/L olarak 
saptanmıştır.  
 
Hastaya düşük proteinli, esansiyel aminoasit karışımı içermeyen 0,5g/kg doğal protein ve 
2000 kkal/gün enerji içeren diyet tedavisi planlanmıştır. Literatürde geç tanı alan 5 ve 10 
yaşlarında 2 olguda sadece düşük proteinli diyet düzenlenmesi ile etkin tedavi sağlanmıştır. 
Hastaya levokarnitin 6g/gün verilmiştir. Hastanın diyet tedavisi sonrası tekrarlanan 
tetkiklerinde amonyak: 31,7 µmol/L, idrar organik asit analizinde izovalerilglisin: 1896,33 
mmol/mol kreatinin, MS’inde C5: 22,75 µmol/L olarak belirlenmiştir. Hastaların genetik 
sonucu IVD geninde homozigot c.734G>T VUS (olası patojenik) olarak saptanmıştır.  
Tartışma ve Sonuç: Neonatal dönemde bulgu vermeyen IVA’lı hastalarda düşük proteinli 
diyet tedavisinin alternatif bir diyet yaklaşımı olabileceği literatürde gösterilmiştir. Aynı 
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mutasyona sahip 2 kardeşte farklı diyet yaklaşımları sonucunda lösin kısıtlı diyetin IVA 
tedavisinde daha iyi sonuç verdiği görülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: Izovalerik asidemi, lösin kısıtlı diyet, düşük proteinli diyet 
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PS46 
CADS Sendromu ve Otizm Birlikteliğinde IFN Ɣ Tedavisinin Etkinliğinin ABC Ölçeği ile 

Değerlendirilmesi 
Sebile Özata Ursavaş1, Hamide Sevinç Genç1, Nurcan  Üçüncü Ergun1, Tarık Yıldırım1, 
Hasan Önal1 

1.Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Beslenme ve Metabolizma Kliniği 
 
 
Giriş ve Amaç 
 
Karbonik Anhidraz Tip II Eksikliği Sendromu (CADS), osteopetroz, renal tübüler asidoz ve 
serebral kalsifikasyona neden olan otozomal resesif geçişli bir hastalıktır. İnfantil malign 
osteopetroza göre daha hafif seyreder ve daha düşük oranda izlenir. Kısa ve gelişmemiş vücut 
yapısı, ağız ve çenede deformasyonlar, büyüme geriliği, patolojik kırıklar, kraniyal sinir basısı 
ile ilgili bulgular ve zeka geriliği görülür. Bu bildiride 9 yaşında Osteopetrozis ve otizm tanısı 
bulunan erkek hastaya IFN Ɣ tedavisi başlanması sonrası tedavinin otizm bulgularına etkisi 
ABC (Otizm Davranış Kontrol Listesi) ölçeği ile değerlendirilmiştir. 
 
 
Olgu 
 
9 yaşında erkek hasta dış merkezde çocuk nefroloji biriminden renal tübüler asidoz nedeni ile 
takipli olup yapılan tüm gen analizinde CA2 geninde p.Gly81 homozigot mutasyonu 
saptanmıştır. Hastada renal tübüler asidoz, boy kısalığı (<3p), dişlerde maloklüzyon, belirgin 
alın, tekrarlayan kemik kırıkları, kas güçsüzlüğü, gelişimsel geriliği bulunmaktaydı. Otizm 
bulguları olarak konuşma geriliği, ekolali, streotipik hareketler, sosyal iletişim eksikliği, ses 
hassasiyeti, parmak ucu yürüme, kendine zarar verme ve dikkat eksikliği vardı. Literatürde 
dünya çapında bugüne kadar 200 vaka tespit edilmiştir, bir tanesinde otizm birlikteliği 
bildirilmiştir. Otizmin pek çok nadir hastalıkla ilişkisi ortaya konulmuştur. Bu olguda bu iki 
hastalığın tesadüfi birlikteliği dikkat çekici bulunmuştur. Hastaya scholl solüsyonu 3x40 
cc/gün ve IFN Ɣ tedavisi haftada 3 gün 100 mcg/m2/gün olarak başlanmıştır. IFN Ɣ 
uygulama eğitimi klinik yatış ile verilmiştir. Tedavi öncesi ABC ölçeği uygulanmış; toplam: 
56, duyusal: 13, ilişki kurma: 8, beden ve nesne kullanımı: 17, dil becerisi: 10 ve sosyal ve 
özbakım: 8 bulunmuştur. Tedaviye başlandıktan 3 ay sonra yapılan ABC ölçeğinde toplam: 
31, duyusal: 4, ilişki kurma: 4, beden ve nesne kullanımı: 7, dil becerisi: 16 ve sosyal ve 
özbakım: 2 bulunmuştur. Hastanın tedavisi ile otizm semptomları hafiflemiştir. 
 
 
Tartışma ve Sonuç  
 
Bu olguda verilen IFN Ɣ tedavisinin ABC ölçeği ile otizm semptomlarına etkinliği 
değerlendirilmiştir. ABC otizm semptomlarının şiddetini ölçmede yaygın kullanılan bir 
ölçektir. Osteopetrozis ve otizm tanısı olan bu olguda IFN Ɣ tedavisi kısa zamanda etkin 
olmuş ve otizm semptomlarını hafifletmiştir. Tedavinin etkinliğinin artarak devam etmesi 
beklenmektedir.  
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PS47 
Mevalonat Kinaz Eksikliğinin Atipik Sunumu ve Kolşisin Tedavisine Yanıtı 

Merve Koç Yekedüz1, Neslihan Doğulu1, Ümmühan Öncül1, Engin Köse1, Serdar Ceylaner2 ve 
Fatma Tuba Eminoğlu1  
1.Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Metabolizma Bilim Dalı 
2.İntergen Genetik ve Nadir Hastalıklar Tanı Araştırma ve Uygulama Merkezi 

 
 
Giriş ve Amaç 
 
Mevalonat kinaz eksikliği (MKD) bir periyodik ateş sendromudur (Mulders-Manders vd., 
2015). Tedavide yaygın olarak nonsteroid anti-inflamatuar ilaçlar, kortikosteroidler ve 
anakinra kullanılmaktadır (Bader-Meunier, 2011). Ancak kolşisin, hastalık kontrolünde 
yetersiz kabul edilmektedir (Zhang, 2016).  
 
Olgu Sunumu 
 
8 aylık kız hasta acile ateş, ishal ve takipne şikayetleriyle başvurmuş, letarji nedeniyle yoğun 
bakım ünitemize sevk edilmiştir. Hasta, akraba olmayan evlilikten 1500 gram term olarak 
doğmuştur. Fizik muayenede boy, kilo ve baş çevresi 3. persentilin altında saptanmıştır. 
Abdomen muayenesinde dalak 5 cm, karaciğer 6 cm palpe edilmiştir. Dismorfik bir görünüm 
tespit edilmemiştir. Laboratuvar değerlendirmesinde lökositoz (21,170 109/L), trombositopeni 
(85,000 109/L), ALT (765U/l), AST (3648U/l), C-reaktif protein (148mg/L), kreatin kinaz 
(1535U/L) yüksekliği ve hiperlaktatemi (8.95 mmol/L) saptanmıştır. Kan, idrar veya BOS 
kültürlerinde hiçbir üreme olmamasına rağmen, odaksız ateş nedeniyle ampirik antibiyotikler 
ve antiviraller başlanmıştır. Plazma amino asitleri, karnitin/açilkarnitin profili, çok uzun 
zincirli yağ asitleri paneli, biyotinidaz aktivitesi, lizozomal hastalık tarama testleri normal 
saptanmıştır. Klinik takiplerinde tekrarlayan ateş atakları gözlenmiştir. Ateşli dönemlerde dört 
kez idrarda mevalonik asit atılımı kontrol edilip hiçbirinde atılım saptanmamıştır. 
Otoinflamatuar sendromlar için genetik analiz planlanmıştır. MVK geninde yeni bir patojenik 
c.925G>C(p.Gly309Arg) varyantı heterozigot ve c.1129G>A(p.Val377Ile) varyantı 
heterozigot olarak saptanmıştır. Hastanın tanısı mevalonat kinaz eksikliği olarak 
netleştirilmiş, hastaya kolşisin tedavisi 0,25 mg/gün dozunda başlanmıştır. Ateş atakları 
esnasında 5 mg/doz şeklinde prednizolon tedavisi önerilmiştir.  Hastanın son değerlendirmesi 
25 aylıkken yapılmış olup MKD ile ilişkili ateş ataklarının olmadığı öğrenilmiştir.  
 
Tartışma ve Sonuç 
 
Hafif MKD tablosunda idrarda mevalonik asit atılımının bulunmayabileceği akılda 
tutulmalıdır (Jeyaratnam vd., 2016). Kolşisin, diğer tedavilerle karşılaştırıldığında daha az 
yan etki profili nedeniyle hafif MKD hastalarında daha uzun tedavi için iyi bir bir seçenek 
olabilir. 
 
Kaynakça 
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1.Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Metabolizma Bilim Dalı 
2.Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Radyoloji Bilim Dalı 
3.Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı 

 
Giriş ve Amaç 
 
Kalıtsal metabolik hastalıkların (KMH) büyük kısmı yenidoğan döneminde nörolojik bulgular 
vermektedir. Bu sebeple nörogörüntüleme tanıda önemli rol oynamaktadır (Poretti vd., 2013) 
(Yoon vd., 2014). Bu araştırma, KMH’tan şüphelenilen yenidoğanların erken kraniyal 
manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bulgularını araştırmayı ve erken bebeklik döneminde 
KMH ile ilişkili beyin görüntüleme paternlerini belirlemeyi amaçlamaktadır.  
 
Gereç ve Yöntem 
 
Kalıtsal metabolik hastalık şüphesi olan toplam 195 yenidoğanın dosya kayıtları taranıp 
yaşamın ilk üç ayında kraniyal MRG çekilen 56 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. MRG 
çekilen hastalar, KMH tanısı alanlar (Grup I) ve tanı almayanlar (Grup II) olarak kategorize 
edilmiştir. Hastanın klinik bulguları ve radyolojik görüntüleme raporları bir veri tabanında 
değerlendirilmiştir. 
 
Bulgular 
 
Araştırmada en sık KMH tanıları; mitokondriyal hastalıklar (%34,6), üre döngüsü 
bozuklukları (%30,7) ve organik asidemiler (%11,5) olarak saptanmıştır. Kraniyal MRG’de 
beyaz cevherin ve bazal ganglionların T2-hiperintensitesi Grup I'de daha yüksek saptanmıştır. 
Grup I’de Grup II’ye göre, 1H-MRS'de yüksek laktat/lipid pikleri 10,68 kat, beyaz cevherin 
T2-hiperintensitesi 5,75 kat ve bazal gangliyonların T2 hiperintensitesi 5,71 kat yüksek 
saptanmıştır. Beyaz cevherde, bazal ganglionda, serebellumda ve beyin sapında diffüzyon 
kısıtlanması açısından; serebellumun ve beyin sapının T2 hiperintensitesi açısından her iki 
grup arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır.  
 
Tartışma 
 
Kalıtsal metabolik hastalıkların tanısında kranial MRG bulguları çok önemli bir yere sahiptir. 
KMH şüphe indeksi yüksek olup KMH tanısı alan/almayan hastalar arasında en önemli fark 
literatür ile paralel şekilde 1H-MRS'de yüksek laktat/lipid pikleri, beyaz cevherin ve bazal 
ganglionun T2-hiperintensitesi olarak saptanmıştır (Righini vd., 2003) (Kandel vd., 2013) 
(Friedman vd., 2010).  
 
Sonuç 
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Kalıtsal metabolik hastalık değerlendirilmesinde erken nörogörüntüleme bulgularına 
klinisyenlerin ve radyologların aşinalığı, özellikle genişletilmiş yenidoğan tarama programı 
olmayan ülkelerde tanı için çok önemli bir yere sahiptir.  
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Giriş ve Amaç 
 
COVID-19 pandemisi, sağlık sisteminde çok önemli değişikliklere yol açmıştır. Uzmanlar, 
pandemi sürecinde herkesin sosyal izolasyon yoluyla kendilerini korumalarını önermiştir 
(Hollander vd., 2020) (Chauhan vd., 2020) (Okereafor vd., 2020). Bu sebeple kronik hastalığı 
olan hastalar için teletıbbın önemi daha da anlaşılmıştır (Sestini vd.,2021). Teletıp, daha önce 
uygun altyapının olmadığı gelişmekte olan ülkelerde de kullanılmaya başlanmıştır. Bu 
çalışmanın amacı, kalıtsal metabolik hastalık (KMH) olan hastaların teletıp ile ilgili 
memnuniyet düzeylerini araştırmaktır. 
 
Gereç ve Yöntem 
 
Bu prospektif araştırma, tarafımızca geliştirilen yeni bir görüntülü görüşme programından 
yararlanılarak hasta mahremiyeti kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Hastaların 
sosyodemografik özellikleri, klinik bulguları, teletıp sistemine ilişkin görüşleri ve 
memnuniyet düzeyleri sorgulanmıştır.  
 
Bulgular 
 
Araştırmaya 174 hastanın ebeveyni dahil edilmiştir. En sık tanılar; aminoasidopatiler (%24,7), 
lipid metabolizma bozuklukları (%21,8), biotinidaz eksikliği (%19,5) ve 
lizozomal/peroksizomal hastalıklar (%7,5) olarak saptanmıştır. Ankara dışında yaşayan 
ebeveynlerin yarısından fazlası (%67,6) hastaneye geldiklerinde konaklama sorunu yaşadığını 
bildirmiştir ve çoğu teletıp tedavisinin kendilerine zamansal (%93,1) ve seyahat için maddi 
açıdan (%81,6) tasarruf sağlayacağını bildirmiştir. Teletıp sistemiyle laboratuvar ve 
radyolojik tetkiklerin yapılamaması çoğu ebeveyn (%83,9) tarafından en büyük dezavantaj 
olarak bildirilmiştir. Ebeveynlerin tamamına yakını (%96,6) teletıbbın günlük pratikte 
kullanılabilir hale gelmesi durumunda tercih edeceklerini belirtmişlerdir. Ebeveynler genel 
memnuniyeti oranını 94,6 (±10.1)/100 olarak bildirmiştir.  
 
Tartışma 
 
COVID-19 pandemisi, sağlık hizmetlerini yönetme şeklimizi değiştirmiştir. Pandemi devam 
ederken, KMH’lı hastaların mümkün olan en güvenli şekilde bakımının devam etmesi 
gerekmektedir. Araştırmamız, teletıbbın KMH’lı hastaların klinik takibinde güvenilir bir 
yaklaşım olduğunu göstermiştir. Teletıp ihtiyacı, özellikle KMH konusunda uzmanlaşmış 
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sağlık ekiplerine sınırlı erişimin olduğu kırsal alanlarda yaşayan hastalar için de iyi bir 
seçenektir.  
 
 
 
Sonuç 
 
Türkiye'de teletıp, rutin bir uygulama değildir (Aydemir vd., 2021). Bu araştırma, KMH’lı 
hastalarda teletıbbın değerlendirildiği bugüne kadarki en kapsamlı kohort çalışmasıdır ve 
özellikle COVID-19 pandemisi sırasında gelişmekte olan ülkelerde teletıbbın önemini 
vurgulamaktadır. Uzaktan sağlık hizmeti sağlanmasında teletıbbın geleceği, KMH’lı hastalar 
için umut vericidir. 
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Giriş ve Amaç 
 
Mitokondriyal kompleks III eksikliği, otozomal resesif veya mitokondriyal kalıtım paterni 
gösteren bir kalıtsal metabolik hastalıktır (Miyake vd.,2013) (Wanschers vd., 2014). Bugüne 
kadar, UQCRB mutasyonuna bağlı mitokondriyal kompleks III eksikliği, nükleer tip III 
sadece iki pediatrik hastada tanımlanmıştır. Her iki hastada da hipoglisemi ve laktik asidoz 
saptanmıştır (Haut vd., 2003) (Zhang vd.,2017).  
 
 
Olgu Sunumu 
 
Birinci derece akraba evliliğinden, sorunsuz bir gebelik sonrası sezaryen ile term doğan erkek 
hasta postnatal birinci günde gelişen takipne, metabolik asidoz ve şiddetli hipoglisemi 
nedeniyle yenidoğan servisine yatırılıp 20 gün süreyle izlenmiştir. Hasta on yaşına kadar yedi 
kez hastaneye karın ağrısı, kusma ve ateş şikayetleriyle başvurmuştur. Fizik muayenesinde 
kilo ve boy sırasıyla 50. persentil ve 75. persentilde saptanmıştır. Hastada dismorfik bulgu 
izlenmemiş, psikomotor gelişim ve nörobilişsel fonksiyonlar normal olarak 
değerlendirilmiştir. Tüm başvurularda, kan tetkiklerinde hipoglisemi, metabolik asidoz ve 
hiperlaktatemi saptanmıştır. Tekrarlayan kez intravenöz hidrasyon ve bikarbonat tedavisi 
verilmiştir. Hipoglisemi için sık beslenme, açlıktan kaçınma, uzun süre normoglisemi 
sağlanması için çiğ mısır nişastası önerilmiştir. Büyüme hormonu, adrenokortikotropik 
hormon, kortizol, C-peptid ve insülin seviyeleri normal saptanmıştır. Metabolik testler birkaç 
kez tekrarlanıp kan amino asitleri, idrar organik asidi ve karnitin/açilkarnitin analizleri 
herhangi bir anormallik ortaya koymamıştır. Nörogörüntüleme, posterior periventriküler 
alanda spesifik olmayan serebral beyaz cevher lezyonları ile uyumlu raporlanmıştır. 
Glukoneogenez defektleri, genetik olarak dışlanmıştır. Hastaya on yaşında tam ekzom 
dizileme (WES) analizi yapılıp UQCRB geninin p.glu104ArgfsTer10 (c.309_313delAGAAA) 
novel patojenik varyantı homozigot olarak saptanmıştır. Tanı mitokondrial kompleks III, 
nükleer tip III eksikliği olarak netleştirilmiştir. Anne ve babada da aynı patojenik varyant 
heterozigot olarak saptanmıştır.  
 
 
Tartışma ve Sonuç 
 
Hipogliseminin sık görülen nedenleri ekarte edildikten sonra, diğer nadir nedenler için WES 
analizi yapılması gerekebilir (Haut vd., 2003) (Zhang vd.,2017). Tüm ekzom dizi analizi 
sayesinde mitokondriyal kompleks III eksikliği gibi nadir görülen bozukluklar teşhis edilebilir 
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(Wanschers vd., 2014). Bu tanı için de akılda tutulması gereken en önemli bulgular 
hipoglisemi ve laktik asidozdur (Haut vd., 2003) (Zhang vd.,2017).  
 
 
 
Kaynakça 
 

1. Miyake, N., Yano, S., Sakai, C., Hatakeyama, H. (2013). Mitochondrial Complex III 
Deficiency Caused by a Homozygous UQCRC2 Mutation Presenting with Neonatal-
Onset Recurrent Metabolic Decompensation. Human Mutation. 34(3):446-452. 
 

2. Wanschers, BFJ., Szklarczyk, R., van den Brand, MAM., Jonckheere, A., Suijskens, 
J., Smeets, R., et. al. (2014). A mutation in the human CBP4 ortholog UQCC3 
impairs complex III assembly, activity and cytochrome b stability. Hum. Molec. 
Genet. 23: 6356-6365. 

 
3. Haut, S., Brivet, M., Rustin, P., Lebon, S., Garcia-Cazorla, A., Saudubray, JM., et al. 

(2003). A deletion in the human QP-C gene causes a complex III deficiency resulting 
in hypoglycaemia and lactic acidosis. Hum Genet. 113(2):118-22. 

 
4. Zhang, T., Hong, F., Qian, G., Tong, F., Zhou, X., Huang, X., et al. (2017). Analysis 

of UQCRB gene mutation in a child with mitochondrial complex III deficiency. 
Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 34(3):382-386. 
 

 
Anahtar Kelimeler: hipoglisemi; laktik asidoz; Mitokondrial kompleks III eksikliği-UQCRB 
patojenik varyantı  
 
 
Keywords: hypoglycemia; lactic acidosis; mitochondrial complex III deficiency-UQCRB 
pathogenic variant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2022 Tüm hakları saklıdır.  

 



 
 

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi / 28 Mayıs - 01 Haziran 2022 
264 

 

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi / 28 Mayıs - 01 Haziran 2022 
264 

 
 
 

 

PS52 
Ağır Yeme sorunu ile Başvuran Galaktozemi Tanılı Hastaya Yaklaşım: Olgu sunumu ve 

derleme 
Kezban Öztürk¹, Ezgi Özalp Akın¹, Fatma Tuba Eminoğlu² 
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2.Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk 
Metabolizma Bilim Dalı 

 
 
Giriş ve Amaç 
 
Çocukluk döneminde yeme sorunları sık olup yeterli besin alımında güçlüklerle, yemeyi 
fizyolojik gereksinimlerine göre düzenlenememe olarak tanımlanmıştır. Metabolik 
hastalıklarda yeme sorunu hayatidir. Amacımız ağır yeme sorunu ile başvuran galaktozemili 
bir bebeğin yönetimini sunarak, erken çocuklukta metabolik hastalıklarda yeme sorununa 
yaklaşımı sistematik olarak incelemektir. 
 
Gereç ve Yöntemler 
 
PubMed veri tabanına anahtar kelime olarak ((''eating difficulty'')/ (''eating disorder'')/ 
(''feeding disorder'')/ (''feeding difficulty'')/ (''eating disturbance'')/ (''feeding disturbance'')) ve 
((''inherited metabolic disease'')/ (''inborn errors of metabolism'')/ (''galactosemia'')/ (''inborn 
metabolic disease'')) ve ((''child'')/ (''early childhood'')) girildi. Derlemeye 1971-2022 
yıllarında, yayın dili İngilizce olan olgu sunumu, araştırma ve derlemeler dâhil edildi.  
 
Bulgular 
 
Dışmerkezden yenidoğan döneminde galaktoz-1 fosfat üridil transferaz eksikliği ile klasik 
galaktozemi tanısı alan 6 aylık erkek bebek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Metabolizma Hastalıkları polikliniğindeki 
2.izleminde mama reddiyle başvurup aynı gün Gelişimsel Pediatri polikliniğinde 
değerlendirildi. İki aydır ek gıdalara geçişi takiben yemeyi reddetme, bir haftadır hiç mama 
yememe öyküsüyle, fizik muayenesinde vücut ağırlığı 9,8 kg(97p), boyu 73 cm(97p), 
dehidratasyon bulgusu ve ek patolojik bulgu saptanmadı. Kan şekeri, hemogram ve 
biyokimyası normal sınırlardaydı. Günlük kalorisi yeterisiz (500 kkal/gün) olup kusma ve 
zorla yedirme gözlemlendi. Gelişimsel değerlendirmesinde, gelişimi yaşı ile uyumlu olup 
bağlanma sorunu, olası uzamış anne depresyonu, DC:0-5 Erken Çocukluk Dönemindeki 
Gelişimsel ve Ruhsal Bozukluklar Tanısal Sınıflandırılması tanı kriterlerine göre yeme sorunu 
saptandı. Gelişimsel destek yanında videolu yeme etkileşim rehberliği yapıldı. Ayrılık kaygısı 
gelişmemiş ve yabancı yadırgaması olmayan bebek uygun etkileşime hızla yanıt verdi, 
gelişim özelliklerine uygun olarak aile merkezli girişim planı yapıldı. Anne için erişkin 
psikiyatri danışımı yapıldı. Erken çocuklukta belirtilen anahtar kelimelerle 136, dahil edilme 
kriterlerine uyan 115 makalede en sık aminoasit (%36,8) sonra mitokondriyal hastalıklarla 
ilgili (%15,6) yeme sorunu bulundu. Bunların 107’sinde (%93) yeme sorunlarından bulgu 
olarak bahsedilip, 6’sında yeme sorununun çeşidine ya da girişime yer verilmişti, 2’sinde 
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yeme sorunu kapsamlı olarak değerlendirilmişti. Galaktozemide yeme sorunu bildiren makale 
bulunmadı.   
 
 
 
 
Tartışma ve Sonuç 
 
Bu olgu ve derleme ile alanyazındaki galaktozemide yeme sorununa yaklaşıma katkı 
sağlanmıştır. Yeme sorunu özellikle metabolik hastalığı olan çocukta hayatı tehdit 
edebileceğinden gelişimsel bir acil olup gelişimin biyoekolojik kuram kapsamında 
değerlendirilmesi, tıbbi değerlendirme ve hızla aile merkezli sağaltım büyük önem 
taşımaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: Yeme sorunu; kalıtsal metabolik hastalık 
 
 
Keywords: Feeding disorder; inherited metabolic disease 
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PS53 
Nöromotor gelişim geriliği ile başvuran iki olgu: NCL-1 
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Özet 
 
Nöronal seroid lipofusinozis (NCL),  gri cevher tutulumu, nöbet, kognitif gelişme geriliği, 
myoklonus, görme bozukluğu ve anormal hareketlerle karakterize nörodejeneratif bir hastalık 
grubudur. Nöronal veya ekstranöronal dokularda  lipofuskin benzeri lipopigment birikimi 
olan lizozomal depo hastalığıdır. Lipofuskin benzeri maddeler lizozomların içinde 
biriktiğinden lizozomun işlevini bozar. Klasik lizozomal depo hastalığından farklı olarak 
biriken madde hastalığa özgü değildir.14 farklı NCL tipi tanımlanmıştır. NCL1 klasik infantil 
formudur. NCL1 de tüm hastalarda Peptidil Palmitoil Tiyoesteraz 1 (PPT1) enzim aktivitesi 
düşüktür. Tedavisi semptomatik tedavidir. Birinci olgumuz 2 yaş 10 aylık kız hasta, 
nöromotor gelişme geriliği ve epilepsi tanılarıyla takipli hasta altta yatan metabolik hastalık 
araştırılması için tarafımıza yönlendirilmişti. Hastamızın bazal biyokimyasal ve metabolik 
testlerinde patoloji saptanmamıştı. Göz muayenesinde bilateral optik atrofi mevcuttu. 
Difüzyon MR’da diffüz serebral ve serebellar atrofi mevcuttu.Hastadan mevcut bulgularla ön 
planda nöronal seroid lipofusinozis  (NCL) düşünülerek genetik panel çalışıldı ve PPT1 
geninde (NM_000310.3) c.271_287delinsTT (p.(Gln91_>Cys96delinsPhe) homozigot 
mutasyon saptandı ve hastamız NCL1 tanısı aldı. İkinci olgumuz 2 yaş 9 ay kız hasta, serebral 
palsi ve  epilepsi tanılarıyla takipliydi, bize çocuk nöroloji tarafından yönlendirilmişti. Bazal 
metabolik tetkikleri normaldi. Kranial MR’da diffüz ileri derece serebral, orta derecede 
serebellar atrofi mevcut olan hastadan ön planda NCL dşünülerek genetik panel çalışıldı ve 
genetikte PPT1 geninde (NM_000310.3) c.559C>T p.His187Tyr homozigot mutasyonu 
saptanan ikinci olgumuz da NCL1 tanısı aldı. Tedavide semptomatik tedavi ile hastalar takibe 
alındı.Kliniğe nöromotor gelişme geriliği, optik atrofi, manyetik görüntülemede serebral ve 
serebellar atrofi, kazanılmış fonksiyonların kaybı, infantil dönemde başlangıç ve mikrosefali 
bulgularıyla başvuran  hastalarda NCL1 infantil formunun mutlaka akılda tutulması 
gerekmektedir. 
 
Anahtar kelimeler: Nöronal seroid lipofusinozis ;PPT1 geni; Epilepsi; Nöromotor gelişme 
geriliği 
 
Keywords: Neuronal ceroid lipofuscinosis; PPT1 gene; Epilepsy; Neuromotor developmental 
delay 
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İşitme Kaybı Ve Tremor İle Başvuran Bir Olgunun Abcc9 İlişkili Entelektüel Gerilik Ve 
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1.Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Metabolizma ve Beslenme Bilim Dalı 
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Giriş 
 

ATP bağımlı K kanalları düz kas, kalp kası, iskelet kasında bol miktarlarda bulunur. ATP-
bağlayıcı kaset ailesinden dörtlü protein yapısındaki poru oluşturan Kir6.1 ve Kir6.2 alt 
birimleri ile regülatör tamamlayıcı sülfonilüre reseptörlerini (SUR2A ve SUR2B) içeren 
karmaşık yapılardır. Entelektüel gerilik ve miyopati sendromu; ATP duyarlı K kanallarının 
SUR2 (sülfanilüre reseptörü) geninin kodlayan ABCC9 genindeki mutasyon ile oluşur. 
Anksiyete, halsizlik, yorgunluk, kas güçsüzlüğü, kranial MR’ da beyaz cevher tutulumu, 
kardiyak patolojilerin de eşlik edebildiği nadir bir kanalopatidir. 
 

Amaç 
 

İşitme kaybı, nörolojik bulgular, katarakt ile başvuran olgu, nadir bir hastalık saptanması 
nedeni ile sunulmuştur. 
 

Olgu 
 

26 yaşında kadın hasta; işitme kaybı, ilerleyici tremor ile başvurdu. Hastanın özgeçmişinde; 3 
aylıkken başlayan şaşılık nedeni ile 2 yaşında opere olduğu, 6 yaşında bilateral pitozunun 
belirginleşmesi, 16 yaşında katarakttan opere olduğu, 18 yaşında başlayan ve ilerleyici işitme 
kaybı nedeni ile cihaz kullanmaya başladığı bildirildi. Anne baba arasında akrabalık yok, 
sağlıklı bir abisi var. Nörolojik bakıda belirgin intensiyonel tremor, sağda daha belirgin olmak 
üzere bilateral pitozis ve strabismus, dismetri, disdiadokinezi, dengesiz yürüme ve ciddi 
aksiyal hipotoni saptandı. Derin tendon reflekslerin  canlı olarak alınırken kas gücü alt 
ekstremitelerde 3/5, üst ekstremitede 4/5 olarak bulundu. Bakılan kreatin kinaz 183 U/L 
(N<175 U/L), tandem açil karnitin, kan aminoasit, homosistein ve idrar organik asit analizi 
normal saptandı. Kranial MR görüntülemesinde bilateral bazal gangliyon ve talamus 
düzeyinde T2A sekanslarda hiperintensite ve diffüzyon MR’da serebellumda difüzyon 
kısıtlaması dikkati çekti. EMG’si alt ekstremitede ağır motor aksonal polinöropati ile 
uyumluydu. VEP değerlendirmesinde bilateral ileti defekti mevcuttu. Kardiyak 
değerlendirmesinde yapılan EKO, EKG ve holter EKG normaldi. Multisistemik tutulumu ve 
ilerleyici nörolojik bulguları olan hastanın yapılan WES analizinde ABCC9 geninde birleşik 
heterozigot mutasyonu saptandı. Bu gen ATP bağımlı K kanallarının por proteinini oluşturan 
SUR2 subünitini kodlamaktadır. Nadir bir hastalık olan ‘’ABCC9 ilişkili entelektüel gerilik 
ve miyopati sendromu’’ na neden olur. Literatürde altı olgu bildirilmiştir; mevcut hastaların 
takiplerinde iki olguda kardiyak patolojiler ilerleyen yaşlarda ortaya çıktığı vurgulanmıştır. 
 

Sonuç 
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Çoklu sistem tutulumu ve ilerleyici semptomları olan hastalarda kalıtımsal metabolik  
hastalıklar ayırıcı tanıda yer almalıdır. Kalıtımsal metabolik hastalıklarda semptomların 
erişkin döneme sarkabileceği unutulmamalıdır. 
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EMC1 geninde homozigot varyantı olan bir olgu 
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Özet 
 
EMC1, ER ile ilişkili bozunma (ERAD) sürecinde yer alan evrimsel olarak korunmuş bir 
kompleks olan endoplazmik retikulum membran protein kompleksinin (EMC) alt birimidir. 
Endoplazmik retikulumun (ER) lümeni, uygun protein katlanması, translasyon sonrası 
modifikasyon, multimerik yapıların montajı ve bu proteinlerin salgı yoluyla diğer organellere 
ve hücrelere taşınması için ana bölgedir. Yanlış katlanmış ve mutant proteinler endoplazmik 
retikulumda tutulur, ubikuitin ve proteazom bağımlı bir süreç olan ERAD tarafından 
parçalanır. ER'un işlev ve bütünlüğündeki bozulmalar veya ER ile ilgili genlerdeki 
mutasyonlar nedeniyle kalsiyum homeostazındaki değişiklikler sonucunda epilepsi, 
nörodejeneratif hastalık, metabolik hastalıklar (Pelizaeus-Merzbacher, Krabbe 
lökodistrofileri, kaybolan beyaz cevher hastalığı ve Charcot–Marie– Diş nöropatileri) görülür. 
ERAD yolunun ve EMC1'in fizyolojik rolleri büyük ölçüde bilinmemektedir; bununla 
birlikte, hayvan modelleri ve insan hastalıklarıyla ilgili son zamanlarda yapılan birkaç 
çalışma, EMC1 işlevine ışık tutmuştur. ER membran kompleksinin ayrılmaz bir parçası olan 
EMC1 genindeki mutasyonlar, son zamanlarda serebellar atrofi, görme bozukluğu ve 
psikomotor retardasyondan etkilenen bireylerle ilişkilendirilmiştir. Bu çalışmada 2,5 yaşında 
akraba evliliğinden doğan kız hasta, kazanılmış mikrosefali, gövdesel hipotoni, periferik 
spastisite, erken infantil başlangıçlı epilepsi, şiddetli psikomotor retardasyon nedeniyle 
kliniğimize yönlendirildi. Fizik incelemesinde; ağır mental retarde görünümde ve konuşması 
yoktu. Yüz görünümünde derin yerleşimli gözleri, kısa filtrum, retrognati/mikrognati ve dişeti 
hiperplazisi gibi dismorfik özellikleri vardı. Bazal metabolik tetkikleri normaldi. Kranial 
MR’da serebellar atrofi vardı (Resim 1 ve Resim 2). Oftalmolojik muayenede aralıklı tek 
taraflı diverjan şaşılık saptandı. Tüm ekzom incelemede, EMC1 geni ekzon 3 
lokalizasyonunda bilinen homozigot mutasyon NM_015047.3(EMC1):c.245C>T 
(p.Thr82Met)] saptandı. Anne ve baba heterozigot olarak bulundu. 
 
Sonuç olarak; hastamızda belirgin konuşma gecikmesi ile birlikte global gelişime geriliği, 
periferik spastisite ve aksiyel hipotoni, skolyoz, anormal oftalmolojik muayene ve beyin 
atrofisini içeren EMC1 ile ilişkili hastalığın fenotipik spektrumunu tanımladık. Çok nadir 
görülmesi ve ayrıntılı genetik analizlerin önemini vurgulamak istedik. 
 
 
Anahtar kelimeler: EMC1 geni, nöromotor gelişme geriliği, serebellar atrofi 
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Resim 1: T2A aksiyel seride serebellar atrofi  
 
 

 
 
 
 
Resim 2: T2A aksiyal, sagital ve koronal serilerde diffüz serebellar atrofi 
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Adölesan Ve Genç Erişkinlerde Büyük Nötral Aminoasitlerin (Lnaa) Kullaniminin Kan 

Fenilalanin, Tirozin, Triptofan Değerleri Üzerine Etkisi 
Erdem F1, Canda E1, Yazıcı H1, Atik Altınok Y1, Yoldaş Çelik M1, Yanbolu Yüksel A1, Kalkan 
Uçar S1, Habif S1, Çoker M1 
1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Metabolizma ve Beslenme Bilim Dalı 

 
Giriş ve Amaç 
 
Klasik Fenilketonüri (FKÜ)’ da yaşam boyu temel tedavi fenilalanin (FA) kısıtlı diyettir.  
Kandaki yüksek FA seviyesi, diğer büyük nötral aminoasitlerin (LNAA) beyine taşınmasına 
engel olur; bu nedenle, beyinde FA birikimini azaltmak için LNAA ile tedavi geliştirilmiştir. 
Burada LNAA tedavisi gören klasik FKÜ hastalarının Fenilalanin, Tirozin ve Triptofan 
düzeylerinin değişimi paylaşıldı.  
 
Gereç ve Yöntem 
 
Bu retrospektif gözlemsel çalışmaya 2013-2022 yılları arasında LNAA tedavisi alan 29 hasta 
alınmıştır. Demografik ve laboratuvar verileri hasta dosyalarından kaydedilmiştir.. 
 
 
Bulgular 
 
Hastaların ortalama yaşı 20±9.8, 11(%37.9) kadın ve 18(62.9%) erkek olduğu görülmüştür. 
LNAA başlama ortalama yaşı 16±8.7 (8-38) yıl, LNAA kullanım süresi 46±30 (1-105) ay 
şeklindedir. Toplam günlük LNAA; alınan günlük protein ihtiyacının %60’ı olarak 
belirlenmiş, öğünlerle birlikte alınan 3-4 doza bölünmüştür. Hastaların 9'u (% 31) orta-ağır ve 
4'ü (%17,2) hafif düzeyde zihinsel geriliğe sahip bulunmuştur. LNAA öncesi FA ortalama 
değeri 17.1 ± 7.1 mg/dl ve tirozin 1 ± 0.69 mg/dl, triptofan 1.4 ± 0.5 mg/dl, total protein 7.2 ± 
0.47 mg/dl, albumin 4.7 ± 0.34 mg/dl, B12 659.7 ± 266.9 mg/dl, ferritin 40.7 ± 23.1 mg/dl, 
Hb 12 ± 0.21 g/dL ; ortalama 46 ay kullanım ve esnetilmiş diyet sonrası son güncel FA 
16.2±6.3 mg/dl, tirozin 1,16± 0.8 mg/dl, triptofan 1.2 ± 0.5 mg/dl,  t.protein 7.32 ± 0.34 
mg/dl, albumin 4.7 ± 0.3 mg/dl, B12 558.6 ± 245.9 mg/dl, ferritin 43.1 ± 28.8 mg/dl, Hb 13 ± 
1.2 g/dL şeklinde bulunmuştur. 
 
Tartışma 
 
LNAA kullanımı diyette esneklik yapılması sonrasında; total protein, albumin, B12, ferritin, 
FA ve triptofan düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı değişiklik elde edilememiştir. Esnek 
diyete geçildikten sonra tirozin değerlerinde yükselme saptanmış, FA değerleri yüksek 
olmasına rağmen klinik olarak değişiklik izlenmemiştir. 
 
Sonuç 
 
Birçok yetişkin veya ergenin diyette zorluk yaşadığını ve uyum sağlamadığını göz önünde 
bulundurarak LNAA kullanımının; diyette esneklik sağladığı önemine dikkat çekmek istedik. 
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Anahtar Kelime: Fenilketonüri; Büyük Nötral Aminoasit; Fenilalanin; Tirozin; Triptofan 
 
 
Keyword: Phenylketonuria; Large Neutral Amino Acid; Phenylalanine; Tyrosine;  
Tryptophan 
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PS60 
OLGU SUNUMU: Multiple Sülfataz Eksikliği 

Oya Kıreker Köylü1, Esra Kılıç2, Ayşegül Neşe Çıtak Kurt3,  Berrak Bilginer Gürbüz1, 
Ayşenur Engin Erdal1, Çiğdem Seher Kasapkara1 
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Hastalıkları Bilim Dalı,  Ankara 
2.Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Genetik Bilim Dalı,  
Ankara 
3.Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nöroloji Bilim Dalı,  
Ankara 

 
Özet 
 
Multiple sülfataz eksikliği; SUMF1 genindeki patojenik varyantlardan kaynaklanır. Otozomal 
resesif kalıtılır. Multiple sülfataz eksikliğinin (MSD) ilk semptomları bebeklikten erken 
çocukluk dönemine kadar gelişebilir ve klinik çok değişkendir. Bazı bireyler 
mukopolisakkaridoz bozukluklarının karakteristik multisistemik özelliklerini gösterirken 
(örneğin, gelişimsel gerileme, organomegali, iskelet deformiteleri), diğer bireyler esas olarak 
nörolojik gerileme (lökodistrofi ile ilişkili) ile ortaya çıkar. Başlangıç yaşı, ilerleme hızı ve 
hastalık şiddetine bağlı olarak, MSD'nin birkaç farklı klinik alt tipi tanımlanmıştır. 
Yenidoğan, İnfantil, Juvenil olmak üzere 3 tiptir. Juvenil MSD, semptomların geç başladığı 
ve subakut klinik prezentasyonu olan en nadir alt tiptir. MSD'de bulunan özelliklerin çoğu, 
nörolojik bozulma, kalp hastalığı, işitme kaybı, hava yolu hastalıklarıdır ve semptomlar 
ilerleyicidir. Yürümede gecikme ve kaba yüz görünümü şikayeti ile başvuran 3 yaşındaki 
Suriyeli erkek hastanın, ebeveynleri akrabaydı. Bazal metabolik tetkikleri normal olup 
etyolojiyi açıklamak için yapılan ileri metabolik incelemede; mukopolisakkaridoz ön tanısıyla 
gönderilen enzim analizlerinde; Heparan-N-sülfataz Sanfilippo (MPS 3A) enzim aktivitesi 
0,1nmol/mg.saat lökosit (1,4 - >0,6) ve N-Asetilglukozamin-6-sülfataz Sanfilippo (MPS 3D) 
enzim aktivitesi 1,0 nmol/mg.24saat lökosit (2,1 - >1,2) olarak düşük saptandı. MPS Tip 3A 
ve MPS Tip 3D için bakılan genetik tetkikleri normaldi. Olgumuzdan multiple sülfataz 
eksikliği açısından bakılan SUMF1 geninde c.587C>G homozigot mutasyonu tespit edildi. 
Olguya multiple sülfataz eksikliği tanısı konuldu. Sonuç olarak; multipl sülfataz eksikliği tüm 
sülfataz enzimlerini etkileyebilen çok nadir bir lizozomal depo hastalığıdır. Henüz kesin bir 
tedavisi bulunmamaktadır. Bu yazının literatürde az sayıda bildirilen bu nadir hastalığın 
klinik spektrumu ve prognozu ile ilgili bilgilerimize katkı sağlaması beklenmektedir. 
 
 
Anahtar kelimeler: Multipl sülfataz eksikliği, SUMF1 geni 
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PS61 
Niemann Pick Tip C ön tanısı olan CLN3 ile ilişkili NCL Olgusu 
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2.Ankara Şehir Hastanesi, Tıbbi Genetik Bilim Dalı,  Ankara 
3.Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nöroloji Bilim Dalı,  
Ankara 

 
 
Özet 
 
Nöronal seroid lipofusinozlar (NCL'ler), kalıtsal lizozomal depo bozukluklarının geniş bir 
sınıfıdır. İki tip sınıflama kullanılmaktadır. Klinik bulguların başlangıç yaşına göre;infantil, 
geç infantil, jüvenil ve erişkin tiptir. Genetik sınıflama;13 farklı gendeki mutasyon 14 NCL 
tipine neden olur. Klinik olarak hastalarda; bilişsel ve motor gerileme, nöbet, görme 
bozukluğu ve erken ölüm görülür. Juvenil başlangıçlı NCL, klasik olarak Batten hastalığı 
olarak bilinir. En yaygın görülen NCL tipi CLN3’ dür. Otozomal resesif kalıtılır. CLN3, 
hücresel homeostaz ve nöronal hayatta kalma ile ilişkili, işlevi bilinmeyen, her yerde eksprese 
edilen bir transmembran proteini olan battenini kodlar. CLN3 ile ilişkili NCL'nin ilk klinik 
semptomu, genellikle 4 ila 9 yaşları arasında tespit edilen merkezi görme kaybıdır. Nöbetler 
tipik olarak yaşamın ikinci on yılında başlar. Burada görme kaybı, davranış değişiklikleri ve 
uyku bozukluğu ile başvuran ve NCL3 tanısı konulan 16 yaşındaki kız hasta sunulmuştur. 
Olgu: 16 yaşındaki kız hasta görme kaybı, davranış problemi ve nöbet nedeniyle çocuk 
metabolizma polikliniğimize başvurdu. Fizik muayenede; bilinci açık, koopere idi. Obje 
takibi yok, konuşma dizartrik idi. Gövdesel ataksi belirgin, stepaj yürüyüş mevcuttu. DTR üst 
extremitede daha canlı, alt extremitede normoaktifti. Serebellar testler beceriksizdi. 
Oftalmolojik değerlendirmesinde retinitis pigmentosa tespit edildi. Kranial MR 
görüntülemede; kortikal, serebral ve serebellar atrofi mevcuttu(Şekil-1). Hastamızın bakılan 
bazal metabolik tetkikleri normaldi. Kalıtsal metabolik hastalık için yapılan ileri incelemede, 
lizosfingolipid analizinde lyso-SM 10.2 nmol/L(<3.40) ve lysoSM-509 812 nmol/L(1-33) 
değerleri yüksek saptandı. LysoSM-509 yüksekliği bizi bu hastayı Niemann Pick Type C için 
değerlendirmeye yönlendirdi. NPC için Sanger dizilemesi normaldi. Hastadan WES analizi 
çalışıldı ve CLN3 geninde c.233dupG(p.Thr80AsnfsX12) homozigot mutasyon tespit edildi.  
Sonuç olarak;Türkiye'de akraba evliliklerinin batı toplumlarına göre daha yaygın olduğu 
gerçeğinden hareketle ülkemizde bu hastalık grubunun göründüğünden daha fazla olduğu 
rahatlıkla tahmin edilebilir. Spesifik NCL tipini bilmek, hastalığın doğal seyrini ve genetik 
danışmanlığı tahmin etmede yardımcı olur. NPC tanısı için yeni bir biyobelirteç 
lysosfingomyelin-509 (LysoSM-509)’dir. Hastamızda Lyso-SM509'un çok yüksek bulunması 
nedeniyle NPC ön tanısıyla gönderilen moleküler genetik analiz negatif sonuçlandı ve WES 
analizi ile NCL3 tanısı aldı. Biyobelirteçlerin metabolik hastalıklarda taramada 
kullanılabileceği, ancak kesin tanı için genetik analizin önemini bir kez daha göstermiş olduk. 
LysoSM-509 yüksekliği NCL olgularında da bir biyobelirteç olabileceği vurgulanmak 
istenmiştir. Daha geniş serilerle yapılan çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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Anahtar kelimeler: Retinitis pigmentosa, serebral ve serebellar atrofi, Lyso-SM509, CLN3 
hastalığı 
Şekil-1: T1A aksiyel kesitinde ve T2A aksiyel ve sagital görüntülerde serebral ve serebellar 
atrofi 
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PS62 
Olgu Sunumu: PUS1 geninde mutasyonu olan iki kardeş 

Oya Kıreker Köylü1, Ahmet Cevdet Ceylan2,  Serpil Dinçer1, Zeynep Özbey1, Mehmet 
Gündüz1, Çiğdem Seher Kasapkara1 
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Hastalıkları Bilim Dalı,  Ankara 
2.Ankara Şehir Hastanesi, Tıbbi Genetik Bilim Dalı,  Ankara 

 
 
Özet 
 
MLASA1 (mitokondriyal miyopati, laktik asidoz ve sideroblastik anemi) PUS1 genindeki 
bialelik patojenik varyantların neden olduğu nadir bir hastalıktır. Otozomal resesif kalıtılır. 
MLASA, hem çekirdekte hem de mitokondride bulunan ve birkaç sitozolik ve mitokondriyal 
tRNA pozisyonunda üridini psödouridine dönüştüren ve her iki bölmede protein sentezinin 
etkinliğini artıran bir enzim olan psödouridilat sentaz 1'de(PUS1)missense mutasyonla 
ilişkilendirilmiştir. Yürümede zorlanma, anemi, kaşeksi nedeniyle uzun yıllar çocuk nöroloji 
ve hematoloji polikliniklerinde takip edilen ve her ikisi de benzer klinik bulgulara sahip; 
MLASA'dan etkilenen, 2.derece akraba ebeveynlerin çocukları olan 34 yaşındaki kız ve 24 
yaşındaki erkek iki kardeşi sunduk.  
 
Olgu-1 
 
34 yaşında kız hasta yürümede zorlanma şikayeti ile başvurdu. Özgeçmişinde; 20 yaşındaki 
annenin G4P4Y3 miadında NSVY ile 3500 gr doğmuştu. Biküspit aortik kapak nedeniyle 
opere olmuştu. Anne ve baba kuzendi. Bir kardeşi 6 aylıkken ishal ve anemi nedeniyle 
kaybedilmişti. Fizik muayenesinde; genel durumu iyi, koopere, kaşektik 
görünümdeydi.Gözlük kullanıyor, strabismus mevcut, göz dibi muayenesi normaldi. 
Sideroblastik anemi nedeniyle çocuk hematoloji polikliniğinde takipliydi. Aralıklı eritrosit 
transfüzyonu almıştı. Hemogramında;WBC:5080, HBG:9,1g/dL,HCT:%29, 
MCV:98,PLT:156000idi.Biyokimyada;CK:26U/L,AST:19U/L,ALT:26U/L,piruvat:1,04mg/dl
(0,3-1), kan gazında Lactat:6,88mmol/L idi. Bazal metabolik tetkikleri normaldi. Hastanın kas 
biyopsisinde; kas lifleri arasında çap farkı, bazı liflerde düzensiz boyanma,liflerin periferinde 
anormal mitokondriyal birikimle uyumlu  ‘ragged red fiber’ görülmüştü. 
  
Olgu-2 
 
24 yaşında erkek hasta yürümede zorlanma şikayeti ile başvurdu. Özgeçmişinde; 20 yaşındaki 
annenin G4P4Y3 miadında NSVY ile 3400 gr doğmuştu. Anne ve baba kuzendi. Bir kardeşi 6 
aylıken ishal ve anemi nedeniyle kaybedilmişti. Fizik muayenesinde; genel durumu iyi, 
koopere, kaşektik görünümdeydi. Yürümekte zorlanıyor, destekle kısa mesafe yürüyor, 
tekerlekli sandalye kullanıyordu.Gözlük kullanıyor, strabismusu var, göz dibi muayenesi 
normaldi. Sideroblastik anemi nedeniyle hematoloji polikliniğinde takipliydi. Hemogramında; 
WBC:7910, HBG:8,9g/dL, HCT:%30, MCV:101, PLT:251000 idi. Biyokimyada; CK:44U/L, 
AST:15U/L, ALT:29U/L, piruvat:0,65mg/dl(0,3-1), kan gazında Lactat:6,95mmol/L idi. 
Bazal metabolik tetkikleri normaldi. Anemi etyolojisi için yapılan kemik iliği biyopsisinde; 
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ring sideroblastlar görülmüş. Çocuk hematoloji kontrolünde aralıklı eritrosit tarnsfüzyonu 
almış.  
 
Her iki kardeşin de WES analizinde PUS1 geni c.302A>G(p.Gln301Arg) mutasyon 
bulunmaktaydı. Olgulara miyopati, laktik asidoz, sideroblastik anemi(MLASA) tanısı 
konuldu. Sonuç olarak; miyopati, kaşeksi ve  anemi tanılarıyla uzun yıllar takip edilen 
olguların etyolojisini araştırmak için erken dönemde çocuk metabolizma polikliniğinde 
değerlendirilmesi, tanı aşamasının daha hızlı sonuçlanıp erken dönemde tedavi başlanması 
için büyük önem kazanmaktadır. 
 
 
Anahtar kelimeler: Miyopati, anemi, MLASA, PUS1 geni 
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PS64 
Distoni Ayırıcı Tanısında Ultranadir Metabolik Hastalık: Pcdd Tanılı İki Kardeş 

Fehime Erdem1, Sanem Yılmaz2, Ebru Canda1, Merve Yoldaş Çelik1, Ayşe Yüksel Yanbolu1, 
Havva Yazıcı1, Ayça Aykut3, Asude Durmaz3, Sema Kalkan Uçar1, Mahmut Çoker1 
1.Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Metabolizma ve Beslenme Bilim Dalı 
2.Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nöroloji Bilim Dalı 
3.Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı 

 
Giriş ve Amaç 
 
Pterin-4-α-karboamilotransferaz enzim eksikliği (PCDD), tetrahidrobiopterin (BH4) 
metabolizma kusurudur. BH4’ün kullanıldıktan sonra oluşan pterin-4- α-karboamiloamin 
(PCD)’in, dihidrobiopterin (BH2)’ ye dönüşümünü sağlar. Enzim kusurunda non-enzimatik 
yolla oluşan primapterin artar. Nörolojik kazanımlarda kayıp veya geç kazanım, hipotoni, 
hipomagnezemi, diyabet gibi çok heterojen bulgularla seyreder. 
 
Olgu sunumu 
 
Yedi yaşında kız olgu; hareketlerde yavaşlık, denge kaybı ve konuşma bozukluğu nedeni ile 
başvurdu. 10 aylıkken yürümeye başladığı, sık düştüğü, 2 yaşında tek kelimeleri söylediği 
ancak konuşmanın halen aile bireyleri dışında anlaşılmadığı, 2 yıl önce jeneralize, tonik-
klonik nöbet geçirdiği bildirildi. Fizik bakıda vücut ağırlığı 15p, boy 75p, baş çevresi 25p, 
dişlerde ortodontik sorunlar, göğüs ön yüzde 3x5 cm kafeola lekesi, iğsi parmaklar görüldü. 
Nörolojik sistem değerlendirmesinde; hipomimi, bradikinezi, ataksi ve ekstremitelerde hafif 
distoni saptandı. Hipotonik olduğu gözlenen olgunun derin tendon refleksleri altta azalmış, 
üstte normal, kas gücü tüm ekstremitelerde 4/5 idi.Laboratuvar incelemelerinde kas enzimleri 
ve diğer biyokimyasal parametreler, kan açil karnitin ve amino asit profili, idrar organik asit 
analizi normal bulundu.  EEG, kranial MR ve MR spektroskopi, EMG, işitme testi, 
ekokardiyografide patoloji saptanmadı. İdrar ( biopterin, neopterin ) ve beyin-omurilik sıvı 
analizlerinde (folat, 5 OH indol asetik asit, biopterin ) pterin metabolizmasına yönelik ılımlı 
ve nonspesifik değişiklikler saptandı. Tüm ekzom analizinde PCBD1 geninde homozigot 
c.197G>T olası patojenik mutasyon bulundu. Olgunun distonisine yönelik α-metildopa, 
serebral folatın sekonder eksikliğine yönelik kalsiyum folinat, 5-hidroksitriptofan başlandı.   
Yapılan aile değerlendirmesinde anne ve babada heterozigot mutasyon saptandı. Benzer fizik 
ve nörolojik bulguları olan 4 yaşındaki kız kardeşte PCBD1 gen analizinde aynı homozigot 
mutasyon bulundu.  
 
Tartışma ve Sonuç: 
 
Klinik bulguların ağırlığı farklı ancak aynı gen mutasyonuna sahip iki kardeş, çok ender 
görülen BH4 metabolizma bozukluğuna bağlı PCDD eksikliği tanısı almıştır. Literatürde 
sınırlı sayıda olgu olması ve izleme yönelik farklı görüşlerin olması nedeniyle sunulmuştur. 
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Olgu Sunumu: D-Gliserik Asidüri tanısı alan iki kardeş 
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Özet 
 
D-gliserik asidüri, ilk kez 1974'te tanımlanan serin ve fruktoz metabolizmasının nadir bir 
kalıtımsal metabolik hastalığıdır. Otozomal resesif geçişlidir. Etkilenen bireylerin çoğu 
nörolojik semptomlarla başvurmuştur. D-gliserik asidürinin moleküler temeli net 
bilinmemektedir. Tartışılan olası nedenler, D-gliserat dehidrojenaz, triokinaz ve D-gliserat 
kinaz eksiklikleridir. Günümüze kadar tanımlanan olgularda D-gliserat kinazı kodlayan 
GLYCTK geninde patojenik mutasyonlara bağlı hastalık ortaya çıkığı bildirilmiştir.  
Burada davranış problemi ve öğrenme güçlüğü şikayetiyle başvuran ve her ikisi de benzer 
klinik bulgulara sahip 11 ve 8 yaşlarında D-gliserik asidüri tanısı alan iki kardeş sunulmuştur. 
 
Olgu-1 
 
8 yaş 8 aylık erkek hasta, davranış problemi ve öğrenme güçlüğü şikayeti ile başvurdu. 4 
yaşında davranış problemi, öğrenme güçlüğü ve konuşamama nedeniyle çocuk psikiyatride 
atipik otizm tanısıyla takibe alınmıştı. Özgeçmişinde; 34 yaşındaki annenin G4P4Y4 
miadında NSVY ile 3000 gr doğmuştu. Soygeçmişinde; anne ve baba kuzendi. Fizik 
muayenesinde; VA<3p, boy 3-10p, baş çevresi 11p idi. Hepatosplenomegalisi yok, turunkal 
ataksisi mevcuttu, bağımsız yürüyebiliyordu. Tetkiklerinde; göz dibi muayenesi normal, 
CK:125U/L, AST:24U/L, ALT:15U/L, piruvat:1,13mg/dl (0,3-1) idi. Bazal metabolik 
tetkikleri normaldi. İdrar mukopolisakkarit analizi normaldi. Kranial ve Diffüzyon MR ve 
ekokardiyografisi normaldi. Array genetik incelemesi normaldi. Olgudan WES analizinde D-
gliserik asidüri ile ilişkilendirilmiş GLYCTK(NM_001144951.2):c.647G>A(p.Arg.216Gln) 
homozigot mutasyon tespit edildi. 
 
Olgu-2 
 
11 yaş erkek hasta davranış problemi, öğrenme güçlüğü ve geç konuşma şikayeti ile 
başvurdu. Daha önce bu şikayetlerle çocuk psikiyatride atipik otizm tanısıyla takibe alınmıştı. 
Etyolojiye yönelik araştırılması için çocuk metabolizma polikliniğimize yönlendirilmişti. 
Özgeçmişinde; 34 yaşındaki annenin G4P4Y4 miadında NSVY ile 3300 gr doğmuştu. 
Soygeçmişinde; anne ve baba kuzendi. Fizik muayenesinde; kilo ve boy <3p, baş çevresi 8p 
idi. Genel durumu iyi, göz hareketleri doğal ve göz dibi muayenesi normaldi. 
Hepatosplenomegalisi yoktu ve bağımsız yürüyebiliyordu. Biyokimyasal parametrelerinde; 
CK:138U/L, AST:27U/L, ALT:20U/L, piruvat:0,33mg/dl (0,3-1) idi. Bazal metabolik 
tetkikleri normaldi. Ekokardiyografisi normaldi. Olgudan WES genetik testinde D-gliserik 
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asidüri ile ilişkilendirilmiş GLYCTK(NM_001144951.2):c.647G>A(p.Arg.216Gln) 
homozigot mutasyon tespit edildi. 
 
Olgulara dünyada çok nadir görülen D-gliserik asidüri tanısı konuldu (Tablo-1). Sonuç 
olarak; davranış problemi, öğrenme güçlüğü, konuşma bozukluğu şikayetleri olan; atipik 
otizm tanısıyla izlenen olguların etyolojisinde kalıtsal metabolik hastalıkların olasılığını 
unutmamak gerekmektedir. Klinik belirti olup da, metabolik tetkiklerin normal olduğu 
olgularda, genetik analizlerin önemi vurgulanmak istenmiştir. Ayırıcı tanıda nadir görülen D-
gliserik asidürinin de akla gelmesi gerekmektedir.  
 
Anahtar kelimeler: Atipik otizm, GLYCTK geni, D-gliserik asidüri 
 
Tablo-1: D-gliserik asidüri tanısı almış hastaların klinik verileri 
 

Hasta Başlangıç 
yaşı 

Cinsiye
t 

Mutasyon Psikomoto
r gerilik 

Nöbet Mikrosefal
i 

Brandt et al. yenidoğan E c.1448delT p.F483Sfs*2 Şiddetli Jeneralize - 
Wadman 
et.al. 

yenidoğan E N.A Orta - - 

Grandgeorg
e et al. 

yenidoğan E N.A Şiddetli Jeneralize - 

Duran et al. yenidoğan K N.A Şiddetli Fokal - 
Fontaine et 
al. 

İnfantil K N.A Şiddetli Jeneralize + 

Bonham et 
al. 

 E N.A - - + 

Bonham et 
al. 

 K N.A - - - 

Bonham et 
al. 

 K N.A - - - 

Bonham et 
al. 

 E N.A - Solunumla 
tetiklenen 

+ 

Topcu et al. İnfantil E N.A Şiddetli İnfantil 
spazm 

+ 

Sass et al. İnfantil K c.1478 T > G 
p.Phe493Cys 

Şiddetli Fokal,tonik
-klonik 

+ 

Sass et al. Yenidoğa
n 

E c.1558delC 
p.Leu520Cysfs*108 

- - - 

Insuga et al. İnfantil K N.A Şiddetli Jeneralize - 
Kalim et al. Juvenil E c.767C > G 

p.Pro256Arg 
Orta - - 

Kalim et al.  K c.767C > G 
p.Pro256Arg 

- - - 

Zehavi et al. infantil E c.455 T > C 
p.Leu152Pro 

Şiddetli Fokal + 
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Olgu-1  E c.647G>A(p.Arg.216Gl
n) 

Orta - - 

Olgu-2  E c.647G>A(p.Arg.216Gl
n) 

Orta - - 
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Özet 
 
Mitokondriyal kompleks II eksikliği, mitokondriyal hastalık tanılarının yaklaşık %2'sini 
oluşturan, nadir görülen metabolik hastalıktır. Literatürde rapor edilen klinik olarak 
etkilenmiş bireylerin büyük çoğunluğu SDHA genindeki genetik varyantları içerir ve klinik 
olarak subakut nekrotizan ensefalopati olarak tanımlanan Leigh sendromu fenotipi ile kendini 
gösterir. Daha az sıklıkla SDHB, SDHD ve SDHAF1 genlerini içeren patojenik varyantlar da 
bildirilmiştir. Diğer mitokondriyal solunum zinciri komplekslerinden farklı olarak kompleks 
II otozomal genler tarafından kodlanır. 
 
Olgu 1 
 
Yedi yaşında  erkek olgu, akrabalık olmayan Türk aileden, normal gebelik ve doğum öyküsü 
ile dördüncü  çocuk olarak doğmuştu. Bir yaş civarında viral hastalığı takiben ensefalopati ve 
gelişme geriliği ile başvurdu. MRI değişiklikleri klinik Leigh sendromu tanısını 
destekliyordu. Genetik analizde SDHA geninde bialelik c.1328 C>Q ve c.872 A>C varyant 
tanımlandı ve süksinat dehidrogenaz eksikliği tanısı konuldu. L-karnitin, riboflavin, tiamin, 
biotin ve ubikinon içeren mitokondriyal kokteyl tedavisi başlandı. Tedaviden sonra hafif 
klinik iyileşme gözlendi ancak halen yürüyemiyor ve konuşamıyor. 
 
Olgu 2  
 
Kas güçsüzlüğü, çabuk yorulma ve kardiyomiyopati ile başvuran 21 yaşında bir kız hastaydı. 
Aralarında akrabalık olan Türk ebeveynlerden üçüncü çocuk olarak doğmuştu. Dismorfik 
özellikleri yoktu. Metabolik tetkiklerinde;  plazma alanin: 1272 mikromol/L (200-579) ile 
laktat:  67,4 mg/dl (4,5-19.8)idi. Kardiyak değerlendirmesinde sol ventrikül hipertrofisi, aort 
yetersizliği, mitral kapak yetersizliği ve perikardiyal efüzyon saptandı. Mitokondriyal hastalık 
şüphesiyle ampirik tedavi için karnitin, koenzim, riboflavin ve tiamin başlandı. Klinik ekzom 
analizinde, SDHA geninin ekson 15'inde NM_004168.4:c.1945_1946del 
(p.Leu649GlufsTer4) ve SDHA geninin intron 14'ünde NM_004168.4:c.1909-12_1909-11del 
bileşik heterozigot mutasyon saptandı. ACMG sınıflamasına göre sırasıyla patojenik ve önemi 
bilinmeyen varyant (VUS) olarak yorumlansa da fenotipik özellikleri açıkladığı için 'hastalık 
yapıcı' olarak değerlendirildi. Aile taraması, bu değişikliklerin bileşik heterozigot olduğunu 
gösterdi. 
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Leigh sendromu, epileptik ensefalopati ve kardiyomiyopati gibi çok farklı klinikle 
gelebilmektedir. Viral hastalığı takiben ortaya çıkan vakalar; sadece mitokondriyal kompleks 
II eksikliğine özgü değil,   diğer birçok mitokondriyal hastalıkta ortaya çıkabilmektedir. 
Kompleks II eksikliğinin tedavisi yoktur ancak bildirilen bazı hastalarda riboflavin tedavisini 
takiben klinik iyileşme görülmüştür. Riboflavin yanısıra L-karnitin ve ubikinon da 
semptomların tedavisinde umut vaat etmektedir. 
 
Ataksi, zihinsel yetersizlik, gelişme geriliği ve kardiyomiyopati ile başvuran ve Kranial 
MR’da beyaz cevher hiperintensitesinin eşlik ettiği hastalarda mitokondriyal hastalık 
düşünülmeli ve ayırıcı tanılarda SDHA mutasyonlarını düşünmeye teşvik etmelidir. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Süksinat dehidrogenaz eksikliği; mitokondriyal hastalık 
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GİRİŞ 
 
 
Adenozin kinaz eksikliği çok nadir görülen bir adenozin ve metiyonin metabolizma 
bozukluğudur. İlk kez gelişim geriliği, karaciğer disfonksiyonu ve hipermetiyoninemisi olan 
iki kardeşte tanımlanmıştır. Makrosefali, frontal bossing; hipoglisemi atakları; epilepsi 
görülebilen diğer bulgulardır. Biz burada hipoglisemi ve karaciğer yetmezliğiyle başvuran ve 
adenozin kinaz eksikliği tanısı almış bir olgu sunacağız. 
 
 
OLGU 
 
 
2 yaşında kız hasta acil servisimize uyandırılamama şikayetiyle getirildi. Hipoketotik 
hipoglisemisi olan hastanın, hiperinsülinizmi ve adrenal yetmezliği yoktu. Fizik muayenede 
makrosefalisi ve frontal bossingi vardı. Yenidoğan döneminde hipoglisemi ve indirekt 
hiperbilirubinemi nedeniyle hastane yatışı ve infantil dönemde gelişim geriliği sebebiyle 
hastane başvurusu olduğu öğrenildi. Anne babası kuzen olan hastanın, bir erkek kardeşi 
karaciğer yetmezliği sebebiyle 12 günlükken kaybedildiği öğrenildi. Takibimize alınan hasta 
tekrar hipoglisemi sebebiyle başvurdu ve akut karaciğer yetmezliği gelişti (INR: 6.8; ALT: 
8185 U/L, AST: 7899 U/L). Karnitin/açilkarnitin profili normalken, idrar organik asit 
analizinde glutarik asit, dikarboksilik asitlerin atılımı vardı. Plazma aminoasitlerinde 
metiyonin seviyesinde artış vardı, bu artışın karaciğer yetmezliğine bağlı olduğu düşünüldü. 
Mevcut klinik ve biyokimyasal bulgularıyla multiple açil koA dehidrogenaz eksikliği 
(MADD) düşünüldü. Yağ ve protein kısıtlı diyet, L-carnitin, riboflavin ve koenzimQ10 
başlandı. Karaciğer yetmezliği düzelen hastanın tedavi altında tekrar hipoglisemisi görülmedi, 
ılımlı transaminaz yüksekliği ve koagülopatisi devam etti. Genetik analizle MADD tanısı 
dışlandı. Tüm ekzom dizileme planlandı. Hastanın yüksek protein tüketimi sonrası tekrar 
hipoglisemisi oldu. Tüm ekzom dizilemede ADK geninde c.1009A>T (p.Ile337Phe) 
homozigot mutasyon saptandığı öğrenildi. Adenozin kinaz eksikliği tanısı alan hastaya 
metiyonin kısıtlı diyet başlandı. Diyet altında tekrar bir hipoglisemi atağı görülmezken, 
karaciğer fonksiyon testlerinde zaman içinde düzelme görüldü. 3.5 yaşında baş düşme 
şeklinde atonik nöbeti oldu. Elektroensefalogramda generalize epileptojen potansiyeli vardı. 
Levetirasetam tedavisiyle tekrar nöbeti olmadı. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 
 
 
Adenozin kinaz, metiyonin döngüsünde adenozinin, adenozin monofosfata dönüşümünü 
sağlayan enzimdir. Biriken adenozin, metiyonin döngüsünü bozar. S-adenozilmetiyonin ve s-
adenozilhomosistein yüksekken, metiyonin yüksekliği her zaman görülmeyebilir. Bu iki 
biyokimyasal markerın rutin olarak ölçülememesi, bizim olgumuzda da olduğu gibi, 
metiyoninin belirgin yüksek olmadığı durumlarda tanıyı zorlaştırmaktadır. Gelişim geriliği, 
dismorfik bulguları, hipoglisemi atakları, karaciğer disfonksiyonu ve epilepsisi olan olgularda 
akla gelmesi önemlidir. Metiyonin kısıtlı diyetle hipoglisemi atakları engellenebilirken, 
karaciğer disfonksiyonu da düzelebilir. Ayrıca bizim olgumuzda da olduğu gibi kimi 
olgularda, nörolojik olarak iyileşme de görülebilir. 
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ÖZET 
 

Konjenital glikozilasyon bozuklukları (CDG), glikan sentezi veya modifikasyon yolları 
boyunca çeşitli basamaklardaki bozukluktan kaynaklanan yüzden fazla hastalıktan oluşan 
klinik olarak heterojen bir grup genetik metabolik hastalıktır. Bu monogenik hastalıkların 
çoğu otozomal resesif ancak otozomal dominant ve X'e bağlı formlar da tanımlanmıştır. 
Daha önce CDG tip Ia olarak bilinen, N-glikozilasyon kusuru fosfomannomutaz 2-CDG  
(PMM2-CDG) en yaygın CDG'dir. Bebeklik ve çocukluk döneminde multisistemik  nörolojik 
hastalık ve gelişme geriliği, erişkinlikte zihinsel yetersizlik ile karakterizedir. PMM2-CDG, 
tipik olarak,  şaşılık ve anormal göz hareketleri, serebellar hipoplazi, hipotoni, psikomotor 
gerilik, ataksi, hiporefleksi gibi nörolojik anormallikler ile kendini gösterir.  
 

Olgu 1  
 

Yedi aylık kız hasta, başını tutamama ve ara ara kusma şikayeti ile başvurdu. Anne baba 
arasında akrabalık olmayan hasta ilk yaşayan olarak term, C/S, 2900 gr doğmuştu. Solunum 
sıkıntısı nedeni ile  3 gün  küvöz bakımı alan hasta  işitme testini geçememişti. Fizik 
muayenede, VA:3790 gr <3p, Boy:55 cm <3 p BÇ :42<3 p   strabismus mevcut, baş 
traksiyonda geri kalıyordu. İnverted nipple ve  gluteal bölgede anormal yağ dağılımı 
mevcuttu. Kranial MR da yaygın serebellar atrofi olan hastanın bazal metabolik tetkikleri 
nonspesifikti. İşitme kaybı, strabismus, inverted nipple, gluteal bölgede anormal yağ dağılımı, 
kardiyak septal hipertrofi, nöromotor gelişme geriliği gibi multisistemik tutulumu olması 
nedeni ile TIEF çalışıldı ve CGD tip 1 patern ile uyumlu geldi. Genetik analizinde geninde 
PMM2 NM_0003032 c.385G>A,  c.422G>A bileşik heterozigot  mutasyon saptandı.  
 

Olgu 2 
 

Dokuz aylık erkek hasta ise; anne baba arasında akrabalık mevcut olup, term, C/S,  3640 gr. 
ağırlığında doğmuştu. Doğum sonrası 12 gün hipoksi nedeni ile küvöz bakımı almıştı. Nöbet 
geçirme ve perikardiyal efüzyon nedeni ile hastane yatışında fizik muayede, hipotonik, göz 
teması yok, gluteal bölgede anormal yağ dağılımı  mevcuttu. Hastada hiperinsülinizm, Protein 
C, S düşüklüğü saptandı. Kranial MR da, intrakranial venöz trombozu mevcuttu. Bazal 
metabolik tetkleri nonspesifik olan hastanın gönderilen TIEF, Tip 1 patern ile uyumlu 
saptanmış olup genetik analizde PMM2 geninde ekzon 5 c.349G>T homozigot mutasyon 
saptandı. 
 

Sonuç olarak; nöromotor gelişme geriliği ile başvuran olgularda; beraberinde hipotoni, 
inverted nipple, kardiyak problemler, tromboz öyküsü, işitme kaybı olması durumunda ayırıcı 
tanıda CDG düşünülmesi gerektiği vurgulanmaktadır. 
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ANAHTAR KELİMELER: Konjenital glikozilasyon defekti; PMM2-CDG 
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PS70 
Psikiyatrik semptomlarla başvuran hastada nadir bir porfiri nedeni: Herediter Koproporfiri 

Burcu Civelek Ürey1, Ahmet Cevdet Ceylan2, Işık Batuhan Çakmak3, Şahin Gürkan3, Mert 
Şenel3, Şükrü Alperen Korkmaz3, Bengisu Çatlı3, Erol Göka3, Çiğdem Seher Kasapkara 1 
1.Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalı, Çocuk Metabolizma 
Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye 
2.Ankara Şehir Hastanesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye 
3.Ankara Şehir Hastanesi,  Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye 

 
ÖZET 
 

Porfiriler, hem biyosentez yolundaki spesifik enzimlerin bozukluğundan kaynaklanan 
metabolik hastalıklardır. Başlıca klinik özelliklerine ve biriken ara maddelerinin yerine bağlı 
olarak akut hepatik porfiriler ve eritropoetik porfiriler olarak sınıflandırılmaktadırlar. 
Akut hepatik porfiriler; Akut İntermitan Porfiri (AIP) (en sık görülen), Herediter 
Koproporfiri, Varigate Porfiri ve ALA dehidrataz porfiri olarak tanımlanmıştır. Herediter 
koproporfiri,  CPOX genindeki (kromozom 3q12; OMIM 612732, gen ID 1371) mutasyon 
sonucu, hem sentez basamağında 6.enzim koproporfirinojen oksidaz (CPOX, EC1.3.3.3) 
aktivitesinin eksikliği sonucu görülmektedir. Düşük penetrasyonlu, otozomal dominant 
geçişli, koproporfirinin aşırı üretimi ve atılımı ile karakterize,  akut hepatik bir porfiridir. 
Akut ataklar abdominal, kardiyovasküler, nörolojik ve psikiyatrik semptomlarla birlikte akut 
polisemptomatik sendromla karakterizedir; hastaların yaklaşık %20'sinde fotosensitivite 
görülmektedir. 
 

Cezaevinde 3 aydır tutuklu olan 18 yaşında erkek hasta, kaldığı odada öfke nöbetleri ve 
kendisine büyü yapıldığı düşünceleri olması üzerine Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri 
Hastanesi’ne (YGAP)  psikoz ön tanısı ile sevk edilmişti.  Anne ve baba arasında akrabalık 
vardı. Alkol ve madde (pregabalin, metamfetamin?) kullanım öyküsü olan hasta, AMATEM 
‘de tedavi edilmiş ancak tedaviye devam etmemişti. Psikoz ön tanısı ile haloperidol, 
biperiden, lorezepam ve duygu durum düzenleyici olarak valproik asit başlanmıştı. Takibinde, 
karın ağrıları, hiponatremisi, ortostatik hipotansiyon, taşikardi ve bilinç bulanıklığı gelişmiş, 
kranial görüntülemesi ve lumbar ponksiyonu normal olarak değerlendirilmişti. İdrar 
uyuşturucu negatif olan hastanın metabolizma konsültasyonunda bazal metabolik testleri 
normaldi. Öyküsünde; Tekrarlayan karın ağrıları, fotosensivitesi, psikotik atakları olması 
kabızlık, hiponatremi, otonom disfonksiyon gelişmesi, ensefalopati tablosu görülmesi nedeni 
ile gönderilen idrar porfirin analizinde; İdrar Porfobilinojen 0,53 mg/L (N:0-2), İdrar 
Üroporfirin: 1429 µg/L(N:0-36), Koproporfirin I: 565. 6 µg/L (0-30), Koproporfirin III: 1772 
µg/L (0-36), İdrar ALA: 9,39 mg/L(N:0-4.5) saptandı.  Klinik ve laboratuvar bulgularının 
Herediter Koproporfiriyi desteklediği düşünülerek; gönderilen CPOX gen analizinde c.734 
C>T patolojik heterozigot varyant saptandı. Karbonhidrattan zengin diyet, bol hidrasyon ve 
ilaç revizyonu ile hastanın kliniğinde düzelme gözlendi. Takibinde; genel durumu iyi, bilinçli 
ve mantıklı konuşmaya başlamıştı. Ailesinde de abisinin ve dedesinin de agresif tavırlı 
olduğunu anlattı. Aile taraması için ailesi çağırıldı. 
 

Porfiriler nadir görülen metabolik bozukluklardır. Klinik özellikleri hakkında farkındalık 
eksikliği, birçok hasta için tanı ve tedavide gecikmelere neden olmaktadır. Teşhis ve 
tedavisindeki gecikmeler, hastalar için ciddi, ilerleyici morbidite ve psikolojik sorunlara 
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neden olabilmektedir. Klinisyenlerin; açıklanamayan gastrointestinal, nöropsikiyatrik 
semptomlar ve fotosensivite varlığında porfirileri akılda tutmaları gerekmektedir. 
 

ANAHTAR KELİMELER: Akut Hepatik Porfiriler, Herediter Koproporfiri 
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PS72 
Mitokondriyal Piruvat Taşıyıcı Eksikliği: Olgu sunumu 

Sevil Dorum1, Ali Topak1 
1.SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 
Giriş ve Amaç 
 
Piruvat glikolizin son ürünü olup mitokondriyal adenozin trifosfat sentezini sağlayan önemli 
bir biyokimyasal moleküldür. Mitokondriyal piruvat taşıyıcısı (MPC), piruvatın sitozolden 
organele taşınmasında hayati bir rol oynar. MPC eksikliği (OMIM#614741), gelişimsel 
gecikme, mikrosefali, büyüme geriliği ve artmış serum laktat ve piruvatı içeren, nadir görülen 
otozomal resesif bir hastalıktır. Şimdiye kadar 10 hastada tanımlanmıştır.  
 
Olgu Sunumu 
 
Üç yaş erkek hasta, yürüme ve konuşma geriliği nedeniyle başvurdu. Hastanın 24 yaş annenin 
ilk gebeliğinden ikiz eşi olarak 2300 gr olarak doğduğu, doğum sonrası sıkıntısının olmadığı, 
6 aylıkken başını tutmasının, 1 yaşında iken oturmasının ve 2.5 yaşında yürümesinin olduğu, 
1-2 tekli kelimeler ile konuştuğu öğrenilmişti. Anne baba arasında 1. dereceden kuzen 
akrabalığı mevcuttu ve hastanın ikiz eşi erkek sağlıklıydı. Fizik muayenesinde vücut 
ağırlığı:11 kg (3-10p), boy: 88 cm (10-25p) ve baş çevresi: 46.7 cm (<3p) idi. Yüz 
görünümünde dismorfi (uzun filtrum ve epikantus) mevcuttu. Diğer sistem muayeneleri 
normaldi. Biyokimyasal testlerinde laktik asit 56 mg/dl (N: 1-2), piruvik asit: 3 mg/dl (N: 0.3-
1), laktat/piruvat: 18.6 normal olarak saptandı. TANDEM asil karnitin profili normal, kan 
aminoasit kromatografisinde hafif alanin yüksekliği, idrar organik asitlerinde yoğun laktat ve 
piruvat atılımı izlendi. Hastanın beyin MR ve MR spektroskopisi normal olarak sonuçlandı. 
Whole Exome Sequencing-WES analizinde MPC1 geninde daha once tanımlanmamış 
c.273C>G varyantı homozigot saptandı ve Mitokondriyal Piruvat Taşıyıcı Eksikliği tanısı 
konuldu. Anne ve babada sanger sekanslama ile tanı doğrulandı.  
 
Tartışma ve Sonuç 
 
Mitokondriyal Piruvat Taşıyıcı Eksikliği literatürde az sayıda hastada tanımlanmış olup, 
olgumuz ile klinik tecrübemizi paylaşmak istedik. 
 
Kaynakça:  
 
1. Bricker, D. K., Taylor, E. B., Schell, J. C., Orsak, T., Boutron, A., Chen, Y. C., ... & Rutter, 
J. (2012). A mitochondrial pyruvate carrier required for pyruvate uptake in yeast, Drosophila, 
and humans. Science, 337(6090), 96-100. 
 
2. Jiang, H., Alahmad, A., Fu, S., Fu, X., Liu, Z., Han, X., ... & Fang, F. (2021). Identification 
and characterization of novel MPC1 gene variants causing mitochondrial pyruvate carrier 
deficiency. Journal of Inherited Metabolic Disease. 
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PS73 
Msud Tanısı İle Takip Edilen Hastaların Demografik Ve Klinik Özellikleri 

Bahar Kulu¹, Zümrüt Arslan Gülten¹, Nuriye Ece Mintaş¹, Pelin Teke Kısa², Esra Er², Nur 
Arslan¹ 
1.Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, İzmir 
2.Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH, Çocuk Metabolizma Kliniği, İzmir 

 
 
 
Giriş 
 
Akçaağaç şurubu kokulu idrar hastalığı (MSUD), valin, lösin ve izolösinin katabolik 
yolağında yer alan dallı zincirli alfa ketoasit dehidrogenaz enzim eksikliğinden kaynaklanan 
ve beş farklı klinik fenotipi bulunan bir metabolik hastalıktır. Bu çalışmanın amacı, MSUD 
tanısı ile izlenen 11 hastanın başvuru ve izlem sürecinin değerlendirilmesidir.  
 
 
Yöntem 
 
Olguların dosyalarından başvuru yakınmaları, demografik, klinik ve laboratuvar verileri ve 
tedavileri kayıt edildi. 
 
 
Bulgular 
 
Hastaların 3’ü (%27.2) kız idi. 10 hastanın (%90.9) anne-babası arasında akrabalık, 5 hastanın 
(%45.5) ölüm sebebi belli olmayan kardeş ölüm öyküsü mevcuttu. 10 hasta dekompansasyon 
bulguları (beslenememe, kusma, uykuya eğilim, nöbet geçirme) ile başvurmuş ve 6’sına 
MSUD tanısı konulmadan önce sepsis öntanısı ile antibiyotik tedavisi verilmişti. 7 hasta 
yenidoğan döneminde, 2 hasta ilk 3 ayda, 1 hasta (mental retardasyon) 18 aylıkken ve 1 hasta 
da (beslenememe, kusma, yürüme ve konuşma bozukluğu ve mental retardasyon) 30 aylıkken 
tanı almıştı. Tüm hastaların tanı anında lösin, valin ve izolösin değeri yüksekti (sırasıyla, 
ortanca [min-maks]; 1500 [1089-5950], 594 [347-950] ve 344 [206-795] µmol/L). 4 hastada 
alloizolösin yüksekliği de mevcuttu. Başlangıçta 10 hasta hiperamonemi veya asidoz ile 
gelmişti ve iki hastaya yenidoğan döneminde diyaliz tedavisi uygulanmıştı. Dört hastanın 
izlem sürecinde gelişen metabolik dekompansasyon atağı da diyaliz uygulaması ile tedavi 
edildi. 10 hastada santral sinir sistemi görüntülemelerinde, beyin ödemi, miyelinizasyonda 
gecikme, bazal ganglion tutulumu ve periventriküler bayaz maddede hiperintensite bulguları 
saptandı. Tüm hastalara valin, lösin ve izolösinden kısıtlı diyet tedavisi ile tiamin verildi. Son 
vizitlerindeki ağırlık ve boy persentilleri, sırasıyla, 10.0 [1.0-50.0] ve 68.0 [2.0-93.0] idi. 
Hastaların son plazma lösin değerleri 337 µmol/L [105-1490] olarak saptandı. Önerilen 
protein formulalarını uzun dönem tüketememesi nedeni ile bir hastada izlem sırasında 
kwashiorkor tablosu ve akrodermatitis enteropatika benzeri cilt bulguları açığa çıktı. Hasta 
yatırılarak tedavi edildi. Hastaların son vizitteki yaşları ortanca 5 yaş [3 ay-22 yaş] idi. Klinik 
izlemde 7 hastada nöromotor gelişim geriliği gözlendi ve bu hastalardan 2 tanesi bir 
dekompansayon atağı sırasında eksitus oldu.  
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Sonuç 
 
MSUD hastaları çoğunlukla yenidoğan döneminde dekompansasyon bulguları ile 
başvurmaktadır. Plazma aminoasit yüksekliği dışında hastalığın rutin bir belirteci 
olmadığından, ensefalopati ile başvuran hastalarda erken dönemde akla gelmeli ve plazma 
aminoasit düzeyleri gönderilmelidir. 
 
 
Anahtar kelimeler: Akçaağaç şurubu idrarı hastalığı; dekompansasyon; lösin 
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Nadir Bir Makrotrombositopeni Nedeni: Sitosterolemi 

Emel Yilmaz Gümüş1, Ömer Doğru2, Hamza Polat3, Şenol Demir3, Emine Genç1, 
Burcu Öztürk Hişmi1 
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3.Marmara Üniversitesi, Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı 

 
 
GİRİŞ ve AMAÇ 
 
Sitosterolemi (OMIM # 210250 ve #618666), bitki sterollerinin ve kolesterolün barsaktan 
emiliminin arttığı ve safrayla atılımının azaldığı otozomal resesif geçişli bir lipid metabolizma 
bozukluğudur. ABCG5 ve ABCG8 genlerinde bilallelik patojenik mutasyona bağlı gelişir. 
Sitosterol, kampesterol, stigmasterol gibi sterollerin konsantrasyonları artar. Steroller 
aterosklerotik plak oluşumuna sebep olur, bireylerde koroner kalp hastalıkları görülebilir. 
Artmış LDL düzeyi ve ksantomlar görülebilir. Splenomegali, hemoliz, trombosit 
anormallikleri görülebilen diğer klinik bulgulardır. Artmış steroller eritrosit ve trombosit 
membran bütünlüğünü bozar. Tedavide amaç serum sterollerini ve LDL seviyesini 
düşürmektir. Bitki sterollerinden ve kolesterolden zengin gıdalardan kaçınmak ilk tedavi 
seçeneğidir. Diyet ile tedavi edilemeyen olgularda ezetimib ve safra bağlayan reçineler 
kullanılabilir. Biz burada izole hematolojik bulgu ile karşımıza çıkan bir sitosterolemi tip 1 
olgusu sunacağız.  
 
GEREÇ ve YÖNTEM 
 
Sitosterolemi tip 1 tanısı almış olgu incelenmiş, tedavi deneyimi paylaşılmıştır. 
 
 
BULGULAR 
 
8 yaşında daha önce bilinen bir hastalığı olmayan kız hasta, karın ağrısı şikayeti ile çocuk 
doktoruna başvurmuş̧. Yapılan tetkiklerinde tam kan sayımında trombositopenisinin olması 
üzerine hastanemize yönlendirilmiş. Fizik muayenesinde patolojik bulgusu yoktu. Tam kan 
sayımında trombosit:90.000/μL(150.000-450.000), MPV:17 fL(7.4-11.0) saptandı. Batın 
ultasonografisinde hafif hepatosplenomegalisi vardı. Kolesterol ve trigliserid düzeyleri 
normal aralıktaydı. Makrotrombositopeni açısından yapılan klinik ekzom dizilemede ABCG8 
geninde c.1715T>C (p.Leu572Pro) homozigot mutasyon saptandı. Serum sterollerinden, 
sitosterol ≥ 100 mg/L (N:<15mg/L), kampesterol:66.3 mg/L (N:<8mg/L) saptandı. Hastaya 
sitosterolemi tip 1 tanısı kondu. Bitki sterollerinden ve kolesterolden fakir diyet başlandı. 
Diyetle trombosit sayı ve morfolojisinde değişiklik olmayan hastaya ezetimib başlandı. 
Tedavinin 2. haftasında trombosit:132.000/μL(150.000-450.000) saptandı. 
 
TARTIŞMA VE SONUÇ 
 



 
 

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi / 28 Mayıs - 01 Haziran 2022 
296 

 

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi / 28 Mayıs - 01 Haziran 2022 
296 

 
 
 

Serum sterolleri, ülkemizde çalışılamadığı için rutin biyokimyasal tetkikler ile sitosterolemi 
tanısı koymak zordur. Bizim olgumuzda da olduğu gibi açıklanamayan makrotrombositopeni 
ve/veya hemolizde akla gelmelidir. Düşünüldüğü takdirde, tanı için serum sterolleri ölçülmeli 
ya da genetik inceleme planlanmalıdır.  
 
 
 
ANAHTAR KELİMELER: steroller; makrotrombositopeni; hemoliz; koroner kalp hastalığı. 
 
 
KEY WORDS: sterols; macrothrombocytopenia; haemolysis; coronary heart disease. 
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Özet 
 
Fanconi-Bickel sendromu (FBS), glukoz tansporter 2 (GLUT2) taşıyıcı kusuruna bağlı bir 
karbonhidrat metabolizması bozukluğu olarak ilk olarak 1949'da Fanconi ve Bickel tarafından 
tanımlanmıştır. FBS, hastalarda fenotipik değişkenlik gösterir ve otozomal resesif olarak 
kalıtılır. GLUT2 esas olarak hepatositlerde, enterositlerde, böbrekteki proksimal tübüllerde, 
pankreatik β-hücrelerinde, nöronal hücrelerde ve astrositlerde eksprese edilir. FBS, karaciğer 
ve böbreklerde anormal glikojen birikiminden kaynaklanır, bu da glikoz ve galaktoz 
kullanımının bozulmasına ve proksimal renal tübüler disfonksiyona neden olur. FBS 
hastalarındaki klinik özellikler arasında boy kısalığı, raşitizm, gelişme geriliği, hepatomegali, 
poliüri, proksimal renal tübüler disfonksiyon ve osteoporoz bulunur. Biyokimyasal olarak, 
açlık hipoglisemisi, tokluk hiperglisemisi, glukoz intoleransı, karaciğer fonksiyon 
testlerinde(KCFT) anormallik ve metabolik asidoz mevcuttu. Burada hafif nöromotor gelişim 
geriliği ile gelen açlık hipoglisemisi, hepatomegali ve renal tutulumu ile takip edilip Fanconi 
– Bickel sendromu tanısı alan bir olgu sunulacaktır. 
 
 
Olgu 
 
9 aylık kız hasta, ayaklarının üzerine basamama ve desteksiz oturamama nedeni ile çocuk 
nörolojide takipli iken tarafımıza yönlendirildi. 25 yaşındaki annenin 2. gebeliğinden 2. canlı 
doğan olarak 38 hafta, 3250 gram, C/S ile doğmuştu. Akrabalık mevcuttu (Hala dayı 
çocukları). Fizik muayenesinde; belirgin dismorfisi yoktu, karaciğer kot altı ele geliyordu. 
Büyüme geriliği vardı (VA: 6.5 kg <3p, BOY: 63 cm <3p, BÇ: 42.5 cm 3-10p). Bakılan 
biyokimyasal testlerinde; Glukoz: 50 mg/dL, AST 108 U/L (0 – 73), ALT 68 U/L (0 – 41), 
kan gazında metabolik asidozu (ph:7.32 HCO3: 13.8 BE: -10 Lactate: 4.03) vardı. Bazal 
metabolik tetkikleri nonspesifikti. Göz ve kardiak muayene normaldi. Abdomen 
ultrasonografi (USG)’de hepatomegali ve hepatosteatozu vardı ve bilateral böbreklerin 
parankim ekosu grade 0-1 artmıştı. Takiplerinde hepatomegalisi artan KCFT de yükselme 
(AST: 250 U/L ALT: 112 U/L) başlayan hastanın yapılan WES analizi 
SLC2A2(NM_000340.2)geni c.682C>T(p.Arg.228*) homozigot GDH Tip 11 Fanconi bickel 
sendromu ile uyumlu olarak geldi. Hastaya laktozsuz diet (LF mama) başlandı ve çocuk 
nefroloji tarafından önceden başlanan Na bikarbonat desteği devam etti. Takiplerinde KCFT 
(AST 70 U/L, ALT 60 U/L) değerleri geriledi. Desteksiz oturmaya ve emeklemeye başladı. 
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Sonuç olarak; Özellikle boy kısalığı, gelişme geriliği, karaciğer ve böbrek tutulumu olup, 
disglisemi ile gelen hastalarda Fanconi – Bickel sendromunu akılda tutmak çok önemlidir. 
Ayrıca biyobelirteçlerin metabolik hastalıklarda taramada kullanılabileceği, ancak kesin tanı 
için genetik analizin önemini bir kez daha göstermiş olduk. 
 
 
Anahtar Kelimeler; Disglisemi, hepatomegali, hepatosteatoz, renal tutulum, Fanconi – 
Bickel sendromu 
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PS78 
Hiperekpleksia tanısı alan bir olgu sunumu 

1Burak Yürek, 2Nesrin Ceylan 3Esra Kılıç, 1Berrak Bilginer Gürbüz, 1Ayşenur Engin Erdal, 
1Oya Kıreker Köylü, 1Çiğdem Seher Kasapkara,  
1.Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Metabolizma 
Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara 
2.Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nöroloji Bilim Dalı, 
Ankara 
3.Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Genetik Bilim Dalı, 
Ankara 

 
Özet 
 
Hiperekpleksia, işitsel, dokunsal veya görsel ani dış uyaranlara karşı belirgin irkilme yanıtı ve 
hipertoni ile karakterize ender görülen epileptik olmayan paroksismal bir bozukluktur. Santral 
sinir sisteminin major inhibitor nörotransmitterlerinden biri olan glisinin özellikle beyin 
sapında inhibitor etkisini gösterememesinden dolayı olmaktadır. Hiperekpleksia kalıtsal ya da 
sporadik olarak görülebilmektedir. Hiperekpleksia insanlarda bir nörotransmitter geninde 
mutasyon gösterilmiş ilk hastalıktır ve otozomal dominant yada resesif geçişlidir. Taktil, 
işitsel veya görsel uyaranlara karşı artmış irkilme yanıtı hiperekpleksianın en önemli klinik 
özelliğidir. Yaşa göre değişen farklı klinik tablolar ender görülen bir hastalık olan 
hiperekpleksia’nın tanınmasını da zorlaştırmaktadır. Hiperekpleksia’da nöromotor gelişimin 
normal ya da normale yakın olması ve hipertonisitenin uykuda gerilemesi ayırıcı tanıda yol 
gösterici olmaktadır. Burada hipertonisite, aşırı irkilme ve abartılı yenidoğan refleksi ile 
başvurup hiperekpleksia tanısı alan bir olgu sunulmuştur. 
 
Olgu 
 
 17 günlük erkek hasta, ekstremitelerde hipertonisite, yenidoğan reflekslerinin abartılı olması 
nedeniyle tarafımıza danışıldı. Annesi özellikle sesler ile birlikte çok fazla irkildiğini ifade 
ediyordu. 30 yaşındaki annenin 3. gebeliğinden 2. canlı doğan 39 hafta 3560 gram doğmuştu. 
Akrabalık mevcuttu. Fizik muayenede, huzursuz, ajite, ekstremitelerde tonus artışı mevcuttu, 
başını geriye atıyordu ve moro refleksi canlıydı. Vücut ağırlığı 4280 gr (50p), Boy 53 cm 
(40p) baş çevresi: 37.5 cm ( 45p) idi. Bakılan biyokimyasal tetkikleri, hemogram, kan gazı, 
amonyak normal geldi. Transfontanel ve abdomen ultrasonografi normal idi. Bazal metabolik 
tetkikleri normaldi. Aynı zamanda çocuk nöroloji ile birlikte takip edilen hastadan klinik ve 
öykü göz önüne alınarak hiperekpleksia gen analizi de gönderildi. GLRA1 geninde 1-7. 
ekzonları kapsayan homozigot delesyon saptandı. Hastaya klonazepam ve fenobarbital 
tedavisi başlandı. 3 aylık kontrollerinde algısı iyi, sosyal gülümsemesi var, başını dik 
tutabiliyordu. 
 
Sonuç olarak; Neonatal hiperekpleksia ender olarak görülmesine karşın, tanı ve tedavisinde 
gecikme hastalığın ölümcül seyretmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle konvülsiyon 
açısından değerlendirilen her yenidoğan bebekte EEG bulguları görülmesine rağmen ayırıcı 
tanıda hiperekpleksia akılda tutulmalıdır. 
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Anahtar kelimeler; Ani irkilme, hipertoni, GLRA1 gen, hiperekpleksia 
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PS79 
Molibden kofaktör eksikliği tanısı alan olgu sunumu 

1Burak Yürek, 2Hamit Özyürek, 2Nesrin Ceylan, 3Esra Kılıç, 4Abdullah Kurt, Burcu Civelek 
Ürey, 1Mehmet Gündüz, 1Çiğdem Seher Kasapkara 
1.Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Metabolizma 
Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara 
2.Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nöroloji Bilim Dalı, 
Ankara 
3.Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Genetik Bilim Dalı, 
Ankara 
4.Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, 
Ankara 

 
 
Özet 
 
Molibden kofaktör, düşük molekül ağırlıklı bir grup olup, insanlarda bulunan sülfit oksidaz, 
ksantin dehidrogenaz-oksidaz ve aldehit oksidaz enzimlerinin fonksiyonu için gereklidir. 
Bunlardan, sülfit oksidaz klinik olarak önemli olanıdır. Molibden kofaktör eksikliğine 
MOCS1, MOCS2 veya GPHN genindeki mutasyonlar neden olur. Otozomal resesif olarak 
kalıtılır. Bozukuğun tip A, B ve C olarak üç tipi vardır. Molibden kofaktör eksikliği 100.000 
ile 200.000 yenidoğanda 1 görüldüğü tahmin edilmektedir. Literatürde 100'den fazla vaka 
bildirilmiş olmasına rağmen teşhisinin zor olması nedeniyle etkilenen bireylerin sayısı daha 
fazla olabilir. Yenidoğanda hipo-hipertoni, konvülziyonlar, miyoklonik sıçramalar, 
mikrosefali, dismorfi ve metabolik asidoz görülebilir. Lens dislokasyonu hayatın ilk 
aylarından itibaren saptanır. Serum ve idrar ürik asit düzeyleri düşüktür. Tanı; biyokimyasal 
ve genetik incelemelerle konulur. Molibden kofaktör eksikliği ve izole sülfit oksidaz 
eksikliği, etkili bir tedavinin bulunmadığı ciddi ve genellikle ölümcül hastalıklardır. 
Burada mikrosefali, dismorfik görünüm, dirençli nöbet, ürik asit ve homosistein düşüklüğü ile 
başvuran ve MOCS2 tanısı konulan 4 günlük erkek hasta sunulmuştur. 
 
Olgu 
 
4 günlük erkek hasta hipoglisemi, intrakranial kanama, metabolik asidoz ve dirençli nöbet 
nedeniyle çocuk metabolizma kliniğimize konsülte edildi. 25 yaşındaki annenin 2. 
gebeliğinden 1. canlı doğan olarak 34 hafta normal yolla 2160 gr doğmuştu. Anne ve baba 
arasında akrabalık mevcuttu. Fizik muayenede; genel durumu kötü, entübe, mikrosefalik, 
dismorfik görünümde ve mikroretrognatisi mevcuttu. Göz muayenesi normaldi. Kranial MR 
görüntülemede; ventrikülomegali ve ensefalomalazik yaygın değişiklikler (PVL ile uyumlu) 
mevcuttu. EEG; paroksismal bozukluklarla uyumluydu. Biyokimyasal parametrelerinde; 
glukoz:70mg/dl, üre:15mg/dl, kreatinin:0,22mg/dl, ürikasit:0,1mg/dl(1,4-4,1), AST:14U/L, 
ALT:34U/L, homosistein:1,48 idi. Bazal metabolik tetkikleri normaldi. Antiepileptik tedavi 
olarak; luminaletten ve levatiresetam alıyordu. Pridoksin bağımlı nöbet ön tanısı ile pridoksin 
başlanmıştı. Mikrosefali, dismorfik görünüm, dirençli nöbet, ürik asit ve homosistein 
düşüklüğü olması nedeniyle molibden kofaktör eksikliği düşünülerek MOCS genetik analizi 
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gönderildi ve MOCS 2 geni ekzon5 c.346_349delGTCA rs398122798 homozigot mutasyon 
saptanan hasta molibden kofaktör eksikliği Tip A tanısı aldı.  
 
 
Sonuç olarak; Akraba evliliğinin yaygın olduğu ülkemizde dirençli nöbet öyküsü olan bir 
yenidoğanın fizik muayenesinde mikrosefali, kranyal görüntülemede periventriküler 
ensefalomalazik alanlar, laboratuvar tetkiklerinde de ürik asit düşüklüğü saptanır ise molibden 
kofaktör eksikliğinin akla gelmesi gerekmektedir. 
 
Anahtar kelimeler: mikrosefali, nöbet, hipoürisemi, MOCS 2 
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PS80 
PDHX mutasyonu ve PDP1 mutasyonu ile piruvat dehidrojenaz kompleksi eksikliği tanısı 

alan 2 ayrı olgu 
Burcu Civelek Ürey1, Vehap Topçu 2, Ahmet Cevdet Ceylan2, Deniz Yılmaz 3 Ayşegül Neşe 
Çıtak Kurt3, Mehmet Gündüz1, Aynur Küçükçongar Yavaş 1, Burak Yürek 1, Çiğdem Seher 
Kasapkara 1 
1.Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalı, Çocuk Metabolizma 
Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye 
2.Ankara Şehir Hastanesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, , Ankara, Türkiye 
3.Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nöroloji Kliniği, 
Ankara, Türkiye 

 
ÖZET 
 
Piruvat dehidrojenaz kompleksi eksikliği(PDHc), yaygın olarak laktik asidoz, ilerleyici 
nörolojik bulgular ve nöromüsküler dejenerasyon ile ilişkili genetik bir mitokondriyal 
hastalıktır. Piruvat dehidrogenaz kompleksi(PDC), dört çekirdekli katalitik alt birimden 
(sırasıyla PDHA1, PDHB, DLAT ve DLD genleri tarafından kodlanan E1α, E1β, E2 ve E3) 
ve bir yapısal proteinden (E3BP/PDHX) oluşur. İki spesifik enzimle düzenlenen PDHc; 
E1a'nın dört tip Piruvat dehidrojenaz kinaz (PDK'lar: PDK1, PDK2, PDK3 ve PDK4) 
tarafından fosforilasyonu ile inaktive edilirken, bu fosfatların iki piruvat dehidrojenaz fosfataz 
(PDP’lar; PDP1 ve PDP2) tarafından E1a'dan defosforilasyonu ile aktive edilir. Çoğu vakada 
piruvat dehidrojenaz kompleksinin PDHA1 geni E1 alfa alt biriminde mutasyonlar vardır. E3 
bağlayıcı proteinin primer kusuru ve Piruvat dehidrogenaz fosfataz eksiklikleri çok nadirdir. 
Piruvat kullanımında bozukluk, piruvat ve laktat birikimine yol açarak laktik asidemiye neden 
olabilmektedir 
 
Olgu 1  
 
Suriyeli, anne-babası akraba olmayan, normal spontan vajinal doğum ile term, 3990 gr (% 3-
10p), 50 cm (% 50p), baş çevresi 35 cm (%50p)  olan kız hasta, doğum sonrası 22. saatinde 
uykuya meyil ve beslenme güçlüğü ile başvurdu. Başvurusunda genel durumu kötü ve 
hipotonisitesi mevcuttu. Metabolik testlerde; kan laktatı >120 mg/dl (4,5-19,8),  pirüvat 1,23 
mg/dl (0,3-1), laktat/piruvat oranı 96 ve normal plazma amonyak ( 146μM)  tespit edildi. 
Entübe takip edilen hasta, dirençli laktik asidoz nedeniyle periton diyalizi ve 25mg/kg/gün 
diklorasetat tedavisi başlandı. Genetik analizde; PDHX gen c.1021_1023+1delAAAG'de 
novel bir mutasyon saptandı. Tiamin tedavisi başlandı. Takibinde nöbetleri de olmaya 
başlayan hastaya ketojenik diyet tedavisi başlandı. Üç yaşında yürüyemiyor, gövdesel 
hipotonisi ve periferik spastisite mevcuttu. 
 
Olgu 2 

  
On yedi yaş erkek olgu, akrabalık olmayan ailenin ikinci çocuğu olarak  nsvy ile 3200 gr 
(%3-10 p) ağırlığında doğmuştu. Nöromotor gelişme basamakları geri olan olgu 6 yaşında 
nöbet geçirmeye başlamıştı. Metabolik testlerde; Plazma amino asitleri; Alanin, Plazma 
1139,15  µmol/L 200 – 579, İdrar organik asitleri; Pirüvik Asit-Oksim 310,75  mmol/mol 
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atılımı vardı. Kan laktatı >63,40 mg/dl (4,5-19,8), kan piruvat 1,63 mg/dl (0,3-1), 
laktat/piruvat oranı 38 ve Amonyak (NH3) 68,0 µmol/L idi. Yürüme anormallikleri de olan 
hastanın kas biyopsisinde, bazı liflerde lipid ve glikojen içeriği saptandı. Histopatolojik 
bulgular mitokondriyal hastalık ile uyumluydu. Genetik analizde; PDP1 (NM_018444.4) geni 
c.47_59dupAACTGAGCAGGAT(p. Tyr21fs*71 homozigot mutasyon saptandı  

 
 
Sonuç olarak; laktik asidoz ve nöromotor gelişme geriliği ile başvuran olgularda mitokondrial 
hastalıklar ve PDHc eksikliği olabileceği vurgulanmak istenmektedir. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Piruvat dehidrogenaz komplex eksikliği, Piruvat Dehidrogenaz Fosfataz 
eksikliği 
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PS81 
Erken Semptom Geç Tanı: Erişkin Serebrotendinöz Ksantomatozis Vakası 

Ayşenur Engin Erdal1, Bilge Koçer2, Burak Yürek1, Oya Kıreker Köylü1, Mehmet Gündüz1, 
Çiğdem Seher Kasapkara1 
1.Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Metabolizma Bilim Dalı 
2.Ankara SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı 

 
GİRİŞ 
 

Serebrotendinöz ksantomatozis (CTX), CYP27A1 genindeki mutasyonlar nedeniyle 
kolesterolün safra asitlerine dönüşümünde anahtar enzim olan sterol-27-hidroksilaz eksikliği 
ile sonuçlanan safra asidi biyosentezinin nadir görülen otozomal resesif bir bozukluğudur. 
Enzim kusuru sonucunda plazmada dokulara toksik etkili kolestanol seviyesi yükselir. Klasik 
formunda; infantil başlangıçlı diyare, prematüre bilateral katarakt, epileptik nöbetler, 
gelişimsel gecikme, ergenlikte başlayan tendon ksantomları, mental retardasyon, ilerleyici 
serebellar ataksi, piramidal sistem bulguları ile başlayan erişkin başlangıçlı ilerleyici nörolojik 
disfonksiyon ile karakterizedir. Hastalarda ikinci veya üçüncü dekadda belirgin hale gelen 
duyusal-motor nöropati, psödobulber semptomlar (dizartri ve disfaji) ve demans görülebilir. 
Bu semptomlarla başvuran hastalarda plazma kolestanol seviyeleri kontrol edilmelidir. Kesin 
tanısı genetik analiz ile konur. Kenodioksikolik asit (CDCA) ile tedavisi mümkündür. 
 
OLGU 
 

41 yaşında erkek hasta, güçsüzlük, halsizlik, zayıflama, konuşmada ve yürümede zorlanma 
şikayetleri ile başvurdu. Şikayetlerinin uzun süredir olduğu ve zamanla şiddetlendiği 
öğrenildi. Özgeçmişinde; anne ile baba arasında ikinci dereceden akrabalık mevcuttu. 
Hastanın lipom nedeniyle çok sayıda operasyon geçirdiği öğrenildi. Fizik muayenede; vücut 
ağırlığı 59 kg, boyu 165 cm’di. Ellerde, diz eklemlerinde, bacaklarda, sırtta, ayak 
parmaklarında yaygın ksantomlar görüldü. Distal kaslarda atrofi belirgindi. Yürümede ve 
konuşmada yavaşlama ve gerileme mevcuttu. Göz muayenesi sonucunda hastamızda bilateral 
katarakt saptanmıştı. Kranial MR görüntülemede; bilateral sentrum semiovalede 
periventriküler subkortikal beyaz cevher alanlarında T2 ve Flair görüntüde hiperintens 
iskemik-gliotik sinyal değişikliği izlendi. EMG sonucunda duyusal polinöropati saptanmıştı. 
Biyokimyasal tetkiklerinde karaciğer enzimleri ve böbrek fonksiyon testleri normaldi. 
Hastanın hiperlipidemisi mevcuttu. Kolestanol seviyesi 48,8 μg/mL (0.45-3.75) olarak yüksek 
saptandı. Serebrotendinöz Ksantomatozis açısından gönderilen genetik analiz sonucunda; 
CYP27A1(NM-000784) c.C808T(p.R270X) geninde patojenik homozigot mutasyon saptandı. 
Kenodeoksikolik asit 3x250 mg dozda başlandı.  Tedavi sonrası hastanın kilo aldığı (güncel 
vücut ağırlığı:66 kg) ve yürüyüş bozukluğunda düzelme görüldü. 
 
SONUÇ 
 

 Serebrotendinöz ksantomatozis, erişkin dönemde ağır nörolojik tutulum ile prezente olabilen 
bir lipid metabolizma bozukluğudur. Klasik semptom ve bulgular ile gelen hastalarda serum 
kolestanol seviyeleri kontrol edilmelidir. Yapılan çalışmalarda erişkin başlangıçlı CTX tanılı 
hastaların ortalama tanı yaşı 35 ve tanı gecikmesi 16 yıl olarak saptanmıştır. Literatürde; 
tedavi sonuçları üzerinde en büyük etkiye sahip faktör tanı ve tedaviye başlama yaşı olarak 
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belirlenmiştir. Erken tanı ve uzun süreli tedavi, nörolojik semptomları iyileştirebilir ve daha 
iyi prognoza katkıda bulunabilir. 
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PS82 
Primer Koenzim Q10 Eksikliği Tip 7 

Ayşenur Engin Erdal1, Esra Kılıç2, Didem Ardıçlı3, Gülten Burcu Civelek Ürey1, 
Serpil Dinçer1, Berrak Bilginer Gürbüz1, Aynur Küçükçongar Yavaş1

, Mehmet Gündüz1, 
Çiğdem Seher Kasapkara1 
1.Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Metabolizma Bilim Dalı 
2.Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Genetik Bilim Dalı 
3.Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Nöroloji Bilim Dalı 

 
GİRİŞ 
 
Primer Koenzim Q10 Eksikliği-7, patojenik COQ4 mutasyonlarının neden olduğu nadir bir 
mitokondriyal bozukluktur. Koenzim Q (CoQ), 1, 4-benzokinon ve izoprenoid birimlerinin 
kuyruğundan oluşan lipofilik bir moleküldür. İzoprenoid kuyruğunun uzunluğu türe özgüdür 
ve insanlarda 10 birim uzunluğundadır. CoQ10, tüm hücrelerde ve çoğunlukla mitokondriyal 
solunum zincirinde önemli bir rol oynadığı mitokondriyal iç zarda bulunur. Diyet kaynakları 
yoluyla elde edilebilmesine rağmen, endojen sentez CoQ10'un ana kaynağıdır. Başlıca klinik 
bulguları; hipotoni, nöbetler, distoni, spastisite, nistagmus, ataksi, piramidal disfonksiyon, 
mental retardasyon, miyopati, retinopati/optik atrofi, sensörinöral işitme kaybı, hipertrofik 
kardiyomiyopatidir. Erken başlangıçlı vakalarda plazma laktat konsantrasyonu yüksek 
olabilir, normal olması tanıyı dışlatmaz. Kesin tanısı ileri genetik analiz ile mümkündür. 
CoQ10 takviyesi (5-50 mg/kg/gün) ile erken tedavi, hastalığın ilerlemesini sınırlayabilir ve 
kısmi iyileşme sağlayabilir; ancak ciddi nörolojik hasar geri döndürülemez . 
 
OLGU 
 
10 aylık erkek hasta, dirençli nöbetler ve nöromotor gelişim geriliği nedeniyle başvurdu. 
Nöbetleri 3 aylıkkken başlamıştı ve baş kontrolü gelişmemişti. 23 yaş annenin 4. gebeliğinden 
1. yaşayanı olarak 3700 gr sezeryen ile doğduğu öğrenildi. Yenidoğan döneminde kuvözde 
kalmamış, sarılık olmamıştı. Annenin önceki gebelikleri ilk 3 ayda spontan düşükle 
sonuçlanmıştı. Anne ile baba arasında ikinci dereceden akrabalık mevcuttu. Fizik muayaenede 
vücut ağırlığı 3-10 persentilde, boyu 10-25 persentilde, baş çevresi 3 persentildeydi. Aksiyel 
hipotonisitesi mevcuttu. Göz teması ve takibi yoktu, horizontal nistagmusu vardı. Derin 
tendon refleksleri artmış olarak alınıyordu ve ekstremitelerde kas tonusu artmıştı. 
Antiepileptik tedavi olarak levetirasetam ve vigabatrin tedavisi aldığı öğrenildi. Laboratuvar 
tetkiklerinde laktat seviyeleri ve metabolik tetkikleri normal olarak değerlendirilmişti. 
Ekokardiyografik ve abdominal ultrasonografik değerlendirmesi normaldi. EEG, jeneralize 
epileptik bozukluk ve atipik hipsaritmi ile uyumluydu. Kraniyal MR görüntülemesinde 
miyelinizasyonda gecikme, beyaz cevherde T1A’ da  hipointens , T2A ve  Flair sekanslarda 
hiperintens görünüm,  kısıtlı difüzyon bulgusu mevcuttu. Hastamızda; tüm ekzom dizileme 
(WES) analizi sonucunda; COQ4 c.458C>T homozigot mutasyon saptandı ve hasta primer 
koenzim Q10 eksikliği tip 7 tanısı aldı. Koenzim Q10  30mg/kg/gün 2 dozda başlandı. 
 
SONUÇ 
 
Primer koenzim Q10 eksikliği, otozomal resesif kalıtılır ve bu nedenle akraba evliliğinin sık 
olduğu toplumlarda nörolojik semptomlar ve dirençli nöbetlerle prezente olan hastalarda 
düşünülmelidir. Yüksek risk altındaki gebelikler için prenatal testler ve bir ailedeki patojenik 
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varyantlar biliniyorsa preimplantasyon genetik testi mümkündür. Ailelere genetik 
danışmanlık verilerek tekrarlayan gebelik kayıpları önlenebilir. 
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PS83 
Fenilketonüride Uygulanan Protein Kısıtlı Diyetin Lipid Profili Üzerine Etkisi 

Ayşe Nur Altun1, Aslı İnci1, Sabire Gökalp1, Fevzi Demir1, Kübra Çilesiz1, İlyas Okur1, Fatih 
Süheyl Ezgü1, Leyla  Tümer1 
1.Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı 

 
GİRİŞ VE AMAÇ 
 
Fenilketonüri, fenilalanin hidroksilaz enzim eksikliği veya yetersizliği nedeniyle plazmada 
fenilalanin düzeyinin yüksekliği ile seyreden otozomal resesif geçişli bir amino asit 
metabolizması bozukluğudur. Görülme sıklığı en sık olan kalıtsal metabolik hastalıklardan 
olup ülkemizde yaklaşık 1/4000 sıklığında görülmektedir. Tedavisinde; enzimin kofaktörü 
olan sapropterin ile birlikte sapropterine yanıtsız hastalarda protein ve fenilalanin kısıtlı diyet, 
fenilalanin ammonyum liyaz enzim replasman tedavisi uygulanmaktadır. Bu tedaviler ile 
fenilalanin düzeyi güvenli aralıkta tutularak nörotoksisitenin engellenmesi hedeflenmektedir. 
Bu hastalar, protein ve fenilalaninden kısıtlı diyet ile beslenirken diyetleri karbonhidrat ve yağ 
ağırlıklı hale gelebilmektedir. Bu çalışmada, fenilalaninden kısıtlı diyet alan fenilketonüri 
hastalarının lipid profilleri ile vücut kitle indeksleri (VKİ) değerlendirilerek protein kısıtlı 
diyetin etkileri incelenmiştir.  
 
GEREÇ VE YÖNTEM 
 
Çalışmaya Gazi Üniversitesi Çocuk Beslenme ve Metabolizma Polikliniğine düzenli takibe 
devam eden fenilketonüri tanılı ve fenilalanin kısıtlı diyet alan 38 hasta alındı. Hastalar yaş 
aralıkları 0-10 yaş, 10-20 yaş ve >20 yaş olmak üzere 3 gruba ayrıldı. İzlemde bakılan 
trigliserid, HDL, LDL ve total kolesterol düzeyleri ile VKİ verileri SPSS Version 22 programı 
ile analiz edildi.  
 
BULGULAR 
 
Hastaların yaşları ortalama 14,5 (2 yaş 3 ay-35 yaş) olarak saptandı. Trigliserid değerleri 
ortalaması 91 mg/dl (29-221) (Referans aralığı (RA): <150 mg/dl), LDL düzeyleri ortalaması 
72 mg/dl (35-133) (RA: <110 mg/dl), HDL düzeyleri ortalaması 43 mg/dl (28-60) (RA: >50 
mg/dl), total kolesterol düzeyleri ortalaması 135 mg/dl (84-204) (RA: <200 mg/dl), VKİ 
ortalaması 21,7 kg/m2 (13,3-35,7) (RA: 18,5-24,99 kg/m2) saptandı. Gruplar arasında 
trigliserid, LDL, HDL ve total kolesterol düzeyleri arasında anlamlı farklılık saptanmadı 
(p>0.05).  
 
TARTIŞMA VE SONUÇ 
 
Çalışmada, yüksek karbonhidrat ve yağ içerikli diyetin lipid düzeylerini artırabileceği 
araştırıldı. Lipid düzeylerinde anlamlı farklılık saptanmaması bu hastalarda diyetin 
hiperlipidemi için risk faktörü olmayacağı sonucunu destekledi. Literatürde uzun süreli 
yüksek karbonhidrat içerikli diyetin lipid düzeylerini bozduğuna dair çalışmalar da mevcuttur. 
Bu çalışmada her ne kadar diyet ve lipid profili açısından anlamlı fark bulunmamasına karşın 
daha geniş hasta gruplarında prospektif olarak hipotezin bir kez daha araştırılması gerektiği 
sonucuna varılmıştır. 
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PS84 
GLUT1 Eksikliğinde Düşük Karbonhidratlı Diyet ve Diazoksit Tedavisi Birlikteliği Etkin 

Olabilir mi? 
Hanım Şeyma Topuz1, Tarık Yıldırım1, Nihal Coşkun1, Merve Arslantaş1, Berra Ataman1, 
İkbal Süheyla Altay2, Hasan Önal1 
1.Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Beslenme ve Metabolizma Kliniği 
2.İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalı 

 
Giriş ve Amaç 
 
 GLUT1 eksikliği sendromu, kan beyin bariyeri boyunca bozulmuş glukoz taşınmasının 
neden olduğu bir beyin enerji yetmezliği sendromudur ve ketojenik diyet ile tedavi 
edilmektedir. Doku bariyerleri boyunca glikoz difüzyonu, SLC2A1 geni tarafından kodlanan 
glikoz taşıyıcı tip 1'i (GLUT1) içeren bir protein tarafından kolaylaştırılır. Klasik fenotip, 
infantil başlangıçlı nöbetler, gecikmiş nörolojik gelişim, edinilmiş mikrosefali ve karmaşık 
hareket bozuklukları ile karakterizedir. GLUT1’de, klasik fenotipin yanı sıra paroksismal 
egzersize bağlı diskinezi ve epilepsi, paroksismal koreoatetozu içeren bir süreklilik olduğu 
bilinmektedir. Bu bildiride, 14 ve 24 yaşındaki iki kardeşin diazoksit ve düşük karbonhidratlı 
diyet tedavisinin sunulması amaçlanmıştır. 
 
Olgu 1:  
 
Çocukluk dönemi başlangıçlı el ve ayaklarda kısa süreli kasılmaları olan 24 yaşındaki erkek 
hastaya; 5 yıl önce uzun süreli koreoatetoik hareketleri olması üzerine başvurduğu nöroloji 
kliniği tarafından karbamazepin tedavisi başlanmıştır. Çekilen beyin MR ve EEG normal 
olarak değerlendirilmiştir. SLC2A1 geninde heterozigot mutasyon saptanan hasta tarafımıza 
konsülte edilmiş; lomber ponksiyonda beyin omirilik sıvısında (BOS) glukoz: 54 mg/dl, 
BOS/kan glukoz: 0,58 olarak saptanmıştır. 
 
Olgu 2:  
 
Altı aylıkken nöbetleri başlayan 14 yaşındaki erkek hastanın nöroloji izlemi süresince normal 
ve fokal bozukluk içeren EEG’leri izlenmiş; beyin MR görüntülemesi normal olarak 
değerlendirilmiştir. Antikonvülzan olarak uzun süre valproik asit kullanan hasta 2 aydır 
karbamazepin tedavisi almaktaydı. Mental retardasyonu olan hastanın son dönemde nöbet 
şikayetlerine yürürken olan diskineziler de eklenmiştir. SLC2A1 geninde heterozigot 
mutasyonu saptanan hastanın BOS glukoz: 44 mg/dl, BOS/kan glukozu ise 0,58 olarak 
bulundu.  
 
Hastalara düşük glisemik indeksli, düşük karbonhidrat içeren diyet ve 5 mg/kg/gün diazoksit 
tedavisi başlanmıştır. BOS/kan glukoz ve idrarda keton üretiminde artış tespit edilmiştir. 
İzlemde harekete bağlı diskinezi ve koreatetoz şikayetleri kaybolmuştur. Tedaviye bağlı yan 
etki izlenmemiştir.  
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Tartışma ve Sonuç:  
 
Literatürde GLUT1 eksikliğinde diyet verilmeksizin diazoksit tedavisi ile insülin salgısının 
baskılanması, kan şekerinde yükselme ve kan beyin bariyerinden geçen glukoz oranında artışı 
hedefleyen bir kullanım bildirilmiştir. Araştırmacılar kan şekerinin 180 mg/dl üzerindeki 
değerlerinde glukozun kan beyin bariyerinden geçişinde down regülasyon olabileceğini 
bildirmişlerdir. GLUT 1 eksikliği tedavisinde ketojenik diyet etkindir, tedavi süresi ömür 
boyudur. İleri yaşlarda tanı konulan hastalarda ketojenik diyetin uygulanmasının zorluğu ve 
uzun vadede yan etkileri nedeniyle tedaviye uyumda güçlük yaşanmaktadır. Bu güçlüğü 
aşabilmek amacı ile literatürden farklı olarak düşük karbonhidratlı diyete diazoksit tedavisi 
eklenerek keton üretiminin kolaylaştırılması hedeflenmiş ve keton üretimi sağlanmıştır. 
Bununla birlikte BOS/kan glukozunda artışta yakalanmıştır. 
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PS85 
Abert Sendromlu Propiyonik Asidemi Olgusu 

Uludağ T¹, Bayraktar NA¹, Çıkı K², Yıldız Y³, Sivri HS³ 
1. Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Beslenme ve Diyet Ünitesi 
2.SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Metabolizma ve Beslenme Ünitesi 
3.Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Metabolizma ve Beslenme Ünitesi 

 
 
Giriş  
 
Propiyonik asidemi, propiyonil-KoA karboksilaz enzim eksikliği sonucu propiyonik asit ve 
ilişkili başka organik asitlerin birikimine sebep olan bir metabolik hastalıktır. Hastalar kusma, 
dehidratasyon, letarji, ensefalopati ile başvurabilirler (1). Apert sendromu ise kraniyosinostoz, 
hipertelorizm, el ve ayaklarda ağır sindaktili ile karakterize, kalp ve böbrek anomalilerinin 
eşlik edebildiği bir hastalıktır (2). Amacımız; bu nadir görülen vakanın beslenmesi ile ilgili 
tedavi sürecini anlatmaktır.  
 
Olgu 
 
18 yaşındaki anneden 37+6 hafta, 2840 gram olarak sezaryen ile doğan, prenatal 
ultrasonografide Apert sendromu düşünülmüş olup doğum sonrasında muayene bulguları ile 
bu tanı doğrulanan kız bebek taburculuk sonrası 8. gününde letarjik olması ve 4 günlükken 
metabolik hastalık şüphesi ile ölen kardeş öyküsü nedeniyle bakılan kan amonyak düzeyinin 
yüksek gelmesi sonucu periton diyalizi başlanarak metabolik hastalık ön tanısı ile 
hastanemize yönlendirilmiştir. Ayrıca ailede propiyonik asidemi nedeniyle kaybedilen 7 
çocuk olduğu bildirilmiştir. Kan açilkarnitin analizinde C3 propiyonil karnitin 17.86 µmol/L , 
idrar organik asit analizinde propiyonilglisin, 3-hidroksipropiyonik asit ve metilsitrik asit 
yüksek bulunarak propiyonik asidemi tanısı almış, PCCA geninde 3-4. Ekzonlarda homozigot 
delesyon saptanarak tanı doğrulanmıştır. Yatışında başlanan devamlı venovenöz hemodiyaliz 
ile kan amonyak düzeyi 2. günde 1127 µg/dL’den 74 µg/dL’ye düşürülmüştür. Kalıcı 
nazogastrik sonda takılarak hastanın beslenmesine başlanmıştır (Tablo 1). Hastanın enerji 
açığı proteinsiz TPN ile desteklenmiştir. 16 aylıkken yapılan son kontrolünde 9,8 kg 
ağırlığında (50 p), 72 cm boyunda (<3 p) olup nazogastrik sonda ile beslenmeye devam 
etmektedir [1 gr/kg/gün doğal protein (470 mg/gün Ile, 513 mg/gün Val, 190 mg/gün Met, 
338 mg/gün Thr), 1 gr/kg/gün OS-2 proteini]. Hastanın büyüme çizelgesi Resim 1’de 
verilmiştir. 
 
Sonuç  
 
Bu olgu sunumu ile propiyonik asidemi hastalığına özel diyet alan hastanın, Apert sendromu 
olmasıyla beslenmesinde nasıl adaptasyonlar sağlanabileceği vurgulanmak istenmiştir. 
Propiyonik asidemi hastalığına bağlı doğal proteinde kısıtlama yapılırken, Apert sendromu 
nedeniyle nazogastrik yolla daha sık beslenmesi sağlanmış, sıvı alımı az olan hastanın 
formulasının içeriği enerji açısından desteklenmiştir.  
 
Kaynaklar  
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Yatış günü Veriliş Miktarı 
(N/G)  
(ml, bolus)  

Enerji 
(kkal/kg) 

Doğal 
protein 
(g/kg)  

Os-1 Proteini  
(g/kg) 

İdrar Keton  

2. gün 8*20 84 0,25 - - 
4. gün 8*20 61 0,5 0,25 - 
6. gün 8*30 90 0,75 0,75 Negatif  
7. gün 12*15** 135 0,75 0,75 - 
8. gün 12*20 140 0,75 0,75 - 
11. gün 8*20 142 1 1 - 
19. gün 8*40 161*** 1 1 - 

 
 
Tablo 1. Hastanın yatışı sırasındaki enteral beslenme planı. Diyeti 1 g/kg doğal, 1 g/kg OS-1 
proteini, 161 kkal/kg/g enerji ile 8*40 ml olacak şekilde düzenlenerek taburcu edilmiştir.  
**Hastanın hipoglisemik seyretmesi nedeniyle reaktif hipoglisemi ve hiperinsülinemi 
düşünüldü.  
 
*** Hastanın 3 kg kaybı nedeniyle diyetinin enerjisi yükseltildi. 
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Resim 1. Büyüme eğrileri. İlk aylarda yaşıtları ile uyumlu giden büyümesinin kraniyosinostoz 
ve inguinal herni ameliyatları sonrası metabolik krizler ile komplike olan uzamış yatışları 
nedeniyle yavaşladığı görülmektedir. 
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PS86 
Malnutrisyonu Olan Msud’li Çocukta Tıbbi Beslenme Tedavisi 

Bayraktar NA¹, Uludağ T¹, Akar HT², Sivri HS², Tokatlı A² 
1 Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Beslenme ve Diyet Ünitesi 
** Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Metabolizma ve Beslenme Ünitesi  

 
GİRİŞ 
 
İdrarda akçaağaç kokusu hastalığı (MSUD) dallı zincirli α-ketoasit dehidrogenaz kompleks 
eksikliğine bağlı otozomal resesif bir bozukluktur. Plazma ve serebrospinal sıvıda lösin, valin, 
izolösin ve bunların ketoasitlerinde birikim görülür (1,2). MSUD’li hastalarda beslenme 
sorunları ve doğal protein alım yetersizliğine bağlı olarak malnutrisyon, akrodermatitis 
dismetabolika gelişebilmektedir (3). Dallı zincirli amino asitlerin diyetle kısıtlanması, ancak 
normal düzeylerde tutulması, malnutrisyonun önlenerek büyüme ve beslenme durumunun 
sürdürülmesi ve katabolizmadan kaçınmak MSUD tedavisinin temelini oluşturur (1). Burada 
tedavi uyumsuzluğuna bağlı malnütrisyon ve akrodermatit gelişen bir hasta sunulmuştur. 
 
OLGU  
 
21 yaşında annenin dördüncü gebeliğinden 2. yaşayan olarak 41 hafta 3010 gram doğan erkek 
bebek, MSUD’li kardeş ölüm öyküsü nedeniyle üç günlükken başvurmuştur. Annenin kendi 
isteği ile doğumdan itibaren sütünü vermeyip, bebeği adapte formula ile beslediği 
öğrenilmiştir. İdrarda ketoasit +3 pozitif, plazma amino asit analizinde ise lösin 1146 
nmol/mL görülmesi ile ampirik olarak MSUD tedavi başlanmış, sonrasında tanı genetik 
incelemelerle doğrulanmıştır. Tanı sonrasında doğal protein kesilmiş ve 8*30 ml  MSUD-
Anamix mama başlanmıştır. Takibe alınan hasta 80 mg/kg/g lösin; 2 gr/kg/g protein (0,8 
gr/kg/g doğal); 140 kkal/kg /g enerji içeren diyetine ek 50 mg/g izolösin ilavesi ile tüm 
eğitimleri tamamlanarak taburcu edilmiştir. Takiplerine düzenli devam etmeyen hastanın 
büyümesi Resim 1’de gösterilmiştir. Takip sürecinde malnutrisyonu saptanan hastaya gerekli 
diyet düzenlemeleri yapılmış, anneye eğitim verilmiş, ancak düzenli izlem ve büyüme 
sağlanamamıştır.  
 
Tanı sonrasında hastane yatışı olmayan hasta 13 aylıkken enfeksiyon geçirdiği söylenerek dış 
merkezde yatarak tedavi altına alınmıştır. Refakatçi olarak babanın kaldığı ve mamasının üçte 
birini verdiği ifade edilmiştir. Taburcu olan hastanın ishal ve kusma şikayetleri 
gerilemediğinden hastanemize başvurmuştur. Bir ay önceki son kontrolünde 6200 gr 
ağırlığında olan hastanın ağırlığı 4900 gr (<3p) olarak ölçülmüştür. Ayrıca son 2 haftadır 
perine ve çevresinde gelişen, basmakla solan döküntüleri akrodermatitis dismetabolika olarak 
değerlendirilmiştir. Dehidrate olduğu için intravenöz mayi başlanmış, doğal protein alımı 
kontrollü olarak arttırılmıştır. Hastanın beslenme planı ve amino asit ölçümleri Tablo 1’de 
gösterilmiştir. 
 
SONUÇ 
 
Erken tanı ve diyetle müdahale komplikasyonları önler ve normal gelişime imkan sağlar. 
Olgumuz erken tanı almasına rağmen ihmal sonucu malnutrisyon gelişmiştir. Bu yüzden bu 
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hastalarda diyetin önemini vurgulamak ve detaylı eğitim vermek önemlidir. Diyet tedavisi 
gerektiren kronik hastalıklı çocuklarda tedavi uyumsuzluklarının yönetimi için sosyal 
kurumlardan yardım alınması gerekebilir. 
 
Tablo 1. Hastanın yatış sonrasındaki beslenme planı ve kan bulguları  
 
Gün  Enerji  

(kkal/kg/
g) 

Lösin  
(mg/kg/g
) 

Toplam 
Protein 
(g/kg/g
) 

Diyete 
ek 
izolösi
n 
(mg/g) 

Plazma 
Lösin 
düzeyi 
(nmol/mL
)  

Plazma 
İzolösin 
düzeyi 
(nmol/mL
) 

Plazma 
Valin  
düzeyi 
(nmol/mL
) 

Vücut 
ağırlığ
ı 
(gr) 

1.  135 75 2 200 10,2 7,1 97,4 4900 
2.  135 150 2 200     
5. 150 150 2 200 62,3 99,5 91,8 6100 
6. 150 175 2,5 100    5950 
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PS87 
Selenyum-Selenoprotein ilişkili Nadir Genetik Bozuklukların Araştırılması 

Ön Çalışma 1: Kronik Hastalıkların Seyrinde Serum Selenyum Düzeyinin Rolü  
Selen Has Özhan1, Asburçe Olgaç1, Mustafa Kılıç1 

1.SBÜ Ankara, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları A.D, Çocuk Metabolizma Kliniği 

 
Giriş ve Amaç 
 
Selenyum antioksidan savunma ve immün sistemin düzenlenmesi başta olmak üzere vücutta 
birçok mekanizmada rol alır ve birçok enzime kofaktör olarak katılır. Glutatyon peroksidazın 
ana elementi olması, selenyumun serbest radikallerin oluşturduğu hasarlara karşı koruyucu 
etkisinin olabileceğini gündeme getirmiştir. Eksikliğinin insanda hastalık etyopatogenezinde 
rol oynayabileceği ilk kez Çin Keshan yöresinde rastlanan endemik kardiyomiyopati ile 
anlaşılmıştır. Bu çalışmada temel hedefimiz herhangi bir metabolik veya genetik nedeni tespit 
edilemeyen selenyum düzeyi belirgin düşük kardiyomyopatilerde yeni nesil DNA dizi analiz 
yöntemleri (WES/WGS) ile selenyum-selenoprotein ilişkili muhtemel genleri tanımlamaktır. 
Bu hedefe iki adımda gitmek planlanmıştır. İlk adımda öncelikli olarak selenyum eksikliği 
olan hastaları ve hastalıkları tespit etmek; ikinci adımda ise selenyum eksikliği belirgin düşük 
ve tüm incelemelere rağmen (metabolik tetkikler ve kardiyomiyopati gen paneli dahil) 
etyolojisi bulunamayan kardiyomyopati hastalarında ileri araştırma yapmaktır. 
 
 Gereç ve Yöntem 
 
Ocak 2013-Mart 2022 tarihleri arasında çocuk metabolizma hastalıkları kliniğinde serum 
selenyum düzeyi 60 µg/L’nin altı olan hastalar çalışmaya dahil edilmiş olup hasta verilerine, 
hastane elektronik veri tabanı üzerinden ulaşılmıştır.  Hastalara ait demografik, öykü, fizik 
muayene ve laboratuvar verileri incelenmiştir.  
 
Bulgular 
 
Hastanemizde yaklaşık son 10 yıl içerisinde 364 hastada serum selenyum düzeyine bakıldığı, 
138 hastada 60µg/L’nin altında saptandığı ve bu hastaların 70’inin metabolizma kliniğine 
başvurusu tespit edildi. Selenyum eksikliği tespit edilen hastaların %47’sinin kardiyomiyopati 
(%40 dilate, %7 hipertrofik), %27’sinin epilepsi, %11’inin malignensi, %11’inin ise otizm 
nedeniyle takipli olduğu görüldü. Hastaların %26’sında anemi, %39’unda D vitamini 
eksikliği, %8’inde vitamin B12 eksikliği, %9’unda çinko eksikliği mevcuttu. Yalnızca bir 
hastada folik asit eksikliği vardı. Hastaların ortanca selenyum düzeyleri 42,5 (3-59) idi. 
Hastaların %30’unun exitus olduğu öğrenildi. Exitus olanlarda ortanca selenyum düzeyi 29 
(3-59) idi. Exitus olanların %52’si kardiyomiyopati ile takipliydi.  
 
 Tartışma ve Sonuç 
 
Son yıllarda yapılan çalışmalar selenyum eksikliğinin yaşlanma, kanser, insülin direnci, 
diyabet, kardiyovasküler ve nörodejeneratif hastalıklar, artmış mortalite riski, immün sistem 
hastalıklarıyla ile ilişkili olabileceğini göstermektedir. Çalışmamızda selenyum eksikliğinin 
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kronik hastalıklara eşlik ettiği görüldü. Selenyum eksikliği kronik hastalık oluşumunu 
tetikleyebilir ya da tedavi yanıtını olumsuz etkileyebilir. Ayrıca mortalite üzerine olumsuz 
etkileri olabilir. Özellikle kardiyomyopati de primer genetik eksiklikleri tanımlanabilir. Bu 
nedenle selenyum eksikliği tespit edilen hastalara replasman tedavisi yapılmalıdır. 
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Keywords: Selenium; selenoproteins; chronic disease; cardiomyopathy; metabolic diseases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2022 Tüm hakları saklıdır.  

 



 
 

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi / 28 Mayıs - 01 Haziran 2022 
320 

 

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi / 28 Mayıs - 01 Haziran 2022 
320 

 
 
 

 

PS90 
Tremor İle Başvuran Bh4 Metabolizma Bozukluğu: Olgu Sunumu 
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Giriş 
 
Tetrahidrobiopterin (BH4) eksiklikleri, aromatik amino asit hidroksilazlar, fenilalanin 
hidroksilaz, tirozin hidroksilazın temel kofaktörü olan BH4’ün biyosentezinden sorumlu beş 
gendeki nadir mutasyonlara bağlı oluşan altı alt tipi tanımlanmıştır. 6-piruvoil tetrahidropterin 
sentaz (PTPS), BH4 biyosentezinin ikinci basamağında rol oynayan hız düzenleyici bir 
enzimdir. PTPS eksikliği, otosomal resesif geçişli olup BH4 metabolizma bozukluklarının en 
sık (%64) nedenidir. Ağır ve hafif form olmak üzere iki klinik tip tanımlanmıştır. 19 yaşında 
erkek hasta da nadir görülen hafif formda PTPS eksikliği tanımlanmıştır. 
 
Olgu sunumu 
 
14 yaşında dört kardeşi olan erkek hasta; akrabalık öyküsü olmadığı, tremor, yürüme 
bozukluğu, konuşma bozukluğu, hipersalivasyon ve yutma güçlüğü şikayetleri olduğu, 
şikayetlerinin akşam saatlerinde kötüleştiği ve bu hareket bozukluğunu kompanse edecek 
şekilde eliyle yüzünü tutarak durdurabildiği öğrenildi. Kan fenialanin değeri 1312 µmol/L idi, 
tirozin ve prolaktin değerleri normal ve nörogörüntülemede periventriküler beyaz cevherde 
T2 serilerde hiperintensite saptandı. Tüm ekzom dizileme analizinde PTS geninde 6. ekson da 
homozigot c.364C>A p.Leu122I varyantı görüldü. 
 
Tartışma 
 
BH4 eksiklikleri tedavi edilebilir nörometabolik hastalıklardan olup ağır formlarının serebral 
palsi tanısı ile izlenip gecikmiş tanı ve tedavi aldıkları literatürde sık olarak bildirilmektedir. 
Hastamızda olduğu gibi yenidoğan taraması yapılmayan veya bu taramada yanlış sonuçlanan 
olguların olabileceğini bilmeliyiz. Olgumuzun nadir görülen hafif formunun homozigot 
mutasyonu ilk kez tanımlanmıştır.  
 
KAYNAKLAR 

1. Leuzzi, V., Carducci, Ca., Carducci, Cl., Pozzessere, S., Burlina, A., Cerone, R., 
Concolino, D., Donati, M.A., Fiori, L., Meli, C., Ponzone, A., Porta, F., Strisciuglio, 
P., Antonozzi, I. & Blau, N. (2010). Phenotypic variability, neurological outcome and 
genetics background of 6-pyruvoyl-tetrahydropterin synthase deficiency. Clin Genet : 
77: 249–257. https://doi.org/10.1111/j.1399-0004.2009.01306.x  

2. Song, B., Ma, Z., Liu, W., Lu, L., Jian, Y., Yu, L., Wan, Z., Yue, X. & Kong, Y. 
(2021). Clinical, biochemical and molecular spectrum of mild 6-pyruvoyl-

https://doi.org/10.1111/j.1399-0004.2009.01306.x


 
 

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi / 28 Mayıs - 01 Haziran 2022 
321 

 

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi / 28 Mayıs - 01 Haziran 2022 
321 

 
 
 

tetrahydropterin synthase deficiency and a case report. Fetal and Pediatric Pathology, 
40:6, 707-716. https://doi.org/10.1080/15513815.2020.1737992 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2022 Tüm hakları saklıdır.  

 

https://doi.org/10.1080/15513815.2020.1737992


 
 

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi / 28 Mayıs - 01 Haziran 2022 
322 

 

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi / 28 Mayıs - 01 Haziran 2022 
322 

 
 
 

 

PS91 
En Son Akla Gelen Olmasın Diye: Bir Porfiri Olgusu 
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GİRİŞ 

 
Porfiri hastalıkları, hem biyosentez yolundaki spesifik enzimlerin eksikliğine bağlı porfirin 
metabolitlerinin birikim ve atılımı ile karakterize bir grup metabolik bozukluktur. Porfiri 
hastalarında ani başlayan ve tekrarlayan karın ağrıları, ciltte hipersensitivite ve nöropsikiatrik 
belirtiler görülebilir. Hastalar erişkin yaşta tanı alabilir, özellikle adolesan kızlarda belirtilen 
klinik bulguların varlığında porfiri akla getirilmelidir (1, 2, 3). Farklı bilim dalları tarafından 
tetkik ve takip edilmekte olan hastalarda; semptomların özgül olmaması nedeniyle tanısal 
gecikmeler olabilir. Bu posterde mikst konnektif bağ doku hastalığı tanısı ile takip 
edilmekteyken; akut gastrointestinal sistem bulguları(karın ağrısı, kanlı ishal) ve eşlik eden 
hiponatremisi gelişmesi üzerine akut intermittan porfiri tanısı alan olgu sunulmaktadır. 
  
OLGU 
 
On beş yaşında kız hasta ciltte kızarıklık, fotosensitivite yakınmaları ile tarafımıza başvurdu. 
Cilt lezyonlarına, yükselen ateş, kol ve bacaklarda döküntü eşlik etmesi nedeniyle juvenil 
dermatomyozit ön tanısı ile pulse steroid tedavisi verildi. Otoantikorlarının pozitif gelmesi ve 
tükürük bezinden alınan biyopsinin Sjögren Sendromu ile uyumlu saptanması üzerine mikst 
konnektif bağ doku hastalığı tanısı konuldu. Pulse steroid, metotreksat ve prednizolon 
tedavileri aldı. 1 ay sonrasında ateş, döküntülerde alevlenme, idrar çıkışında azalma, ödem, 
solunum seslerinde azalma yakınmaları olması; hiponatremi, hipoalbuminemi, ferritin 
yüksekliği ve pansitopeni saptanması üzerine hastalık alevlenmesi düşünülerek yatırıldı. 
Romatolojik tedavileri altında tekrarlayan kanlı ishal, karın ağrısı yakınmaları olan hastada 
öncelikle gastroenterit etkenleri dışlandı. Tedaviye dirençli ishal ve karın ağrısı yakınmaları 
devam eden, takibinde dirençli hiponatremisi olan ve kas güçsüzlüğü, periferik nöropatisi 
gelişen hastanın olası porfiri hastalıkları açısından değerlendlirimesi planlandı.  Tekrarlayan 
ölçümlerde idrar porfobilinojen ve ALA düzeyleri yüksek sonuçlandı. Gayta porfiri panelinde 
koproporfirin 3:1 oranı normal saptandı ve hastaya Akut İntermittan Porfiri tanısı konuldu. 
Profilaktik hemin tedavisi verilerek metabolizma bölümünün takibine alındı.  
 
SONUÇ 
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Bu vakayı sunmaktaki amacımız akut gastrointestinal semptomlar ile gelen(karın ağrısı, ishal, 
kusma); laboratuvar tetkiklerinde dirençli hiponatremisi olan vakalarda porfiri hastalıklarının 
ayırıcı tanıda değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamaktı. Bu hastalar eşlik eden bulgular ve 
gayta porfiri paneli ile porfiri hastalığı tipleri açısından incelenmeli gereklilik halinde genetik 
mutasyonu istenmelidir.  
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Ece Çınar1, Ceren Yılmaz Uzman2, Özge Kamer Karalar Pekuz1, Mehmet Kocabey3, Sibel 
Şahin Uyar1, Nur Arslan1 
1.Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı 
2.Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Genetik Bilim Dalı 
3.Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı 

 
Giriş 
 

Rizomelik kondrodisplazi punktata (RKP) otozomal resesif geçişli, nadir görülen peroksizom 
biyogenez bozukluğudur. Bu çalışmada tipik klinik ve radyolojik bulgularla tanı koyduğumuz 
bir olgu sunulmuştur. 
 

Olgu 
 

34.gestasyonel haftada, 2500 gr doğan ve solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakımda 
izlenmekte olan erkek bebek, atipik yüz görünümü, ekstremitelerde kısalık ve konvülsiyon 
geçirmesi nedeniyle 40 günlükken yönlendirildi. Fizik muayenesinde vücut ağırlığı ve boyu -
2 SDS’nin altında, bitemporal basıklık, düşük ense saç çizgisi, basık burun kökü, kısa boyun, 
bilateral katarakt, her iki humerusta kısalık, eklemlerde kontraktürler saptandı. Kan sayımı, 
biyokimyasal ve birinci basamak metabolik analizleri normaldi. İskelet grafilerinde, 
humerusta rizomelik kısalık, epifizyal noktalanma ve vertebralarda koronal yarıklanmalar 
tespit edildi. MR görüntülemesinde serebral hemisferlerde T2 serilerde sinyal artışı, 
miyelizasyonda gecikme izlendi. EEG’de sol frontal bölgede aralıklı çoklu diken-keskin dalga 
deşarjları izlendi, antiepileptik tedavi başlandı. EKO’da VSD, ASD, PDA izlendi. Kalp 
yetmezliği bulguları nedeniyle digoksin ve spironolakton başlandı.  Klinik ve radyolojik 
tetkikleri ile olguda RKP düşünüldü. Uzun zincirli yağ asitlerinde fitanik asit yüksek saptandı 
(5.45 μmol/L). PEX7 geninin 4. ekzonunda muhtemel patojenik (Genomize: PM2, PM3, 
PM4, PP3), paternal kalıtımlı, heterozigot 
c.369_395delAGGTGAACAGCTTGTGGTGTCTGGCTC (p.Glyi24_Ser132del) 
(chr6:137166781, rs62653606) değişimi ve PEX7 geninin 6. intron “Splice Acceptor” 
bölgesinde patojenik (Varsome: PVS1, PM2, PP3), maternal kalıtımlı, heterozigot, novel 
c.634-2A>G (chr6:137191026) mutasyonu saptandı. Kilo alımı yetersiz olan hastaya tüp ile 
beslenme uygulandı. Katarakt nedeniyle operasyon ve işitme testini geçemediğinden ABR 
planlandı. Operasyon öncesi dönemde ateş yüksekliği olan, aspirasyon pnömonisi gelişen ve 
entübe edilen hastaya takiplerde trakeostomi kanülü açıldı. Ev tipi ventilatöre geçilerek 
taburcu edildi. Koruyucu yaklaşımlara ve destek tedavilere rağmen hastanın hastane yatışları 
devam etti. Hasta 29 aylıkken solunum yetmezliği nedeniyle tekrar yoğun bakım ünitesine 
yatırıldı ve tedavilere rağmen kaybedildi. 
 

Sonuç 
 

RKP tedavisi multidisipliner yaklaşım gerektirir. Hastalığın erken tanınması ile koruyucu ve 
destek tedavilerine erken başlanması, hastaların yaşam süresini uzatabilmesi amacıyla 
önemlidir. Genetik tanının mümkün olduğu hastalıkta, tanı sonrası aile taraması önerilmeli,  
ailelere genetik danışmanlık verilmelidir. 
 

Anahtar Kelimeler: rizomeli, rizomelik kondrodisplazi punktata, peroksizomal hastalıklar 
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Reversible Kardiyomiyopatinin Nadir Nedeni Primer Karnitin Eksikliği 

Hacer Basan1, Emine Azak2, İlker Çetin2, Esra Kılıç3, Berrak Bilginer Gürbüz1, Sümeyra 
Zeynep Özbey1, Çiğdem Seher Kasapkara1 
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Özet 
 
Primer karnitin eksikliği (PKE), yüksek afiniteli sodyum iyonuna bağımlı organik katyon 
taşıyıcı proteini (OCTN2) kodlayan SLC22A5 genindeki mutasyonlara bağlı fonksiyon 
kaybının neden olduğu, nadir görülen otozomal resesif bir hastalıktır. Amerika Birleşik 
Devletleri'nde PKE insidansı yaklaşık 1:140 000'dir. PKE tipik olarak erken çocuklukta 
yenidoğan tarama veya yaşamın ilk 2 yılında hipoketotik hipoglisemi, hiperamonyemi,  
karaciğer fonksiyon testleri bozukluğu ortaya çıkar.  
Dilate kardiyomiyopati etiyolojisi araştırılırken tanı konan ve genetik testlerle doğrulanan 
primer karnitin eksikiği tanısı konulan 10 aylık erkek hastayı sunuyoruz. Hastamızın 9 
aylıkken geçirdiği alt solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle çekilen akciğer grafisinde 
kardiyomegali saptandı. Beslenmeyle daha da kötüleşen sürekli nefes darlığı, takipne şikayeti 
yaşıyordu. Fizik muayenesinde :va:10 kg (50-75 p), boy:79 cm (50-75 p), bç:42 cm (3,5 p), 
nabız 140 atım/dk ve kan basıncı 70/40 mmHg saptandı. Laboratuvar testlerinde amonyak 
(NH3) 125,2 µmol/L, CK 50 U/L, AST 39 U/L, ALT 28 U/L saptandı, tandem MS ile bakılan 
karnitin, açil karnitin profilinde serbest karnitin konsantrasyonu 0,66 µmol/L (10-60 µmol/L) 
düşüktü. Başvuru sırasındaki radyografisinde kardiyotorasik oran %60 olan kardiyomegali, 
elektrokardiyogramında sol ventrikül dilatasyonu ve prekordiyal derivasyonda negatif T 
dalgaları görüldü. Ekokardiyografisinde sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (LVEF) %31, sol 
ventrikül fraksiyonel kısalması (LVKF) %14 idi. Primer karnitin eksikliği ön tanısı ile 
karnitin desteği 100 mg/kg/gün olarak iki dozda başlandı. Hasta, karnitin desteği ile tedaviye 
başladıktan sonra efor kapasitesinde iyileşme saptandı.3 aylık L-karnitin tedavisinden sonra, 
serbest karnitin düzeyi 14 µmol/L'ye yükseldi. LVDd 40mm'ye düştü, uç diyastolik volüm 
indeksi 71ml/m2'ye düştü ve LVEF %45 ve LVKF %22'ye yükseldi. Hastanın 3. Ay 
kontrolünde desteksiz yürümeye başlamıştı. 
İncelenen ekzonlarda SLC22A5 geninin homozigot c.254_265insGGCTCGCCACC / 
p.I89Gfs mutasyonu saptandı. Hastamız primer karnitin eksikliği kesin tanısı aldı. Bu olgu 
sunumu ile dilate kardiyomiyopatinin ayırıcı tanısında metabolik hastalıkların da düşünülmesi 
gerektiğini vurgulamak istedik. 
 
Anahtar kelimeler 
 Primer karnitin eksikliği, SLC22A5 mutasyonu, dilate kardiyomiyopati 
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PS94 
Biallellik ARFGEF2 Mutasyonu: Mitokondriyal Hastalıkların Bazal Gangliyon Tutulumunu 

Taklit Eden Nadir Bir Nörogenetik Hastalık 
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Kiykim E1, Aktuglu-Zeybek A C1 
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2.İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji AD. 

 
 
Giriş ve Amaç 
 
ARFGEF2 gen mutasyonları ilk defa 2004 yılında bildirilmiş, mikrosefalinin eşlik ettiği 
periventriküler heterotopi tablosuna yol açan nadir bir nörogenetik hastalığa yol açar. 
ARFGEF2’nin kodladığı BİG2 proteininin eksikliğinde nöronal migrasyon ve proliferasyonu 
ile ilişkili sorunlar görülmektedir(1). Klinik bulguları arasında ilerleyici mikrosefali, distonik 
parapleji, gelişimsel gerilik ve beslenme güçlükleri yer alır (2). Beyin manyetik rezonans 
görüntülemesinde (MRG) periventriküler heterotopiye, putamen ve talamustaki T2 sinyal 
artışları da eşlik eder (3). Özgün olmayan klinik bulguların varlığında, ayırıcı tanıda akılda 
tutulması için beyin MRG bulgularının bilinmesi büyük önem taşımaktadır. Bu yazıda, 
nöromotor retardasyon ve laktat yüksekliği nedeniyle tetkik edilirken çekilen beyin MRG’ 
sinde periventriküler heterotopisi belirgin olmayan, bilateral putamen ve talamus tutulumu 
nedeniyle öncelikle mitokondriyal hastalıktan şüphe edilen ve tüm ekzom dizileme (WES) ile 
tanı alan bir hasta sunulmuştur.  
 
Olgu Sunumu  
 
Onüç yaş kız hasta, nöromotor retardasyon, gelişim basamaklarında gecikme  ve yaygın 
gelişimsel bozukluk nedeniyle tetkik amacıyla 20 aylık iken çocuk nörolojiden kliniğimize 
yönlendirildi. Fizik muayene bulgularında sadece başını tutup destekli oturabildiği aksiyel 
hipotonisite ve üst ekstremitede istemsiz hareketleri ile progresif mikrosefalisi mevcuttu. 
Biyokimyasal tetkiklerinde tekrarlayan laktat yükseklikleri ve ılımlı CK yüksekliği olup, 
diğer metabolik tetkiklerinde patolojik bir özellik yoktu. Ön planda mitokondriyal sitopati 
düşünüldü ve kas biyopsisinde ılımlı myopati saptandı. Kraniyal MRG’ sinde bilateral 
putamen ve kaudat nükleusta belirgin tutulum görüldü. Mitokondriyal destek tedavisi 
başlandı. Mitokondriyal DNA analizinde özellik saptanmadı. Yapılan WES analizinde 
ARFGEF2 mutasyonu homozigot patojenik bulundu.  
 
Tartışma ve Sonuç 
Mikrosefali, gelişimsel gerilik, nöromotor retardasyon, birçok nörometabolik hastalıkta 
görülebilecek nonspesifik bulgulardır. Literatüre bakıldığında bu bulgular varlığında bazal 
ganglion tutulumunun da eşlik ettiği periventriküler heterotopi varlığında ARFGEF2 
mutasyonu ayırıcı tanıda akla getirilmelidir. 
 
Kaynakça 
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Karın ağrısı nedeniyle tetkik edilen propiyonilkarnitin yüksekliği olan bir porfiri olgusu 
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2.İUC Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 

 
Giriş ve Amaç 
 
Porfiriler, hem biyosentetik yolağındakı spesifik enzim eksikliklerinden kaynaklanan, nadir 
görülen, çoğunlukla kalıtsal bir hastalık grubudur. Klinik özellikler biyokimyasal yolakta ara 
ürünlerin birikimine bağlıdır. Aralıklı ataklarla ortaya çıkan ve yaşamı tehdit edebilen akut 
nörovisseral semptomlar ve fotosensivite temel belirtilerdir (1, 2, 3, 4). Genetik testler, erken ve 
doğru bir teşhis sağlayabilir ve etkilenen bireylere, yaşamı tehdit eden bir krize neden 
olabilecek ilaçlardan ve diğer bileşiklerden kaçınmaları konusunda tavsiyede bulunma fırsatı 
sunabilir. Ancak klinik ve laboratuvar porfiri bulguları olan hastaların bazılarında hastalık 
genetik olarak kanıtlanamayabilir (5, 6). 
 
Burada karın ağrısı nedeniyle tetkik edilen, propiyonilkarnitin (C3) yüksekliği olan ve porfiri 
tanısı alan olgumuz sunulmaktadır. 
 
Olgu Sunumu 
 
Piruvat kinaz eksikliği nedeniyle takipte olan 20 yaş kız hasta tarafımıza başvurudan 6 ay 
önce 2. doz COVİD-19 aşısı sonrası başlayan karın ağrısı şikayeti ile başvurdu. Altı aylık 
süreçte 4 kez benzer atak geçirerek Ailesel Akdeniz Ateşi öntanısı ile kolşisin tedavisi 
başlanmıştı. Tedaviye rağmen şikayetleri devam eden hasta tarafımıza yönlendirilmiş, öykü 
derinleştirildiğinde hastanın idrarda koyulaşma şikayetinin de olduğu ancak bunun piruvat 
kinaz eksikliğine bağlanıldığı öğrenildi. Ek olarak bu dönemde aralıklarla aşırı sinirlilik hali 
olduğu da belirtildi. Hastanın gönderilen metabolik tetkiklerinde Tandem MS ile açilkarnitin 
profilinde C3 yüksekliği, idrar porfiri panelinde aminolevulinik asit, porfobilinojen yüksek 
saptandı. C3 yüksekliği saptanması üzerine bakılan kan gazı, laktat, amonyak ve idrar organik 
asit tahlillerinde patolojik değere rastlanmadı. Gönderilen PCCA ve PCCB genlerinde 
mutasyon saptanmadı. İdrarda porfiri metabolitlerinde olan yükseklik nedeniyle gönderilen 
gaita porfiri panelinde koproporfirin 3/1 oranı normal saptandı. Akut intermitan porfiri 
öntanısı ile takibe alınan hastanın önplanda hemin tedavisi olmak üzere acil tedavi protokolü 
düzenlendi. C3 yüksekliği de devam eden hastanın bu açıdan bakılan literatürlerde porfiri 
metabolitlerinin C3 yüksekliği yapabileceği görüldü (2, 7). 
 
Tartışma ve Sonuç 
 
Porfiri nadir bir hastalık olsa karın ağrısı atakları olan hastada düşünülmesi gereken hastalık 
grubudur. Genetik analizler hastalığı kanıtlayamasa bile klinik ve laboratuvar bulgular 
hastalığı destekliyorsa takip ve tedavi protokolünün düzenlenmesi gerekmektedir. Bunun 
yanısıra porfiri metabolitlerinin C3 yüksekliği yapabileceği de akılda tutulmalıdır. 
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Özet 
 
Müsküler distrofi-distroglikanopati (MDDG), hücre dışı matris elemanlarının glikozilasyon 
bozukluğunun neden olduğu heterojen bir kalıtsal kas distrofileri grubudur. Klinik olarak, bu 
hastalık grubu ilerleyici kas zayıflığı, hipotoni ve yüksek serum kreatin kinaz seviyeleri ile 
karakterizedir. Agiri, hidrosefali, serebellar kistler ve beyin sapı hipoplazisi gibi yapısal beyin 
anomalileri veya katarakt ve mikroftalmi gibi oküler defektler de eşlik edebilir. MDDGB3, 
bozulmuş entelektüel gelişim ve hafif beyin anormallikleri olan otozomal resesif bir 
konjenital müsküler distrofidir. Burada POMGNT1 geninde homozigot mutasyona sahip 7 
yaş erkek olgu sunuldu. Özgeçmişinde; 30 yaşındaki annenin G2P2Y2 miadında NSVY ile 
3000 gr doğmuştu. Soy geçmişinde; anne ve baba kuzendi. Fizik muayenesinde; va 24 kg 
(65p), boy 116 cm (18p) idi. Hepatosplenomegalisi yok, dilde fasikülasyon yoktu. DTR  
hipoaktif, üst/alt ekstremite kas gücü: 4/5, gowers bulgusu negatif, pes planus+ geniş tabanlı 
ayakları dışa basarak yürüme+ zıplama yapabiliyor, topukta yürüme minimal kısıtlı idi. Nöro-
motor gelişim basamakları geri olması nedeni ile araştırılan hastanın CK değeri 1336 U/L 
saptandı. Tetkiklerinde; göz dibi muayenesi normal, AST:60U/L, ALT:50U/L idi. Bazal 
metabolik tetkikleri normaldi. Kranial MR görüntülenmesinde her iki serebral 
hemisferdeözellikle lateral ventriküllerin oksipital hornları komşuluğunda periventriküler 
beyaz cevherde solda daha belirgin olmak üzere ventriküler sistemde dilatasyon ve 
deformasyona neden olmayan kitle ve ödem etkisi göstermeyen fokal sinyal artışı mevcuttur, 
tanımlanan alanlarda sinyal artışı mevcuttur. Olgudan çalışılan müsküler distrofi panelinde 
POMGNT1  (NM_001243766.2):c.637G>A (p.Val213 Met) Homozigot (Muhtemel patojenik 
varyant)  bilinen mutasyon tespit edildi. 
Myopati nedeniyle başvuran olgularda bazal metabolik tetkiklerin normal olması durumunda 
ayrıntılı  genetik analizlerin önemi vurgulanmak istenmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: CK yüksekliği, POMGNT1 geni, Müsküler Distrofi 
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GİRİŞ 
 
MEGDHEL sendromu serin aktif bölge içeren protein 1 (SERAC1) genindeki 
mutasyonlardan kaynaklanan nadir görülen, otozomal resesif kalıtılan mitokondriyal bir 
bozukluktur. Klinik sensörinöral sağırlık, hepatopati, ensefalopati, ve beyin manyetik 
rezonans görüntülemede leigh benzeri lezyonları ile karakterizedir. Bu olguda yenidoğan 
döneminde hipoglisemi, sepsis, hiperamonemi kliniği ile tanı alan bir hasta sunulmuştur. 
 
OLGU SUNUMU 
 
Yirmi sekiz yaşındaki sağlıklı annenin ikinci gebeliğinden ikinci yaşayan çocuk olarak 37. 
gebelik haftasında sezaryen ile 2060 gr düşük doğum ağırlığı ile doğan kız hasta. Anne ve 
baba arasında 1. dereceden akrabalık mevcuttu. Doğum sonrası anne yanında izlenen hastanın 
yaşamının 1. gününde hipoglisemisi gelişti ve yenidoğan yoğun bakım ünitesine alındı. 
Kliniğe solunum sıkıntısı eklendi ve mekanik ventilatör desteği başlandı. Yaşamın 2. gününde 
kan gazında pH:7,38, PCO2:14,5mmHg, PO2:46,9mmHg, bikarbonat 15Mmol/L, BE -16,5,  
laktat:11,4mg/L olarak geldi. Metabolik asidozu olan hastanın plazma amonyak düzeyi 
685µg/dL olarak ölçüldü. Hiperamonemi tedavisi için devamlı venövenöz hemodiafilitrasyon 
yapıldı, amonyak değerleri düştü. İdrar organik asit analizinde 3-methylglutaconic acid ve  3-
methylglutaric acid düzeyleri yüksek olarak bulundu. Hastanın klinik ve labaratuar 
sonuçlarının MEGHDEL sendroumu ile uyumlu olduğu düşünüldü ve hastadan mutasyon 
analizi gönderildi; SERAC1 geni c.1920_1924dupTTAAC (p.Gln642LeufsTer9) (Q642Lfs*9) 
homozigot mutasyon olarak sonuçlandı. Yatışın 5. günü solunum desteği ihtiyacı kalmadı, 
oda havasında izlendi. Hasta 1 ay yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlendikten sonra 
taburcu edildi. Takiplerinde işitme testinden geçemedi. 
 
SONUÇ 
 
MEGDEL sendromu nadir görülen spesifik bir mitokondriyal bozukluktur. Yenidoğan 
döneminde hipoglisemi, hepatopati ve hiperamonemi kliniği görülebilmektedir. Erken 
dönemde tanı alamayan hastalar ileri yaşlarda spastisite, distoni ve işitme kaybı ile 
başvurmaktadırlar. Tedavisi semptomatik olup, multidisipliner yaklaşım gerektirmektedir. 
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PS100 
Leıgh-Benzeri Sendrom Ayrıcı Tanısında: Hıbch Mutasyonları 

F Erdem1, E Canda1, M Yoldaş Çelik 1, A Yüksel Yanbolu 1, Y Atik Altınok1, Havva Yazıcı 1, 
Ayça Aykut2,  Asude Durmaz2, S Kalkan Uçar 1, M Çoker1 

1.Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Metabolizma ve Beslenme Bilim Dalı 
2.Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı 

 
Giriş ve Amaç 
 
3-hidroksisobütiril-CoA hidroksilaz (HIBCH) eksikliği; nadir görülen bir mitokondriyal valin 
katabolizması kusurudur. Erken dönemde kazanım kaybı, hipotoni, ataksi, distoni, nöbetler, 
beslenme kusurları ile klinik bulgu verir. Kranial MR görüntüleri Leigh - benzeri sendrom 
şeklindedir. Spesifik laboratuar bulgusu olmamasına rağmen literatürde C4-OH yükseklikleri 
ve 2,3- dihidroksi-2-metilbütirat atılımı olduğu bildirilmiştir. Olgunun klinik bulguları silik ve  
MR bulguları olmadan  tanı almış olması nedeni ile paylaşmak istedik. 
 
Olgu sunumu 
 
İki aylık kız olgu baş tutmasında gerilik olması nedeni ile başvurdu. Hastanın 36. Gebelik 
haftasında preeklampsi nedenli acil sezeryan ile doğduğu; servikal meningomiyelosel nedeni 
ile yaşamının 10. gününde opere edildiği ve 15 gün yenidoğan yoğunbakımda yattığı 
öğrenildi. Anne baba arasında akrabalık mevcut ve üç kız çocuğunun sırasıyla yaşamlarının 
18, 6 ve 20. aylarında kaybedilmiş olduğu ve kranial MR görüntülemelerinde Leigh-benzeri 
sendrom olduğu görüldü. Vücut ağırlığı 17 p, boy 29 p ve baş çevresi -2.3 SDS, mikrosefalik 
görünümde, ağlaması zayıf, baş kontrolü yok, obje ve ışık takibi yok, global ve aksiyal 
hipotoni, derin tendon reflekleri azalmış, diğer sistem muayenelerinin olağan olduğu görüldü. 
Hemogram ve biyokimyasal parametreleri, idrar tubuler testleri , amonyak normal, laktik asit 
41 mg/dl (<20), pirüvik asit 0.62 mg/dl (0.30-0.9), spot kanda açil karnitin, kan amino asit ve 
idrar organik asit analizleri normal, protein C aktivitesi %53.5 (70-140), protein S aktivitesi 
% 71.5 (60-130), antitrombin III %88.2 (79.4-112), kranial MR’da korpus kallozum 
normalden ince, diffüzyon ve spektroskopi normal sınırlardaydı. Tüm diğer sistem taramaları 
normal olan hastanın yapılan tüm ekzom analizinde HIBCH geninde homozigot c.488G>T 
(p.Cys163Phe) mutasyon saptandı. Olguya 1.3 gr/kg’ dan protein ve valin kısıtlı diyet (günlük 
532 mg/gün), metacartin, tiamin, koenzim Q10, riboflavin başlandı. Olgunun izleminin birinci 
yılında bilateral bazal gangliyonlarda, beyaz cevherde dentat nukleus ve beyin sapı düzeyinde 
T2A flair’ da hipointens gliotik ve lökoensefalik alanlar olduğu görüldü. 
 
Tartışma ve Sonuç 
 
Nadir ve nörodejenerasyon ile başvuran olgumuzda silik bulgular olmasına  rağmen 
soygeçmişteki ipuçları yönlendirici olmuş, literatürdeki az olgu ve tedavi seçeneği ışığında 
hastaya destek tedavileri başlanmıştır. Leigh-benzeri tablonun varlığı ve/ veya ailede daha 
önce blidirilmiş olması  ayırıcı tanıda HIBCH’yi de düşündürmelidir. 
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PS101 
Psikotik Bozuklukla Gelen Niemann Pick Tip C Hastası 

Serpil Dinçer1, Özge Toptaş Dedeoğlu1, Çiğdem Seher Kasapkara1, Berrak Bilginer Gürbüz1 

1.Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
 
 
Giriş 
 
Niemann-Pick tip C hastalığı(NPC), lizozomal depo hastalıkları grubuna ait özellikle 
karaciğeri ve beyni etkileyen nörodejeneratif metabolik bir hastalıktır. NPC1/NPC2 genindeki 
mutasyonlar sonucu endositozla hücre içine alınmış olan kolesterolün işlenmesi, kullanılması 
ve taşınması bozulur. NPC herhangi bir yaşta farklı klinik tablolarla ortaya çıkabilir. 
 Nörolojik belirtilerin başlama yaşına göre pre/perinatal (<3ay), erken infantil (3ay- 2yaş), geç 
infantil (2-6yaş), juvenil (6-15 yaş), adölesan/erişkin (>15 yaş) olarak sınıflandırılır . Başlıca 
klinik semptomlar hepatosplenomegali, sarılık ve sıklıkla hepatik ve solunum yetmezliğine 
bağlı hızlı ölümle sonuçlanan fetal hidrops; diğer semptomlar ise hipotoni, gecikmiş motor 
gelişim, konuşma gecikmesi, katapleksi, bilişsel bozukluk, distoni, halüsinasyonlar ve 
şizofreni gibi nörolojik ve psikiyatrik semptomları içerir. Ayrıca ataksi gibi hareket 
bozuklukları ile disfaji ve vertikal supranükleer bakış paralizisi eşlik edebilir. LysoSM-509 ve 
LysoSM-509/LysoSM oranındaki artış tanıda yol göstericidir. NPC gen analizinde mutasyon 
saptanması ile tanı kesinleştirilir. Miglustat, hem yetişkinlerde hem de çocuklarda ilerleyici 
nörolojik belirtilerin tedavisi için endikedir. 15 yaşındaki erkek hasta ara ara olan bilinç 
bulanıklığı, kendi kendine konuşma, yürümede bozukluk şikayetleri ile metabolizma 
polikliniğimize yönlendirildi. Çocuk psikiyatri tarafından psikoz tanısı konularak risperidon 
tedavisi başlandığı öğrenilen hastanın ilk defa 10 yaşında konuşmada yavaşlaması dikkat 
çekmişti. Fizik incelemesinde dizartrik konuşma, supranükleer vertikal bakış kısıtlılığı ve 
ataksik yürüyüşü mevcutken organomegalisi yoktu. Kraniyal manyetik rezonans 
(MR)görüntülemesinde ılımlı serebellar atrofi ile serebellar folia yapılarında belirginleşme 
izlenmişti. Her iki optik sinir çevresinde perinöral kılıfta hafif genişleme ile bilateral 
posteriyor periventriküler beyaz cevherde miyelinleşmemiş alanlar mevcuttu. Bazal metabolik 
testleri normal olan hastadan etiyolojiye yönelik NPC gen analizi gönderildi. 
NPC1(NM_000271) geninde c.506A>T(p.N1691) homozigot patojenik mutasyon saptandı. 
Miglustat tedavisi vücut yüzey alanına göre uygun dozda başlandı. Nörolojik ve psikiyatrik 
bulgularla başvuran vakalarda ayrıntılı öykü ve fizik muayene yapılarak tanıya yönelik testler 
planlanmalıdır. Tüm gelişen ve işimizi kolaylaştıran tanı yöntemlerine rağmen fizik 
muayenenin dikkatle yapılması çok önemlidir. 
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PS102 
Nadir bir konjenital glikozilasyon bozukluğu (ALG3) tanısı alan ikizler 

Tayfun Cinleti1, Cem Paketci2, Hande  Özkalaycı3, Gamze Sarıkaya Uzan2, Nuriye 
Ece Mintaş4, Bahar Kulu4, Özlem  Giray Bozkaya1 
1.Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatri Ana Bilim Dalı, Çocuk Genetik Bilim Dalı 
2.Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatri Ana Bilim Dalı, Çocuk Nöroloji Bilim Dalı 
3.Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı 
4.Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatri Ana Bilim Dalı, Çocuk Metabolizma 
Hastalıkları Bilim Dalı 

 
Giriş ve Amaç 
 
Konjenital glikozilasyon bozuklukları (CDG), multisistem klinik tutulumu olan heterojen bir 
genetik-nörometabolik hastalık grubudur. ALG3-CDG grubu (OMIM 601110), şimdiye kadar 
bildirilen 20’ nin üzerinde vaka ve 40’ ın üzerinde farklı mutasyon ile çok nadir bir alt tiptir 
(1).  
 
Olgu Sunumu 
 
Anne baba arasında 2. kuzen evliliği olan çift yumurta ikizleri; dismorfik özellikleri, büyüme 
geriliği, mikrosefali ve dirençli epilepsi nedeniyle 2 aylıkken nörometabolik hastalık ön 
tanısıyla çocuk genetik bölümümüze danışıldı. Hastaların frontal, oksipital ve lumbosakral 
bölgelerde hemanjiyomu  izlendi. Mevcut klinik bulgular doğrultusunda hastalar yeni nesil 
dizileme yöntemiyle “kalıtılabilir sendromlar paneli” (579 Gen) açısından çalışmaya alındı. 
Konjenital glikozilasyon bozukluğu tip 1d ile ilişkili olan ALG3 geninin (NM_005787.6)  1. 
ekzonunda homozigot (c.165C>T; p.Gly55=) (chr3:183966564, rs387906273)  muhtemel 
patojenik varyant saptandı. Bu sinonim varyantın, erken bir terminasyon kodonuna yol açan 
ve bunun patojenitesini destekleyen kriptik bir donör ekleme bölgesinin aktivasyonu 
nedeniyle 37 bp'lik bir delesyon ile sonuçlandığı gösterilmiştir. Hastaların klinik bulguları 
varyant değişimi ile uyumlu olarak değerlendirildi (2). Ek olarak ikizlerin takipte dirençli 
nöbetleri nöroloji bölümümüzce ketojenik diyetle kontrol altına alındı. 
 
Tartışma 
 
ALG3-CDG hastalarında ciddi boyutta gelişme geriliği, hipotoni, epilepsi, mikrosefali, beyin, 
göz, iskelet anomalileri mevcuttur. Daha önce tanımlanan vakalarla birlikte 
değerlendirildiğinde ikizlerin hamanjiom dışındaki bulguları literatür ile uyumluydu (3).  
 
Geniş ve düzleşmiş burun köprüsü, yüksek kemerli damak, mikrognati, ince üst dudak, düşük 
kulak, kamptodaktili ve kontraktür gibi bulgular daha önceki vakalarda bildirilmiş. İkizlerin 
dismorfik bulguları literatür ile uyumluydu (4). 
 
Klinik, dismorfik bulgular ve laboratuvar sonuçları ile ikiz kardeşler multidisipliner olarak 
değerlendirildi. Günümüz şartlarında sonuçlandırılması yoğun emek ve maliyet içeren tüm 
ekzom/genom dizileme testlerine başvurulmadan hedefli paneller ile hastalara sonuçları 
genetik danışma eşliğinde verilebildi. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_005787.6
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Sonuç 
 
Genetik ve klinik olarak oldukça heterojen bir grup olan konjenital glikozilasyon bozuklukları 
hastaları, belirli sayıda seçilmiş genlerden oluşan paneller (“konjenital glikozilasyon defekti 
paneli” veya “kalıtılabilir sendromlar paneli”) sayesinde hedeflenmiş dna dizi analizi 
moleküler testleri ile tanı alabilirler. 
 
  
Anahtar kelimeler: ALG3, konjenital glikozilasyon bozukluğu, hedeflenmiş dna dizi analizi 
 
Kaynakça: 
 

1- http://www.hgmd.cf.ac.uk/ac/gene.php?gene=ALG3 
 

2- Denecke J, Kranz C, Kemming D, Koch HG, Marquardt T. An activated 5’ cryptic 
splice site in the human ALG3 gene generates a premature termination codon 
insensitive to nonsense-mediated mRNA decay in a new case of congenital disorder of 
glycosylation type Id (CDG-Id). Hum Mutat 2004;23:477–86 

 
3- http://www.genereviews.org/ 

 
4- Barba C, Darra F, Cusmai R, Procopio E, Dionisi Vici C, Keldermans L, et 

al. Congenital disorders of glycosylation presenting as epileptic encephalopathy with 
migrating partial seizures in infancy. Dev Med Child Neurol 2016;58:1085–91.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 2022 Tüm hakları saklıdır.  
 

http://www.hgmd.cf.ac.uk/ac/gene.php?gene=ALG3
http://www.genereviews.org/


 
 

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi / 28 Mayıs - 01 Haziran 2022 
336 

 

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi / 28 Mayıs - 01 Haziran 2022 
336 

 
 
 

 

PS104 
Metilmalonik Asidemi'de Hiperkalsemi: Covid 19 Mu? Akut Dekompanzasyon Mu? 

Fevzi Demir1, Ekin  Özsaydı Aktaşoğlu1, Ayşe Nur Altun1, Kübra Çilesiz1, Sabire  Gökalp1, 
Ayşe Kılıç1, Aslı İnci 1, İlyas Okur1, Fatih Süheyl Ezgü1, Leyla Tümer1 
1.Gazi Üniversitesi Çocuk Metabolizma ve Beslenme Bölümü 

 
GİRİŞ ve AMAÇ 
 
Metilmalonik asidemi (MMA) organik asidemiler içinde yer alan, otozomal resesif geçişli bir 
hastalıktır. Metilmalonik asit süksinik asitin yapısal izomeridir ve normalde izolösin, valin, 
treonin, metionin, kolesterol yıkım yolunda propionik asidden metilmalonil CoA rasemaz ve 
metilmalonil CoA mutaz aracılığı ile oluşur. Metilmalonil CoA mutaz veya kofaktör 
eksikliğinde metilmalonik asid ve prekürsörleri vücut sıvılarında birikir ve santral sinir 
sistemi, kemik iliği ve böbreklere toksik etki etmektedir. Akut dekompanzasyon ataklarıyla 
seyreden hastalıkta görülen laboratuvar değişikliklerinin saptanması ve bunların atak 
şiddetiyle ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
 
GEREÇ ve YÖNTEM 
 
Hastanemiz Çocuk Metabolizma ve Beslenme bölümümüzce takipli olan metilmalonik 
asidemi tanılı olup düzenli takibe gelen 16 hastadan, Mart 2020 – Mart 2022 tarihleri arasında 
akut atak geçiren hastaların metabolik dekompanzasyon döneminden iyileşme dönemine 
kadar olan zamanda biyokimyasal ve metabolik parametrelerinin değişimi retrospektif 
incelendi. Hastalardan bu dönemlerde bakılan biyokimyasal (AST, ALT, BUN, Kreatinin, Ca, 
Na, K, Cl) ve metabolik belirteçlerin (kan gazı, idrar organik asit analizi, plazma aminoasit 
analizi, açilkarnitin analizi) değerlendirmesi yapılarak, parametreleri etkileyebilecek ikincil 
nedenlerin ekarte edilip edilmediği analiz edildi. 
 
BULGULAR 
 
Hastanemizde düzenli takibe gelen 16 hastadan dördü belirtilen tarih aralığında akut atak 
kliniği ile başvurdu. Bu hastaların cinsiyet dağılımı 2 erkek (%50) ve 2 kadın (%50) olarak 
gözlendi. Başvuran hastaların ortalama yaşı 2,5 yaş iken en büyük hasta 4,5 yaşında en küçük 
hasta 1 yaşındaydı. Hastaların tümü ateş, öksürük, beslenme azlığı yakınması nedenleriyle 
kliniğimize başvurmuştu. Başvuruda bakılan Covid 19 PCR testleri tüm hastalarda pozitif 
geldi. Hastaların hepsinin bu dönemde mekanik ventilatör desteğine ihtiyacı olmuştu. 
Hastaların metabolik dekompanzasyon dönemlerinde bakılan biyokimyasal parametrelerde 
tüm hastalarda ortak olarak hiperkalsemi saptandı. İyileşme döneminde normale döndüğü 
gözlendi. İkincil nedenlerle oluşabilecek hiperkalsemi nedenleri tüm hastalarda ekarte edildiği 
gözlendi. Bakılan diğer biyokimyasal parametrelerde anlamlı değişik saptanmadı. 
 
TARTIŞMA ve SONUÇ 
 
Araştırmamızda hastalarımızın metabolik bozulma anında bakılan biyokimyasal ve metabolik 
parametreleri hiperkalsemi haricinde literatürle benzer saptanmıştır. Hastalarımızda görülen 
hiperkalseminin Covid19 enfeksiyonuyla ilgili olabileceği gibi literatürde bildirilen glikojen 
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depo hastalığı tip 1A’nın kötü kontrolüyle ilişkilendirilmesi benzeri metilmalonik asideminin 
klinik seyri konusunda fikir verebileceğini düşündürmüştür. Metilmalonik asidemi 
hiperkalsemi birlikteliğinin asit birikimi ya da mitokondriyal bozulmayla açıklanabileceği 
gibi patofizyolojinin aydınlatılabilmesi için yapılacak yeni araştırmalara ve geniş hasta 
gruplarını içeren hasta verilerine ihtiyaç duyulacağı sonucuna varılmıştır. 
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PS106 
Glikojen Depo Tip Iıı Hastalığı'nda Modifiye Atkins Diyetinin Yeri: Çukurova Üniversitesi 

Deneyimi 
Ebru Çiçek1, Tuğçe Kartal1, Süleyman Gönkek1, Sema Üveyik1, İrem Kaplan1, Ezgi Burgaç1, 
Fatma Derya Bulut 1, Deniz Kor1, Esra Kara1, Burcu Köşeci1, Anıl Atmış2, Neslihan Önenli 
Mungan1 
1.Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Metabolizma Bilim Dalı, Adana 
2.Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı, Adana 

 
Giriş ve Amaç 
 
Glikojen depo hastalığı (GDH) tip-III, glikojen yıkımından sorumlu amilo-1,6-glikozidaz 
enzim eksikliği sonucu karaciğer ve kas dokusunda glikojen birikimi ile seyreden otozomal 
resesif geçişli bir hastalıktır. Serum transaminaz ve kreatin kinaz (CK) düzeylerinde 
yükseklik, hepatomegali ve ketotik hipoglisemi GDH tip-III'ün ayırt edici özelliklerindendir. 
Yüksek karbonhidrat, çiğ mısır nişastası ve sürekli beslenmeyi içeren diyet önerileri etkili bir 
şekilde açlık hipoglisemisini önlese de genellikle kardiyak ve kas belirtilerinin seyrini 
etkilememektedir. GDH tip-III'ün beslenme tedavisinde, karbonhidrat alımının azaltılmasıyla 
kasta glikojen depolanmasının azaltılmasını hedefleyen alternatif yaklaşım bir ketojenik diyet 
(KD) türü olan Modifiye Atkins diyeti (MAD)’dir. Bu çalışmada GDH tip-III tanılı ve mevcut 
tedavilerine ek olarak MAD tedavisi uygulanan hastalar değerlendirildi. 
 
Gereç ve Yöntem 
 
2016-2022 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Metabolizma ve 
Beslenme Bilim Dalı’nda GDH tip-III tanısıyla takip edilen MAD tedavisi uygulanan 
hastaların retrospektif olarak karaciğer fonksiyon testleri, kas enzimleri ve kardiyak 
değerlendirme sonuçları gözden geçirildi. 
 
Bulgular 
 
MAD tedavisi uygulanan toplam 13 GDH tip-III tanılı hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların 
%53,8’i erkek, %46,2’si kadındı. Ortalama güncel yaşları 16,7±12,1 yıl (min:3- maks:49) 
iken, ortalama tanı yaşları 3,1±3,3 yıldı. Hastaların MAD uygulama süreleri ortalama 27,8 
aydı. Üç hasta takipsiz olduğu için değerlendirmeye alınmadı. Düzenli takibi olan 10 hastanın 
MAD öncesi CK düzey ortalaması 1340±741,5 U/L iken, MAD tedavisi sonrası 996±568,5 
U/L olduğu saptandı, ancak bu düşüş istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0,05). 
Hastaların MAD öncesi ve sonrası Aspartat aminotransferaz (AST) ve Alanin aminotransferaz 
(ALT) düzeyleri karşılaştırıldığında, MAD tedavisiyle birlikte bir azalma gözlense de, anlamlı 
bir fark yoktu (p>0,05). Ekokardiyografi ile kardiyak değerlendirme yapıldığında ortalama 
interventriküler septum (IVS) kalınlığının 11,0±0,5 mm den, MAD uygulamasıyla 9,3±1,5 
mm’ye gerilediği görüldü. MAD başlanılan hastaların % 61,5’inin diyet tedavileri devam 
etmektedir.  
 
Tartışma ve Sonuç 
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GDH tip-III’ün tedavisinde MAD’ın başarılı olabilmesi için uygun hasta seçimi, hastanın 
yeterli düzeyde bilgilendirilmesi ve izlem kriterlerine uygun şekilde sık monitorizasyon 
yapılması çok önemlidir. Çalışmamız, tıbbi beslenme tedavisine uyum sağlayan GDH tip-III 
tanılı hastaların, MAD'den hem klinik hem de biyokimyasal ve kardiyolojik yönlerden yarar 
gördüğünü göstermiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Glikojen depo tip-III; Modifiye Atkins diyeti; Tıbbi beslenme tedavisi 
 
 
Key Words: Glycogen storage type-III; Modified Atkins diet; Medical nutrition therapy 
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PS107 
Hipertrigliseridemi Saptanan Bir Yenidoğanda Diyet Tedavisi Ve Sonuçları 
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Esra Kara1, Burcu Köşeci1, Hacer Yıldızdaş2, Fatma Derya Bulut1, Deniz Kor1, Neslihan 
Önenli Mungan1 
1.Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Metabolizma Bilim Dalı 
2.Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı 

 
 
Giriş ve Amaç 
 
Hipertrigliserideminin çocukluk yaş grubunda görülme sıklığı 1/1000’dir. Daha çok büyük 
çocuklarda ve adölesanlarda saptanmaktadır. Yenidoğan ve infantlarda ise ya lipemik serum 
ya da tekrarlayan karın ağrısı etiyolojisinde pankreatit saptandığında akla gelmektedir. 
Yüksek plazma trigliserit düzeyleri, kardiyovasküler hastalık riskinin artmasına ve tekrarlayan 
pankreatit ataklarına neden olmaktadır. Bu sunumda, plazma trigliserit (12720 mg/dL) 
düzeyinde yükseklik nedeniyle bakılan GPIHBP1 geninde homozigot mutasyon saptanan bir 
yenidoğanın diyet tedavisi prensipleri ve sonuçları paylaşılmıştır.  
 
Olgu Sunumu 
 
11 günlükken sarılık nedeniyle alınan kan örneğinin lipemik olduğunun fark edilmesi üzerine 
danışılan hasta tedavisinin düzenlenmesi amacıyla yatırıldı. 37. gebelik haftasında sezaryen 
ile 2900 gr (-1,32 SDS) olarak doğmuştu. Anne sütü ile beslenen olgunun 4. gününde sarılığı 
başlamıştı. Başvurusundaki fizik muayenesinde vücut ağırlığı: 3330 gr (-0,88 SDS), boy 
uzunluğu: 53 cm (0,65 SDS) ve baş çevresi: 36 cm (0,01 SDS) idi. Sistemik muayenesi 
doğaldı. Laboratuvar incelemede; plazmada trigliserit: 12720 mg/dL, total kolesterol: 1029 
mg/dL, HDL: 167 mg/dL ve lipaz: 225 U/L (22-51 U/L) bulundu. Hastanın beslenmesi 
kesilerek, 3 gün süresince lipit içermeyen total parenteral nütrisyon tedavisi başlandı. 
Yatışının 4. gününde uzun zincirli yağ asitlerinden fakir, yüksek protein, yüksek karbonhidrat 
ve orta zincirli trigliserit içeren bir diyet düzenlendi. Yatışının 5. gününde trigliserit düzeyi 
1125 mg/dL’ye gerilemişti.  Takiplerinde beslenme ile ilgili bir sorunu olmayan ve plazma 
trigliserit düzeylerinde yükselme olmayan hasta taburcu edildi.  
 
Tartışma ve Sonuç 
 
Hipertrigliseridemi tekrarlayan pankreatit ataklarına ve bu ataklarda uzun dönemde pankreas 
psödokistleri ve malign transformasyona neden olabilmektedir. Bu nedenle 
hipertrigliserideminin erken dönemde tanı alması yaşam süre ve kalitesi için ciddi önem 
taşımaktadır. Çocukluk çağında en önemli tedavi yaklaşımı diyet tedavisidir. Lipit içermeyen 
boşaltma diyetleri ile sağlanan plazma trigliserit düzeyindeki düşüş sonrasında uzun zincirli 
yağ asitlerinden fakir formülalar ile birlikte bebeğin büyüme ile gelişmesine ve bağışıklık 
sistemine olumlu etkileri olan anne sütü birlikte kullanılabilmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Familyal hipertrigliseridemi; diyet tedavisi 
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PS108 
Ağır metabolik ensfelopati ile başvuran bir mapple syrup urine disease olgusunun yönetimi 

Murat Karaoğlan1, Büşra  Bilen1, Serpil Albayrak 1, Ahmet Yıldırım1, Mehmet Keskin1 
1.Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi 

 
Giriş ve Amaç 
 
Mapple syrup urine disease (MSUD) Lösin düzeyinin akut yüksekliği hiperamonyemi olsun 
ya da olmasın ağır metabolik ensefalopatiye ve yaşamı tehdit eden beyin ödemine neden 
olabilir.  Acil ve etkin tedavi yaklaşımları uygulanmayan olgularda ağır beyin zararlanmaları 
kaçınılmazdır. Biz üst solunum yolunu takiben ağır ensalopatiyle başvuran ve aralıklı 
hemodiyalizle kontrol altına alınıan  bir MSUD  olgusu sunuyoruz 
 
Olgu sunumu 
 
11.5 yaşında kız hastada iki gün önce üst solunum yolu enfeksiyonunun ardından bulantı-
kusma halsizlik başladı. İlerleyen saatlerde uykuya eğilimden giderek artan bilinç bulanıklığı 
gelişmesi üzerine acil servise başvurdu.  Hastanın özgeçmişinde yenidoğan döneminde tanı 
aldığı ve MSUD tanılı bir kardeişi olduğu, öğrenildi. Anne babaarasında  birinci dereceden 
kuzen evliliğüvar idi.  
 
Hastanın bilinci kapalı idi. ağrılı uyaranlara yanıt alınıyprdu. 38.5 C ateşi bulunuyordu. 
Solunum sayısı ve kalp tepe atımı artmıştı.  Olgunun yapılan labaratuvar bakısında 
elektrolitler kan glukozu normaldi, kan gazında pH:7.28, HCO3:12 PCO2:42 saptandı. Kan 
amonyak düzeyi:205 ummol/L, laktat: 2.3 mmol/L idi. Hastaya uygun  sıvı-elektrolit ve  
parenteral beslenme başlandı. Hastanın lösin düzeyi 2600µmol/L (55-168) idi. Hastaya acilen 
hemodiyaliz kateteri açılarak  aralıklı hemaodiyaliz planlandı.  Ertesi gün lösin düzeyi 930 
µmol/L’ e düştü. Hastada aralıklı hemodiyalize devam edildi.  2.gün bilinci açılmaya başladı. 
3. lösin düzeyi 830 µmol/L idi. Hastaya boşaltma diyeti başlandı. Birinci haftanın sonunda 
diyeti düzenlenerek taburcu edildi.  10.gün kontrolünde lösin 119µmol/L idi.  
 
Tartışma ve Sonuç 
 
Akut streslerle tetiklenen lösin yüksekliğine bağlı metabolik ensefalopati MSUD’lu olgularda 
önemli bir komplikasyon olmaya devam etmektedir. Ensalopatide acil girişim olarak 
hemodiyaliz uygulaması metabolik durumun hızlı düzeltilmesinde halen en etkin seçenektir 
ve beyin hasarlanmasını önlemek için en kısa sürede uygulanmalıdır 
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Tekrarlayan rabdomyolizin önemli bir nedeni: Lipin-1 eksikliği 
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2.Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 

 
 
Giriş ve Amaç 
 
Akut rabdomiyoliz yaşamı tehdit eden bir durum olup, çocuklarda erken başlangıçlı 
tekrarlayan şiddetli rabdomiyolizin en yaygın iki nedeni, yağ asidi oksidasyon bozuklukları 
ve LPIN1 genindeki mutasyonlardır. Lipin-1 eksikliği çoğunlukla ateşli hastalıkla, nadiren de 
uzun süreli egzersiz, açlık ve anestezi ile tetiklenen; epizodik miyalji ve miyoglobinüri ile 
kendini gösteren, otozomal resesif geçişli bir kalıtımsal metabolik hastalıktır. Bulguları tipik 
olarak 6 yaşından önce başlar. Biz de tekrarlayan rabdomiyoliz nedeniyle başvuran ve Lipin-1 
eksikliği tanısı alan üç olgumuzu sunmak istedik. 
 
Olgu Sunumları 
 
Tekrarlayan rabdomyoliz atakları nedeniyle yönlendirilen, ikisi aynı aileden üç hastanın 
öykülerinden aralıklı miyalji yakınmalarının olduğu öğrenildi. Fizik muayenelerinde 
antropometrik ölçümleri ve sistem muayeneleri doğal olan hastaların psikomotor gelişimleri 
de normaldi.  Organomegali saptanmadı. Laboratuvar incelemede, tam kan sayımları, 
karaciğer, böbrek ve tiroid fonksiyon testleri, lipit profilleri, laktik-piruvik asit düzeyleri, 
açilkarnitin profilleri, idrar organik asit analizleri ve çok uzun zincirli yağ asit düzeyleri 
normal sınırdaydı. Bir hastanın ilk başvurusunda bakılan kreatin kinaz (CK) ve miyoglobin 
düzeyi normal sınırlardayken, iki hastada CK ve miyoglobin yüksekliği vardı. CK düzeyleri 
bazale inen ve metabolik dekompanzasyon bulguları olmayan hastalardan Lipin-1 eksikliği ön 
tanısıyla gönderilen LPIN1 gen analizinde homozigot patojenik varyantlar saptandı  
 
Tartışma ve Sonuç 
 
Lipin-1 eksikliği olgularında rabdomiyoliz ataklarının şiddeti, CK seviyelerinin subklinik 
yüksekliğinden, yaşamı tehdit eden ataklara kadar değişkenlik gösterebilir. Bir olgumuzun 
başvuru sonrası günümüze kadar olan izleminde rabdomiyoliz atağı tekrarlamazken, diğer iki 
olgumuzun takiplerinde subklinik CK yüksekliklerine rağmen şiddetli rabdomiyoliz atakları 
olmadı. Hastalara rabdomiyoliz ataklarını önlemek amacıyla, uzamış açlık ve ağır fiziksel 
aktivitelerden kaçınma, enfeksiyon dönemlerinde ve egzersiz öncesinde karbonhidrat tüketimi 
önerildi. Olgularımız, tekrarlayan rabdomiyoliz atakları, benzer aile öyküsü, egzersiz 
intoleransı, kas krampları olan hastalarda glikojen depo hastalıkları ve yağ asit oksidasyon 
defekti gibi sık görülen nedenlerin yanı sıra Lipin-1 eksikliğinden de şüphelenilmesi 
gerektiğini vurgulamak amaçlarıyla sunuldu.  
 
Kaynaklar 
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Farklı Mps Tiplerinde Beslenme Durum Değerlendirmesi 
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Önenli Mungan1 

1. Çukurova Üniversitesi Pediatrik Metabolizma Bilim Dalı 
 
Giriş-Amaç 
 
Mukopolisakkaridozlar(MPS), glikozaminoglikanların yıkım bozukluğuyla seyreden 
lizozomal depo hastalıklarıdır. Yıkılamayan glikozaminoglikanlar vücutta birikerek kaba yüz 
görünümünün yanı sıra, kas-iskelet, kardiyovasküler, santral sinir sistemi bulguları ile göz ve 
işitme sorunlarına neden olurlar. Bu klinik bulgular hastaların fiziksel becerilerinde ve günlük 
aktivitelerinde aksaklığa yol açtıkları gibi özellikle ağızdan başlayarak tüm gastrointestinal 
sistemdeki birikimleri çiğneme, yutma ve sindirim fonksiyonlarını da etkilerler. Sık hastaneye 
yatış ve enfeksiyonlar da beslenme bozukluğuna yol açabilirler.  Bu noktadan hareketle, 
çalışmamızda farklı MPS tiplerindeki beslenme durumunu değerlendirerek, primer 
hastalıkları dışında büyüme, sık enfeksiyon geçirme ve diğer komplikasyonların ortaya 
çıkışını arttıran ya da iyileşmeyi geciktiren nutrisyonel sorunları tanımlayarak, öneriler 
sunmayı hedefledik. 
 
Gereç-Yöntem 
 
Çukurova Üniversitesi, Çocuk Metabolizma ve Beslenme Bilim Dalı’nda MPS tanısıyla takip 
edilen 35 hastanın sosyodemografik verileri, antropometrik ölçümleri ve besin tüketim 
kayıtları alındı. Bu kayıtlardan makro-mikro besin öğesi analizleri yapıldı. Sonuçlar Türkiye 
Beslenme Rehberi(TUBER)’nin yaş ve cinsiyete göre hedef aralıkları esas alınarak 
değerlendirildi. 
 
Bulgular 
 
Hastaların %45,7’si kız, %54,3’ü erkekti. Yaş ortalamaları 10,63±4,703 yıl olan hastaların, 
1’i t tip-I, 8’i tip-II, 5’i tip-III, 12’si tip-IV ve 9’u tip-VI idi. Olguların ortalama vücut kütle 
indeksi(VKİ) SDS değeri 0,25±1,11 olarak hesaplandı. Besin tüketim kayıtlarına göre 
hastaların %65,7’sinin günlük enerji gereksinimini karşılamadığı belirlendi. Makro-besin 
öğesi alımları değerlendirildiğinde diyetin enerji dağılımı karbonhidratlar için  %44,5±10,3, 
proteinler için %15,8±3,6 ve yağlar için %39,4±10,1 olduğu bulundu. Mikro-besin alımı 
değerlendirildiğinde, hastaların kalsiyumu %88,6, demiri %97,1 ve fosforu %22,9 oranlarında 
yetersiz tükettikleri saptandı. Hastaların %40’ında C vitamini, %91,4‘ünde lif alımı 
yetersizdi. Ayrıca vitamin-B1’nin %94,3 ve vitamin B3’nün %48,6 oranında eksik alındığı 
tespit edildi. 
 
Tartışma ve Sonuç 
 
Çalışmamızda MPS hastalarımızın enerji ve bazı mikro besin alımlarının yaş ve cinsiyetlerine 
göre yetersiz olduğu görüldü. Lif alımındaki yetersizlik, hareket kısıtlılığı da olan bu hastalık 
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grubunda konstipasyonu arttırabilmektedir. Kalsiyum ve fosforun yeterli tüketilmemesi de 
diş, kemik ve bağ dokusu sağlığını etkileyerek hastalığın doğal seyrindeki kas-iskelet 
sistemine ait komplikasyonların daha da ağırlaşmalarına neden olabilecektir. B-vitaminlerinin 
yetersiz alımı nörolojik sorunların artmasına yol açacaktır. Literatürde MPS hastalığı ve 
beslenme konusunda detaylı bilgiye rastlanmamıştır.  Daha fazla sayı ve farklı alt tipteki 
hastayla yapılacak besin tüketim değerlendirmeleriyle bir diyet stratejisi oluşturularak 
beslenme eksikliklerinin hastalığın seyri üzerine doğrudan/dolaylı olarak yol açabileceği 
olumsuz etkiler azaltılarak hastaların yaşam kalitesi arttırılabilecektir.  
 
Anahtar Kelimeler: Mukopolisakkaridoz; diyet; besin alımı 
 
Key words: Mucopolysaccharidosis; diet; food intake 
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PS114 
Serebral palsiyi taklit eden fumaraz eksikliği; Türkiye’den ilk mutasyon ve literatür 

derlemesi 
Merve Emecan Şanlı1 

1.Başakşehir Şehir Hastanesi 
 
 
 
Giriş ve Amaç 
 
Fumaraz eksikliği fumaratın malata çevrilmesinin bozulması sonucu görülen ciddi otozomal 
resesif metabolik bozukluktur. Mitokondri ve sitozolde bulunan enzim HF geni tarafından 
kodlanır. Mitokondrial izoformu krebs siklusunun bir parçasıdır ve eksikliğinde enerji üretimi 
bozulur ve erken başlangıçlı ensefalopati görülür. 
 
 
Gereç ve Yöntem 
 
Literatürde bildirilmiş hastalara ait veriler ile veritabanı oluşturuldu. Hastaların klinik ve 
demografik özellikleri, nörogelişimsel sonuçları incelendi. 
Bulgular: Çalışmaya literatürde enzim analizi ve/veya moleküler genetik analizi sonucunda 
Fumaraz eksikliği tanısı konulan kendi vakamızla beraber toplam 53 hasta dahil edildi. Bizim 
hastamız literatürde bildirilen ikinci ve FH gen analizi ile mutasyonu gösterilen ilk Türk vaka 
idi. Literatürde cinsiyeti bildirilen hastaların kız/erkek oranı 22/21 idi. Yedi hastaya 
yenidoğan veya antenatal, 22 hastaya infantil dönemde tanı konulmuştu. Hastalarda İlk 
görülen bulgular prematürite (%15) ve polihidramnioz %18) idi. En sık bulgular ise %66 ve 
%58 ile global gelişme geriliği ve hipotoni idi. Dismorfizm, nöbet, mikrosefali, büyüme 
geriliği, optik sinir anomalisi, beslenme güçlüğü diğer sık görülen bulgular arasındaydı. Daha 
nadir görülen bulgular ise hipertoni (%9) ve kusma (%9) idi. Serebral anomalilerden en sık 
görülenleri ventrikülomegali (%62) ve serebral atrofi (%46) iken diğer bulgular polimikrogri, 
korpus kallosun agenezisi/hipogenezisi ve hipomyeliniasyon olarak saptandı. Hastalara tanısal 
olarak idrar organik asit, fibroblastlarda fumarak aktivitesi ve moleküler genetik analiz 
tetkikleri yapılmıştı.  
 
 
Tartışma ve Sonuç 
 
Biz bu çalışmada Türkiye’den ikinci vakayı ve genetik analizi yapılan ilk vakayı paylaştık. 
Ayrıca literatür taraması ile hastaların moleküler, klinik, biyokimyasal ve görüntüleme 
bulgularını değerlendirdik. Biz bu çalışmada serebral palsi benzeri bulgularla başvuran, 
dismorfizmin ve kranial MR’da ventriküler genişlemeyle beraber polimikrogri ve korpus 
kallozum anomalisinin eşlik ettiği hastalarda fumarik asidüriden şüphenilmesi ve hastanın 
tanısının konmasının aileye genetik danışma verilmesi ve ebeveynlerde gelecekte 
görülebilecek kanser hastalıklarının erken tanınması açısından önemini vurgulamak istedik. 
 
 



 
 

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi / 28 Mayıs - 01 Haziran 2022 
348 

 

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi / 28 Mayıs - 01 Haziran 2022 
348 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Klinik Bulgular Hastalar (52) % Hastamız 
Global gelişme geriliği 34 66 + 
Hipotoni 30 58 + 
Hipertoni 5 9 - 
Dismorfizm 13 25 + 
Nöbet 18 35 + 
Mikrosfali  13 25 - 
Beslenme güçlüğü 11 21 + 
Büyüme geriliği 19 37 - 
Optik sinir anomalisi 6 27 + 
Makrosefali 10 24 + 
Kusma 5 9 + 
Prematurite 15 28 - 
Polihidramnioz 13 18 + 
Diğer bulgular    
    

 
Tablo 1: Klinik bulgular ve hastalardaki sıklığı 
 
 
 

Serebral Anomaliler Hastalar (52) % Hastamız 
Ventrikülomegali 33 62 + 
Serebral Atrofi 24 46 + 
Polimikrogri 14 25 + 
Korpus kallosum agenezisi 
hipogenezisi 

12 23 + 

Hipomyelinasyon 3 6 + 
Normal 1 2 - 
    

 
 
 
Tablo2: Serebral bulgular hastalardaki sıklığı 
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PS115 
Lizinürik Protein İntoleransı Olan Hastaların Klinik Bulguları 

Sibel Şahin Uyar1, Ayça Aydoğan1, Ravza Nur Yıldırım1, Bahar Kulu1, Mine Sağlam1, Özlem 
Tüfekçi1, Ahmet Okay Çağlayan1, Nur Arslan1 

1. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, İzmir 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Bilim Dalı, İzmir  
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, İzmir  
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı, İzmir  

 
 
Giriş 
 
Lizinürik protein intoleransı (LPI); lizin, arjinin, ornitin gibi katyonik aminoasitlerin 
transportundan sorumlu y lat1 subüniteyi kodlayan SLC7A7 genindeki mutasyon sonucu 
ortaya çıkan otozomal resesif kalıtımlı bir metabolik hastalıktır. Bu çalışmada üç LPI tanılı 
hasta sunulmuştur.  
 
Yöntem 
 
Kliniğimizde takipli üç LPI tanılı hastanın dosyalarındaki demografik özellikleri, başvuru 
bulguları, laboratuvar ve klinik özellikleri incelendi.  
 
Olgu 
 
Olguların tümü kız idi ve iki yaşından önce tanı almıştı (6, 21 ve 23 ay). Hastaların ortak 
başvuru bulguları büyüme geriliği, protein intoleransı, hepatosplenomegali ve sitopeniydi. İki 
hastanın başvuru anında nöromotor gelişim basamakları yaşına uygundu. İki hasta kardeş idi. 
Anne-baba akrabalığı bir ailede mevcuttu. Hastaların tümünde başvuru anında LDH değeri 
yüksekti (646, 1584, 3120 U/L, N: 180-360). İki hastanın başlangıçta amonyak düzeyi hafif 
yüksekti (198 ve 164 umol/L, N: 20-80). Bir hastada başvuru anında pansitopeni (Lökosit 
3.700/mm3, Hb 8.8 g/dL, trombosit 124.000/mm3) ve hipertrigliseridemi (1205 mg/dL, N: 25-
85) mevcuttu. Her üç hastada idrarda lizin düzeyi yüksekti (4911, 5454, 7587 umol/gr/kr, N: 
0-600). İki hastada lizinin plazma düzeyi düşük (36.7, 45.7 umol/L, N: 56-200), diğer hastada 
normaldi (112.4 umol/L). Hastaların hiçbirinde idrarda orotik asit atılımı yoktu. Tüm 
vakaların kemik iliği aspirasyon incelemesinde hemofagositoz ile uyumlu görünüm saptandı. 
Bir hastada NM_0011261.05.3(SLC7A7_v001):c.697dup mutasyonu; diğer iki kardeşte 
NM_001126106(SLC7A7):c.257G>A mutasyonu vardı. Hastalara tedavide protein kısıtlı 
diyet, L-sitrüllin ve amonyak yüksekliği olanlara sodyum benzoat başlandı; bu hastaların 
birinde amonyak düzeyi normal aralığa gerilemediği için tedaviye sodyum fenilbutirat 
eklendi. Bir hastanın takibinde sık hemofagositik lenfohistiyositoz atakları ve pulmoner 
alveolar proteinozis gelişti. Hastanın yapılan transbronşiyal biyopsisinde köpüksü makrofajlar 
saptandı. Hastanın tedavisine uzun süreli steroid, aralıklı intravenöz immunglobulin, 
proflaktik antibiyotik eklendi. Aynı hastada tekrarlayan akciğer enfeksiyonu, dirençli 
pansitopeni olması nedeni ile sık hastaneye yatış ve kan transfüzyonu ihtiyacı oldu. Bir 
hastada takipte tübülopati, proteinüri gelişti ve hastanın tedavisine ACE inhibitörü eklendi. İki 
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hasta diyet ve medikal tedaviye iyi uyum gösteremedi, ancak hastaların hiçbirinde takipte 
ciddi hiperamonyemi atağı gelişmedi. 
 
Hastaların son vizitteki yaşları 2, 3, 5 olup tüm hastalarımızın takipleri devam etmektedir.  
 
 
Sonuç 
 
LPI, sekonder üre siklusu bozukluğu olmasına rağmen büyüme geriliği, hepatosplenomegali, 
sitopeninin ön planda olduğu, amonyak yüksekliğinin belirgin olmadığı bir tablo ile karşımıza 
çıkabilir.  
 
 
Anahtar kelimler: Lizinürik Protein İntoleransı, Hiperamonyemi, Hepatosplenomegali 
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PS117 
Sık düşünülen ancak nadir saptanan hastalığın yeni saptanmış bir mutasyonu: Transaldolaz 

(TALDO) Eksikliği 
Kübra Çilesiz¹, Sabire Gökalp¹, Fevzi Demir¹, Ayşe Nur Altun¹, Aslı İnci¹, İlyas Okur¹, Leyla 
Tümer¹, Fatih Süheyl Ezgü¹ 
1.Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Metabolizma ve Beslenme B. D. Ankara/ 
Türkiye 

 
Giriş ve Amaç 
 
Transaldolaz eksikliği, pentoz fosfat yolunda görev alan transaldolaz enziminin yetersizliğine 
neden olan TALDO1 genindeki mutasyonlar sonucu oluşan bir hastalıktır. Bu enzimin 
eksikliğine bağlı biriken glukoz ve poliyollerin toksik etkilerinin yanısıra, NADPH ve 
glutatyon eksikliği klinik bulgulara sebep olur. Hepatomegali, splenomegali, anemi, 
trombositopeni başta olmak üzere dismorfik bulgular bu hastalıkta sıklıkla görülür. Konjenital 
kalp hastalıkları, endokrin bozukluklar, hemangiomlar, kemik mineralizasyon defektleri ve 
malnutrisyon da eşlik edebilen bulgulardandır(1,2). Klinik yelpazesi geniş olan bu hastalıkta 
fenotipik bulgular saptanan mutasyona göre değişiklik göstermektedir (2). Burada TALDO1 
geninde literatürde daha önceden tanımlanmamış bir mutasyon sunulacaktır. 
 
Olgu  
 
Onaltı yaşında kız hasta, infantil dönemden beri olan hepatosplenomegali ve karaciğer 
fonksiyon testlerinde yükseklik nedeniyle takip edilmiş. Etyolojiye yönelik yapılan 
incelemelerde anemi ve trombositopeni saptandı. Bunun dışında sık gözlenebilecek metabolik 
hastalıklara yönelik yapılan laboratuvar incelemeleri normal olarak saptandı. Bakılan 
görüntülemelerinde  abdomen ultrasonda karaciğer ve dalak boyutlarının yaşına göre 
normalden büyük olduğu karaciğer parankim ekojenitesinde artış ve steatoz olduğu saptandı. 
EKO’da atrial septal defekt mevcuttu. Karaciğer biyopsisinde mikronodüler siroz dışında 
patoloji saptanmadı. Sebat eden bisitopeni nedeniyle yapılan kemik iliği biyopsisi spesifik 
bulgu saptanmadı. Yapılan sistem değerlendirmelerinde kapiller hemanjiom, proteinüri, 
hipergonadotropik hipogonadizm ve osteoporoz varlığı görüldü. Bakılan genetik 
incelemesinde TALDO1 geninde homozigot c.637+1G>A splicing ACMG kriterlerine göre 
olası patojen değişiklik saptandı. Bu varyasyon, hastanın klinik bulgularına uyumu ve 
mutasyonun yerinin hastalık yol açma etkisinin yüksekliği nedeniyle anlamlı kabul edilmiştir. 
 
Tartışma ve Sonuç 
 
TALDO eksikliği multisistemik bir hastalıktır. Nadir görülmesi ve klinik bulguların çeşitlilik 
göstermesi nedeniyle tanı koymak oldukça güçtür. Olgumuz organomegali, bisitopeni, renal 
patolojiler, kemik ve endokrin bozuklukları ile TALDO eksikliğini düşündürmüştür(1). 
Olguda saptanan splicing bölgesinde saptanan değişiklik ile eşlik eden klinik bulguların 
uyumlu olması transaldolaz eksikliği tanısını desteklemiştir. 
 
Anahtar Kelimeler;  Transaldolaz , TALDO1   
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PS119 
Aynı Ailede İki Farklı Pompe Fenotipi 
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1.Çukurova Üniversitesi 

 
Giriş 
 
Pompe hastalığı alfa-glukozidaz enzim eksikliğinden kaynaklı OR-kalıtımlı bir lizozomal 
depo hastalığıdır. İnfantil ve juvenil formları vardır. İnfantil pompe; hipotoni, kreatin 
kinaz(CK) yüksekliği, hipertrofik kardiyomiyopatiyle(HKM) karakterizedir. Juvenil-pompede 
yavaş seyirli proksimal kas güçsüzlüğü, yorgunluk, solunum problemleri, pitoz görülürken, 
genellikle kardiyomiyopati beklenmez. İnfantil form ağır seyirlidir, tedavisiz hastalar 1 yaşına 
kadar kaybedilir. Juvenil form daha hafif seyirlidir, çocukluktan erişkin döneme kadar geniş 
bir yaş grubunda görülebilir. Enzim replasman tedavisi(ERT) her iki formda da etkili olup 
sağkalımı arttırır. 
 
Olgu-1 
 
7-aylık kız hasta hırıltı nedeniyle başvurdu. Ekokardiyografisinde sol ventrikül çıkımında 
obstrüksiyona yol açan HKM saptandı. İki aylıkken annesini tanımış, 6 aylıkken başını dik 
tutabilmişti. Anne-babanın akraba olduğu ve annenin kuzeninin(olgu-2) juvenil-pompe 
tanısıyla takipte olduğu öğrenildi. Muayenesinde ağırlığı: -0,68 SDS, boyu: 0,24 SDS, baş 
çevresi: 0,04 SDS idi. Hipotonikti, destekli oturamıyordu, ancak mental gelişimi yaşıyla 
uyumluydu.  Ciddi solunum sıkıntısı nedeniyle trakeostomi açıldı. Laboratuvar tetkiklerinde 
CK:716U/L bulunan hastanın alfa-1,4-glukosidaz düzeyi düşük tespit edildi. Genetik analizde 
GAA geninde homozigot c.406T> G patojenik varyantı saptandı. İnfantil-pompe tanısıyla 30 
mg/kg/hafta ERT başlandı. Tedavi sonrası intraventriküler septum çapı 25 mm’den 13 mm’ye 
gerileyen, sol venrikül çıkımındaki obstrüksiyonu düzelen, son 4 aydır mekanik ventilatör 
ihtiyacı kalmayan hastamız son kontrolde destekle oturabiliyordu.  
 
Olgu-2 
 
15-yaşındaki kız hasta, bir yıldır yürümekle belirginleşen karın ağrısı yakınmasıyla 
getirildiğinde, CK düzeyi 1268 U/L saptanıp polikliniğimize yönlendirilmişti. Nöromotor 
gelişimi normal olan hastanın anne-babası amca çocuklarıydı. Muayenesinde Gowers’ testi 
pozitif, kas gücü tamdı. Hastanın alfa-1,4-glukosidaz düzeyi düşük tespit edildi. Genetik 
analizde GAA geninde c.406T>G/c.1930G>C birleşik heterozigot patojenik varyantı saptandı. 
ERT başlandı. 6 yıldır takipte olan hastanın kas gücünde azalma veya solunum 
fonksiyonlarında bozulma olmadı. Hasta GAA geninde farklı bir heterozigot mutasyon taşıyan 
akrabasıyla evlendi. Eşi prenatal tanıyı kabul etmedi. Son kontrolde 32 haftalık gebeydi ve 
ERT almaya devam ediyordu. 
 
Tartışma-Sonuç 
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Pompe hastalığı, semptomların başlangıç yaşı ve progresyona göre sınıflandırılır. Juvenil ve 
infantil formların bulguları ve ortaya çıkış yaşlarındaki değişkenlik gibi, aynı fenotipte bile 
klinik farklılıklar izlenebilir. Ayrıca, aynı mutasyonlar hem infantil hem de juvenil-pompe 
hastalarında görülebilir. ERT güncel ve etkindir. Klinik deneyimimiz yüksek doz ERT ile 
daha yüz güldürücü sonuçlar alınabildiğini ortaya koymuştur. Olgularımızı, aynı ailede 
hastalığın farklı tiplerinin görülebileceğini, tanı konulduktan sonra aile taraması yapılmasının 
önemini ve preimplantasyon genetiğinin gerekliliğini vurgulamak için sunduk. 
 
Anahtar kelimler: İnfantil Pompe, Juvenil Pompe, hipertrofik kardiyomyopati, kreatin kinaz 
yüksekliği 
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PS120 
Hafif Klinik Bulguların Eşlik Ettiği ALG1-Konjenital Glikozilasyon Bozukluğu: Olgu 

Sunumu 
Ümmühan Öncül1, Engin Köse1, Fatma Tuba Eminoğlu1 

1.Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Metabolizma Bilim Dalı 
 
Giriş ve Amaç 
 
ALG1-konjenital glikozilasyon bozukluğu (ALG1-CDG), β-1,4 mannosiltransferaz enzim 
eksikliğine bağlı gelişen otozomal resesif geçişli, çoklu sistem tutulumlu bir hastalıktır. 
ALG1-CDG'nin en yaygın fenotipik belirtileri gelişimsel gerilik, büyüme geriliği, mental 
retardasyon, hipotoni ve epilepsidir.  Bu vaka sunumunda hafif fenotipli bir ALG1-CDG 
hastasından bahsedilecektir.  
 
Olgu Sunumu 
 
15 aylık kız hasta hipotoni, gelişimsel gerilik, büyüme geriliği ve nöbet şikayetleri ile 
danışıldı. Birinci derece akraba evliliğinden, sorunsuz bir gebelik sonrası sezaryen ile 37. 
gestasyonel haftasında doğan hastanın 8 aylıkken gelişimsel geriliği, beslenme güçlüğü, 
yutma bozukluğu ve büyüme geriliği fark edilip, 11 aylıkken jeneralize tonik klonik epileptik 
nöbeti gözlenmiştir. Fizik muayenesinde dismorfik yüz (büyük ve helikal hipoplazisi olan 
kulaklar, geniş alın, yukarı kalkık burun ucu, ince dudaklar, badem şekilli gözler, küçük ağız, 
burun kökü basık), yaygın hipotoni ve tüm alanlarda gelişimsel gerilik saptandı.  Desteksiz 
oturamıyor ve anlamlı kelimesi yoktu. Diğer sistem muayenelerinde özellik saptanmadı. 
Laboratuvar incelemesinde protein C, protein S ve antitrombin III seviyelerinde azalma tespit 
edildi. Transferrin izoelektrik fokusta (IEF) tip 1 paterni saptandı.  CDG ön tanısıyla çalışılan 
tüm ekzom dizi analizinde ALG1 geninde c.1076C>T (p.Ser359Leu) homozigot  varyant 
saptandı. 3.5 yaşında yapılan son muayenesinde boyu 87 cm (-2,7 SDS), ağırlığı 9,5 kg (-3,59 
SDS) ve baş çevresi 45 cm (-2,98 SDS), anlamlı 10 kelime konuşabildiği, adımlayabildiği, 
oral yolla enteral beslendiği ve ikili oral antiepileptik ilaçla (fenobarbital, levatirasetam) 
nöbetlerinin kontrol altında olduğu görüldü.  
 
Tartışma ve Sonuç 
 
Çoklu sistem tutulumu ile başvuran hastalarda ayırıcı tanıda CDG de düşünülmelidir. 
Literatüre göre, ALG1 geninde saptanan en yaygın varyant c.773C>T (%28.8) olup yaşamın 
ilk bir yılında ölüme yol açan ağır bir klinik görülmektedir. İkinci en yaygın varyant 
c.1076C>T olup bizim vakamızda olduğu gibi bildirilen diğer vakalar da hafif bir klinik 
gözlenmiştir.  
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Vilain, E., Vøllo, A., Waechter, C.J., Wang, R.Y., Wolfe, L.A., Wong, D.A., Wood, 
T., Yang, A.C., Matthijs, G., Freeze, H.H., 2016. ALG1-CDG: Clinical and Molecular 
Characterization of 39 Unreported Patients. Hum. Mutat. 37, 653–660. 
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hafif fenotip 
 
Keywords: Congenital disorders of glycosylation; ALG1-CDG; ALG1 gene; CDG; mild 
phenotype 
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Resim 1 (a) hastanın pedigrisi, (b) hastanın dismorfik yüz bulguları: büyük ve helikal hipoplazisi olan kulaklar, geniş alın, 
yukarı kalkık burun ucu, ince dudaklar, badem şekilli gözler, küçük ağız, burun kökü basık 
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PS122 
Doğumsal metabolizma hastalıklarının akut tedavisinde sürekli renal replasman tedavilerinin 

özellikleri, Ankara Üniversitesi 9 yıllık deneyimi 
Fatma Tuba Eminoğlu1, Ümmühan Öncül1, Fevzi Kahveci2, Emel Okulu3, Elvis Kraja3, Engin 
Köse1, Tanıl Kendirli2  
1.Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Metabolizma Bilim Dalı 
2.Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı 
3.Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Yoğun Bakım Bilim Dalı 

 
 
Giriş ve Amaç 
 
Sürekli renal replasman tedavileri (SRRT) [Sürekli venö-venöz hemodiyaliz (SVVHD) ve 
sürekli venö-venöz hemodiyafiltrasyon (SVVHDF)], akut böbrek yetmezliği ve doğumsal 
metabolizma hastalıklarının (DMH) akut metabolik krizlerinde toksik metabolitlerin 
uzaklaştırılması amacıyla etkili bir tedavi yaklaşımı olarak kullanılmaktadır. Bu retrospektif 
araştırmada, DMH'lı çocuklarda SRRT'nin etkinliği ve komplikasyonlarını 
değerlendirilmektedir. 
 
Gereç ve Yöntem 
 
Bu retrospektif araştırmada, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım ve 
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde 2012 ve 2020 yılları arsında yatarak SRRT uygulanan 
DMH’lı hastaların verileri analiz edildi.  
  
Bulgular 
 
Araştırmaya dahil edilen 22 hastanın dokuzunun tanısı (%40.9) MSUD, sekizinin (%36.4) üre 
siklus defekti (ÜSD) ve beşinin (%22.7) organik asidemiydi (OA). Hastaların medyan yaşı 
72.3 [9.9–1.040.8] gündü. Bu 22 hastaya uygulanan yirmi sekiz SRRT seansı analiz edildi. 
Hiperamonyemi [14 (%50)], hiperlösinemi [14 (%50)], bilinç kaybı [6 (%21.4)] ve metabolik 
asidoz [2 (%7.1)] nedeniyle SRRT [SVVHD 16 (%57,1), SVVHDF 12 (%42.9)] uygulandı. 
Lösin ve amonyak düzeylerinde anlamlı bir düşüş gözlendi [Sırasıyla; 1608.4±885.3 
µmol/L'den (733-3330) 314.6±109.9 µmol/L'ye (139-580) ve 1279,9±612.1 µmol/L’den 
(451-2626) 85,1±21,6 µmol/L’ye (56–140)]. SRRT'nin en sık görülen komplikasyonları 
trombositopeni (%60.7), hipotansiyon (%53.6) ve hipokalsemiydi (%42.9). Trombosit 
transfüzyonu gereksinimi 3 aydan küçük hastalarda (%57.1), 3 aydan büyük hastalara (%15.4) 
göre daha yüksekti (p=0.031). 
  
Tartışma ve Sonuç 
 
 SRRT, DMH'lı hastalarda toksik metabolitlerin etkili ve hızlı uzaklaştırılması için güvenilir 
bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada DMH’lı hastalarda bugüne kadar 
literatürde bildirilmiş en fazla sayıda diyaliz seansı değerlendirilmiştir. SRRT modalitelerinin 
hem yeni doğanlarda hem de çocuklarda güvenle kullanılabileceği ve iyi tolere edilebildiği 
gösterilmiştir. Bununla birlikte, SRRT'nin önemli sayıda komplikasyonu tespit edilmiştir. Bu 
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bulguların doğrulanması için daha fazla sayıda SRRT’nin değerlendirildiği, prospektif 
çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 
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PS123 
Diyet Tedavisi Alan Fenilketonürili Hastalarda Obesite Sıklığı Ve Etiyolojik Faktörlerin 

Değerlendirilmesi 
Tuğçe Kartal1, Ebru Çiçek1, Sema Üveyik1, Süleyman Gönkek1, Burcu Köşeci1, Esra Kara1, 
İrem Kaplan1, Ezgi Burgaç1, Fatma Derya Bulut1, Deniz Kor1, Neslihan Önenli Mungan1 

1.Çukurova Üniversitesi Pediatrik Metabolizma Bilim Dalı 
 
Giriş-Amaç 
 
Fenilketonüri(FKÜ), fenilalanin hidroksilaz enziminin yokluğu/yetersizliğinden kaynaklanan, 
OR geçişli en sık görülen kalıtsal metabolik hastalıktır. Yeni tedavi seçeneklerine rağmen, 
diyet tedavisi FKÜ yönetiminde altın standart olmaya devam etmektedir. Diyet tedavisine 
uyumun belirlediği en önemli parametreler nöromotor gelişim ve malnütrisyon olarak 
bilinmektedir. Ancak, son yıllarda FKÜ’lü hastalarda artan oranda fazla kilo/obesite gibi 
sorunlar da bildirilmektedir. Bu çalışmada, diyet tedavisiyle izlenen FKÜ’lü hastalarda 
obesite sıklığı ve ilintili faktörlerin belirlenebilmesi amaçlandı. 
 
Gereç-Yöntem 
 
Çukurova Üniversitesi, Pediatrik Metabolizma Bilim Dalı’nda FKÜ tanısıyla takip edilen, 6 
yaş üzeri 244 hasta değerlendirildi.  
 
Bulgular 
 
Hastalar vücut kütle indeksi(VKİ) SDS’sine göre değerlendirildiğinde on birinin obes olduğu 
görüldü. Obes hastaların sekizi kız ve yaş ortalamaları 201,8±59,9 aydı. Yedi hasta yenidoğan 
tarama programıyla tanı almıştı. Klasik FKÜ oranı % 63,63’di. Antropometrik 
değerlendirmede; ortalama ağırlık SDS: 3,16±1,13, boy SDS:0,85±1,29, VKİ SDS: 2,42±0,38 
ve bel çevresi ölçümü: 87,9±14,8 cm olarak bulundu. Son yıldaki ortalama kan fenilalanin 
düzeyleri: 12,46±6,38 mg/dL’dı. On bir hastanın son başvurudaki ortalama açlık kan glukozu, 
HBA1c ve HOMA-IR değerleri sırasıyla 84,2±6,05 mg/dL, %5,72±0,10 ve 3,15±0,22 olarak 
ölçüldü. Bir hastada hipertrigliseridemi vardı. Hiçbir hastada hepatosteatoz saptanmadı. Yirmi 
dört saatlik besin tüketim kayıtlarına göre hastalar 2141,3±292,7 kcal/gün, 64,3±11,4 g/gün 
protein 277,1±40,6 g/gün karbonhidrat, 86,2,±12,7 g/gün yağ ve 1026±211 mg/gün 
fenilalanin alıyorlardı. Hastaların % 54,5’i ekonomik nedenlerle diyet ürünlerine 
ulaşamıyordu. Olguların 7’sinin ailesinde obes bireyler vardı. 
 
Tartışma-Sonuç 
 
Obesite, yaşam süre ve kalitesini etkileyen multifaktöriyel etiyolojiye sahip bir toplum sağlığı 
sorunudur. Günümüzde sadece sağlıklı bireylerde değil, özel besin gereksinimleri olan 
gruplarda da artan oranda tanımlanmaktadır. Fenilketonüride, farklı tedavi seçenekleri, FKÜ 
tipi ve hasta yaşı, ailenin sosyoekonomik düzeyi ve beklentileri obesite etiyolojisinde etkili 
faktörler olarak bildirilmektedir. Aşırı korumacılığın getirdiği yetersiz fiziksel aktivite de 
obesite riskini arttırmaktadır. Farklı toplumlarda FKÜ’lü hastalarda fazla kilolu olma/obesite 
değişen oranlarda (%7,8-32,6) bildirilmektedir. Biz altı yaş üzeri hasta grubumuzda obesiteyi 
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%4,5 oranında ve literatürden daha düşük olarak saptadık. Besin tüketim kayıtlarıyla 
hastaların daha fazla karbonhidrat tükettiklerini, diyet kaçamağı yaşamamak adına sosyal 
faaliyetlerden uzak durup, sedanter bir yaşam sürdüklerini ve düşük proteinli diyet ürünlere 
yeterince ulaşamadıklarını öğrendik. Yönetimi zor bir sağlık sorunu olan obesitenin 
ülkemizdeki FKÜ’lü hastalarda ne sıklıkta olduğu, nedenleri ve tedavi yaklaşımları 
konusunda daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.  
 
Anahtar Kelimeler: Obesite; fenilketonüri; vücut kütle indeksi; diyet tedavisi 
 
Keywords: Obesity; phenylketonuria; body mass index; diet treatment 
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PS124 
Klasik Galaktozemi Tanılı Olgulda Elemental Kalsiyum Replasmanının Boy Uzunluğu Z-

Skoruna Etkisinin İncelenmesi 
Sedanur Akça Yeşil1, Tanyel Zübarioğlu1, Esma Uygur1, Duhan Hopurcuoğlu1, Gözde İnci1, 
Saffa Ahmadzada1, Ece Öge Enver1, Ertuğrul Kıykım1, Ayşe Çiğdem Aktuğlu Zeybek1 
1.İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Beslenme ve Metabolizma 
Bilim Dalı 

 
Giriş ve Amaç 
 
Klasik galaktozemi, galaktoz-1-fosfat üridiltransferaz (GALT) enzim eksikliğinin neden 
olduğu, galaktoz metabolizmasına ait bir doğumsal metabolizma hastalığıdır. Galaktozemi 
tanılı hastalarda enzim eksikliği galaktitol ve galaktoz-1-fosfat metabolitlerinin birikmesine 
neden olur (1). Klasik galaktozemide neonatal dönemde diyete galaktoz eklenmesiyle, kusma, 
ishal, ağırlık kaybı, hipotoni, ensefalopati, hepatosplenomegali ve hepatoselüler yetmezlik 
olur ve galaktoz içeren besinlerin diyetten çıkarılmasıyla hızlı iyileşme görülür (2). Tıbbi 
beslenme tedavisinin temelini galaktoz içeren besinlerin diyetten elimine edilmesi oluşturur 
(3). Kalsiyumun temel kaynakları galaktoz içeren süt ve ürünleri olduğu için bu besinlerin 
tüketilmemesi hastalarda kalsiyum yetersizliğine neden olarak kemik mineralizasyonuna 
olumsuz etki ederek osteoporoz ve osteopeniye sebep olur(4,5). Biz bu olguda elemental 
kalsiyum takviyesinin boy z skoruna etkisine inceledik. 
 
Olgu Sunumu  
 
Galaktozemi tanılı kardeşi olan hasta postnatal beşinci günde sarılık olması sebebiyle 
hastaneye yatış olmuş. Kardeş öyküsü sebebiyle anne sütü kesilerek galaktoz içermeyen 
formül mama başlanmış. GALT enzim aktivitesi ve GALT geninde homozigot mutasyon 
saptanmasıyla kesin tanı konulmuş. Hasta 7 yıldır galaktoz içermeyen tıbbi beslenme tedavisi 
almaktadır. Şu an 7 yaş, boy 120 cm ve boy uzunluğu z-skoru -1,08 olan hastanın son besin 
tüketim kaydında kalsiyum alımı 445 mg/gün olduğu görülmüştür. Türkiye Beslenme Rehberi 
(TÜBER) referansına göre kalsiyumu karşılama yüzdesi %55 olarak bulunmuştur. Bunun 
sonucunda hastaya 50 mg/kg/gün elemental kalsiyum replasman tedavisi başlanmıştır ve 
beslenme tedavisi galaktoz kısıtlı serbest yasak listesiyle devam etmektedir. Hastanın tedavi 
izlemi 8 ay süresince devam etmiştir. 
 
Tartışma ve Sonuç 
 
Hastanın boy uzunluğu 124 cm olup boy uzunluğu z-skoru -0,89 değerine yükselmiştir. 
Kalsiyum alımının referans değerlerinin altında olduğu durumlarda elemental kalsiyum 
replasmanının boy uzunluğu z-skorunu olumlu yönde değiştirdiği kanısına varılmıştır.  
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PS125 
Süksinik semialdehit dehidrogenaz eksikliği olan bir olgu sunumu 

Didem Biçer1, Faruk İncecik1, Fatma Derya Bulut1, Deniz Kor1, Esra Kara1, Ezgi Burgaç1, 
İrem Kaplan1, Burcu Köşeci1, Gonca Gül Çelik1, Özlem Hergüner1, Neslihan Önenli Mungan1 

1.Çukurova Üniversitesi 
 
Giriş ve Amaç 
 
Süksinik semialdehit dehidrogenaz (SSADH) eksikliği nadir görülen OR geçişli bir kalıtsal 
metabolik hastalıktır. Hastalığa; süksinik semialdehit dehidrojenaz enzim aktivitesinin 
yetersizliğinin yol açtığı santral sinir sisteminin ana inhibitör nörotransmiteri olan GABA 
katabolizması bozukluğu neden olmaktadır. Klinik tablo oldukça değişken olmakla birlikte 
hastalarda değişen derecelerde zekâ geriliği, otizm, ataksi, konuşma-uyku bozuklukları ve 
epileptik nöbetler görülebilir. Tanı idrardaki organik asit profilinde gama hidroksibutirik asit 
saptanmasına esasına dayanır. Tanıyı kesinleştirmek için genetik çalışma yapılmalıdır.  
 
Olgu Sunumu 
 
İki yaşında kız hasta yürüme ve konuşma geriliği yakınmaları ile getirildi. Otizm nedeniyle 
Çocuk Psikiyatri ve Çocuk Nöroloji bölümlerinde takip edilmekteydi. Sorunsuz gebeliğin 
ardından miadında doğan ve nörolojik gelişim basamakları akranlarına göre geriden seyreden 
hastanın, soygeçmişinde anne ve babası arasında 1.derece kuzen akrabalığı olduğu ve 
annesinin üç tane nedeni bilinmeyen düşük öyküsü olduğu öğrenildi. Fizik muayenede 
hipotonisi, mikrosefalisi olan hasta desteksiz oturabiliyor ancak destekle yürüyebiliyor ve tek 
kelimelerle konuşuyordu. Otizm ve gelişme geriliğine yol açabilecek nöromotor hastalıklar 
açısından yapılan idrar organik asit analizinde laktik asit, 4-OH butirik asit, 3,4 
dihidroksibutirik asit, sitrik asit, pirüvik asit ve glikolik asit atılımları yüksek bulundu. Diğer 
hematolojik, biyokimyasal ve metabolik tetkikleri normal sonuçlandı. Kraniyal manyetik 
rezonans görüntülemede her iki globus pallidusta hafif bir sinyal artışı olduğu saptandı. 
Genetik çalışma ile ALDH5A1 geninde homozigot c.637C>T (p.R212W) patojenik varyantı 
saptanarak hasta süksinik semialdehit dehidrojenaz eksikliği tanısı aldı. 
 
Tartışma ve Sonuç 
 
Süksinik semialdehit dehidrojenaz eksikliği çocuklarda hipotoni, otizm, mental retardasyon, 
epilepsi, konuşma ve yürüme bozuklukları gibi pek çok farklı klinik tablo ile karşımıza 
gelebilir. Süksinik semialdehit dehidrojenaz eksikliği nadir görülmesi, klinik spektrumun 
geniş olması ve diğer nörometabolik hastalıklara benzer nörolojik bulguları nedeniyle gözden 
kaçabilmektedir. Özellikle otizm veya psikomotor retardasyon olan hastaların erken infantil 
dönemde normal gelişim gösterseler de, metabolik hastalık yönünden incelenirken idrar 
organik asit analizinde 4-OH bütirik asidüri ile nörogörüntülemede globus pallidus tutulumu 
olması SSADH eksikliği yönünden uyarıcı olmalıdır.  
 
Anahtar kelimeler: Süksinik semialdehit dehidrogenaz eksikliği, otizm, 4-hidroksibütirik 
asit 
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PS126 
GM1 gangliosidoz: Farklı fenotipik hastalar ve yeni mutasyonlar 

Merve Emecan Şanlı1 

1.Başakşehir Şehir Hastanesi 
 
 
 
Giriş ve Amaç 
 
 GM1-gangliosidoz, otozomal resesif olarak GLB1 tarafından kodlanan beta-galaktosidaz 
eksikliğinden kaynaklanan bir lizozomal depo bozukluğudur. Esas olarak ilerleyici 
nörodejenerasyon ile karakterizedir ve en şiddetli infantil formunda dört yaşından önce ölüme 
yol açar.  
 
Gereç ve Yöntem 
 
Bu çalışmada Mayıs 2021- Nisan 2022 tarihleri arasında polikliniğimizden GM1- 
gangliosidoz tanısı konulan 3 akraba olmayan aileden 4 hastanın demografik, klinik, 
moleküler, biyokimyasal özelliklerini ve bir yeni mutasyon tanımladık. Hastaların verilerini 
geçmişe dönük olarak poliklinik dosyalarından elde ettik.  
 
Bulgular 
 
Çalışmaya dahil edilen hastaların yaşları 5 ay ile 13 yaş arasındaydı ve hepsi erkek idi. 
Ailelerin hepsinde 3. derece akrabalık mevcuttu. Hastaların ikisi infantil tip, diğer iki kardeş 
ise juvenil tip tanısı aldılar. 5 aylıkken başvuran hastanın GM1 gangliosidoz tanılı ex kardeş 
öyküsü olması nedeniyle preimplantasyon genetik tanı ile heterozigot embryodan ikiz eşi 
olarak doğmuştu. Aile prenatal tanı yaptırmayı kabul etmemişti ve genel pediatriden kontrol 
amacıyla şikayeti yokken yönlendirilmişti. 16 aylıkken başvuran hasta ise çan göğsü 
nedeniyle genel pediatriden Juene sendromu ön tanısı ile izlenen bir hastaydı. Üç ve onüç 
yaşlarındaki iki kardeşin ise başlangıç bulguları sık düşmeydi. Büyük kardeşin zamanla 
desteksiz merdiven çıkamama ve ataksi bulguları ve nöbet şikayeti de gelişmişti. İnfantil 
tipteki hastaların kaba yüz görüntüsü, gelişim geriliği ve erken dönemde nörodejeneresyonları 
mevcuttu. Juvenil tiptekilerin ise başlangıçta hafif motor ve kognitif gelişim gerilikleri vardı 
ancak kaba yüz görüntüleri yoktu. Kiraz kırmızısı makula ve kardiyak tutulum sadece bir 
infantil hastada saptanmışken, hepatomegali her iki infantil tip hastada da mevcuttu. 
Hastaların hepsinde beta galaktozidaz enzim düzeyi ölçülemeyecek kadar düşüktü ve GBL1’ 
de saptanan homozigot mutasyonların ikisi daha önce tanımlanmamış mutasyonlardı. Klinik 
bulguları relatif olarak hafif olan üç hastaya gen tedavisi çalışmasına dahil olabilme açısından 
değerlendirilmek amacıyla başvuruda bulunuldu. 
 
Tartışma ve Sonuç 
 
Bu çalışmada farklı fenotipik özellikleri olan dört hasta ve iki yeni mutasyon tanımladık.  
GM1 gangliosidoz başlangıç yaşına göre klinik heterojenite gösterir; bu nedenle 
nörodejenerasyonun henüz başlamadığı gelişim geriliği olan hastalarda da akılda tutulmalıdır. 
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Hastalığın küratif bir tedavisi henüz yoktur ancak devam etmekte olan gen tedavisi 
çalışmaları gelecekte hastalığın kürü için umut vadetmektedir.  
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PS127 
Etilmalonik Ensefalopati Tanısı Alan İki Olgunun Sunumu 

Nubar Hacıyeva1, Hikmet Kardelen Çubuktar, Gülhan Karakaya Molla, Özlem Ünal Uzun 
1.Kocaeli Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Metabolizma Kliniği 

 
Giriş 
 
Etilmalonik ensefalopati ETHE1 genindeki mutasyonlardan kaynaklanan otozomal resesif 
geçişli nadir bir kalıtsal metabolik hastalıktır. İlerleyici ensefalopati, tekrarlayan peteşi, 
ortostatik akrosiyanoz, kronik diyare, gelişim geriliği, spastik tetraparazi, distoni, nöbetler ve 
araya giren enfeksiyonlarla tetiklenen tekrarlayan koma epizotları ile karakterizedir. Kan 
laktat düzeyinin artması, tandem ms analizinde C4, C5 açilkarnitin düzeyleri ve idrar organik 
asit analizinde etilmalonik asit düzeylerinin artışı görülür. Kesin tanısı mutasyon analizi ile 
konulur. 
 
Olgu Sunumu 
 
Olgu 1. 
 
5 yaş 11 aylık kız hasta, doğumdan itibaren günde 8-10 kez olan ishal ve buna bağlı elektrolit 
bozukluğu nedeniyle tedaviler alan hastanın 1 yaşında bilişsel ve hareket yeteneğinde 
gerileme olduğu fark edilmiş. Anne baba arasında birinci derece kuzen evliliği olan hastanın 
fizik muayenesinde gelişme geriliği, aksiyel hipotoni, geniş tabanlı yürüme ve derin tendon 
reflekslerinde artış tespit edildi. Tandem ms analizinde C4-C5 atılımı, idrar organik asit 
analizinde etilmalonik asit atılımı saptandı. Genetik analizinde ETHE1 geninde mutasyon 
tespit edildi.  Riboflavin, Coenzim Q10, metronidazol, N-Asetil Sistein tedavileri başlandı. 
 
Olgu 2.  
 
3 yasında kız hasta, daha önce sağlıklı olan hastanın 9 aylıkken hareket becerilerinde gerileme 
olduğu fark edilmiş. 1,5 yaşında metabolizma polikliniğine başvuran hastanın fizik 
muayenesinde gelişme geriliği, hipotoni, yüzde ve bacaklarda peteşiyal döküntü, akrosiyanoz 
tespit edildi. Kan sayımı ve koagülasyon parametreleri normaldi. Kranial MRG’de beyaz 
cevher alanlarında difüzyon kısıtlılığı, idrar organik asit analizinde etilmalonik asit düzeyinde 
artış tespit edildi. Genetik analizinde ETHE1 geninde mutasyon tespit edildi.  Riboflavin, 
Coenzim Q10, N-Asetil Sistein tedavileri başlandı. 
 
Sonuç 
 
Gelişim geriliği, ishal ve peteşiyal döküntüleri olan hastalarda etilmalonik ensefalopati ayırıcı 
tanıda düşünülmelidir. Etilmalonik ensefalopatinin belirti ve semptomları doğumda 
belirgindir veya yaşamın ilk birkaç ayında başlar.  
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PS128 
İzole Serebellar Atrofinin Nadir Bir Nedeni Coq8 Mutasyonu Saptanan  Üç Olgunun Sunumu 
Ece Öge Enver1, Duhan Hopurcuoğlu1, Saffa Ahmadzada1, Gözde Uzunyayla1, Tanyel 
Zübarioğlu1, Ertuğrul Kıykım1, Cengiz Yalçınkaya2, Ayşe Çiğdem Aktuğlu Zeybek1  
1.İÜC-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı 
2.İÜC-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,Nöroloji Bilim Dalı 

 
 
GİRİŞ VE AMAÇ 
 
Primer coenzim Q10 (CoQ10) eksikliği, çoklu genetik mutasyonların neden olduğu 
mitokondriyal solunum zinciri disfonksiyonuna bağlı oluşan bir serebellar ataksi grubudur. 
Yüksek doz coenzim Q10 tedavisinden fayda görülmesi nedeniyle hastalığın tanınması 
önemlidir. Burada izole serebellar atrofi nedeni ile izlenen ve CoQ8A mutasyonu 
saptadığımız üç hastamızı sunmayı amaçladık 
 
OLGU SUNUMU 
 
Olgu 1:  
18 yaş kız hasta, nöbet, yürüme bozukluğu, nöromotor retardasyon ile tetkik edilen hastanın 
fizik muayenesinde ptozisi mevcuttu. Dismetri, disdiadokinezi ve ataksisi bulunan hastanın 
çekilen kraniyal mrında serebellar atrofi saptandı. Yapılan kas biyopsisinde lipid depo 
myopatisi saptandı. 
 
Olgu 2:  
9 yaş kız hasta,  15 aylıkken yürürken düşmeleri başlayan hasta nöbet ve görme kaybı 
nedeniyle izlenmekteydi. Fizik muayenesinde ataksi, dismetri, disdiadokinezi ve dengesiz 
yürümesi olan hastanın çekilen kraniyal mrı incelemesinde serebellar atrofi saptandı. Serebral 
lipoid fuksinozis açısından genetik analizi normal saptandı. 
 
Olgu 3:  
20 yaş kız hasta, ilk kez 9 yaşında başlayan nöbet, laktat yüksekliği, görme alanında azalma 
ile takibe alınan hastanın fizik muayenesinde saptanan ataksi, intansiyonel tremor, dismetri ve 
disdiadokinezi nedeniyle çekilen kraniyal mrında serebellar atrofi saptandı. Üç hastanın da 
yapılan tüm ekzom incelemesinde CoQ8A geninde bi-allelik mutasyon saptandı. 
 
TARTIŞMA 
 
CoQ8 mutasyonu erken başlangıçlı egzersiz intoleransı, progresif serebellar ataksi, 
intellektuel gerilik, nöbet, inme benzeri ataklar, görme bozukluğu myopati ve steroid dirençli 
nefrotik sendrom bulgularına neden olan bir CoQ10 sentez bozukluğudur. Tedavisinde verilen 
yüksek doz (5-50 mg/kg/gün) oral CoQ10 replasmanı ile hastalık progresyonu yavaşlatılabilir 
ve bazı bulgular geri döndürülebilir. 
 
SONUÇ 
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Ön planda serebellar atrofinin olduğu birçok organ ve özellikle ekstrapiramal sistemin 
tutulduğu hastalarda altta yatan patolojinin Coenzim q10 sentez defektleri olabileceği 
bilinmelidir. Bu hastalığın kliniğinin ve spesifik mrı bulgularının tanınması, hastaların yüksek 
doz coenzimq10 tedavisinden fayda görebimesi nedeni ile önemlidir.   
 
KAYNAKÇA 
 
Zhang L,   Ashizawa T, Peng D. Primary coenzyme Q10 deficiency due to COQ8A gene 
mutations. Mol Genet Genomic Med. 2020;8:e1420 
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PS131 
Hipositrulinemi Ve Melas: Bir Olgu Sunumu 

Bengü Arslan1,Hamide Sevinç Genç1,Tarık Yıldırım1,Bilge Noyan1,Elenay Saral1,Emel Yılmaz 
Gümüş2, Hasan Önal1 

1.SBÜ Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 
2.Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 

 
 
 
ÖZET 
 
Giriş ve Amaç 
 
MELAS(mitokondriyal ensefalomyopati, laktik asidoz ve stroke benzeri epizodlar) değişken 
belirtelere sahip multisistemik bir hastalıktır. Nitrik oksit eksikliğinin, anjiyopati ve stroke 
benzeri ataklara yol açtığı bildirilmiştir. Nitrik oksit prekürsörü olan arginin melas 
tedavisinde yer almıştır. Son araştırmalarda, bağırsaktan emilim düzeyinin daha fazla olması 
ve karaciğeri bypass ederek nitrik oksit sentezine katılması sebebiyle, oral sitrulin 
takviyesinin, oral arginin takviyesinden daha üstün olabiliceği savunulmuştur.   
 
Vaka 
 
Doğumdan itibaren, Ilımlı laktat yüksekliği, kan aminoasitlerinde düşük sitrulin seviyerleri 
(1.6 mm/hg) hafif hipotonisite  tespit edilen ancak düzenli takiplere gelmeyen hasta, 9 
aylıkken nöbet sonrası ensefalapotik atak, 16 mmol/L laktat seviyesiyle tarafımıza başvurdu. 
Öyküsünde, anne baba arasında akrabalık olmadığı, normal spontan vajinal yolla 2720 gram 
ağırlığında doğduğu ve  kısmen başını tutabildiği, desteksiz oturmasının olmadığı, cisimleri 
kavrayabildiği, sağa sola dönebildiği, hafif hipotonisitesinin olduğu öğrenildi. Diffuzyon 
kranyal  MR’ında: Biateral kaudat nükleuslarda, putamen, hipotalamus ve talamus 
düzeylerinde diffuzyon kısıtlamaları tespit edilmiş olup iskemik-metabolik ensefalopatiler 
lehine yorumlandı. Derin tendon refleksleri (dtr) alınamadı. Hastaya intavenöz arginin 250 
mg/kg dan yükleme ve arginin takviyesiyle idameye geçildi. Beslenme desteği, nazogastrik 
sondayla, yüksek enerjili  120 kcal/kg dan laktozsuz enteral ürün verildi. Hastanın kilo alımı 
oldu fakat nöromotor fonksiyonlarında belirgin düzelme olmayan  hastaya sitrulin takviyesi 
100 mg/kg dan başlanıldı, dozu kademeli olarak arttırıldı. Takiplerinde, dtr ler aktif hale 
geldi, laktat seviyeleri 2-3 mmol/L ye geriledi. Kan aminoasitlerinde hep düşük seyretmiş 
olan sitrulin seviyeleri, kliniğiyle korele şekilde normal aralıklara yükseldi. Kazanılmış 
fonksiyonları geri geldi, ancak baş tutması öncesine göre daha gerideydi. Bu durum, geçirmiş 
olduğu atağa bağlandı. Hastanın mitokondriyal genom analizinde, MT-DNA homoplazmik 
m.13445 C>A ve homoplazmik m.12538 T>A mutasyonu tespit edildi. 
 
Sonuç 
 
Hipositrulinemiyle giden olgularda, mitokondriyal hastalık tanısı akla gelebilir. Klinik 
korelasyon açısından sitrulin değerleriyle izlem göz önünde bulundurulabilir. Melas 
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tedavisinde sitrulin takviyesi de bir alternatif olarak yer alabilir. Bununla birlikte, randomize 
kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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P132 
Lizinürik Protein İntoleransı Hastalarında Covid 19 Ve Mıs-C Deneyimi 

Bengü Arslan1, Nurcan Üçüncü Ergün1, Hamide Sevinç Genç1, Nihal Coşkun1, Hanım Şeyma 
Topuz1, Hasan Önal1 

1.SBÜ Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 
 
 
ÖZET 
 
Giriş 
 
Lizinurik protein intoleransı (LPI) katyonik aminoasit transfer defekti olan kalıtsal bir 
metabolik hastalıktır. Arginin, ornitin ve lizin eksikliğine bağlı olarak, taşıyıcı proteinin 
exprese edildiği organlarda tutulumlar  gözlenmektedir. Son zamanlarda, arginin kaybına 
bağlı olarak immun disregülasyona sebebiyet verdiği tespit edilmiştir. Biri covid 19 
enfeksiyonu, diğeri MIS-C benzeri tabloyla gelen ayrı iki LPI tanılı olgu bildirmekteyiz. 
 
VAKA 1 
 
Son bir haftadır düşmeyen 39 derece ateşi, halsizliği, karın ağrısı olan, 18 yaş kız  hasta 
tarafımıza başvurdu. 1 ay öncesinde covid geçirdiği ve covid antikorlarının pozitif olduğu 
tespit edildi. Fizik muayenesinde, Karaciğer kot altında 4 cm ele geliyor, dalak kot altında 4-5 
cm palpe ediliyordu, soluk görünümdeydi. El üstünde, ayak  üstünde hafif morluklar 
mevcuttu. 
 
Ekokardiografi:normal. Laboratuar tetkiklerinde d-dimer:19.4, sedimantasyon:105 mm/h,  
ferritin:14.672 ng/ml, crp:21 mg/L, ldh:2625 U/L olarak, inflamasyona sekonder olarak 
yüksek değerlerde bulundu. Trombosit:111.000, lenfosit:1640 değerleri düşük bulundu. 
Hastaya 2 gr/kg dan IVIG,2 gr/kg dan prednizalon, 5 mg/kg dan dipridamol, 4*100 mg 
quercetin başlandı. Tedavinin 24.saatinde devamlı seyreden 39 derece ateş düştü, aralıklı 
halde yüksekliği oldu, IVIG bir kez verildi. 5 hafta boyunca prednizalon, dipridamol ve 
quercetin tedavisi sürdürüldü. 
 
Ferritin, d dimer ve crp si geriledi, Lenfosit ve trombosit sayısı arttı, oral alımı arttı. 
 
VAKA 2 
 
39 derece ateş,oral alımının olmaması, kusma, halsizlik  şikayetleriyle, 22 yaş kız hasta 
tarafımıza başvurdu. Covid pcr (+) olarak sonuçlandı. Lab tetkiklerinde d-dimer: 21, ldh:1753 
U/L, ferritin:1508 ng/ml, sedimantasyon:100 mm/h, IL-6: 150 olarak yüksek tespit edildi ve 
trombosit:65.000 düşük bulundu. 
 
Hastaya % 10 dextroz mayi desteği, 1 gr/kg dan protein ve lipid intravenöz verildi. 
Antikoagulan olarak, 5 mg/kg dan dipridamol ve quercetin başlanıldı, 2 hafta boyunca 1 
mg/kg dan prednisalon verildi. Hastanın takiplerinde ferritin, ldh, d-dimer ve IL-6 değerleri 
geriledi, lenfosit ve trombosit sayısı normal değerlerine geldi. Oral alımı düzeldi.  
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Sonuç 
 
Arginin, immunsistem için hayati öneme sahip bir aminoasittir. Eksikliği durumunda immun 
disregulasyonla hem infeksiyonlara hem de otoimmun hadiselere sebebiyet verdiği öne 
sürülmektedir.  Lizinürik protein intoleransı hastalarında  Covid 19 gibi enfeksiyon 
döneminde, ıv protein takviyesi arginin desteği yönünden  tedaviye yardımcı olabilir. Ayrıca 
quercetin, dipridamol kullanımı antikoagulan etkisiyle fayda sağlayabilir. 
 
KAYNAKLAR 
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PS133 
Sekonder mitokondriyal disfonksiyon ile giden polinöropatili olgularımızın değerlendirilmesi 

Mehmet Can Yeşilçimen1, Çağatay  Günay 1, Semra  Hız Kurul1, Uluç Yiş1 
1.Dokuz Eylül Tıp Fakültesi 

 
Amaç 
 
Mitokondriyal hastalıklarda nöromusküler sistem sık tutulmaktadır. Bu çalışmada 
kliniğimizde polinöropati ile takip edilip sekonder mitokondriyal disfonksiyon (MD) saptanan 
olguların klinik, radyolojik, elektrofizyolojik ve görüntüleme özelliklerinin incelenmesi 
amaçlandı. 
 
Yöntem 
 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nöroloji Bölümünde takipli polinöropati ile 
takip edilip sekonder mitokondriyal disfonksiyon (SMD) saptanan altı hastanın klinik, 
radyolojik ve genetik özellikleri retrospektif değerlendirildi. 
 
Bulgular 
 
Olguların yaşı ortanca 27 aydı (12-72 ay). Olguların %83,3’ü (n=5) kızdı. Klinik bulgular 
ortanca 24 aylıkken başlamıştı (12-56 ay). Olguların tamamında akraba evliliği vardı. 
Olguların dört tanesi Charcot-Marie-Tooth hastalığı (CMT) 2A, iki tanesi CMT hastalığı-
aksonal-tip 2K, tanısı almıştı. CMT tanısı alan dört olguda MFN2, bir olguda GDAP1 
mutasyonu saptandı. Kas güçsüzlüğü, iskelet deformitesi ve ataksi en sık saptanan 
bulgulardı.Olguların elektromiyografik  incelemesinde en sık saptanan bulgu CMT hastalığı-
aksonal-tipte alt ekstremitelerde sensorimotor polinöropati idi. 
 
Tartışma ve Sonuç 
 
Çalışmamızda yaşları 12 ile 72 ay arasında olan erken başlangıçlı CMT2A olguları 
sunulmuştur.Ancak uzun takip sürelerinin olmaması nedeniyle, hastalığın başlangıcı ile 
hastalık  şiddeti arasında ilişki gösterilemedi. Sonuç olarak; CMT2A en yaygın SMD'lerdi. 
Nöromusküler tutulumlu olguların ayırıcı tanısında multisistem tutulumlarla seyredebilen ve 
çok çeşitli klinik prezentasyonlara sahip olgularda MD'ler de düşünülmelidir. MD'lerin teşhisi 
klinik bulguların ayrıntılı değerlendirilmesi, biyokimyasal tarama, histopatolojik çalışmalar, 
nörogörüntüleme ve moleküler genetik testler, teşhis sürecinde önemli bir rol 
oynamaktadır.Polinöropatili hastalarda sekonder mitokondriyal disfonksiyon yapan 
hastalıklar ayırıcı tanıda düşünülmelidir. 
 
Anahtar Kelimeler: Charcot-Marie-Tooth hastalığı; Genetik; Kas güçsüzlüğü;Mitokondriyal 
hastalıklar  
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Olgularla Geç Başlangıçlı Propiyonik Asidemi 

Dr. Gizem Yılmaz1, Duhan Hopurcuoğlu2, Saffa Ahmadzada2, Ece Öge Enver2, Gözde İnci2, 

Doç. Dr. Tanyel Zübarioğlu2, Doç. Dr. Ertuğrul Kıykım2, Doç Dr. Mehmet Şerif Cansever3, 
Doç. Dr. Çiğdem Aktuğlu Zeybek2 
1.İÜ- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
2.İÜ- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı 
3.İÜ- Cerrahpaşa, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 

 
 
GİRİŞ 
 
Propiyonik asidemi; valin, lösin, izolösin, metiyonin, treonin ve tek zincirli yağ asitlerinin 
metabolik yolaklarında görevli propiyonil KoA karboksilaz enziminin eksikliğinde ortaya 
çıkan bir hastalıktır. Propiyonik asidemi erken ve geç başlangıçlı olarak ortaya çıkabilir. 
Erken başlangıçlı olgular genellikle yaşamın ilk üç ayında kusma, hipotoni, letarji, 
konvulsiyon ve metabolik asidoz ile karşımıza çıkar. Geç başlangıçlı olgular nadir görülür. 
Akut ensefalopati, distoni, mental retardasyon ile başvurabilirler. Enfeksiyon, dehidratasyon, 
ameliyat ve farklı bir beslenme şekline geçme ile semptomlar ortaya çıkarabilmektedir(1, 2, 3). 
Bu posterde spesifik olmayan bulgularla başvuran geç başlangıçlı propiyonik asidemi tanısı 
alan iki olgu sunulmaktadır. 
 
OLGULAR 
 
OLGU 1:  
 
Aralarında akraba evliliği olan anne ve babadan, miadında doğan; 2 yaşında tekrarlayan 
mukozal kanamaları olması üzerine yapılan tetkiklerinde trombositopeni saptanan hasta 
immün trombositopenik purpura ön tanısı ile izleme alınmıştı. 3,5 yaşında iken ateş, kusma, 
ishal ve nöbet şikayetleri ile hastane yatış öyküsü mevcut. Yatışı sırasında fizik muayenesinde 
büyüme gelişme geriliği, hepatomegali dışında anlamlı özellik bulunmadı. Laboratuvar 
tetkiklerinde bisitopenisi saptandı. EEG`si normal, kraniyal MR`da bazal gangliyonlar 
düzeyinde tutulum saptandı. Tüm ekzom analizinde ACP5 geninde homozigot (immün 
disregülasyon ile spondiloenkondrodisplazi, OR), PCCA geninde homozigot (propiyonik 
asidemi, OR) ve ABCC6 geninde heterozigot mutasyon (ABCC6 ilişkili hastalık, OD) 
saptandı. PCCA geninde homozigot mutasyon saptanması üzerine gönderilen Tandem MS ile 
açilkarnitin profilinde propiyonil karnitin (C3) düzeyinde yükseklik saptandı. İdrar organik 
asit analizinde yüksek 2-metilsitrat atılımı görüldü. Hasta propiyonik asidemi tanısı ile izleme 
alınarak proteinden kısıtlı tıbbi beslenme tedavisi, karnitin ve biotin tedavisi başlandı. 
 
OLGU 2:  
 
Aralarında akraba evliliği olan anne ve babadan miadında doğan hasta 1,5 yaşında iken uyluk 
lateralinde abse nedeniyle hastane yatışı sırasında laktik asidozu saptanması üzerine 
metabolik açıdan tetkik edilmişti. İdrarda organik asit analizinde patolojik atılım görülmedi. 
Tandem MS ile açilkarnitin profilinde C3 düzeyinde yükseklik olan hasta propiyonik asidemi 
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tanısı ile izleme alınarak proteinden kısıtlı tıbbi beslenme tedavisi, karnitin ve biotin tedavisi 
başlandı. 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bu olgular ile ayırıcı tanı yapılırken geç kalınmadan metabolik hastalıkların düşünülmesine 
dikkat çekerek hastalardaki fatal gidişi ya da kalıcı hasar oluşumunun önüne geçmeyi 
amaçladık. 
 
KAYNAKLAR 
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PS135 
Hafif-Orta Fenilketonürili Hastada Ortaya Çıkan Pemfigus Vulgaris 

Pınar Prencuva1, Ceylan Avci1, Ayça Aydoğan1, Nuriye Ece Mintaş1, Özge Kamer Karalar 
Pekuz1, Sibel Şahin Uyar1, Zümrüt Arslan Gülten2, Nur  Arslan1 

1.Dokuz Eylül Üniversitesi Tip Fakültesi 
2.Sağlik Bakanliği Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştirma Hastanesi 

 
Giriş 
 
Pemfigus vulgaris deri ve mukozaları etkileyerek çeşitli klinik formlarla karşımıza çıkabilen, 
patolojik olarak intraepidermal ayrışma ile karakterize otoimmün büllöz bir hastalıktır. Bu 
çalışmada, yenidoğan taraması ile orta fenilketonüri (PKU) tanısı almış olan  bir hastada 
ortaya çıkan pemfigus vulgaris tanı ve tedavi süreci tartışılmıştır.  
 
Olgu 
 
PKU tanısı ile BH4 tedavisi ve fenilalaninden kısıtlı diyet alan 10 yaşındaki kız hasta, iki ay 
önce gözlerde başlayıp sonra oral mukoza ve göğüs cildine yayılan büllöz lezyonları 
nedeniyle başvurdu. Bu yakınmalar ile bulundukları bir merkezde yatırılıp takip edildiği, 
ancak yakınmalarının artması nedeniyle hastanemize yönlendirildiği öğrenildi. Fizik 
muayenesinde ağırlık ve boyu 5 persentilde, üst ve alt ekstremiteler, boyun, gövde, gluteal 
bölgeyi de içeren yaygın yer yer krutlu, eksfoliatif tipte cilt lezyonları mevcuttu. Ayrıca 
dudak ve dudak çevresinde, tüm ağız mukozası ve dilde dissemine epidermisin soyulmuş 
olarak izlendiği lezyonlar görüldü. Her iki nazal vestibül girişinde, göz çevresinde de benzer 
lezyonlar izlendi. Paraneoplastik pemfigus açısından yapılan malignite taramaları negatif 
olarak sonuçlandı. Hastaya sistemik kortikosteroid, antibiyotik, mevcut klinik ve 
hemodinamik durumuna göre tekrarlayan defalar eritrosit süspansiyonu ve albümin 
replasmanı uygulandı. Alınan cilt biyopsisi örnekleri ile tanı kesinleştirildi. Sistemik 
kortikosteroid tedavisi kademeli azaltılarak rituksimab ve IVIG tedavileri verildi. Hastanın 
mevcut katabolik süreci de göz önüne alınarak uygulanan fenilalaninden kısıtlı diyeti, total 
protein alımı 55 gram/gün’ün üzerinde tutulması hedeflenerek revize edildi, vitamin ve 
mineral düzeyleri ile mikronutrient tedavisi düzenlendi. Plazma fenilalanin düzeyi 6-10 
mg/dL arasında seyretti. 3 aylık yatışını takiben genel durumu düzelmeye başlayan hasta 
ayaktan takibe alındı. Son 10 aylık süreçte yeni cilt lezyonu gelişmemiş olan hastanın düşük 
doz steroid tedavisi devem etmektedir.    
 
Sonuç 
 
Fenilketonürili hastalarda ortaya çıkan ağır sistemik hastalıklarda sistemik tedaviye ek olarak 
hastanın metabolik ve nutrisyonel durumunun yakından takibi ve tedavisi gereklidir.     
 
Anahtar kelimeler: Fenilketonüri, pemfigus vulgaris, diyet  
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PS136 
Kobalamin C Eksikliği: Yedi Olguyla Farklı Klinik Seyir 

Burcu Köşeci1, Esra  Kara1, Ezgi  Burgaç1, İrem  Kaplan1, Fatma Derya Bulut 1, Deniz  Kor1, 
Berrak Bilginer Gürbüz2, Bahriye Atmiş1, Gülen Gül  Mert1, Dinçer Yildizdaş1, Meriç Esen 
Şimşek Mullaoğlu1, Halise Neslihan Önenli Mungan1 
1.Çukurova Üniversitesi 
2.Ankara şehir hastanesi 

 
GİRİŞ VE AMAÇ 
 
Kobalamin-C (Cbl-C) eksikliği kobalamin metabolizma bozuklukları içinde en sık 
görülenidir. Diyetle alınan B12 vitamininin, aktif formları olan metilkobalamin ve 
adenozilkobalamine dönüşümü bozulmuştur. Buna bağlı olarak metilmalonik asit ve 
homosistein düzeyinde artış ile metiyonin düzeyinde azalma görülür.  Cbl-C eksikliğinde 
klinik heterojendir. Başlangıç yaşına göre iki gruba ayrılır. Erken başlangıçlı formda 
semptomlar ilk yılda başlar. Nörolojik, oküler, hematolojik, renal, gastrointestinal, 
kardiyopulmoner belirtiler görülebilir. Geç başlangıçlı formda nörolojik bulgular ve davranış 
bozuklukları olabilir. Tedavide kobalamin, karnitin, betain, folik asit ve B6 vitaminleri 
kullanılır. Kobalamin tedavisine yanıt yüz güldürücüdür. Düşük proteinli diyet uygulaması 
konusunda görüş birliği yoktur.   
 
GEREÇ VE YÖNTEM 
 
Çukurova Üniversitesi, Çocuk Metabolizma Bilim Dalı'nda Kobalamin-C eksikliği tanısı 
almış yedi hasta klinik ve laboratuvar bulgularıyla değerlendirildi. 
 
BULGULAR 
 
Hastalarımızın 2’si kız 5’i erkekti. Akrabalık oranı %85,7 idi. %57’si 1 yaş altında tanı 
almıştı. Bir hasta 39 yaşındayken çocuğunda kobalamin-C eksikliği saptanması üzerine 
yapılan aile taraması ile tanı almıştı. Hastalar kusma, emme/beslenmede bozulma, nöbet ve 
konuşmada gerileme yakınmalarıyla getirildiler. Fizik muayenede iki hastanın nörolojik 
bulguları normalken, beş hastada nörolojik sorunlar saptandı. Bunlar; iki hastada alt 
ekstremitelerde spastisite, iki hastada psikomotor retardasyon ve ataksi ve iki hastada nöbet 
şeklindeydi. Bir hastada ise konjenital hidrosefali mevcuttu. Hastaların homosistein düzeyleri 
ile biri dışında tümünde idrar metilmalonik asit düzeyleri yüksekti. Vitamin B12 ve folik asit 
düzeyleri normaldi. Tandem MS’de C3-propiyonilkarnitin düzeyi 3 hastada yüksek bulundu. 
Hastaların hepsinde MMACHC geninde mutasyon saptandı. 
 
TARTIŞMA VE SONUÇ 
 
Kobalamin-C eksikliği panetnik bir hastalıktır. Hastalıktan sorumlu MMACHC geni 1p 
kromozomu üzerinde bulunur. Cbl-C eksikliğinin başlama yaşı değişkendir. Hastalarımızın 
dördünde yakınmalar 1 yaş öncesinde başlamıştı. Erken başlangıçlı/şiddetli formlarında 
intrauterin büyüme geriliği, mikrosefali, sitopeni, dilate kardiyomiyopati, hemolitik üremik 
sendrom(HÜS), nörolojik sorunlar ve metabolik dekompanzasyon atakları görülebilir. 
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Çalışmamızda sadece bir hastada HÜS gelişti ve hafif düzeyde anemi dışında sitopeni 
saptanmadı. Geç başlangıçlı formlarında tromboembolik olaylar, psikoz ve ensefalopati 
görülebilir. Erişkin hastamız asemptomatikti. Aynı ailede farklı iki fenotip olması 
olgularımızın en çarpıcı özelliğiydi. Hastalarımızın tümünde tipik laboratuvar bulguları olan 
homosistein yüksekliği ve metilmalonik asidüri mevcuttu. Tedavide protein kısıtlı diyet 
kullanılmadı. Kobalamin tedavisi homosistein düzeylerine göre oral/intramusküler yolla 
verildi. Bir olgu kaybedildi. Karnitin, betain, folik asit ve B6 destekleriyle izlemlerinde diğer 
hastaların ek bir sorunları olmadı.  
 
Anahtar sözcükler: Metilmalonik asidüri, Kobalamin-C eksikliği, Homosistein 
 
Kaynaklar 
 

1. Martinelli, D., Deodato, F., & Dionisi-Vici, C. (2011). Cobalamin C defect: 
natural history, pathophysiology, and treatment. Journal of inherited metabolic 
disease, 34(1), 127–135. https://doi.org/10.1007/s10545-010-9161-z  
 

2. Bourque, D. K., Mellin-Sanchez, L. E., Bullivant, G., Cruz, V., Feigenbaum, A., 
Hewson, S., Raiman, J., Schulze, A., Siriwardena, K., & Mercimek-Andrews, S. 
(2020). Outcomes of patients with cobalamin C deficiency: A single center 
experience. JIMD reports, 57(1), 102–114. https://doi.org/10.1002/jmd2.12179 

 
3. Carrillo-Carrasco, N., Chandler, R. J., & Venditti, C. P. (2012). Combined 

methylmalonic acidemia and homocystinuria, cblC type. I. Clinical presentations, 
diagnosis and management. Journal of inherited metabolic disease, 35(1), 91–102. 
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PS137 
Covıd-19 Pandemisinde Metabolik Hastalıkların Yönetimi 

Gülhan Karakaya1, Özlem Çakıcı2, Selim Öncel2, Özlem  Ünal Uzun1 
1.Kocaeli Üniversitesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Çocuk metabolizma BD 
2.Kocaeli Üniversitesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD 

 
 
GİRİŞ 
 
Covid-19 enfeksiyonu gibi vücudu katabolik strese sokan etkenler metabolik dengeleri 
bozmakta ve doğuştan metabolik hastalığı olan çocuklarda pek çok yönden riskli 
olabilmektedir. Ayrıca pandemi koşulları nedeniyle hastaların mevcut tedavilerinin kesintiye 
uğraması da morbiditeye neden olabilmektedir.  Covid-19 nedeniyle dünya çapında birçok 
doğuştan metabolik hastalık merkezlerinde çalışma gün ve saatleri azaltılmış, hatta bazı 
yerlerde poliklinikler kapanmıştır. Pandeminin metabolik hastalıklara etkisi ve almakta 
oldukları tedavinin yönetim zorlukları literatürde bildirilmiştir.  
 
Amaç 
 
Covid-19 pandemi döneminde, doğuştan metabolik hastalık tanısı ile takip edilmekte olan 
hastalarda covid-19 enfeksiyonunun ve etkilerinin aydınlatılması, hastaların gereksinimlerinin 
belirlenmesi, aşılanma durumları ve ailelerin aşı ile ilgili tutumlarının belirlenmesi 
amaçlanmıştır. 
 
Yöntemler 
 
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Çocuk 
Metabolizma Bölümünde 01.08.2020-01.04.2022 tarihleri arasında doğuştan metabolik 
hastalık tanısı ile takip edilmekte olan 100 hasta ve aileleri ile görüşülerek anket yapıldı. 
 
Bulgular 
 
Toplam 6 ay-38 yaş arası 100 hasta değerlendirildi, ortanca yaş 9,7 yıl, bunların %49’u kız, 
%51’i erkekti. Hastaların %30’u lizozomal depo hastalıkları, %28’i aminoasit metabolizma 
bozuklukları, %17’si organik asidemi, %6’sı mitokondriyal hastalık, %5’i karbonhidrat 
metabolizma bozuklukları, %4’ü konjenital glikolizasyon defekti tanıları ile izleniyordu. 
Hastalardan 18’i Covid-19 hastalığı tanısını aldı, bunlardan 7’si hastanede yatarak tedavi aldı. 
Bir hastada MIS-C tanısı kondu ve bu dönemde apandisit nedeniyle apendektomi yapıldı. Bir 
hastada Covid-19 ensefaliti gelişti. Covid-19 nedeniyle kaybettiğimiz hastamız yoktu. 
Hastaların ailelerinde Covid-19 tanı oranı %67, hiçbiri hastanede yatarak tedavi almamış. 
Hastaların %86’sında hastaneye başvuru sıklığı azalmış, %25’inin tedavisinde aksama olmuş, 
%21’i ilaç veya mama temininde sorun yaşamış. Hastaların %39’u takiplerini aksatmış.  Aşı 
yaşları uygun olan 28 hastanın %82’si aşı olmuş, bunlardan %87’i bionthec, %17’si sinovac 
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aşısını olmuş. Yaşı küçük olup aşı olmayanların %67’si yaşına uygun aşı onayı olursa 
yaptırmayı düşünüyor, %24’ü emin değil, %13’ü yaptırmayacak. 
 
Sonuç 
 
Pandemi döneminde kontrol sıklıkları azalsa da hastalarımızın tedaviye ulaşmada belirgin bir 
zorluk yaşamamış oldukları görülmüştür. Metabolik hastalıklarda ağır enfeksiyonun ciddi 
morbiditesi olduğu belirlenmiştir. Yaşı uygun olan hastalar için aşı oranlarının artırılması 
gereklidir. Yaşı uygun olmayan çocukların ailelerinde de aşı yaşı düşürülse dahi aşıya karşıt 
tutumun yüksek oranlarda olduğu saptanmıştır, bu konuda aileler daha fazla 
bilgilendirilmelidir. 
 
Kaynaklar 
 
1) Elmonem MA, Belanger-Quintana A, Bordugo A, et al. The impact of COVID-19 
pandemic on the diagnosis and management of inborn errors of metabolism: A global 
perspective. Mol Genet Metab.2020;131:285–88.  
 
2) Leoni C, Giorgio V, Onesimo R, et al. The dark side of COVID-19: The need of integrated 
medicine for children with special care needs. Am J Med GenetA.2020;182:1988–9.  
 
 
 
Anahtar kelimeler: Covid-19 pandemisi; metabolik hastalıklar 
 
 
Keyword: COVID-19 pandemic; inborn errors of metabolism. 
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PS138 
Glutarik Asidüri Tip 1 Tanılı Hastaların Başvuru Bulguları Ve Klinik Özellikleri 

Nuriye Ece Mintaş1, Sibel Burçak Şahin Uyar1, Özge Kamer Karalar Pekuz1, Ayça Aydoğan1, 
Nur Arslan1 
1.Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, İzmir 

 
 
Giriş ve amaç 
 
Bu çalışmada kliniğimizde takipli Glutarik asidüri tip 1 (GA-1) tanılı hastaların klinik, 
biyokimyasal ve radyolojik bulgularının incelenmesi amaçlanmıştır. 
 
Yöntem 
 
GA-1 tanısıyla takip edilen 7 hasta retrospektif olarak incelendi. Veriler yüzde veya ortanca 
[minimum-maksimum] olarak verildi. 
 
Bulgular 
 
Hastaların 3’ü kız idi, 5 hastanın anne-babası arasında kuzen evliliği, 3 hastada GA-1 tanılı 
kardeş öyküsü mevcuttu. İki hastada kardeş ölüm öyküsü olduğu (biri GA-1 tanılı, diğeri 
intrakranial kanama nedeniyle) öğrenildi. Hastaların ilk yakınmalarının başlama zamanı 0.8 
yıl [5 ay-16 yıl], tanı yaşı 1.1 yıl [5 ay-30 yıl] ve tanıdaki gecikme süresi 0.3 yıl [0-14 yıl] 
olarak saptandı. Hastaların başvuru yakınmaları nöromotor gelişim geriliği (5 hasta), 
makrosefali (5 hasta), ensefalopatik kriz (4 hasta;1 hastada aşı sonrası), distoni, spastisite, 
hipotoni, ataksi ve nöbet olarak saptandı. 30 yaşında başvuran bir hastada 15 yıldır olan baş 
ağrısı ve unutkanlık yakınmaları dışında bir bulgu yoktu. Hastaların Tandem-MS tetkiklerinde 
C5-DC düzeyi 0.7 [0.16-1.26] (N: 0-0.40) µmol/L (2 hastanın C5-DC düzeyi normal), serbest 
karnitin düzeyi 4.6 [2.4-7.3] (N: 10-60) µmol/L, idrar organik asit analizinde GA atılımı 
639.9 [522.7-2600] (N: 0-3) mmol/molkr ve glutakonik asit atılımı 2.8 [1.6-3.8] mmol/molkr 
olarak saptandı. Hastaların MR görüntülerinde nukleus lentiformis (6 hasta) ve supratentorial 
beyaz cevher (6 hasta) tutulumu, frontotemporal atrofi (3 hasta), ventriküler dilatasyon (3 
hasta), subdural hematom (2 hasta), silvian fissür atrofisi (1 hasta) saptandı. 5 hastada 
moleküler analiz yapıldı ve 4 hastada GCDH geninin (NM_000159.4) 11. ekzonunda 
homozigot (c.1204C>T; p.R402W) (chr19:13008638, rs121434369) patojenik varyant 
saptandı. Bir hastada ise bir allelde aynı varyant saptanırken diğer allelde GCDH genininin 6. 
ekzonunda (chr19:13004345, rs755586631) (c.383G>A; p.R128Q) patojenik değişimi tespit 
edildi. 
 
Tüm hastalara lizin kısıtlı diyet, riboflavin ve L-karnitin tedavisi başlandı. On dört aylıkken 
tanı alan ancak tedavi uyumu iyi olmayan bir hasta 19 yaşında multiorgan yetmezliğiyle 
kaybedildi. Yaşayan hastaların güncel yaşı 13.1 yıl [9-31 yıl] olup son muayenelerinde 
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nöromotor gelişim geriliği (3 hasta), distoni (2 hasta), unutkanlık (2 hasta), koreiform 
hareketler (1 hasta), ataksi (1 hasta) ve nöbet (1 hasta) bulundu. 
 
Sonuç 
 
C5-DC düzeyi normal olan hastalarda makrosefali, aşı ve enfeksiyon gibi tetikleyiciler 
sonrasında nöromotor gerileme görülmesi, MR’da bazal ganglia ve beyaz cevher tutulumu 
varlığında GA-1 akılda tutulmalıdır. Bazı hafif formlar erişkin yaşta silik bulgularla 
başvurabilir.  
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Marmara Üniversitesi Çocuk Metabolizma Kliniği Ocak 2021-Mart 2022 (15 Aylık) 

Fenilketonüri Tarama Verileri 
Billur Korkmaz1, Fatıma Efe1, Emel Yilmaz Gümüş1, Emine Köseoğlu Genç1, Burcu Öztürk 
Hişmi1 
1.Marmara Üniversitesi Çocuk Metabolizma Kliniği 

 
 
Giriş ve Amaç 
 
Fenilketonüri (FKU) önlenebilir zeka geriliğinin önemli sebeplerinden biri olarak ülkemizde 
1993 yılından beri tüm Türkiye’de yaygınlaştırılmış olarak taranmaktadır.  Ulusal 
Fenilketonüri Tarama Programı kanda artan fenilalanin düzeyini ölçmeye yöneliktir; saptanan 
hiperfenilalaninemi nedeni metabolik yolda görevli enzim olan fenilalanin hidroksilaz (FOH)  
enziminin eksikliğine bağlı ya da bu yolda kofaktör olarak rol oynayan tetrahidrobiopterin 
(BH4)  eksikliğine bağlı olabilir. Tedavi edilmeyen ya da iyi tedavi edilmeyen fenilketonüri 
hastalarında en çarpıcı klinik bulgu zeka geriliğidir. Beyinde artmış fenilalanin düzeylerinin 
protein sentezini inhibe etmesi ,myelin proteinlerinin de sentezini azaltmış olabilir. Beyinde 
aynı transport mekanizmasını paylaştıklarından artmış fenilalanin düzeyleri diğer nötral 
aminoasitlerin düzeylerini azaltmış olabilir; tirozin düzeylerinin azalması sonucu beyinde 
nörokimyanın bozulması da patogeneze katkıda bulunur. Biz burada İstanbul Anadolu 
Yakasının tarama yoğunluğunun büyük kısmını taşıyan bir merkez olan Marmara Üniversitesi 
Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Metabolizma Kliniği’ne Ocak 2021 ile Mart 
2022 tarihleri arasında Ulusal Neonatal Tarama Programı’ndan FKU Taraması için 
yönlendirilen hastaların verilerini paylaşmayı amaçlamaktayız. 
 
Yöntem 
 
İstanbul Anadolu Yakasının tarama yoğunluğunun büyük kısmını  taşıyan bir merkez olan 
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Metabolizma Kliniği’ne 
Ocak 2021 ile Mart 2022 tarihleri arasında Ulusal Neonatal Tarama Programı’ndan FKU 
Taraması için yönlendirilen hastaların verileri  göz önüne alınmıştır. 
 
Tartışma ve Sonuç 
 
Ocak 2021 ile Mart 2022 tarihleri arasında 15 aylık bir süreçte Ulusal NTP’dan FKU taraması 
için 95 bebek yönlendirilmiştir.   
 
Bunlardan 30’u (% 31.5) FKU açısından Normal saptanmıştır. 
  
Bebeklerin 5’inde (%5.26) veriler Klasik FKU ile uyumlu bulunmuştur.  
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Bir bebekte (%1.05) Tetrahidrobiopterin (BH4) metabolizması bozukluğu ile ilgili olarak 
DHPR enzim eksikliği saptanmıştır. 
 
Ulusal NTP’dan yönlendirilen 95 bebeğin 1 (%1.05)’inde ise FKU dışı metabolik yolakta 
bozukluk olarak Galaktozemi tanısı ile neticelendirilmiştir. 
 
Bebeklerin 58 (%61.05)’i ise diyet gerektirmeyen kan fenilalanin düzeyleri normal 
miktarlarda protein ile beslenmeyi tolere edebilen Hafif Hiperfenilalaninemi  (HFA) olarak 
izleme alınmıştır. 
 
Sonuç olarak Ulusal NTP’ndan yönlendirilen hastalar hangi hastalık için yönlendirilmiş 
olursa olsun ayrıntılı olarak değerlendirilmeli ve tarama programlarının önlenebilir 
hastalıkların erken tanınmasına hizmet verdiği unutulmamalıdır. 
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Olgu Sunumu: Geç Başlangıçlı Pompe Hastalığı 

Serpil Dinçer1, Ayşenur  Engin Erdal1, Çiğdem Seher  Kasapkara1, Berrak  Bilginer Gürbüz1 
1.Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara 

 
 
Giriş ve Amaç 
 
Pompe hastalığı asit maltazı kodlayan asit α-glukosidaz (GAA) geninin mutasyonlarının neden 
olduğu otozomal resesif bir hastalıktır. Özellikle kalp, iskelet ve düz kas hücrelerinin 
lizozomlarında glikojen birikimi söz konusudur. Hastalığın şiddeti, başlangıç yaşı, 
semptomların ilerlemesi ve etkilenen organların farklı derecelerde tutulumuna göre infantil 
başlangıçlı Pompe hastalığı ve geç başlangıçlı Pompe hastalığı olarak iki formu mevcuttur. 
Geç başlangıçlı Pompe hastalığı kas ağrısı, egzersiz intoleransı, ilerleyici yürüme bozukluğu 
ve sık akciğer enfeksiyonu ile karakterizedir. Özellikle proksimal ekstremite ve solunum 
kasları tutulur. Laboratuvar tetkiklerinde serum kreatin kinaz (CK), alanin transaminaz 
(ALT), aspartat transaminaz (AST) ve laktat dehidrojenaz (LDH) düzeylerinde artış dikkat 
çekicidir. Pelvis ve omuz kasları özellikle etkilendiğinden ileri dönemde kas hastalıkları ile 
ayırıcı tanısı yapılmalıdır. Kesin tanı kan, fibroblastlar veya kas dokusundaki alfa glukozidaz 
enzim aktivitesinin ölçülmesi  ve GAA gen analizi  konur. 
 
Olgu Sunumu 
 
17 yaşındaki erkek hasta, kas güçsüzlüğü nedeniyle metabolizma polikliniğimize 
yönlendirildi. Bir yaşından beri kaslarında zayıflık olduğu dikkat çeken hastanın son 2 yıldır 
yürümesinin bozulduğu ve çabuk yorulduğu öğrenildi.  Fizik muayenesinde kaşektik 
görünümde, konjonktival telenjiektaziler ve stepaj yürüyüşü mevcuttu. Oturduğu yerden 
kalkamıyor, yattığı yerden kalkarken destek alıyordu. Kas gücü üst ve alt ekstremitelerde 3/5 
ti.  Kan biyokimyasında CK 862 U/L (32 – 294), AST 218 U/L (0 – 36), ALT 209 U/L (0 – 
31) olarak saptandı. Metabolik tetkiklerinde kan ve idrar aminoasitleri, Tandem MS, çok uzun 
zincirli yağ asitleri normaldi. Ekokardiyografisi normaldi. Daha önce dış merkezde yapılan 
spinal ve kraniyal manyetik rezonans görüntülemeler normaldi. Yapılan  EMG’inde bilateral 
alt ekstremitelerde motor iletiler ve amplitüdler ılımlı düşük saptanmış olup, polinöropati ile 
uyumluydu. Hastada mevcut CK yüksekliği ve ilerleyici polinöropati  nedeniyle Pompe 
hasatlığına yönelik gönderilen  Alfa-glukozidaz enzim düzeyi 10.90 nmol/mg.sa (13.30-
85.80) olarak saptandı. GAA gen analizinde c.2015G>A(p.R672Q) homozigot varyant tesbit 
edildi. Solunum fonksiyon testi  ile  yürüme testi planlandı. CRIM gönderildi. 20 mg/kg 
dozunda iki haftada bir alglukozidaz alfa enzim replasman tedavisi başlandı.  
 
Tartışma ve Sonuç 
 

 2022 Tüm hakları saklıdır.  
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Geç başlangıçlı pompe hastalığının yaşam kalitesi ve uzun yaşam beklentisi enzim replasman 
tedavisi ile  yön değiştirmiştir. Multisistemik bir hastalık olması, erken tanı ve tedavinin 
önemi nedeniyle kas hastalıkları ayırıcı tanısında mutlaka düşünülmelidir.  

 
 

PS141 
Atipik Galaktozemi ve Wilson Hastalığı Birlikteliği Olan Bir Olgu 

Neslihan Doğulu1, Engin Köse1, Ceyda Tuna Kırsaçlıoğlu2, Fatih Süheyl Ezgü3, Zarife 
Kuloğlu2, Aydan Kansu2 ve Fatma Tuba Eminoğlu1 

1.Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Metabolizma Bilim Dalı 
2.Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı   
3.Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Metabolizma Bilim Dalı 

 
Giriş ve Amaç 
 
Klasik galaktozemi, galaktoz metabolizması bozukluğudur ve otozomal resesif olarak kalıtılır. 
Galaktoz-1-fosfat uridiltransferaz (GALT) enzim eksikliğinden kaynaklanır. Nadiren, atipik 
galaktozemi ileri yaşlarda ortaya çıkabilir.  
 
Wilson hastalığı (WH) bakır metabolizması bozukluğudur ve otozomal resesif olarak kalıtılır. 
Hepatik, nörolojik veya psikiyatrik semptomlar ayrı ayrı veya bir arada görülebilir ve 
semptomlar aileler arasında farklılık gösterir. Burada hem WH hem de galaktozemi tanısı alan 
bir hastayı sunuyoruz. 
 
Olgu Sunumu 
 
6 yaşında kız hasta transaminaz yüksekliği ve hepatosplenomegali ile merkezimize sevk 
edildi. Birinci derece akraba evliliğinden, sorunsuz bir gebelik sonrası miadında ve 2200 gr. 
doğan hastanın yenidoğan döneminde indirekt hiperbilirubinemi, gastrointestinal kanama, 2 
hafta süren ishal ve karaciğer enzimlerinde yükselme nedeniyle hastane yatışları olduğu 
öğrenildi. Hastanın başvurusunda belirgin hepatosplenomegalisi vardı, göz muayenesinde 
katarakt tespit edildi ve yapılan nöropsikiyatrik değerlendirme sonucunda bilişsel ve konuşma 
geriliğinin olduğu görüldü. Metabolik tetkiklerinde transaminaz yüksekliği ve idrarda 
redüktan madde eser pozitifliği dışında spesifik bir bulgu saptanmadı. Serumda düşük 
seruloplazmin seviyeleri ve karaciğer biyopsisinde hepatositlerde bakır birikimi saptandı. 
Yapılan genetik analizde, ATP7B geninde homozigot c.2293G>A (p.Asp765Asn) mutasyonu 
saptandı. İzlemde gelişen zihinsel gerilik, davranış bozukluğu ve katarakt bulguları WH ile 
açıklanamaması nedeniyle hastadan genişletilmiş gen paneli gönderildi. Genişletilmiş gen 
panelinde GALT geninde c.1018G>T (p.Glu340Ter) homozigot mutasyon saptandı. Kontrol 
galaktoz-1-fosfat uridiltransferaz enzim düzeyi düşük saptanan hastaya WH ve galaktozemi 
tanısı konuldu. 
 
Tartışma ve Sonuç 
 
Bu vaka ile, ülkemiz gibi akraba evliliklerinin yaygın olduğu ülkelerde nadir görülen genetik 
geçişli hastalıkların bir arada görülebileceği vurgulanmak istenmiştir. 

 2022 Tüm hakları saklıdır.  
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PS142 
Lizinürik Protein İntoleransı Ve Hiperfosfatemik Kalsinozis 

Tarık Yıldırım1, Bilge Noyan1, Bengü Arslan1, Sebile Özata Ursavaş1, Berra Ataman1, Hasan 
Önal1 

1.Sağlık Bilimleri Üniversitesi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesİ Çocuk Metabolizma 
Kliniği 

 
 
GİRİŞ ve AMAÇ 
 
Lizinürik protein intoleransı (LPI), ince bağırsak ve renal tübüllerdeki bazolateral membranın 
epitel hücrelerinde katyonik amino asitler lizin, arginin ve ornitinin kusurlu taşınmasından 
kaynaklanan otozomal resesif bir metabolik bozukluktur. SLC7A7 geni tarafından kodlanan 
bu taşıyıcının akciğer, monosit ve makrofajlarda da aynı görevi vardır. Kutanöz kalsifikasyon 
amorf çözünmeyen kalsiyum tuzlarının deride birikimi ile karakterize nadir bir hastalıktır. 
Etyolojiye göre distrofik, metastatik, iyatrojenik ve idyopatik olmak üzere dört tipi vardır. 
Distrofik tip kalsiyum ve fosfor değerleri normal sınırlarda iken vücutta hasarlı bir dokuda 
kalsiyum fosfat kristallerinin birikmesi şeklinde gözlenir. Hiperkalsemi ve hiperfosfatemi 
durumunda metastatik tip gözlenirken, kalsiyum içeren metaller ile temas sonucu iyatrojenik 
tip oluşur. İdiyopatik tip ise nedeni açıklanamayan tiptir.  Bu bildiride, LPI tanısı ile 
izlenirken aynı zamanda hiperfosfatemik kalsinozis tanısı alan 14 yaşındaki kız hastada 
pamidronate kullanımı deneyimimizi paylaşmayı amaçladık. 
 
OLGU 
 
Altı yaşında Romatoloji polikliniğine eklem şişliği ve ferritin yüksekliği ile başvuran hasta 
polikliniğimize yönlendirilmişti. Hepatosplenomegalisi,  hiperferritinemisi (573ng/ml ), LDH 
yüksekliği (923 u/L) ve idrarda yüksek lizin ,arginin, ornitin atılımı olması üzerine hastaya 
LPI tanısı konuldu. SLC7A7 gen analizinde 3-10. ekzonları kapsayan homozigot delesyon 
saptandı. Hastanın izleminde 11 yaşında sağ diz ekleminde akıntı ve şişlik gelişmesi üzerine 
biyopsisinde yaygın kalsifikasyon alanları görüldü. 13 yaşında sağ dirsekte 3-4 cm 
büyüklüğünde sert, direkt grafide kalsifikasyon gösteren yeni lezyonu saptandı. 
Laboratuvarda fosfor: 5,2 mg/dl (N:2,5-4,5) tubuler fosfor rearbsorbsiyonu %91 (N:85-95) 
kalsiyum: 9,2 mg/dl, alkalen fosfataz:189 U/L, parathormon (PTH):18,1 pg/ml, 1,25 
dihidroksi D vitamini: 41 pg/ml  (31-82) bulundu. Fosfor düzeyi yüksek saptanması üzerine 
düşük fosforlu diyet ve fosfor düşürücü sevelamer tedavisi başlandı. Fosfor yüksekliği devam 
eden hastaya pamidronate 1 mg/kg/gün dozunda 3 gün verildi. Hastanın izleminde fosfor 
normal aralığa geldi (3,4 mg/dl). Hastanın izleminde yeni kalsifikasyon odağı saptanmadı. 
 
TARTIŞMA ve SONUÇ 
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LPI fenotipik spektrumu geniş olan mutisistemik bir hastalıktır. Hiperfosfatemi LPI 
hastalarında böbrek yetersizliği geliştikten sonra görülebilmektedir. Ailevi hiperfosfatemik 
kalsinozis tanılı hastalarda kanda hiperfosfatemi, artmış fosfat rearbsorbsiyonu, normal veya 
yüksek 1,25 D vitamini, normalin alt sınırında PTH düzeyleri, normal kalsiyum ve böbrek 
fonksiyonları görülür. LPI tanılı hastamızda renal yetersizlik olmadan gelişen hiperfosfatemik 
kalsinozis saptadık. LPI ve ailevi hiperfosfatemik kalsinozis birlikteliği literatürde daha önce 
bildirilmemiştir. Hastamızda fosfor kontrolünün düşük fosforlu diyet ve fosfor düşürücü oral 
ajanlar ile sağlanamaması üzerine pamidronat tedavisi kullanılmıştır. Fosfor kontrolü 
sağlanan hastanın izleminde yeni kalsifikasyon odağı gelişmemiştir. Bu durum pamidronate 
tedavisinin dirençli ailevi hiperfosfatemik kalsinozis olgularında faydalı olabileceğini 
düşündürmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: lizinürik protein intoleransı; kalsinozis 
 
Keywords: lysinuric protein intolerance; calcinosis 
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PS143 
Rabdomiyolizin Nadir Bir Nedeni Olan Pgm1-Cdg Tanısında Yarık Damak Anahtar Rol 
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Kliniği 
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GİRİŞ ve AMAÇ 
 
Fosfoglukomutaz 1 (PGM1) eksikliği, glikojen metabolizmasını, glikoliz ve protein 
glikozilasyonunu etkileyen nadir bir genetik bozukluktur. Daha önce glikojen depo hastalığı 
tip XIV olarak bilinen bu hastalık, yakın zamanda PGM1-konjenital glikozilasyon bozukluğu 
(CDG) olarak yeniden isimlendirildi. PGM1-CDG hastaları sıklıkla erken dönmede yarık 
damak, karaciğer fonksiyon bozukluğu, dilate kardiyomiyopati, rabdomiyoliz, büyüme 
geriliği ve hipoglisemi ile başvurur. Buna karşın yetişkin dönemde izole kas tutulumuyla 
gelen hastalar da vardır. PGM1-CDG, d-galaktoz ile tedavisi mümkün olan birkaç CDG 
türünden biridir. D-galaktoz, N-glikozilasyon için gerekli olan tükenmiş UDP-glukoz ve 
UDP-galaktoz havuzlarını yenileyerek PGM1-CDG hastalarında glikozilasyonu düzelterek 
semptomları iyileştirebilir. Bu bildiride PGM1-CDG tanısı alan 21 aylık bir kız hastayı 
sunuyoruz. 
 
OLGU 
 
Yirmibir aylık kız hasta, öksürük ve morarma şikayetiyle başvurdu. Solunum yetersizliği 
olması üzerine çocuk yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Yarık damak nedeniyle 11 aylıkken 
opere olan hastanın anne-babası arasında kuzen evliliği vardı.  13 aylık ve 15 aylıkken ölen 
atriyoventriküler septal defekt ve yarık damaklı 2 kardeş öyküsü mevcuttu.  Fizik 
muayenesinde genel durumu kötüydü, solunum yetersizliği, opere yarık damak ve bifid 
uvulası vardı. Hastanın başvurusunda alanin aminotransferaz(ALT):991 U/L, aspartat 
aminotransferaz(AST):4636 U/L,  kreatin kinaz(CK):2796 U/L, PT:31, APTT:65,8 INR:3,17 
olarak bulundu. Ekokardiyografik (EKO) incelemesinde ağır dilate kardiyomiyopati ve sol 
ventrikülde trombüs görüldü. Yoğun bakım ünitesinde solunum desteği ve yüksek dekstrozlu 
sıvı tedavisi alan hasta klinik bulgularında düzelme olması üzerine servise alındı. Bu bulguları 
ile PGM1 ön tanısı ile hastadan istenen transferrin elektroforezinde CDG tip1-2 patern 
saptandı. Genetik incelemede PGM1 geninde muhtemel patojenik homozigot c.825del 
(p.Phe275LeufsTer20) varyantı saptandı. Hastaya d-galaktoz 1g/kg/gün olarak başlandı. 
Hastanın ayaktan takibine devam edilmektedir. 
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TARTIŞMA ve SONUÇ 
 
PGM1 eksikliğinin yarık damak, bifid uvula, karaciğer fonksiyon bozukluğu, 
kardiyomiyopati, hipoglisemi ve rabdomiyoliz ayırıcı tanısında düşünülmesi ve erken tanısı 
önemlidir. Bu hastalarda erken tanı ile d-galaktoz tedavisinin erken dönemde başlanması ve 
böylelikle hastaların transferrin elektroforezi ve klinik bulgularında düzelme sağlanabilmesi 
mümkündür. Yarık damak bazı hastalıkların/sendromların bulgusu olabilmektedir. 
Hastamızda aslında ilk klinik bulgunun yarık damak ve bifid uvula olduğu görülmektedir. 
Hastamızın klinik seyri bize yarık damak olan çocuklarda ayrıntılı aile öyküsü sorgulaması 
yapılması, karaciğer fonksiyon testlerinin değerlendirilmesi ve gerekli hastalarda transferrin 
elektroforezi yapılmasının hastaların erken tanı almasını sağlayabileceğini düşündürmüştür. 
Ayrıca yarık damak olsun olmasın rabdomiyoliz ile başvuran hastalarda PMG1 tanısı mutlaka 
akla gelmelidir.  
 
 
Anahtar Kelimeler: galaktoz; rabdomiyoliz 
 
 
Keywords: galactose; rhabdomyolysis 
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Nadir bir tanı: Gliserol 3-fosfat dehidrojenaz 1 eksikliği 
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Giriş ve Amaç 
 
Gliserol-3-fosfat dehidrojenaz 1(GPD1) eksikliği, GPD1 genindeki mutasyonların neden 
olduğu nadir görülen otozomal resesif bir hastalıktır. Literatürde çok az vaka bildirilmiştir. 
Genellikle geçici infantil dönemde saptanan hepatomegali, hipertrigliseridemi ve 
hepatosteatoz ile kendini gösterir. Hepatomegali, transaminazlarda artış ve hipertrigliseridemi 
ile prezente olan iki vaka sunacağız.  
 
Olgu Sunumu 
 
Birinci olgu; 9 yaş kız hasta. 4 aylıkken hepatosplenomegali ile başvurdu. Anne ve baba 
arasında akraba evliliği vardı. Özgeçmişinde; prenatal polihidramniyoz öyküsü ve miad, 2500 
gram doğum öyküsü olduğu öğrenildi. Laboratuvar analizinde AST 101 U/L (normal <31 
U/L), ALT 47 U/L (normal <34 U/L), GGT 270 U/L (normal <38 U/L) ve trigliserid:649 
mg/dL(normal <130 mg/dL) yüksek saptandı. Hemogram, bilirubin, kan şekeri, amonyak, 
laktat, total ve HDL kolesterol, lizozomal enzimler, alfa-1-antitripsin, açilkarnitinler, plazma 
amino asit profili ve idrar organik asit profili normaldi. Batın ultrasonografide, 
hepatosplenomegali  ve hepatosteatoz vardı. Karaciğer biyopsisinde makroveziküler steatoz 
ve fibrozis görüldü. MCT zengin az yağlı bir diyet tedavisi başlandı ancak hastanın tedaviye 
uyumu zayıftı. Yedi yaşında trombositopeni kaydedildi(PLT:123000/µL, N>150000/µL). 
Batın MRG'de hepatosplenomegali, portal hipertansiyon, stabil fokal yağdan korunan alan 
görüldü. EKO, göz ve işitme değerlendirmesi normaldi. İleri genetik incelemeye GPD1 
geninde Homozigot c.846+1G>A varyantı bulundu. İzlemde büyüme ve gelişim normaldi. 
İkinci olgu; 13 yaş erkek hasta. 14 aylıkken tesadüfen saptanan hepatomegali ile başvurdu. 
Anne ve baba arasında akraba evliliği vardı. Özgeçmişinde prenatal, natal, postanatal özellik 
yoktu. Laboratuvarında; AST 80 U/L (normal <31 U/L), ALT 65 U/L (normal <34 U/L), 158 
U/L (normal <38 U/L) ve trigliserid:222 mg/dL(normal <130 mg/dL) olarak yüksek saptandı. 
Hemogram, bilirubinler, kan şekeri, lizozomal enzimler, açilkarnitin, plazma amino asit ve 
idrar organik asit profili normaldi. Batın USG’de hepatomegali ve hepatosteatoz saptandı. 
Karaciğer biyopsisinde fokal fibrozis alanları ve steatohepatit bulguları vardı. Göz bakısı, 
işitme testi ve EKO normaldi. İleri genetik inceleme ile GPD1 geninde homozigot c.806>A 
varyant saptandı. İzlemde AST(22 U/L), ALT(16 U/L) ve trigliserid(103 mg/dL) değerleri 
normal aralıkta seyretti.  
 

 2022 Tüm hakları saklıdır.  
 



 
 

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi / 28 Mayıs - 01 Haziran 2022 
398 

 

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi / 28 Mayıs - 01 Haziran 2022 
398 

 
 
 

Tartışma ve Sonuç 
 
Hepatomegali, hafif transaminaz yüskekliği, hipertrigliseridemi ile prezente olan iki GPD1 
eksikliği olgusu sunduk. Hipertrigliseridemisi, hepatomegali, hepatosteatozu olan hastalarda 
GPD1 eksikliği akılda tutulmalıdır. Tedavide düşük yağlı MCT zengin ve yüksek 
karbonhidrat içeren diyet verilebilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi / 28 Mayıs - 01 Haziran 2022 
399 

 

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi / 28 Mayıs - 01 Haziran 2022 
399 

 
 
 

 
 

 
 

PS147 
Farklı klinik bulgularıyla Konjenital Glikozilasyon Defekti: Ege Tıp Deneyimi 

Merve Yoldaş Çelik1, Havva Yazıcı1, Fehime Erdem1, Ayşe Yüksel Yanbolu1, Selcan Zeybek2, 
Ayça Aykut3, Asude  Durmaz3,  Ebru Canda1, Sema Kalkan Uçar1, Mahmut  Çoker1 
1.Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Beslenme ve Metabolizma B.D. 
2.Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik B.D. 
3.Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik A.B.D 

 
Giriş ve Amaç 
 
Konjenital Glikozilasyon Bozuklukları(CDG) çoklu organ tutulumu ile giden büyük bir 
kalıtsal metabolik hastalıklar grubudur. İçe dönük meme başı, anormal yağ dağılımı, 
dismorfik özellikler,  iskelet değişiklikleri, nörolojik tutulum, karaciğer fonksiyon 
bozuklukuğu, endokrinopati bulgular arasındadır.  Laboratuvarında protein C, protein S, 
antitrombin III, tiroglobulin gibi glikozile proteinlerin düşük bulunabilir. Çalışmamızda CDG 
ile izlenen hastalarımızın demografik, klinik, laboratuvar özelliklerini sunduk. 
 
Gereç ve Yöntem: 
 
Ege Üniversitesi Çocuk Metabolizması ve Beslenme Bölümü’nde takip edilen CDG tanılı 
hastaların olguların verileri retrospektif olarak değerlendirildi. 
 
Bulgular 
 
CDG tanılı 10 hasta ( 5 kadın(%50), 5 erkek(%50) ) çalışmaya dahil edildi. Hastaların 
tanıları; 4 PMM2-CDG, 2 PGM1-CDG, 2 DPAGT1-CDG, 1 MPI-CDG, 1 POMT2-CDG 
şeklindeydi. Hastaların yaşı median 6.9 yıldı( min:4.4 yıl, max:10.9 yıl ). Bir hasta exitus 
oldu. Bulguların başlangıç yaşı median 10.5 aydı( min:1 ay, maks:60 ay ). Akraba evliliği  
öyküsü 8 ( %80 ) hastada vardı. Bir (%10) hastada kardeş ölüm öyküsü vardı. Başlangıç 
bulguları arasında; gelişim geriliği, dismorfik bulgular, transaminaz artışı, CK artışı, 
hipoglisemi, katarakt ve perikardiyal effüzyon vardı. Fizik muayene değerlendirmesinde 8 
(%80) hastada dismorfik bulgular(içe dönük meme başı 3 (%30), anormal yağ yastıkçığı 2 
(%20), mikrognati 2(%20), eklemlerde hipermobilite 2 (%20), ciltte laksite 1 (%10), yarık 
damak 1 (%10)) vardı. Sekiz hastada mikrosefali, 7 (%70) hastada büyüme geriliği vardı. İki 
(%20) hastada hepatomegali vardı.  Sistem taramalarında; 4 (%40) işitme kaybı, 5 (%50)  
okuler anomali, 1 (%10)  kardiyak anomali, 1 (%10) nefrolitiyazis, 3 (%30)  endokrin 
anomali (2 büyüme hormon eksikliği, 1 hipoglisemi) kaydedildi. Laboratuvar analizlerinde; 8 
(%80) transaminaz yüksekliği, 8 (%80) antitrombin III düşüklüğü, 7 (%70) protein C 
düşüklüğü, 6 (%60) protein C düşüklüğü, 3 (%30) hipogammaglobulinemi kaydedildi. 
Kranial MR görüntülemede 4 (%40) hastada serebellar hipoplazi vardı. Dört (%40) hasta D-
Mannoz tedavisi aldı. 
 
Tartışma ve Sonuç 
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Çalışmamızda CDG hastalarının klinik özellikleri, daha önce literatürde bildirilen olgular ile 
benzerdi. Literatürde en sık bildirilen PMM2-CDG, hasta serimizde de en sık alt gruptu. CDG 
geniş bir klinik spektruma sahiptir. Akraba evliliğinin sık olduğu ülkemiz gibi bölgelerde 
ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır. Özellikle serebello-okuler bulgulara çoklu organ tutulumun 
eşlik etmesi durumunda CDG düşünülmelidir. 
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PS148 
Nadir Bir Kronik İshal Nedeni: Sükraz-İzomaltaz Eksikliği Genetik Tanılı İki Olgu 

Kamercan Ceylan1 
1.Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji Kliniği 

 
 
Giriş ve Amaç 
 
Konjenital Sukraz-İzomaltaz Eksikliği (CSID); 1960 yılında tanımlanan ince bağırsağın 
fırçamsı epitelinin bir disakkaridazı olan sükraz-izomaltaz enziminin eksikliğine bağlı gelişen, 
kronik ishalle karakterize bir hastalıktır. SI geninde saptanan mutasyonlara bağlı olarak 
otozomal resesif kalıtılır. Genetik tetkikler ile heterozigot saptanan olgularda da farklı 
düzeylerde enzim eksikliği veya yokluğu oluşturabileceği gösterilmiştir. Önceleri %0,05-
%0,2 olarak bildirilen hastalık prevalansının daha yüksek olduğu düşünülmektedir.  
Bu çalışmada ishalle başvuran ve CSID tanısı almış iki olgunun sunulması amaçlandı. 
 
Olgu 1 
 
Yirmiüç aylık kız olgu, 4 aylıkken ishal ve döküntü nedeniyle başvurduğu hastanede inek 
sütü protein alerjisi(İSPA) tanısı almış ve annesi süt ürünleri için diyet yapmıştı. 18.aya kadar 
bu şekilde anne sütü alan hastanın şikayetleri devam etmesi nedeniyle başvurdu. Her 
beslenme sonrası günde 7-8 defa sulu ishal şikayeti olan hastanın tedaviye yanıtsız diaper 
dermatiti mevcuttu. Anne baba arası akrabalık yoktu. Fizik muayenede boy ve kilo persentil 
normaldi. Bakılan biyokimya, tam kan sayımı, çölyak tetkikleri normaldi. Öncesinde ishale 
yönelik çeşitli antibiyotikler ve probiyotikler kullanmıştı. Hastada SI(NM_001041) geninde 
heterozigot c.2108T>C(p.F703S) mutasyonu saptanması üzerine tedavisine sakrosidaz oral 
solüsyon eklendi. Tedavi sonrası ishali ve dermatiti gerileyen hasta takip ve tedavilerine 
devam etmektedir. 
 
Olgu 2 
 
Onbir  aylık erkek olgu, bir aylıkken başlayan mukuslu kaka nedeniyle tetkik edilmişti. 
Bakılan kan tetkikleri ve cilt testleri negatif olan hastanın anne sütü olmaması nedeniyle 
elementer mama başlanmıştı. Ek gıdaya geçildikten sonra ishal ve kusma şikayetleri artması 
nedeniyle tarafımıza başvurdu. Anne baba akrabalık olmayan hastanın fizik muayenesinde 
boy ve kilo gelişimi yaşına göre geriydi. Hastada SI(NM_001041) geninde heterozigot 
c.1010A>C(p.Q337P) mutasyonu saptanması üzerine tedavisine sakrosidaz oral solüsyon 
eklendi. Tedavi sonrası kontrolde kilo alımı olan hastanın gece huzursuzluğu da azalmıştı. 
Hasta takip ve tedavilerine devam etmektedir 
 
Tartışma ve Sonuç 
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CSID tanısı almış farklı klinikle prezente olmuş iki hasta sunulmuştur. Kesin tanı bağırsak 
epitelinden enzim düzey analizi ile konulmaktadır ancak ülkemizde çalışılamamaktadır. 
Heterozigot mutasyonu olan ve enzim düzeyi çok düşük saptanan olgular  az sayıda 
bildirilmiş olup, SI geninde heterozigot mutasyon saptanan her iki hastamızın da semptomatik 
olması ve sakrosidaz tedavisinden belirgin fayda görmesi nedeniyle literatüre katkı amaçlı 
sunulmuştur.  
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PS149 
Glutarik Asidüri tip 1 Vakalarının Laboratuvar ve Nörogörüntüleme Bulguları 

Hüseyin Bilgin1, Ercan Ayaz2 

1.Çocuk Metabolizma Hastalıkları, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi,                                 
Diyarbakır, Türkiye 
2.Çocuk Radyoloji, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Diyarbakır, Türkiye 

 
GİRİŞ  
 
Glutarik asidüri tip 1 (GA-1), glutaril-CoA dehidrogenaz enzim eksikliğinden kaynaklanan, 
otozomal resesif kalıtımlı metabolik bir hastalıktır.  Aileler içinde bile hastalığın klinik 
bulguları ve şiddetinde belirgin farklılıklar vardır. Olgular bebeklik döneminde enfeksiyon ile 
tetiklenen akut ensefalopati ile başvurabilirler. Önceden iyi olan bir çocukta spastik serebral 
palsi, koreoatetoz, distoni görülür. Bazı hastalar da nöromotor gerilik veya kazanılmış 
nöromotor basamakların kaybı nedeniyle gelebilir. Bu hastalığa sahip kardeş öyküsü 
nedeniyle doğumdan hemen sonra tarama ile de hastalar tanı alabilir. 
 
Bu çalışmamızda GA-1 tanısı ile izlediğimiz hastaların klinik, laboratuvar ve 
nörogörüntüleme bulgularının incelenmesi amaçlanmıştır.  
 
Gereç ve Yöntem 
 
Çalışmaya Diyarbakır Çocuk Metabolizma Polikliniğinde Glutarik Asidüri tanısı ile izlenen 
13 olgu dâhil edilmiştir. Olgularımızın tanısı klinik bulgular, biyokimyasal ve/veya genetik 
analiz ile konulmuştur. Hastaların dosyaları geriye dönük olarak incelenmiş, tanı anı ve 
izlemdeki klinik verileri, laboratuvar bulguları ve kraniyel MRI bulguları kaydedilmiştir.  
 
Bulgular 
 
Hastalarımızın tanı anındaki ortalama yaşı 20,18±39,97 ay (dağılım, 3-168 ay), son 
değerlendirme yaşı 6,79±5,15 yıl (dağılım, 2-19 yıl ) idi. Olgularımızın 7’si (%53,8) erkek, 
6’sı (%46,2) kız idi. Hastaların  %76,9’unde (10/13) akrabalık ve %30,7’sinde (4/13) ailede 
glutarik asidüri tip 1 öyküsü vardı. Olgularımızın en sık nöromotor becerilerin kaybı ve 
gelişme geriliği şikayeti ile başvurduğu tespit edilmiştir.  
 
Silvian fissürlerde genişleme ve temporal bölgede bos mesafesinin artması vakaların 
%84,6'sında (11/13) görüldü. Vakaların %84,6'sında (11/13) frontotemporal atrofi 
saptanmıştır. Vakaların %69,2'sinde (9/13) bazal ganglionlarda ve periventriküler beyaz 
cevherde T2 ağırlıklı (T2-W) görüntülerde anormal yüksek sinyal yoğunluğu görüldü. 2 
hastada subdural kanama görüldü ve bunların tümü spontan düzeldi. Bir hastada sadece 
ventrikülomegali görülmüştür.  
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Tandem MS analizinde glutarilkarnitin (C5DC) düzeylerinin ortalaması 2,79±0,95 µmol/L 
(dağılım, 1,42-4,57 µmol/L) olarak saptanmıştır. Hastaların idrar organik asit analizinde 
glutarik asit, 3-hidroksiglutarik asit ve glutakonik asit saptanmıştır. Hastalarımızın biri hariç 
hepsine genetik analiz yapılmıştır. Hastaların hepsinde GCDH geninde biallelik varyant 
saptanmıştır.  
 
 
 
Tartışma 
 
Glutarik asidüri tip 1 tanılı hastalar farklı klinik, laboratuvar ve radyoloji bulgular ile 
başvurabilir. GA-1'in ilişkili görüntüleme bulgularının tanınması ve hastalığın başvuru 
anındaki klinik ve laboratuvar bulgularının bilinmesi erken tanı ve tedavi açısından önemlidir. 
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Gliserol 3-fosfat dehidrogenaz-1 geninde novel homozigot mutasyona bağlı geçici infantil 

hipertrigliseridemi ile izlenen iki olgu 
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Giriş ve Amaç 
 
Gliserol 3-fosfat dehidrogenaz-1(GPD1) eksikliğine bağlı geçici infantil hipertrigliseridemi 
(MIM#614480), GPD1 genindeki biallelik mutasyonların neden olduğu otozomal resesif 
kalıtılan bir hastalıktır. Erken başlangıçlı hepatomegali, splenomegali, hipertrigliseridemi, 
transaminaz yüksekliği, hepatosteatoz ve hepatik fibrozis ile ilişkilidir. Literatürde çok az 
vaka bildirilmiştir. Burada, süt çocukluğu döneminde hepatomegali, transaminaz yüksekliği, 
hipertrigliseridemi ve hepatosteatozla başvuran, GPD1 geninde novel homozigot mutasyon 
saptanan olguyu ve aynı aileden izole hipertrigliseridemi nedeniyle aynı tanıyı alan olguyu 
sunmayı amaçladık. 
 
Olgu sunumu 
 
On sekiz aylık erkek olgu (Olgu-1), karında şişlik şikayetiyle başvurdu. Anne-baba akrabalığı 
vardı. Ağırlık standart deviyasyon skoru (SDS) -1,06, boy SDS -0,59 idi. 
Hepatosplenomegalisi mevcuttu. Başvurusunda, alanin aminotransferaz (ALT):16U/L 
(normal:5-42U/L) ve aspartat aminotransferaz (AST):44U/L (normal:5-34U/L)’di. Başvuruda 
ve takip süresi boyunca hipertrigliseridemi (456mg/dL,normal:40-200mg/dL) mevcuttu. Total 
kolesterol, LDL ve HDL düzeyleri normal sınırlardaydı. Abdominal ultrasonografide 
hepatomegali, hepatosteatoz ve splenomegali saptandı. Kardiyak ve oftalmolojik 
değerlendirilmeleri normaldi.  Etiyolojik incelemelerle viral, otoimmün, endokrin ve kalıtsal 
metabolik hastalıklar dışlandı. Karaciğer patolojisinde, belirgin inflamatuvar değişiklikler 
olmaksızın inkomplet nodüler transformasyon, geniş mikro ve makroveziküler steatoz 
saptandı. 2 yaş 7 aylıkken son başvurusunda hepatosplenomegali, hipertrigliseridemi ve 
sınırda transaminaz yüksekliği devam ediyordu. Tüm ekzom dizilemede, GPD1 geninde 
novel homozigot patojenik varyant (c.220-2A>T, ekzon 3'te splice site varyantı) tanımlandı. 
Hipertrigliseridemi ve hepatosteatoz için orta zincirli trigliseridden zengin diyet 
düzenlemesiyle takip edilen hastada trigliserid ve transaminaz seviyelerinde düşme gözlendi. 
Hastanın 10 aylık kuzeninde hepatomegali/hepatosteatoz olmaksızın transaminaz yüksekliği 
(ALT/AST:97/149U/L) ve hipertrigliseridemi (trigliserid:434mg/dL) olması nedeniyle 
çalışılan genetik analiz sonucunda GPD1 geninde aynı değişim homozigot saptandı ve bu 
olguya da diyet düzenlendi.  
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Tartışma ve Sonuç 
 
GPD1 eksikliğine bağlı geçici infantil hipertrigliseridemide dislipidemi dışında karaciğer 
tutulumu göze çarpmaktadır. Hepatomegali, splenomegali, karaciğer enzim yüksekliği, 
hepatosteatoz değişken derecelerde bu olgularda görülebilir. İlginç olarak, aynı aileden iki 
olguda yeni tanımlanan bir patojenik varyant farklı fenotipe neden olabilmektedir. Literatürde 
az sayıda vaka bildirilmesi nedeniyle uzun dönem prognozu iyi bilinmemektedir. Olgu-1’in 
karaciğer patolojisindeki değişiklikler erken dönem siroz bulguları olabileceğinden GPD1 
eksikliği olan olgularda klinik bulgular geçici görülmemeli, uzun vadede karaciğer 
fonksiyonları sıkı takip edilmelidir.Ayrıca GPD1 eksikliği karbonhidrat metabolizması 
hastalıklarından karaciğer tutulumuyla giden glikojen depo hastalıkları, fruktoz 
metabolizması hastalıkları, kolesterol ester depo hastalığı ve lizinürik protein intoleransı gibi 
benzer klinik özelliklere sahip kalıtsal metabolik hastalıkların ayırıcı tanısında yer almalıdır. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Geçici infantil hipertrigliseridemi, GPD1 geni, hepatosteatoz, karaciğer 
enzim yüksekliği 
 
 
Keywords: Transient infantile hypertriglyceridemia, GPD1 gene, hepatosteatosis, elevated 
liver enzymes 
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PS151 
Deliryum ile Gelen Geç Başlangıçlı Erkek Ornitin Transkarbamilaz Eksikliği 

Duhan Hopurcuoğlu1, Tanyel Zübarioğlu1, Saffa Ahmadzada1, Ece Öge-Enver1, Gözde 
Uzunyayla-İnci1, Mehmet Şerif Cansever2, Ertuğrul Kıykım1, Ayşe Çiğdem Aktuğlu-Zeybek1 

1.İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Beslenme ve Metabolizma 
Bilim Dalı 
2.İstanbulÜniversitesi-Cerrahpaşa,Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu,Tıbbi Hizmetler Ve 
Teknikler Bölümü 

 
 
Giriş 
 
Ornitin transkarbomilaz (OTC) eksikliği, üre döngüsü hastalıklarından biri olup X'e bağlı 
geçisi olan nadir bir hastalıktır (1). Erkeklerde sıklıkla neonatal dönemde, kadınlarda ise daha 
çok ergenlik ve erişkin dönemde bulgu vermektedir. Geç başlangıçlı OTC eksikliği 
olgularında semptomlar; stres, aşırı protein alımı, operasyon, enfeksiyon vb ile tetiklenebilir 
(1,2). Bu sunumda, deliryum tablosu ile bulgu veren erişkin erkek, ornitin transkarbamilaz 
eksikliği olgusu anlatılacaktır.  
 
Olgu 
 
33 yaşında erkek hasta, obezite nedeniyle antidiyabetik kullanmakta iken ani başlayan şiddetli 
bulantı, kusma, bilinçte dalgalanma nedeniyle acil servise başvurmuş. Deliryum tablosunda 
olan hastanın, tetkiklerinde kan şekeri 400 mg/dl, tam idrar tahlilinde keton 4 pozitifken; kan 
sayımı, biyokimya, karaciğer fonksiyon testleri, C-reaktif proteininin normal olduğu 
saptanmış. Diyabetik ketoza ikincil koma şüphesiyle hastaya hidrasyon ve intravenöz insulin 
başlanmış. İzleminde deliryum tablosunun ilerlemesi nedeniyle yapılan kraniyal 
görüntülemelerde akut patolojik değişiklik saptanmamış. Beyin omurilik sıvısında 
enfeksiyonla uyumlu bulgu görülmemiş.  Hastaya viral ensefalit ön tanısıyla profilaktik 
antibiotik ve antiviral tedavi başlanarak, yoğun bakımda izleme alınmış. Tekrar çekilen 
kraniyal manyetik rezonansta diffüz beyin ödemi olması nedeniyle antiödem tedavi 
başlanmış. Muayenesinde ışık refleksinin olmaması, pupillerin pinpoint saptanması  nedeniyle 
baştaki deliryum ve beyin ödemi etyolojisi için gönderilen amonyağı 4265 µmol/l saptanmış. 
Hasta, hiperamonyemi nedeniyle tarafımıza konsülte edildi. Diyaliz tedavisi başlandı. Diyaliz 
tedavisinin ikinci gününde amonyak değeri 156 µmol/l’ye düştü. Kantitatif kan aminoasit 
değerlendirmesinde ornitin düzeyi düşük, idrar orotik asit düzeyi yüksek saptandı. Hastanın 
amonyak değerinin normal olmasına rağmen genel durumundaki bozulma ilerledi, 
kardiyovasküler arrest sonrası ex oldu. Postmortem yapılan genetik incelemede, OTC geninde 
c.543A>C heterozigot mutasyon saptandı. Geriye dönük aile sorgulandığında, SARS-CoV-2 
salgınından önce karbonhidrat ağırlıklı beslendiği belirtildi. SARS-CoV-2 salgınında 
kapanma nedeniyle sağlıklı beslenmek için düşük karbonhidrat, yüksek protein içerikli Atkins 
diyeti ile beslenmeye başladığı ve bu diyete başladıktan sonra günlük kusmaları olduğu 
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öğrenildi. OTC eksikliği nedeniyle, kusma ataklarının Atkins diyetindeki yüksek protein 
alımına sekonder meydana geldiği düşünüldü.   
 
Sonuç 
 
OTC eksikliği her yaşta semptomlara neden olabilir. Geç başlangıçlı semptomlar sıklıkla 
heterozigot mutasyon olan kadınlarda görülür. Literatürde çeşitli semptomlarda bulgu veren 
geç başlangıçlı erkek vakalar da bulunmaktadır (2,3,4). Enfeksiyon, açlık, ameliyat veya artan 
protein alımı ile hastalık tetiklenebilir ve hiperamonyemi komasına neden olabilir. Erişkin 
dönemde deliryum, psikoz tablosu, karaciğer yetersizliği olmadan saptanan amonyak 
yüksekliklerinde aklımıza OTC eksikliği gelmelidir.  
 
 
Anahtar kelime:Ornitin transkarbımilaz eksikliği, hiperamonyemi, ensefalopati 
 
 
Kaynaklar 
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E. (2021). Ornithine transcarbamylase deficiency. 
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cause of recurrent abnormal behavior in adults. Acute medicine & surgery, 7(1), e565. 
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PS153 
İdrarda organik asit taramasının optimizasyonu 

Rıdvan Murat Öktem1, Aslı İnci1, Gürsel Biberoğlu1, İlyas Okur 1, Fatih Süheyl Ezgü1, 
Leyla Tümer1 
1.Gazi Üniversitesi 

 
Giriş ve Amaç 
 
Organik asit taraması metabolik hastalıkların tanı ve takibinde sık kullanılan laboratuvar 
testlerinden birisidir. GC-MS ile yapılan organik asit taramasında analitik olarak tüm organik 
asitler analiz edilmekte ve “mass spectrum” kütüphanesinden tanımlanmaktadır. Günümüzde 
tanımlanmış yaklaşık 500 kadar organik asidüri bilinmekte ve bunlara sürekli yenileri 
eklenmektedir. Bazı hastalıklarda tanısal anlamı olan organik asitlerin ve bunlarla ilişkili yeni 
hastalıkların tanımlanması ile bu kütüphanelere de yeni spektrumların eklenmesi gereklidir. 
 
Gereç ve Yöntem  
 
İdrarda organik asit taraması laboratuvarımızda etilasetat ekstraksiyonu ve MSTFA ile 
trimethylsilyl türevleri oluşturularak GC-MS yöntemi ile çalışılmaktadır. Elde edilen 
kromatogramlar kütle spektrumu kütüphaneleri (Organik asit kütüphaneleri, Wiley, Nist v.b) 
ile taranmakta ve raporlanmaktadır. Bu çalışmada öncelikle literatür taraması yapılarak, 
mevcut kütüphanelerde bulunmayan ancak taranması önerilen organik asitler belirlendi. Daha 
sonra bu organik asitlere ait spektrumlar bulundu ve yeni bir kütüphanede bir araya toplandı. 
 
Bulgular 
 
Yapılan literatür taraması sonrasında aşağıda tabloda verilen organik asitler yapılan taramaya 
eklendi.  
 

Hastalık Tanısal organik asitler 

Aminoaçilaz 1 eksikliği N-asetillenmiş amino asitler 

Aromatik L-amino asit dekarboksilaz eksikliği Vanilpirüvik asit, 3-O-methilldopa, N-
asetilvanilalanin, vanillaktik asit 

Kombine malonik and metilmalonik asidüri  Metilmalonik asit ve malonik asit 

3-OH-3-Metillglutaril-CoA sentaz 2 eksikliği 3,5-Dihidroksihegzanoik 1,5 lakton trans-5-
hedroksihegz-2-enoat, 4-hidroksi-6-metil-2-
piron, 5-hidroksi-3-ketohegzanoat, 3,5-
dihydroksihegzanoat 
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Kısa/Dallı-zincirli açil-KoA dehidrogenaz 
eksikliği 

2-Etillhidrakrilik asit, 2-methylbutyrylglycine 

Kısa zincirli enoil-KoA hidrataz eksikliği 2,3-Dihidoksi-2-metilbütirik asit 

3-OH-İzobütiril-KoA hidrolaz eksikliği 2,3-Dihidoksi-2-metilbütirik asit 

Süksinik semialdehid dehidrogenaz eksikliği 
 

4-hidroksibütirik asit, 3,4-dihidroksibütirik asit, 
4,5-dihidroksihegzanoik asit 

Ksantürenik asidüri Ksantürenik asit 
 
Tartışma ve Sonuç  
 
İdrar organik asit analizlerinde taranması gereken metabolitler konusunda uluslararası bir 
standart bulunmamaktadır. Bununla birlikte yeni tanımlanan metabolitlerin organik asit 
analizi yapılan kütüphanelere eklenmesi ve bu metabolitlerin doğru tanımlanması 
hastalıkların doğru tanımlanması açısından son derece önemlidir. Bu çalışma ile güncel 
veriler derlenerek, yapılan organik asit taramasının dünyadaki bilimsel veri ve önerilerle 
uyumlu, güncel bir çalışma olması sağlandı. Ayrıca organik asit taraması için güncel 
literatürün sürekli takibi ve oluşturulan yeni kütüphaneye eklenmesi için uygun prosedür 
oluşturuldu. Sonuç olarak organik asit taramasının güncelliği ve bu güncellemelerin sürekli 
olması sağlandı. 
 
Kaynakça 
 
Gallagher, R.C., Pollard, L., Scott, A.I., Huguenin, S., Goodman, S. (2018) Laboratory 
analysis of organic acids, 2018 update: a technical standard of the American College of 
Medical Genetics and Genomics (ACMG). Genetics in Medicine, USA, Vol. 7(20), 683-691. 
https://doi.org/10.1038/gim.2018.45  
 
 
Anahtar kelimeler: Organik asit; kromatogram 
 
 
Key words: Organic acid; chromotagram 
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Krabbe hastalığında önemli bir biyobelirteç: Psikosin ölçümünün analitik performansı 

Rıdvan Murat Öktem1, Aslı İnci1, Gürsel Biberoğlu1, İlyas Okur 1, Fatih Süheyl Ezgü1, 
Leyla Tümer1 
1.Gazi Üniversitesi 

 
Giriş: 
 
Krabbe hastalığı galaktoserebrozidaz (GALC) eksikliğinin yol açtığı, nörodejeneratif 
bulgularla seyreden otozomal resesif bir hastalıktır. Bu hastalarda nörodejenerasyon hızlı 
gelişmekte ve yaşamın erken dönemlerinde ölüm ve kalıcı sekellere yol açabilmektedir. Dört 
farklı alt tipi olan bu hastalığın tanısında enzimatik ve moleküler analizler ile birlikte psikosin 
(β-D-galactosyl sphingosine) ölçümü önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca tedavinin takibinde 
de psikosin önemli bir biyobelirteç olarak yer almaktadır. Bu çalışmada kuru kan örneklerinde 
LC-MS/MS yöntemi ile psikosin ölçümünün analitik performansı değerlendirilmiştir. 
 
Metot:  
 
Kuru kan örneklerinde psikosin düzeyleri HILIC kolon kullanılarak LC-MS/MS yöntemi ile 
ölçülmüştür. Analizlerde kullanılan HILIC kolon ile psikosinin yapısal izomeri olan “glucosyl 
sphingosine” ayrıştırılması sağlanmıştır. In-house olarak hazırlanan değişik 
konsantrasyonlardaki standart seri ile linearite gösterilmiş, LOD tespit edilmiştir. 
 
Sonuçlar:  
 
LC-MS/MS ile yapılan çalışmada kalibrasyon eğrisi lineer olarak saptanmıştır ve regression 
coefficient (R2) 0,99 olarak hesaplanmıştır. Alt ölçüm sınırı çalışmasında LOD 0,02 nmol/L 
olduğu görülmüştür ve bu düzey klinik ihtiyaç ile uyumludur. Kuru kanda psikosin düzeyi 
ölçümünde tekrarlanabilirlik değerleri farklı konsantrasyonlar için çalışma içi CV %1,7-10,6 
ve çalışmalar arası CV değerleri %5,9-12,4 olarak bulunmuştur. Sağlıklı kontrollerden (n=20) 
alınan kan örneklerinde psikosin düzeyleri ölçülerek referans aralığı verifikasyonu 
yapılmıştır. 
 
Tartışma: 
 
Nörodejeneratif bulgularla seyreden Krabbe hastalığının erken tanısı tedavinin etkinliği ve 
kalıcı sekellerin önlenmesi açısından önemlidir. Psikosinin HILIC kolon ile ayrıştırılarak LC-
MS/MS ile ölçüm yönteminin analitik performans açısından Krabbe hastalığı tanı ve tedavi 
takibi açısından uygun olduğu ve çalışma sonuçlarının literatür ile uyumlu olduğu 
gösterilmiştir. Kuru kanda psikosin ölçümü, Krabbe hastalığının tanısında ve tedavinin 
takibinde etkinliği arttıracak bir biyobelirteçtir. 
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Anahtar Kelimeler: Krabbe, Galaktoserebrozidaz, Psikosin 
 

 
 

PS158 
Nadir bir hastalık WARS2 Mutasyonu: Olgu Sunumu 
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Bilgin5, Hasan Önal6 

1.Sağlık Bilimleri Üniv. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Çocuk Metabolizma 
Hastalıkları ve Beslenme Kliniği 

 
GİRİŞ VE AMAÇ 
 
Mitokondriyal amino-açil tRNA sentetazları, mitokondriyal protein sentezi sürecinde spesifik 
amino asitleri taşıyan proteinlerdir. WARS2 (triptofan aminoaçil tRNA sentetaz), 
mitokondriye lokalize olan bir triptofanil-tRNA sentetazını kodlar. WARS2 enzimini 
kodlayan gende homozigot mutasyon, mitokondriyal protein sentezini bozar. Oluşan 
spektrum klinik olarak; neonatal laktik asidoz, hareket bozukluğu, retinitis pigmentosa, optik 
atrofi ve kardiyomiyopati ile seyreder. Hastalık otozomal resesif olarak kalıtılır.  
 
OLGU SUNUMU 
 
Olgu1:  
 
Miadında 3500gr, 1. derece kuzen evliliğinden doğan 8 yaş kız hasta. Doğumdan itibaren tüm 
nörolojik gelişim basamakları geri olup, beslenme bozukluğu, kusma atakları, mikrosefali ile 
takip edilmektedir. Hastanın izleminde nöbetleri başlamış olup, EEGsi hipsaritmi olarak 
raporlanmış, kranial MR’ı ‘korpus kallosumda hipoplazi, bilateral serebral parankiminde 
diffüz atrofi bulguları izlenmektedir’ şeklinde raporlanmıştır. İşitmesi normal olan hastaya 
beslenme sorunları nedeni ile PEG takılmıştır. Hastanın yapılan genetik analizi sonucu 
WARS-2 geninde NM_201263:exon1:c.C5T:p.A2V,hg19:1:119683263 mutasyonu tespit 
edilmiştir.  
 
Olgu2:  
 
Miadında 2800 gr 1. derece kuzen evliliğinden doğan 14 yaşında kız hasta. Yenidoğan 
döneminde ve sonrasında hipoglisemi ve kusma atakları ile tekrarlayan hastane yatışları 
olmuştur. Karaciğer transaminazlarında yükseklik, nöbet, işitme kaybı mevcut olan hastanın 
büyüme gelişme basakları zamanında olup, ileri mental geriliği mevcuttur. Yapılan tüm exom 
analizi WARS2 geninde homozigot c.797C>T (p.Pro266Leu) klinik önemi belirsiz varyant 
olarak raporlanmıştır.  
 
TARTIŞMA VE SONUÇ 
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WARS2 ile ilişkili mitokondriyal hastalık geniş bir yelpazede klinik bulgularla kendisini 
gösterebilir. Başka türlü açıklanamayan beslenme sorunları, işitme kaybı, dirençli nöbetleri ve 
serebral atrofisi olan hastalarda WARS2 ile ilişkili mitokondrial hastalık tanı için akla 
gelmelidir. 
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HHH sendomlu hastamızda Tigesiklin ilişkili nekrotizan pankreatit 

Aydan  Sezgin Ersoy1, Şahin  Erdöl1 

1.Bursa Uludağ Üniversitesi 
 
GİRİŞ 
 
Tigesiklin, glisilsiklin grubundan olan bir antibiyotiktir. Etki spektrumu gram negatif, gram 
pozitif, anaerobik ve çoklu ilaca dirençli bakteriler olarak oldukça geniştir. Toplum kökenli 
pnomonide, deri enfeksiyonlarında FDA onayıyla kullanılır. Yan etkileri arasında bulantı, 
kusma, karın ağrısı bulunmaktadır. Literatürde tigesiklin kullanan hastalarda bildirilen 
pankreatit sıklığı %1’den azdır. Ancak altta yatan hastalıkların pankreatit sıklığında artışa 
neden olabileceği ile ilgili soru işaretleri bulunmaktadır. HHH sendromu tanısı olan 
hastamızda tigesiklin kullanımı ile nekrotizan pankreatit gelişmesinden dolayı metabolik 
hastalığı olan olgularda tigesiklin kullanımında dikkatli olunması gerektiğini hatırlatmak için 
bu vakayı getirdik.  
 
OLGU 
 
27 yaşındaki kız olgu, 26 yaşındaki annenin 3. gebeliğinden 3. yaşayan olarak miadında 3250 
gr ağırlığında normal vajinal yol ile doğmuş. İlk olarak 15 yaşında iken algılamasının geri 
olması ve kilo alamama şikayetiyle başvurduğunda değerlendirilerek hiperornitinemi-
hiperamonyemi-homositrülinüri tanısı kondu ve 12 yıldan beri takip edilmektedir. Hastanın 
kusma ve nöbet sebebiyle yapılan yatışında gelişen tromboflebit sebebiyle kullanılmaya 
başlanılan tigesiklin tedavisinin 5. gününde şiddetli karın ağrısı, karın distansiyonu ve kusma 
şikayeti olması üzerine bakılan amilaz değerinde 3 kat, lipaz değerinde 25 kat yükseklik 
saptanmıştır. Hasta yapılan abdominal görüntüleri ile birlikte nekrotizan pankreatit tanısı 
almıştır. Nekrotizan pankreatite yönelik takip ve tedavisi devam etmektedir. 
 
TARTIŞMA - SONUÇ 
  
Tigesiklin ile beklenen ve bildirilen pankreatit sıklığı sağlıklı bireylerde oldukça düşüktür. 
Yetişkin hastalarda bildirilen nekrotizan pankreatit vakalarında altta yatan hastalıklar olarak 
böbrek yetmezliği, kistik fibrozis, periferik damar hastalığı bildirilmiştir. Kalıtsal metabolik 
hastalığı olan olgularda tigesiklin kullanımına bağlı nekrotizan pankreatit gelişmesi daha önce 
bildirilmediğinden bu olgu ile kalıtsal metabolik hastalığı olan olgularda tigesiklin 
kullanımında dikkatli olunması gerektiği vurgulanmak istenmiştir.  
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PS161 
Klasik Galaktozemi Tanısı Alan Olguda Beklenmeyen Bir Laboratuvar Bulgusu: 

Hiperglisemi 
Neslihan Doğulu1, Ezgi Köstekçi2, Ümmühan Öncül1, İlknur Sürücü Kara1, Engin Köse1 ve 
Fatma Tuba Eminoğlu1 

1.Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Metabolizma Bilim Dalı 
2.Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı  

 
Giriş ve Amaç 
 
Klasik galaktozemi, galaktoz metabolizması bozukluklarının en iyi tanınan şeklidir ve 
otozomal resesif olarak kalıtılır. Galaktoz-1-fosfat üridiltransferaz enzim eksikliği sonucu 
ortaya çıkar. Hipoglisemi, galaktozeminin önemli bir laboratuvar bulgusudur. Burada, parmak 
ucu ölçümleri ile kan şekerinlerinde yalancı yükseklik saptanan klasik galaktozemi tanılı bir 
yenidoğan sunulmaktadır. 
 
Olgu Sunumu 
 
Masif gastrointestinal kanama ve koagülopati şikayetleri bulunan 6 günlük erkek hasta, 
hemorajik hastalık ve yaygın damar içi pıhtılaşma ön tanıları ile yenidoğan yoğun bakım 
ünitesine kabul edildi. Sorunsuz bir gebelik sonrası term doğan ve 5 günlükken indirekt 
hiperbilirubinemi nedeniyle yatırıldığı öğrenilen hastanın ağızdan beslenmesi kapatıldı. İdrar 
redüktan madde negatif saptandı. Metabolik tetkiklerinde tirozin yüksekliği dışında belirgin 
özellik saptanmadı.  
 
Anne sütü ile beslenmeye geçildikten sonra glukometre ile bakılan ölçümlerde kan şekeri 
düzeyleri 260-290 mg/dL arasında yüksek izlenirken eş zamanlı periferik kan örneğinde 
bakılan biyokimya tetkiklerinde kan şekeri 65-100 mg/dL arasında izlendi. Tekrarlanan 
idrarda redüktan madde pozitif saptanması laktoz içermeyen mama ile beslenmeye geçildi. 
Laktozsuz mama ile beslenirken klinik takipte, kan şekeri düzeylerinde glukometre ile 
merkezi laboratuvar yöntemi arasındaki uyumsuzluk ortadan kalktı. İdrarda şeker 
kromatografisinde geniş galaktoz lekesi izlendi. Genetik analiz ile galaktozemi tanısı 
doğrulandı ve GALT geninde bileşik heterozigot mutasyon [c.563A>G (p.Q188R) 
(p.Gln188Arg), c.95G>A (p.A320T)(p.Ala320Thr)] tespit edildi. 
 
Tartışma ve Sonuç 
 
Bazı glukometre cihazları, plazmada bulunan galaktoz ve metabolitleri glukoz gibi 
ölçebilmekte ve yanlış sonuçlar verebilmektedir. Bizim hastamızda da anne sütüne 
başladıktan sonra glukometre ile ölçülen yüksek kan glukoz değerleri bu durumla 
ilişkilendirildi. Benzer şekilde, literatürde glukometre ve merkezi laboratuvar yöntemi ile 
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analiz edilen kan şekeri uyumsuz olan bir infant galaktozemi olgusu bildirilmiştir. Klasik 
galaktozemi tanılı hastalarda kan şekeri düzeyi analizinde biyokimyasal laboratuvar 
yöntemleri tercih edilmesi gerekmektedir. 
 
Kaynakça 
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A., Murphy, E., Portnoi, P. A., Õunap, K., Potter, N. L., Rubio-Gozalbo, M. E., 
Spencer, J. B., Timmers, I., Treacy, E. P., … Galactosemia Network (GalNet) (2017). 
International clinical guideline for the management of classical galactosemia: 
diagnosis, treatment, and follow-up. Journal of inherited metabolic disease, 40(2), 
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Supornsilchai, V. (2013). A discordant of blood glucose analysed by Glucometer and 
the Central lab method in an infant with Galactosemia. International Journal of 
Pediatric Endocrinology, 2013(1), 1-1. 
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PS164 
Mitokondriyal Hastalık Olarak Prezente Olup Atp1a3 Mutasyonu Taşıyan Hastaların Klinik 

Ve Biyokimyasal Değerlendirilmesi 
Bilge Noyan1, Merve Arslantaş1, Nurcan Üçüncü Ergun1, Bengü Arslan1, Berra Ataman1,  
Sema Günden İmamoğlu1, Ayça  Kalkan1, Hasan Önal1 
1.Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Beslenme ve Metabolizma Birimi 

 
 
Giriş 
 
ATP1A3 proteinin heterozigot mutasyonları ‘Alternan Hemipleji’, ‘Hızlı Başlangıçlı Distoni-
Parkinsonizm’ ve ‘Serebellar Ataksi, Arefleksi, Pes Kavus, Optik Atrofi, İşitme kaybı’ ile 
seyreden CAPOS sendromu gibi çeşitli klinik spektrumlar ile ilişkilidir. Bir membran proteini 
olan Na/K ATPaz ‘ın işlevi bozulduğunda hücrelerde repolarizasyon sağlanamaz ve bu durum 
nörolojik ve kardiyovasküler sistemlerde ileti kusurlarına yol açar. 
 
Bu çalışmada farklı klinik özelliklerle başvuran 3 erkek kardeş sunulmuştur. 
 
OLGU-1:  
 
3 yaşında erkek hasta, ensefalopati, epilepsi, hipertansif atak, aşağı bakış paralizisi ve ciddi 
laktat yüksekliği ile prezente oldu ve mitokondriyal hastalık ön tanısı ile iki defa yoğun 
bakıma yatırıldı. Olgunun üçüncü yoğun bakım sonrası izleminde alternan hemipleji ve yüzde 
flushing tespit edildi. Hastanın almış olduğu üçlü anti hipertansif tedavisi sonlandırılarak 
flunarizine (selektif olmayan kalsiyum kanal blokörü) başlandı. Yapılan moleküler çalışma 
sonucunda ATP1A3 geninde homozigot p.Glu73 del varyantı tespit edildi (klinik önemi 
belirsiz). Gelişim basamakları geri olan hastanın flunarizine tedavisi ile atakları tekrarlamadı.  
 
OLGU-2:  
 
2 yaşında erkek hasta epilepsi, nöromotor gelişme geriliği, beslenememe ve aşağı bakış 
paralizisi ile takipli olup bir kez enfeksiyon atağı sırasında laktat yüksekliği ve malign 
hipertansiyon tespit edildi. Moleküler çalışma sonucu aynı varyantı heterozigot olarak taşıdığı 
tespit edildi ve flunarizine tedavisi başlandı. Hastanın hiç atağı olmadı.  
 
OLGU-3:  
 
6 yaşında erkek hasta otizm ve mental retardasyon nedeni ile takipli olup, fizik muayenesinde 
özellik yoktur. Hastanın moleküler çalışma sonucu aynı varyantı homozigot olarak taşıdığı 
tespit edildi. 
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Sonuç: 
 
ATP1A3 geninde homozigot ve heterozigot olarak tespit edilen varyant, 3 erkek kardeşte 
farklı klinik özelliklerle prezente olmuştur. İki hastada akut atak esnasında laktat yüksekliği 
ve bir hastada alternan hemipleji tespit edilmesi nedeni ile öncelikle mitokondriyal hastalık 
düşünülse de, sonrasında bu durum malign hipertansiyona bağlanmıştır. Literatürde ATP1A3 
mutasyonu taşıyan hastalarda kardiyak ileti problemleri olup hipertansiyondan 
bahsedilmemiştir. Bununla birlikte ATP1A3 mutasyonunun mitokondri üzerindeki etkisini 
inceleyen bir çalışmada, oksidatif hücre cevabı düşük bulunmuş olup mitokondri 
fonksiyonunu bozulabileceği bildirilmiştir.  
 
KAYNAKLAR 
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Stephens K, Amemiya A (eds) GeneReviews ® (Internet). University of Washington, Seattle 
(WA), 1993-2020  
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M., Veneselli, E., Campistol, J., Fons, C., Pias-Peleteiro, L., Brashear, A., Miller, C., Samões, 
R., Brankovic, V. Sisodiya, S. M. (2020). Cardiac phenotype in ATP1A3-related syndromes: 
A multicenter cohort study. Neurology, 95(21), e2866–e2879.  
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PS165 
Tedavi Sonrası Ciddi Lökomoid Reaksiyon İle Seyreden Bir Transkobalamin-2 Eksikliği 

Bilge Noyan1, Nihal Coşkun1, Bengü Arslan1, Nurcan Üçüncü Ergun1, Alper Gezdirici2, 
Hasan Önal1 
1.Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Beslenme ve Metabolizma Birimi 
2.Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Tıbbi Genetik Birimi 

 
Giriş 
 
Transkobalamin-2 (TC-2) eksikliği otozomal resesif olarak kalıtılan ve klinik olarak 
kobalamin eksikliği bulguları ile seyreden nadir bir bozukluktur. TC-2, kobalaminin dokulara 
taşınmasında görevli bir protein olup, eksikliğinde klinik olarak şiddetli anemi, gelişme 
geriliği, nörolojik komplikasyonlar, psikomotor ve zihinsel gelişim geriliği görülür. 
 
Olgu Sunumu 
 
2 aylık kız hasta ishal, büyüme gelişme geriliği, beslenme güçlüğü, nöbet ve pansitopeni 
(tetkiklerinde lökosit:2.6 10ˆ9/L, trombosit:8 10ˆ9/L, Hb:7.4 g/dl, MCV: 93fl) nedeni ile 
izlenmekte iken tarafımıza danışıldı. Hastanın tetkiklerinde homosistein:38.3 µmol/L (N:0-
10), B12 vitamin: 823 pg/ml, holotranskobalamin: <5 pmol/L (N:25-165) saptanması üzerine 
hastada ön planda TC-2 eksikliği düşünülerek toplam 5 gün, 1 mg/gün hidroksokobalamin 
tedavisi başlandı. Tedavi sonrasında ishali gerileyen ve homosistein değeri normale (5.2 
µmol/L) dönen hastanın hemogramında ise tedavi ile lökomoid reaksiyon ve trombositoz 
gelişti (lökosit:40 10ˆ9/L, trombosit:1400 10ˆ9/L). Tedavi devamı haftada bir kez 0.5mg 
hidroksokobalamin ım ve folik asid 5 mg 1 x 1 şeklinde düzenlendi. Tedavinin 3.haftasında 
lökomoid reaksiyonu spontan geriledi ve hematolojik parametreleri normal aralıkta seyretti. 
Hastanın yapılan genetik analizinde TCN2 geninde heterozigot c.1032_1035del 
(pArg344SerfsTer15) varyantı ‘Muhtemel Patojenik’ olarak tespit edildi. TC -2 eksikliğinin 
genetik çalışmalarında yanlış negatif DNA analizinin sık olması nedeni ile hasta fibroblast 
örneğinden RNA dizileme yapılması planlanmaktadır. 
  
Sonuç 
 
Nadir görülen bir hastalık olan TC-2 eksikliği tanısı ile izlediğimiz hastanın, tedavi 
başlangıcında lökomoid reaksiyon ve trombositoz gelişmiş ve 2 hafta içinde gerilemiştir. 
Daha önce literatürde de gösterildiği gibi bu durum malignite ile karışabilmesi nedeni ile 
önemlidir ve hematolojik parametreler ortalama 2 hafta içinde normale dönmektedir. TC-2 
eksikliğinin şimdiye kadar literatürde bildirilen genetik bulguları heterojendir ve büyük 
delesyonlardan, RNA düzenlemesindeki bozukluğa kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Bu 
nedenle yanlış negatiflik olasılığı akılda bulundurularak genetik çalışmalar planlanmalıdır.  
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PS166 
Nöronal Seroid Lipofusinoz Tip 2 (Cln2) Tanılı Olgumuzda Brıneura® (Serliponaz Alfa) 

Deneyimi 
Nihal Coşkun1,Tarık Yıldırım1, Merve Aslantaş1,Nurcan Üçüncü Ergun1, Esma Bekece2, 
Hasan Önal1 

1.Sağlık Bilimleri Üniv. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Metabolizma Hastalıkları 
ve Beslenme Kliniği, İstanbul, Türkiye 
2.Sağlık Bilimleri Üniv.  Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Kliniği, İstanbul, Türkiye 

 
 
ÖZET 
 
Giriş ve Amaç  
 
Nöronal seroid lipofusinoz tip 2(CLN2) hastalığı lizozomal enzim tripeptidil peptidaz 1 
(TPP1) eksikliği sonucu hücre içi seroid lipofusin birikimi ile oluşan bir depo hastalığıdır.  
En sık 2-4 yaş arası çocuklarda başlayan epileptik nöbetler, motor fonksiyon, biliş  ve dil 
kaybı, körlük ve erken ölüm ile sonuçlanan şiddetli ve hızlı ilerleyen nörodejeneratif  bir 
sendromla karakterizedir. Brineura® (Serliponaz alfa), CLN2 hastalığını tedavi etmek için 
geliştirilmiş bir enzim replasman tedavisi(ERT)dir.  
 
Olgu 
 
3.5 yaşına kadar nörolojik gelişimi normal olan, yürüyebilen, konuşabilen hastamız, nöbet 
geçirmesi ve bize başvurusundan önceki 2 yıl içerisinde kişisel-sosyal gelişiminde gerileme, 
konuşamama, dengesiz yürüme, sık düşme şeklinde gelişim basamaklarında kayıp olması 
nedeniyle 5 yaşında yapılan genetik analiz sonucu CLN2 tanısı almıştır.  
Hastamızda 2 haftada bir intraventriküler serliponaz alfa infüzyonunun 18 doz uygulama 
sonrası etkisini değerlendirdik.  
 
Gereç ve Yöntem  
 
İlaç uygulama öncesi intraserebroventriküler rezervuar  ve katater cerrahi olarak implante 
edildi. Kliniğimizde  uygun steril sartlar oluşturuldu. ERT uygulaması ile ilişkili aşırı 
duyarlılık reaksiyonları olabileceğinden her infüzyondan yaklaşık 30 dakika önce yaşına 
uygun  dozda antihistaminik ve sedasyon amaçlı midozolam infüzyonu  ile ön tedavi 
uygulandı. Stabilizasyonu çok zor olan hastamıza işlem süresince boyunluk takıldı, cevresi 
desteklenerek ebeveynlerinin  yardımıyla uygun pozisyon verildi.  20Gx25mm Port kateter 
iğnesi ile rezervuara girişim yapıldı. Serliponaz alfa tedavisi 300 mg dozda, 
intraserebroventriküler infüzyon yoluyla 2.5 ml/st hızında  4 saat süreyle uygulandı. 
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İzleminde işlem esnasında ve sonrasında, ilaca bağlı herhangi bir yan etki, alerjik reaksiyon 
yada enfeksiyon gelişimi gözlenmedi.  
 
Bulgular 
 
Hastamızın tedavi öncesi çoklu antiepileptik tedavisine rağmen sık olan epileptik nöbetleri, 
tedavi sonrası kontrol altına alınmış, izlemdeki  donuk bakış, motor dengesizlik ve stereotipik 
kendine zarar verme davranışları belirgin iyileşmiştir. Daha önce hiç kelimesi olmayan 
hastamız tedavi sonrasında birkaç anlamlı kelime söyleyebilmeye başlamıştır. Tedavi 
öncesinde CLN2 Klinik Derecelendirme Ölçeği’ne göre dizabilite skoru ;1 iken, 18 doz tedavi 
sonrasında ; 2 olarak değerlendirilmiştir. 
 
Tartışma ve Sonuç  
 
Hastamızda intraventriküler serliponaz alfa infüzyonu, geçmiş kontrollere göre motor işlevini  
güçlendirerek stabilize etmiş, dil işlevinde ise birkaç anlamlı kelime söyleme şeklinde 
ilerleme kaydetmesiyle hastalık seyrinde pozitif gelişme göstermiştir. Kliniğimizin ilk 
deneyiminin başarılı  sonuçlanması, herhangi bir yan etki ve komplikasyon görülmemesi 
sevindirici olmuştur. Bu sonucun diğer merkezlerin yeni deneyimleri açısından cesaret ve 
umut verici olacağını umuyoruz. 
 
 
Anahtar Kelimeler: nöronal seroid lipofusinoz tip 2; TPP1; serliponaz alfa 
 
 
Keywords: neuronal ceroid lipofuscinosis type 2; TPP1; cerliponase alfa 
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PS167 
Diyabetik Ketoasidozun Ayırıcı Tanısı Olarak Piruvat Karboksilaz Eksikliği Tip C 
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2.Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı   

 
 
Giriş ve Amaç 
 
Piruvat karboksilaz (PK) eksikliği tip C nadir görülen bir metabolik hastalık olup bugüne 
kadar literatürde sadece birkaç hastada tanımlanmıştır. Burada diyabetik ketoasidoz kliniği ile 
başvuran PK tip C eksikliği tanısı alan bir olgu sunulmuştur. 
 
Olgu Sunumu 
 
3 yaşında kız hasta 3 gündür olan kusma ve karın ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurdu. 
Öyküsünde aralarında üçüncü derece akrabalık olan anne babadan, sorunsuz gebelik sonrası 
miadında doğduğu ve doğum sonrası dönemde enfeksiyon nedeniyle yenidoğan yoğun bakım 
ünitesinde 12 gün yatışı olduğu ve sorunsuz, sağlıklı bir bebeklik ve erken çocukluk dönemi 
geçirdiği öğrenildi. Muayenesinde letarjik, kussmaul solunumu ve dehidratasyon bulguları 
izlendi. Tetkiklerinde hiperglisemi, metabolik asidoz ve ketonemi saptanan hastada klinik ve 
laboratuvar bulguları ile diyabetik ketoasidoz ön tanısı düşünüldü. İntravenöz sıvı, bikarbonat 
ve insülin tedavileri ile izlenen hastanın klinik takibinde diyabet ile uyumlu olmayan 
normoglisemi, normal C-peptid (4.41 ng/mL, RA:1.1-4.4) ve HbA1c (%5.3, RA:4-6) 
seviyeleri nedeniyle insülin infüzyonu kesildi. Keton pozitifliği, laktat yüksekliği ve 
metabolik asidoz bulguları nedeniyle olası kalıtsal metabolizma hastalıklar açısından 
değerlendirilen hastanın karnitin-açil karnitin profilinde spesifik bir bulgu izlenmedi. Kan 
amino asitlerinde yüksek alanin (774 μmol/L, RA: 158–420) ve normal sitrülin (17.98 
μmol/L, RA:6–50) seviyesi mevcuttu. İdrar organik asitleri analizinde laktat, piruvat, 3-OH-
bütirat ve asetoasetat seviyelerinde artış saptandı (laktat:3244 mmol/mol kre, RA: 33-285; 
piruvat:673 mmol/mol kre, RA: 5,1-22.6; 3-OH-bütirat:2901 mmol/mol kre, RA:0–11.1; 
asetoasetat:151 mmol/mol kre, RA:0.2–5.8.) Serum laktat/piruvat oranı 14.4 (normal<25) 
saptanan hastanın metabolik asidoz ve ketozisi intravenöz sıvı ve bikarbonat tedavileri altında 
düzeldi. Kranial MRG'de patojenik tutulum saptanmadı. Hastada ön tanı olarak ketoliz 
defektleri düşünüldü, genetik analiz normal olarak sonuçlandı. Tüm ekzom diziliminde, PC 
geninde homozigot c.584C>T (p.Ala195Val) mutasyonu tespit edildi.  
 
Tartışma ve Sonuç 
 
Ketoasidozla başvuran hastaların ayırıcı tanısında mutlaka kalıtsal metabolik hastalıkları da 
düşünmek gerekir. Bunun yanında bizim olgumuzda görülen ketonemini ile birlikte yüksek 
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serum laktat düzeyi DKA’dan ziyade metabolik hastalıklar açısından uyarıcı olmakta idi. PK 
tip C, hastalığın hafif formu olup farklı klinik prezentasyonlar görülebilir ve nispeten normal 
nörolojik sonuçlara sahiptir. Bugüne kadar literatürde DKA ile ortaya çıkan tip C fenotipli PK 
hastaları ilgili herhangi bir rapor bulunmamaktadır. Olgumuz, literatürde DKA'nın klinik ve 
laboratuvar bulguları ile başvuran ilk PK tip C olgusu olması açısından da önemlidir. 
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Deoksiguanozin Kinaz Eksikliğinin Klinik Varyasyonları ve Tanısal Zorlukları: Vaka Serisi 
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3.Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı  

 
Giriş ve Amaç 
 
Deoksiguanozin kinaz (DGUOK) eksikliği, hepatoserebral tutulumla ilişkili DNA deplesyon 
sendromlarından (MDDS) biridir. Burada, hastalığın klinik değişkenliğine ve tanısal 
zorluklarına dikkat çekmek amaçlı DGUOK eksikliği tanısı alan dört farklı hasta 
sunulmuştur. 
 
Olgu Sunumu 
 
Olgu1 
 
52 günlük kız hasta neonatal kolestaz tanısıyla merkezimize sevk edildi. Karaciğer enzim 
yüksekliği ve kolestazı bulunan hastada laktat, ferritin, alfa fetoprotein (AFP) yüksekliği 
saptandı. Metabolik tetkiklerinde tirozin ve alanin yüksekliği izlendi. İntrauterin büyüme 
geriliği (IUGR), aminoasidüri, kolestaz, laktik asidoz ve aşırı demir yüklenmesi bulunan hasta 
3 aylıkken çoklu organ yetmezliği nedeniyle kaybedildi. Tüm ekzom dizilemede DGUOK 
geninde homozigot c.313C>T(p.R105*) mutasyonu saptandı. 
 
Olgu2 
 
5 aylık erkek hasta karaciğer fonksiyon testlerinde yükseklik nedeniyle hastanemize sevk 
edildi. Düşük doğum ağırlığı bulunan hastanın 1.5 aylıkken rutin kontrolleri sırasında 
kolestaz, transaminaz ve INR yükseklikleri saptanmış. Kan amino asit analizinde alanin ve 
metiyonin seviyelerinde yükseklik, idrar tetkikinde yaygın aminoasidüri saptandı. Altı 
aylıkken hepatik ensefalopati gelişen hastaya karaciğer transplantasyonu yapıldı ancak 4 ay 
sonra pulmoner hipertansiyon (PHT) gelişti ve 15 aylıkken kaybedildi.  Hastada DGUOK 
geninde homozigot c.353G>A(p.R118H) saptandı. 
 
Olgu3 
 
13 günlük erkek hasta neonatal kolestaz ile tarafımıza sevk edildi. Düşük doğum ağırlığı 
bulunan hastanın postnatal 1 günlükken emmede azalma ve hipoaktivite ile başvurusunda 
hipoglisemi, koagülopati ve kolestaz tespit edildi. 4 aylıkken karaciğer yetmezliği nedeniyle 
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kaybedilen kardeşi bulunan hastada AFP yüksekliği, hiperlaktatemi, hiperamonyemi, 
hiperferritinemi, yüksek alanin, glisin ve metiyonin seviyeleri saptandı.  Genetik analizde 
DGUOK geninde homozigot c.313C>T(p.R105*) tespit edildi.  
 
Olgu4 
 
2 aylık kız hasta akut karaciğer yetmezliği ile merkezimize sevk edildi. IUGR, akraba evliliği, 
neonatal kolestaz ve INR yüksekliği olan hastanın tetkiklerinde belirgin tirozin (2.300 
µmol/L), metiyonin, transaminaz, AFP ve ferritin yüksekliği izlenmesi üzerine tirozinemi tip 
1 ön tanısı ile tirozin ve fenilalaninden kısıtlı diyet ve NTBC tedavisi başlandığı öğrenildi. 
Tedavi ile kan tirozin düzeylerinde azalma gözlenmesine rağmen, metiyonin ve INR 
yüksekliğinin devam etmesi üzerine karaciğer nakli açısından kliniğimize yönlendirildi. 
NTBC tedavisi öncesi yapılan idrarda süksinilaseton atılımının olmaması nedeniyle 
tirozinemi tanısı dışlandı. MDDS düşünülen hastada DGUOK geninde homozigot 
c.130G>A(p.R44K) mutasyonu saptandı. 
 
Tartışma ve Sonuç 
 
Hipotonisite, laktik asidoz ve neonatal kolestaz görülen olgularda ayırıcı tanıda mitokondriyal 
DNA deplesyon sendromları akılda tutulmalıdır. DGUOK eksikliği, neonatal 
hemokromatozis ve tirozinemi tip 1'i düşündürebilecek çok çeşitli semptomlarla ortaya 
çıkabilir.  
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Butirilkolinesteraz Eksikliğine Bağlı Bir Kolin Eksikliği Olgusu 
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ÖZET 
 
Giriş 
 
Butirilkolinesteraz enzimi birçok farklı kolin bazlı esteri hidrolize eden spesifik olmayan bir 
kolinesteraz enzimidir. İnsanlarda karaciğerde yapılır, esas olarak kan plazmasında bulunur. 
Bu enzim eksikliği ile ilgili literatürde sık bildirilen tek klinik sorun 5-10 dakika süren 
süksinilkolinin paralizi yaratan etkisindeki uzamadır. 
 
Kolin, hücre zarları yapısal bütünlüğü, lipid kaynaklı sinyal, kolinerjik sinir iletimi ve 
metilasyon olmak üzere üç ana fizyolojik süreçte yer alır. Ayrıca, VLDL'de trigliseritlerin 
paketlenmesinde ve karaciğerden ihracında rol oynar. Kolinin  düşüklüğü karaciğerde yağ 
birikmesine yol açarak alkolsüz yağlı karaciğer hastalığına(NAFLD), kas hasarına, hafıza 
zayıflığına ve homosistein artışına neden olur. 
 
Olgu 
 
Öyküsünde koagulopati, trombositopeni ve transaminaz yüksekliği nedeniyle takip edilen ve 
2 yaşına kadar sık TDP ihtiyacı olan karaciğer biyopsisinde mikroveziküler steatoz bulguları 
olan 7 yaşındaki hastamızın 2 yaşından sonra karaciğer yetmezliği bulguları gerilemiş olup 
muayenesinde üst ve alt ekstremitede kas güçsüzlüğü ve özellikle çabuk unutkanlığı  dikkati 
çekiyordu. Labaratuvar bulgularında transaminaz yüksekliği, kan gazında asidozu, folik asit 
ve pseudokolinesteraz  düşüklüğü, batın ultrasonunda grade 1 hepatosteatozu mevcuttu. Tüm 
ekzom dizilemede: BCHE geninde  homozigot  c.293A>G/ p.Asp98Gly Class 1 mutasyonu 
saptandı. 
 
Hastanın klinik bulgularının kolin metabolizması ile ilgili olabileceği düşünülerek hastamıza 
kolinden zengin ve fakir tedavi vererek her iki durumdaki klinik ayrımı inceledik. 
 
Gereç ve Yöntem 
 
Hastamıza 2 hafta süreyle havvansal kolinden zengin diyet  ve folik asit desteği uygulandı. 
Kolinden zengin beslenmeyi tolere edemeyen, kan gazında anlamsız asidozu (metabolik ve 
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solunumsal asidoza uymayan) olan hastanın diyeti sonlandırıldı. Bir sonraki aşamada 
kolinden fakir akdeniz diyetine geçildi. 2 hafta sonraki kontrolünde: trombositopeni ve 
transaminaz değerlerinde artış olunca diyet sonlandırılıp sağlıklı beslenme diyeti verildi. 
Beraberinde kolin takviyesi günde 1 kez oral fosfotidilkolin tablet formunda başlandı. 1 hafta 
sonraki kontrolünde trombosit sayısında artış, transaminazlarda gerileme, 3 ay sonraki 
kontrolünde güçsüzlüğünde ve hafızasında iyileşme görüldü. 
 
 
 
Tartışma ve Sonuç  
 
Butirilkolinesteraz eksikliğinde kolinesterleri parçalanamamakta  ve serbest kolin düzeyleri 
düşmektedir. Hastamızdaki karaciğer yağlanması, kas güçsüzlüğü, hafıza zayıflığı  bulguları 
ve kolinden fakir diyetten olumsuz sonuç alınması kolin eksikliğini düşündürmüştür. 
Öyküde destek tedavisi amacıyla sık aralıklarla verilmiş olan TDP ile  aynı zamanda 
butirilkolinesteraz enziminin de replase edilmiş olması ve klinik düzelme sağlanması bu 
tablonun butirilkolinesteraz eksikliğine bağlı oluştuğunu desteklemektedir.  
 
Sonuç olarak;  oral fosfotidilkolinin tablet formuyla yapılan takviyeye iyi yanıt alınmıştır. 
 
Anahtar kelimeler: butirilkolinesteraz; kolin; hafıza; fosfotidilkolin 
 
 
Keywords: butyryl cholinesterase; choline; memory; phosphatidylcholine 
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GİRİŞ 
 
Fenilketonüri(PKU) hastalığında, kan fenilalanin düzeylerinin kontrolü için altın standart 
‘düşük fenilalaninli (Phe)’ beslenme tedavisidir(1). Hastalar, beslenme tedavisinden kaynaklı 
mikro besin eksikliği açısından risklidir.Bu nedenle özel beslenme tedavisinde kullanılan Phe 
içermeyen amino asit karışımları vitamin ve mineral desteğiyle 
zenginleştirilmiştir.Takviyelerin biyoyararlanımının doğal besinler kadar yüksek olmaması, 
önerilen miktarlardan daha fazla tüketimlerinin biyoyararlanımı azaltabilmesi ve bazı mikro 
besinlerin aşırı takviyesinin riskli olması takviyelerin mikro besin içeriklerinin ve 
tüketimlerinin dikkatle değerlendirilmesini gerektirmektedir(2-4).Mikro besin alımı, hastanın 
beslenme tedavisine uyumuna göre değişmektedir(5,6).Hastalarda vitamin alımı 
değerlendiridiğinde D vitamini eksiklikleri bildirilmiştir(2,7-10).Bir çalışmada özel beslenme 
tedavisinde kullanılan Phe içermeyen aminoasit formülalarında hastalarda yeterli A vitamini 
ve gerekli seviyelerden daha yüksek folik asit, B12 ve E vitamini sağladığı bildirmiştir(2).B6 
vitamini değerlendirmelerinde, bir çalışmada hastaların besin tüketim kayıtlarında %71’inin 
B6 alımının önerilenden düşük olduğu gösterilmiştir(11).Bir çalışmada, PKU grubunun 
kontrol grubundan anlamlı olarak B6 vitamini alımı daha yüksekti(12).B12 vitamini 
değerlendirmelerinde, yetişkin PKU’luların %75’inde B12 eksikliğinin erken biyokimyasal 
bulguları ve hastaların %39’unda diyetle düşük B12 alımı bulunmuştur (11). Bir çalışmada, 
özellikle PKU’lu küçük çocuklarda daha yüksek B12 alımı ve plazma B12 düzeyleri 
bildirilmiştir (13). Farklı bir çalışmada PKU hasta grubunda yüksek B12 düzeyleri 
bildirilmiştir (8). Diyete bağlılığı düşük olan hastalarda, kısıtlama olmadan normal beslenen 
hastalarda, Phe içermeyen aminoasit formülaları kullanmadan sadece büyük nötral aminoasit 
tedavisi veya sapropterin tedavisi uygulanan hastalarda düşük B12 alımları bildirilmiştir 
(7,9,14,16,17). PKU ve kontrol grubuyla yapılan bir meta analizde ise D, E ve B12 
vitaminlerinde gruplar arasında anlamlı farklılık yoktu (16). Folik asitin değerlendirildiği 
çalışmalar hastalarda yüksek folik asit alımı bildirmiştir (7,10,13,15). Hastalarda mineral 
alımları değerlendirildiğinde, beslenme tedavisinin yüksek değerlikli protein alımından 
yetersiz olması nedeniyle, hastalar özellikle daha düşük bakır, çinko ve selenyum seviyelerine 
sahipti (10,18). Hastaların %37,5 ‘inde eritrosit çinko, %90,6’sında eritrosit selenyum 
düzeyleri düşüktü(18). Bir yıllık sapropterin tedavisi sonucu hastaların plazma selenyum 
seviyelerinin yükseldiği, bu doğal diyete geçmenin biyoyararlılığı arttırması sonucuydu(19). 
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Bir çalışmada, hastalarda düşük selenyum nedeniyle glutatyon peroksidaz gibi antioksidan 
enzimlerin kapasitesinin azaldığı bildirilmiştir (20). Başka bir çalışmada ise hastalarda 
selenyum düzeylerinin değişmedi, plazma Phe seviyeleriyle negatif ilişkili olarak katalaz 
aktivesi azaldı(21). Kemik metabolizmasında rol oynayan mineral seviyelerini gösteren 
çalışmalar heterojenite göstermiştir (22-26). PKU’lu hastalarda mikro besin çalışmaları farklı 
sonuçlar göstermektedir. Daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. 
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PS173 
GLUT-1 eksilği tek hastalık, farklı fenotip 

Selvinaz Edizer1, Türkan  Uygur Şahin1 

1.İstanbul Bezmialem Vakıf Üniversitesi 
 
Giriş ve amaç 
 
 Glukoz transporter tip 1 eksikliği (GLUT-1), kan beyin bariyerinden beyine glukoz 
taşınımında defekt sonucu oluşan bir hastalıktır. çeşitli klinik fenotipleri olmakla beraber en 
klasik klinik şekli, erken dönemden itibaren başlayan epileptik ensefalopati, hareket 
bozukluğu , entelektüel bozukluklar, mikrosefali ile karakterizedir. Biz bu vaka serisinde 
GLUT-1 tanısı alan hastalarımızın klinik, laboratuar ve genetik farklılıklarını tartışmayı 
amaçladık. 
 
Gereç ve yöntem 
 
 Ocak 2018- nisan 2022 yılları arasında İstanbul Bezmialem Vakıf Üniversitesi çocuk nöroloji 
kliniğinde GLUT-1 tanısıyla izlenen 4 hastamızın  klinik, laboratuar, elektroensefalogram 
(EEG), nörogörüntüleme ve genetik özellikleri hasta dosyalarından tarandı. 
 
Bulgular 
 
Toplam 4 hastamızın  3 ü klasik fenotipik özellikler taşımaktaydı.  Erken dönem başlangıçlı 
jeneralize ve miyoklonik nöbetler, entellektüel gerilik, ataksi ve hareket bozukluğu, 
mikrosefalisi belirgindi. Bu üç hastamızda da entelektüel gerilik ve nöbetler çok ön plandaydı. 
Bu klasik fenotipten olan bir hastamızda de novo mutasyon saptandı. Erken yaşta tanı alan 
diğer hastamızda de novo mutasyon saptanmıştı ,nöbetleri olmayıp herhangi bir gelişimsel 
geriliği ya da hareket bozukluğu mevcut olmayıp ayak bileği spastisitesi ve açlıkla tetiklenen 
strabismusu mevcuttu. EEG si normaldi. Tüm hastalar modifiye atkins diyeti almaktaydı. 
 
 Tartışma 
 
GLUT-1 eksikliği mutasyonun tipine göre farklı fenotipik özelliklerle gidebilmektedir. Klasik 
fenotipi erken başlangıçlı absans , miyoklonik ve jeneralize nöbetler , öğrenme güçlüğü, 
hareket bozuklukları ve mikrosefali görülürken, literatürde paroksismal izole hareket 
bozuklukları, uzamış migren atakları, motor defisitler ve spastite ile gidebilmektedir.(1,2). 
Bizim de 3 hastamız klasik GLUT-1 eksiliği fenotipinde olurken nöbet başlangıç zamanları 
değişkendi.  Klasik tipli 3 hastamızda da literatürle paralel hareket bozuklukları, ataksi ve 
bilişsel gerilik ve nöbetler varken, diğer hastanın kliniğinde sadece ayak bileği spastitesi ve 
açlıkla tetiklenen strabismus mevcuttu  (3). Bilişsel etkilenme ve nöbet izlenmedi. Daha önce 
de literatürde sadece spastite ve infantlarda paroksismal göz hareketleri  ile giden vakalar 
bildirilmişti. (4) 
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Sonuç  
 
GLUT-1 eksikliği  en sık epileptik ensefalopati, dirençli absans ve miyoklonik nöbetlerle 
giden bir hastalık olsa da çok farklı klinik prezentasyonlarda karşımıza çıkmaktadır. Spesifik 
tedavisi olması ve tedavi edilebilir bir hastalık olması dolayısıyla tanı koyabilmek hastalığın 
prognozu açısından oldukça önem teşkil eder. Bu nedenle farklı klinik fenotiplerin 
bildirilmesi tanı koyma şansını artırmaktadır. Daha geniş serilerle farklı fenotiplerin 
bildirilmesi kanaatindeyiz. 
 
 
Tablo  
 

Hasta  1 2 3 4 
Yaş 
 

13 yaş 2.5 yaş 12 yaş 16 yaş 

Mutasyon c.274C>T 
p.Arg92Trp 

35 G>A 
p.Arg212 His 

G.43395570C>T 
c.653G>A   

G.43395570C>T 
c.653G>A   

Bos glukoz 46 mg/dl yapılmadı 45 mg/dl yapılmadı 
Epilepsi 
sendromu 

idyopatik 
jeneralize 
epilepsi ve 
dirençli absans 
epilepsi 

yok idyopatik 
jenerlize 
epilepsi ve 
dirençli absans 
epilepsi 

fokal epilepsi 

Motor bozukluk ataksi, distoni, 
mikrosefali 

spastite ataksi , 
mikrosefali 

ataksi 

Entellektüel 
bozukluk  

orta mental 
gerilik 

yok hafif mental 
gerilik 

hafif mental 
gerilik 

EEG jeneralize 
deşarj 

normal jeneralize 
deşarj 

fokal+jeneralize 
deşarj 

Nörogörüntüleme normal normal normal normal 
Tedavi valproat+ 

etosüksimit ve 
modifiye atkins 
diyeti 

modifiye atkins 
diyeti 

topiramat + 
valproat ve 
modifiye atkins 
diyeti 

okskarbazepin 

Prognoz 2 nöbet/hafta - nöbetsiz nöbetsiz 
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PS174 
Karbamoil Fosfat Sentetaz 1 Eksikliğinde Yeni Bir Mutasyon ve Farklı Bir Klinik Seyir 

Hamide Sevinç Genç¹, Nurcan Üçüncü Ergun¹, Merve Arslantaş¹, Tarık Yıldırım¹, Merve 
Gizem Önal², Hasan Önal¹ 
1.Sağlık Bilimleri Üniversitesi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Metabolizma 
Hastalıkları ve Beslenme Kliniği, İstanbul, Türkiye 
2.Sağlık Bilimleri Üniversitesi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye 

 
ÖZET 
 
Giriş 
 
Karbamoil Fosfat Sentetaz 1 eksikliği (CPS1), ölümcül hiperamonyemiye yol açabilen, nadir 
otozomal resesif üre döngüsü bozukluğudur. CPS1 neonatal ve geç form olarak iki fenotipte 
sınıflandırılmıştır. Vakaların çoğu yenidoğan döneminde ortaya çıkarken, diğerleri CPS1 
fonksiyonel kaybının derecesine bağlı olarak enfeksiyon, protein alımının artması, belirli 
ilaçların uygulanması, hamilelik, ameliyat gibi çevresel streslerden sonra veya yaşamın 
herhangi bir döneminde baş ağrısı, davranışsal ve psikiyatrik problemler, öğrenme güçlükleri, 
periyodik kusma, nöbet olarak ortaya çıkabilir. Burada epilepsi, nöromotor  gelişim geriliği ve  
otizm nedeni ile takip edilen, izlemde 16 yaşında CPS1 tanısı alan olguyu sunduk.  
 
Olgu 
 
Birinci derece kuzen ebeveynlerden, term,  3800 gr olarak doğan, 11 aylığa kadar nörolojik 
gelişimi normal olan hastanın, merdivenden düşme hikâyesinden 3 gün sonra başlayan ateşsiz 
nöbetleri olmuş ve antiepileptik tedavi  (valproik asit, sonrasında vigabatrin) başlanılmış. 
Nöromotor gelişimi gerileyen, yürümeyen hasta 5 yaşında iken solunum yolu enfeksiyonu ve 
nöbet sonrası ensefalopati tablosuyla yoğun bakım ünitesine yatırılmış. Hiperamonyemisi 
(1030 mcg/dl ) saptanarak, sodyum benzoat, karnitin sonrasında arginin tedavisi başlanmış. 
İdrarda organik asit ve plazma aminoasit normal sonuçlanan hastanın antiepileptik tedavisi 
fenobarbital olarak düzenlenmiş. Altı yıl nöbet geçirmemiş. Yürümeye başlayan birkaç 
kelime konuşabilen hastanın izlemde bakılan kan amonyak değerleri çoğunlukla normal 
bulunmuş. Oniki yaşında nöbetleri nüks edince tedaviye topiramat eklenilmiş. İzleminde 
plazma aminoasitlerinde glutamin: 1264 µmol/L, kan amonyak: 51 µmol/L saptanarak 
Sodyum benzoat başlanan hastanın Tam Exom Dizi Analizinde CPS1 geninde c.3464C>T 
(p.Ala1155Val) varyantı homozigot bulunmuş,  ClinVar’ da klinik önemi belirsiz olarak 
sınıflanmış olan bu varyant daha önce literatürde bir olgu olarak bildirilmemiştir. 
 
Tartışma 
 
CPS1' e yol açan 220' den fazla genetik mutasyon bildirilmiştir. Mutasyonların yaklaşık 
%10'u ilgisiz ailelerde tekrar eder, ağırlıklı olarak CpG dinükleotidlerini etkileyen bu 
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mutasyonlar "özel" yapısı nedeniyle tanıyı daha da karmaşık hale getirir. Olgumuzun 
mutasyonu CpG dinükletidlerini etkileyen homozigot varyanttır, hiperamonyemi yapabilecek 
sekonder neden mevcudiyeti, metabolik taramaların normal saptanması, uzun süre 
hiperamonyemi gözlenmemesi nedeniyle de tanısı zor konulabilmiştir. 
 
 
 
Sonuç 
 
İlaçlara bağlı sekonder hiperamonyemi yanında ilaçla belirginleşen doğumsal üre siklüs 
defekti akılda tutulmalıdır. Eşlik eden nöropsikiatrik bulgular varlığında metabolik tetkiklerin 
tekrarı önem taşır. Geç yenidoğandan ergenliğe hatta erişkine kadar CSP1 tanılarının 
konulmasına yardımcı olacak bir yaklaşıma ihtiyaç vardır.  
 
Anahtar Kelimeler: Hiperamonyemi; CPS1; antiepileptik ilaçlar 
 
 
Keywords: Hyperammonemia; CPS1; antiepilepleptic drugs 
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PS176 
Fenilketonürili Hastalarda Obezite Ve Vücut Kompozisyonu Değerlendirmesi 

Balcı MC1, Ak B1, Durmuş A1, Körbeyli HK1, Kozanoglu T1, Karaca M1, Gökçay G1 

1.İstanbul Üniversitesi, İstanbul tıp Fakültesi, Çocuk Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları BD  
 
Giriş ve Amaç 
 
Fenilketonüri (PKU) hastalığında beslenme tedavisinde fenilalanin (Phe) kısıtlanması, 
hastaların diyetlerindeki karbonhidrat oranının normal diyetlere göre artışıyla 
sonuçlanmaktadır. Diyet içeriğindeki bu değişikliğin aşırı kiloluluk/obezitenin, metabolik 
sendromun ve bulaşıcı olmayan hastalıkların sıklığının artmasına neden olduğu yönünde 
endişeler giderek artmaktadır. Çalışmamızda beslenme tedavisi uygulanan PKU hastalarında 
bu riskleri değerlendirmek amacıyla aşırı kiloluluk, obezite sıklığını inceledik. 
 
Gereç ve Yöntem 
 
Haziran 2021-Şubat 2022 tarihleri arasında İTF Çocuk Beslenme ve Metabolizma BD 
polikliniğine başvuran PKU tanılı 156 (82 E, 72 K) hastanın ve hastaların sağlıklı 
kardeşlerinden oluşan 28 sağlıklı kontrol (11 E, 17 K) grubunun antropometrik ölçümleri, 
vücut kompozisyonu analizleri yapıldı. Ölçümler katılımcılar açken yapıldı. Beden kitle 
indeksinin 25’in üzerinde olması aşırı kiloluluk, 30’un üzerinde olması obezite olarak 
değerlenirilmiştir.  
 
Bulgular 
 
Yaş ortalaması hastalarda 14,55±6,87 yaş, kontrol grubunda 17,04±7,06 yaştı. Grupların 
yaşları arasında anlamlı fark yoktu (p=0,236). Otuz sekiz hasta on yaş altında, 65 hasta 10-16 
yaş arası, 53 hasta 16 yaşın üstündeydi. Aşırı kilolu ve obezlerin oranı 10 yaş altında 2/38 
(%5), 10-16 yaş arası 10/65 (%15), 16 yaştan büyüklerde 16/53 (%30) idi.  Aşırı kilolu ve 
obezlerin oranı hasta grubunda kontrol grubuna oranla düşüktü (H:28/156, %17,9; K: 9/28, 
%32,1) (p<0,05). Yağ kitlesi yüzdesi hasta grubunda %27,08±8,90, kontrol grubunda yüzde 
%37,82±4,50, yağsız vücut kitlesi yüzdesi hasta grubunda %37,76±5,19, kontrol grubunda 
yüzde %26,9±8,23 olarak saptandı (p<0,05).  
 
Tartışma ve Sonuç 
 
Fenilketonürili hastalarda aşırı kiloluluk ve obezite oranı ve yağ kitlesi kontrol grubuna göre 
beklenenden farklı olarak belirgin daha düşük bulunmuştur. Hastaların klinik takiplerinin, 
antropometrik değerlendirmelerinin ve beslenme tedavisi takibinin deneyimli bir ekip 
tarafından, sık aralıklarla, titizlikle yürütülmesinin kontrol grubuna nazaran vücut 
kompozisyonu ve obezite oranlarının daha normal olmasını sağladığı düşünülmektedir.   
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Niemann Pick Tip A/B Hastalığında Tek Merkez Deneyimi 
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Giriş ve Amaç 
 
Niemann Pick (NP) hastalığı; tip A (NPA), tip B (NPB) ve tip NPA\B , SMPD1 geni ile 
kodlanan lizozomal enzimlerden asit sfingomyelinazın eksikliğiyle (ASMD) oluşur. 
ASMD’nin infantil şiddetli nöronopatik formu NPA, yavaş ilerleyen kronik nöronopatik 
formu NPA/B ve kronik nonnöronopatik formu da NPB olarak tanımlanmıştır (1,2). Bu çalışma 
ile kliniğimize başvuran NP hastalarının Tip A ve\veya B ‘lerdeki genotipik ve fenotipik 
özelliklerinin anlatılması amaçlanmıştır. 
 
Gereç Yöntem 
 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Metabolizma Bölümüne başvuran enzim düşüklüğü ve 
SMPD1 gen mutasyonu olan on olgunun verileri retrospektif incelenmiştir. 
 
Bulgular 
 
On olgunun 9’u erkek 1’i kadındı. Klinik özelliklerine göre 2 olgu NPA, 7 olgu NPB, 1 olgu 
NPA/B olarak kabul edildi (Table 1) . Tüm olguların ilk başvuru anındaki ortak klinik bulgusu 
hepatosplenomegali olup literatür ile benzerdi. Ayrıca başvuruda NPA tanılı hastalarda da 
enfeksiyon şikayetleri de vardı NPB tanılı bir olguda nörolojik bulgu saptandı. Bu durumun 
perinatal asfiksiye bağlı olabileceğini düşündük.  NPB olgularında akciğer tutulumu %85 , 
kardiyak tutulumu %15 oranında  görüldü (Table 1). Olguların %30’unda trombosit düşüklüğü 
(1’i NPA, 1’i NPB, 1’i de NPA/B) , %50’sinde HDL düşüklüğü (4’ü NPB, 1’i NPA) saptandı 
(Table 2).  
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Tablo1: Olguların demografik verileri ve etkilenen sistemler 
 

OLGU Tip Tanı Yaşı cinsiyet 
Anne\baba 
Akrabalığı 

Hastalığın organ tutulumları 

Karaciğer Akciğer Kardiyak  Nörolojik 

1 NPB 6 ay erkek - + + - - 

2 NPB 6 yaş kız + + + - - 

3 NPB 5,5 yaş erkek + + + - - 

4 NPB 4 yaş erkek + + + + - 

5 NPB 1 yaş erkek + + + - - 

6 NPA 7 ay erkek + + - - + 

7 NP A/B 9 ay erkek + + + + + 

8 NPB 11ay erkek + + - - + 

9 NPA 2,5 ay erkek + + - - + 

10 NPB 6 ay erkek + + + - - 

 
 
 
 
Tablo 2:Olguların laboratuvar testleri 
 

OLGU Tip 

Genetik 

Sfingomyelinaz  Kitotirozidaz 

  Trombosit  Lipid Profili (7,73+/- 3,08) (0-120) 

protein    cdna  nmol/h/mg  nmol/h/mg 
AST 
U/l 

ALT 
U/l 

Sayısı 
X10.e3/uL 

Trigliserit 
mg/dl 

T.Kollesterol 
mg/dl 

LDL 
mg/dl 

HDL 
mg/dl 

1 NPB p.Leu139Pro/ - c.416T>C/- 0 1358 74 36 40.000↓ 152 126 77 19↓ 

2 NPB p.Pro477Leu/p.Pro477Leu c.1430C>T/c.1430C>T - - 24 10 169.000 86 174 63 94 

3 NPB p.Leu139Pro/p.Leu139Pro c.416T>C/c.416T>C 0,13 1129 54 47 141.000 250 199 122 21↓ 

4 NPB p.Gln501Pro/p.Gln501Pro c.1502A>C/c.1502A>C 0,42 1484 112 92 155.000 191 330 249 43 

5 NPB p.Leu139Pro/p.Leu139Pro c.416T>C/c.416T>C 0,3 953 87 66 193.000 97 235 151 33↓ 

6 NPA p.Gly508ArgfsTer14/p.Gly508ArgfsTer14 c.1552_1523delGGinsaA/c.1552_1523delGGinsaA 0,2 476 138 88 156.000 239 162 87 27↓ 

7 NP A/B p.Pro477Leu/p.Ser192 c.1430C>T/c.573delT1460C>T - - 567 260 44.000↓ - - - - 

8 NPA p.Leu139Pro/p.Leu139Pro c.416T>C/c.416T>C 0,2 - 33 21 131.000 191 330 249 43 

9 NPA çalışılıyor çalışılıyor 0,53 1411 131 45 61.000↓ - - - - 

10 NPB p.Leu139Pro/p.Leu139Pro c.416T>C/c.416T>C 0,2 687 35 27 154.000 223 209 143 21↓ 

 
 
Olguların 5’i aynı mutasyona sahipti ( c.416 T>C, p.Leu 139 Pro).Bu mutasyona sahip olan 
tüm vakalar NPB’di(Table 1)  
 
Tartışma 
 
Olgularımızda sık görülen ve tanımlı mutasyon olan c.416 T>C , p.Leu 139 Pro literatürdeki 
gibi NPB ile ilişkilidir (3) . Bu olgular Türkiye’nin farklı şehirlerinden başvurmuştur. Türkiye 
gibi etnik ve coğrafik farklılıkları olan ülkeler için NP hasta tiplerini içeren  fazla veri analiz 
içerikli çalışmaların yapılması literatüre katkı sağlayacaktır. 
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GİRİŞ ve AMAÇ 
 
Deoksiguanozin kinaz (DGUOK) eksikliği nadir görülen bir mitokondriyal DNA deplesyon 
sendromudur. Hepatoserebral ve izole hepatik form olmak üzere 2 tipi vardır. Hepatoserebral 
formda görülen hepatik bulgular; sarılık, kolestaz, karaciğer yetmezliği, transaminaz 
yüksekliği, koagülopatidir. Nörolojik bulgular; hipotoni, nistagmus, psikomotor 
retardasyondur. Biz burada ağır metal inhalasyonuna maruz kalıp semptomatik olmuş, 
sonrasında DGUOK eksikliği tanısı almış bir olgu sunacağız.  
 
OLGU SUNUMU 
 
Aralarında akrabalık bulunmayan anne babadan miadında doğmuş olan bebek postnatal 24. 
saatinde taburcu edilmiş. 2 günlükken emmede azalması ve uyandırılamaması üzerine 
hastaneye götürülmüş. Biyokimyasal olarak hipoglisemi, laktik asidoz, hepatopati, 
hiperamonyemi tespit edilen hasta hastanemize sevk edilmiş. Fizik muayenede dismorfik 
bulgusu olmayan hasta ensefalopatikti, spontan hareketi yoktu. Hafif hepatomegalisi vardı. 
Kranial görüntülemede globus palliduslarda belirgin olmak üzere bilateral bazal ganglionlarda 
T1’de sinyal artışı ve kortikospinal traktlarda diffüzyon kısıtlanması vardı. 
Elektroensefalogram ensefalopatiyle uyumluydu. Ekokardiyografi normaldi. Batın 
ultrasonografisinde grade 1 hepatosteatozu vardı. Galaktozemi, hepatorenal tirozinemi, 
organik asidemiler ve mitokondriyal hastalıklar ayırıcı tanıda düşünüldü. Yüksek glukozlu 
mayi infüzyonu başlandı, lakat düzeyinde artış görülmesi üzerine normoglisemi sağlanacak 
şekilde glukoz perfüzyon hızı ayarlandı. L-karnitin, biyotin, hidroksikobalamin, tiyamin, 
riboflavin, koenzim Q10 başlandı. GALT aktivitesi normal olan hastada galaktozemi dışlandı. 
Karnitin/açil karnitin profili ve idrar organik asit analizine göre organik asidemiler dışlandı. 
İdrar organik asit analizinde süksinil aseton yoktu, fakat kanda süksinil aseton 6.39 
μmol/L(<5.42) olarak geldi. İdrar sondası ile takip edilen hastanın, bekleyen idrarında kırmızı 
renkli değişiklik dikkat çekti. Sekonder porfiri düşünüldü, bakılan idrar porfobilinojen negatif 
geldi. Hastaya tirozin kısıtlı diyet ve nitisinon başlandı. Kesin tanı için FAH gen analizi 
istendi. Bu tedaviden klinik ve biyokimyasal olarak fayda görmedi. FAH gen analizinde 
patojenik varyant olmayan hastadan tüm ekzom dizileme planlandı. 7 günlükken 
ekstremitelerde minimal spontan hareket gözlendi. 8 günlükken aile, evde kurşun döküldüğü 
bilgisini verdi. DMSA ile şelasyon yapılan hastanın gönderilen idrar analizinde sadece kurşun 
değil; talyum, civa, kalay atılımı da görüldü. Şelasyon tedavisine devam edildi. Hasta 3 
aylıkken kaybedildi. Tüm ekzom dizilemede DGUOK geninde c.152A>G (p.Lys51Arg) 
homozigot mutasyon saptandığı öğrenildi.  
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 TARTIŞMA ve SONUÇ 
 
Hepatoserebral form DGUOK eksikliğinde ön planda karaciğer yetmezliği bulguları görülür. 
İlk 1 yaşta kranial görüntülemede bulgu beklenmezken, bizim olgumuzda ilk bulgu 
ensefalopatiydi. Ayrıca intoksikasyon lehine görüntüleme bulgusu vardı. Ağır metal 
zehirlenmesi ile daha erken semptomatik olmuş ve kaybedilmiş olguyu sunmak istedik. 
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GİRİŞ ve AMAÇ 
 
Tirozinemi tip 3 (OMİM #276710), tirozin katabolizma yolağındaki ikinci enzim olan 4-
hidroksifenilpirüvat dioksijenaz enzim eksikliğine bağlı en nadir görülen tirozinemi tipidir. 
Hastalığın klinik spektrumu net olarak bilinmemektedir. Entellektüel gerilik, dikkat eksikliği 
ve hiperaktivite, status epileptikus gibi çeşitli nörolojik semptomlar bildirilmiştir. Nörolojik 
semptomların; hipertirozineminin nörotoksik etkisine ve aşırı nitrik oksit salınımının neden 
olduğu nöronal hasara bağlı olduğu düşünülmektedir.  Erken başlanan tirozin kısıtlı diyetin 
nörolojik gelişime olumlu etkisinin olduğu gösterilmiştir. Biz burada belirgin bir nörolojik 
semptom vermeyip, literatürde daha önce bildirilmeyen Wolf-Parkinson-White (WPW) 
sendromu tanısıyla izlenen ve hipoglisemi ile hastaneye başvuran bir olgu sunacağız.  
 
OLGU SUNUMU 
 
Anne ve babası 1. derece kuzen olan, 2 aylıktan beri WPW sendromu tanısıyla propranolol 
kullanan 6.5 yaşında erkek hasta, sabah annesi tarafından uyandırılamama şikayeti ile acil 
servisimize getirildi. Kan şekeri düşük tespit edildi (16mg/dl). Fizik muayenede boy ve kilosu 
yaşına göre normaldi. Ketotik hipoglisemisi olan hastanın hiperinsülinizmi yoktu, adrenal 
yetmezlik dışlanmıştı. Taburculuk sonrası takibinde tekrar hipoglisemi şikayeti olmayan 
hastanın, Çocuk Metabolizma Hastalıkları poliklinik değerlendirmesinde muayene sırasında 
içe kapanık olduğu ve komutlara uymakta zorlandığı farkedildi. Acil başvurusu sırasında 
alınan plazma aminoasitlerinde dallı zincirli aminoasitlerinde ve tirozinde belirgin yükseklik 
vardı. İdrar organik asitlerinde 4-hidroksi fenilasetik asit, 4-hidroksi fenillaktik asit, 4-
hikroksi fenilpirüvik asit atılımı varken, süksinilaseton atılımı yoktu. Uygun şartlarda alınan 
kontrol tirozin değerinde yüksekliğin sebat ettiği görüldü. Psikosomatik değerlendirmede, 
Weschler Çocuklar için Zeka Ölçeği ile yapılan psikomotor değerlendirmede sözel IQ:79, 
performans IQ:72, genel IQ:72 olarak saptandı. Tirozinemiler açısından değerlendirildiğinde 
hepatik, renal, oküler ve cilt tutulumu yoktu. Tirozinemi tip 3 açısından yapılan genetik 
incelemede HPD geninde c.559A>G homozigot mutasyon saptandı. Hastaya tirozin kısıtlı 
diyet başlandı. Özel eğitime yönlendirildi. Aile taramasında anne, baba ve kardeş plazma 
tirozin seviyeleri normal olarak geldi.  
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TARTIŞMA ve SONUÇ 
 
Çok nadir görülen tirozinemi tip 3’de olan hipertirozineminin, nörolojik etkilerinin etyolojisi 
henüz net olarak aydınlatılamamıştır. Yenidoğan tarama programıyla tanı alıp, erken diyet 
tedavisi başlanan hastaların nörolojik gelişimlerinin nispeten daha iyi olduğu gösterilmiştir. 
WPW sendromu ve hipogliseminin, tirozinemi tip 3 ile ilişkilendirilebilmesi için daha çok 
olguya ihtiyaç vardır. 
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Giriş ve Amaç 
 
Fabry hastalığı (FH), glikosfingolipid katabolizmasında görevli lizozomal alfa-galaktosidaz A 
(α-Gal A) enziminin aktivitesinde eksiklik ya da yokluktan kaynaklanan, X’e bağlı geçişli, 
multisistemik, progresif seyirli bir lizozomal depo hastalığıdır. FH çocukluk döneminde 
parmak uçlarında uyuşma, karıncalanma hissi (akroparestezi), karın ağrısı, kilo almada 
güçlük, halsizlik gibi spesifik olmayan bulgular ile başlamaktadır (Schiffmann and 
Ries,2016), bu dönemde hastaların çoğu tanı alamamaktadır (Ries et al. 2005). Tanı 
konulmamış ve tedavi edilmemiş olguların çoğunda yaşamın üçüncü dördüncü dekatlarında 
kronik böbrek yetmezlik (KBY), hipertrofik kardiomyopati (HKMP), serebrovaskuler olay 
gibi mortalitesi ve morbiditesi yüksek komplikasyonlar görülmektedir (del Pino et al., 
2018)(O’Mahony and Elliott,2010)(Sims et al.,2009). Klasik Fabry hastalığının erkeklerdeki 
prevalansı 1/117000 olarak bilinirken; geç başlangıçlı fenotipi dahil edildiğinde günümüzde 
sıklığın 1/1500-1/7800 arasında değiştiği öngörülmektedir (Hsu and Niu,2018). Tarama 
çalışmaları temel alınarak yapılan bu hesaplamalar sonucunda çok sayıda henüz tanı almamış 
FH’larının olduğu düşünülmektedir. Erken tanı ve tedavinin prognozu etkilediği bu hastalıkta 
tanıya yönelik araştırmaların artırılması gerekmektedir. Fabry Hastalığına spesifik bulguları 
bulunan hastaların taranması, yenidoğan taraması, yüksek riskli hastaların taranması (sol 
ventriküler hipertrofi, son dönem böbrek yetmezliği, hemodiyaliz hastaları, serebrovaskuler 
olay) gibi çeşitli tarama yöntemleri kullanılmaktadır (Hsu and Niu 2018)(P. Rozenfeld et 
al.,2015). Bu yöntemlerden kapsamlı aile taraması yönteminin sonuçlarını değerlendiren az 
sayıda çalışma mevcuttur. Bu çalışmada tarama yöntemlerinden aile taraması yönteminin 
önemini vurgulamak amacıyla iki geniş FH ailesinin tarama sonuçları paylaşılmıştır.  
 
Gereç ve Yöntem 
 
Bu kesitsel tanımlayıcı çalışma Türkiye’nin batısında bulunan beş merkez tarafından 
yürütüldü, lokal etik komite tarafından onaylandı (2020/22-56).  2019 yılında tanı alan üç 
indeks vakanın pedigri analizi detaylı bir şekilde çizildi. X’e bağlı kalıtım ile Fabry Hastalığı 
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olabilme riski olan aile bireyleri belirlendi. Kapsamlı aile taraması kapsamında tetkik edilen 
aile üyelerinin yaşı, cinsiyetleri, α-Gal A enzim düzeyleri, plazma LysoGL3 düzeyleri, GLA 
gen analiz raporları incelendi.  
 
 
 
 
Bulgular 
 
Kapsamlı aile tarama yöntemi ile üç indeks FH’dan toplam 46 aile bireyinde GLA geninde 
aynı patojenik varyant tespit edildi. İndeks vakalar ile birlikte GLA varyantı saptanan tüm aile 
bireylerinin demografik bulguları ve klinik bulguları incelendiğinde; 11’i (%23) erkek, 37’i 
(%77) kadındı, ortalama yaş 31.8±2.5 yıl ve 13 hasta (%27) çocuk idi. Tüm hastaların α-Gal 
A enzim düzeyi ortalama 1.36±0.98 µmol/l/h; ortalama 1.3 [0.1-3.1]ve plazma lyso-Gl3 
düzeyleri 13.8±14.5 ortanca 4.9 [1.5-59] ng/mL idi. Fabry hastalığı bulguları açısından sistem 
sorgusu ve muayene edilen tüm hastanın bulguları incelendiğinde; tüm hastalarda en sık 
saptanan bulgu sırasıyla akroparestezi [n=23 (%56)], işitme problemleri [n=19 (%46)], 
proteinuri [n=18 (%42)], angiokeratoma [n=14 (%33)] idi. Yarık lamba göz muayenesi ile 11 
(%31) hastada kornea vertisillata saptandı. Hastaların 10’unda (%24) hipohidrozis şikâyeti 
mevcuttu. Morbiditeyi en çok etkileyen organlar incelendiğinde 10 (%21) hastada böbrek 
fonksiyon testlerinde bozukluk mevcuttu, beş (%11) hastada ileri derecede böbrek fonksiyon 
testlerinde bozukluk ile progresif böbrek yetmezliği tanısı mevcuttu ve diyaliz uygulanmakta 
idi. Kardiak bulgular incelendiğinde 25 (%34) hastada 24 saatlik holter elektrokardiyografik 
değerlendirmede aritmi saptanmıştı; 10 (%27) hastada ise ekokardiyografik değerlendirmede 
sol ventrikül hipertrofisi saptanmıştı. Serebrovasküler olay öyküsü sadece bir hastada 
mevcuttu (%2). Ciddi organ hasarına bağlı medikal veya cerrahi tedavi öyküsü bulunan 
toplam hasta sayısı sekiz (%17) idi. Tüm hastaların 19’una (%46) ERT tedavisi başlandı. 
Fabry hastalığına spesifik bulgu saptanmaması, yaşının küçük olması, tedaviyi reddetme gibi 
çeşitli nedenler ile 28 hastaya tedavi başlanmadı.  
 
Tartışma ve Sonuç 
 
Sonuç olarak çalışmamızdaki gibi multidisipliner bir ekip ile indeks FH’nın mutlaka üst 
kuşakları da içeren geniş aile ağacı çizilmelidir. Akraba evliliğinin sık olduğu bölgelerde, 
kapsamlı aile taraması; özellikle kadın ve çocukları içeren çok sayıda FH hastasını tespit 
etmede uygulanabilecek faydalı bir yöntemdir. 
 
Kaynakça 
 
Del Pino, M., Andrés, A., Bernabéu, A. Á., de Juan-Rivera, J., Fernández, E., de Dios García 
Díaz, J., Hernández, D., Luño, J., Fernández, I. M., Paniagua, J., Posada de la Paz, M., 
Rodríguez-Pérez, J. C., Santamaría, R., Torra, R., Ambros, J. T., Vidau, P., & Torregrosa, J. 
V. (2018). Fabry Nephropathy: An Evidence-Based Narrative Review. Kidney & blood 
pressure research, 43(2), 406–421. 
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Fbxl4 İlişkili Mitokondriyal Deplesyonda Farklı Fenotipik Özelikler Ve Amonyak Yüksekliği 
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GİRİŞ VE AMAÇ 
 
Mitokondriyal hastalıklar enerji üretimindeki eksikliğe ikincil gelişen çoklu organ tutulumu 
ile seyredebilen doğumsal metabolik hastalıklardır. Mitokondriyal deplesyon sendromu 13 
(OMIM 615471), otozomal resesif kalıtımlı FBXL4 genindeki mutasyonlarla ağır 
ensefalopatiye yol açar ve global gelişme geriliği, laktik asidoz, hiperamonyemi, serebral 
atrofi eşlik edebilir. Bu çalışmada, erken yenidoğan döneminde başvuran ve yeni mutasyon 
saptanan bir olguyla birlikte farklı fenotipik özellikleri olan FBXL4 hastaları sunularak 
literatüre katkı sağlanması amaçlanmıştır. 
 
GEREÇ VE YÖNTEM 
 
Kliniğimizde 1995-2022 yılları arasında mitokondriyal hastalık tanısı ile takip edilen, 
moleküler analizle FBXL4 mutasyonu saptanan 3 olgunun dosyaları geriye dönük incelenerek 
demografik, klinik ve biyokimyasal verileri kaydedilmiştir.  
 
BULGULAR 
 
FBXL4 tanılı iki olgumuz erken başlangıçlı formdaydı. Yenidoğan döneminde 
hiperamonyemi ve laktik asidozu bulunan bir olgumuz 2 yaş 11 aylık iken sepsis nedeniyle 
kaybedilirken (FBXL4 geni c.1648_1649del, p.Asp550Hisfs*2), diğer hasta erken yenidoğan 
başlangıçlı, hiperamonyeminin tespit edildiği 11 yaşında erkek hastadır. Bu hastanın 
izleminde amonyak yüksekliğinin tespit edildiği 21 ayrı ölçümün ortalaması 185,33±94,25 
μmol/L (dağılım: 105 - 551) olarak saptanmıştır. Sodyum benzoat tedavisine iyi yanıt 
vermiştir. Hastanın FBXL4 geninde saptanan c.453del (p.Ile152Leu*fs19) varyantı daha önce 
bildirilmemiş; patojenik olduğu tahmin edilen homozigot bir değişimdir. Üçüncü olgumuz 18 
aylık iken kliniğimize gelişim geriliği, laktat yüksekliği, kas ve karaciğer enzimlerinde 
yükseklik nedeniyle başvurmuştu. FBXL4 geninde c.1444C>T (p.Arg 482Trp) homozigot 
değişim saptanan 10,5 yaşındaki kız hasta özel eğitim almakta, kişisel ihtiyaçlarını 
karşılayabilmektedir. 
 
TARTIŞMA 
 
Mitokondriyal deplesyon sendromları genellikle erken yenidoğan başlangıçlıdır ve ağır seyir 
göstermektedir. Bizim de üç hastamızın ikisi ağır seyirliydi. Literatürde 45 günlükken  
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hidrosefali, beslenmede azalma şikayeti ile yenidoğan yoğun bakım ünitesinde takip edilen 
4,5 yaşındaki bir olgu hafif seyirli olarak rapor edilmiştir. Geç başlangıçlı ve hafif seyirli 
olgumuz tarafımıza 18 aylık iken kas güçsüzlüğü, halsizlik, dismorfik yüz görünümü 
nedeniyle metabolik hastalık şüphesiyle yönlendirilmişti. Novel mutasyon saptanan 11 
yaşındaki erkek olgumuzdaki kadar yüksek amonyak düzeyine literatürde rastlanmamıştır. 
 
 
SONUÇ 
 
FBXL4 mutasyonu lizozomal degradasyonun artışına, mitokondriyal deplesyona neden olarak 
erken başlangıçlı ensefalopati ve laktik asidozla seyreden ağır nörolojik gelişme geriliği 
yapan mitokondriyal hastalıktır. Hiperamonyemi saptanan mitokondriyal hastalıklarda 
FBXL4 mutasyonu akla gelmelidir. Moleküler analizlerle tanı imkanlarının artması hafif 
seyirli, geç başlangıçlı olguların bildirilmesine olanak sağlayacaktır, böylece hastalığın doğal 
seyri ve klinik fenotipi daha net ortaya konabilecektir. 
 
 
ANAHTAR KELİMELER: Mitokondriyal hastalıklar; FBXL4; hiperamonyemi; doğumsal 
metabolik hastalıklar 
 
 
KEYWORDS: Mitochondrial diseases; FBXL4; hyperammonemia; inherited metabolic 
diseases 
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Giriş ve Amaç 
 
Alfa mannosidoz, otozomal resesif geçişli, MAN2B1 genindeki mutasyon nedeniyle 
lizozomlarda oligosakkaritlerin multisistemik birikimi sonucu oluşan lizozomal depo 
hastalığıdır. Alfa mannosidoz tanısı olan üç vakamız paylaşıldı, alfa-mannosidozun klinik 
bulguları, genetiği, tedavi yaklaşımları ile ilgili literatür bilgileri derlenerek literatüre katkı 
sağlanmak amaçlandı. 
 
Gereç ve Yöntem 
 
Derleme için PubMed veri tabanı kullanıldı. Derlemeye 1970-2022 yıllarında, vaka kontrollü 
araştırma, derleme ve olgu sunumlarını içeren 444 yayın taranarak tam metin erişimi bulunan 
yayınlar dâhil edildi. Yeni tanı alan üç hastamızın kinik, laboratuvar bulguları ve görüntüleme 
sonuçları literatürle karşılaştırıldı.  
 
Bulgular 
 
Vaka-1, 5,5 yaş, Vaka-2, 7,5 yaşında iki kardeşti ve teyze çocuğu Vaka-3, 12,5 yaşındaydı. 
Toplam üç erkek hastamız, Crouson sendromu tanısıyla takip edilirken Crouson sendromu 
açısından bakılan genetik analizleri normal olması nedeniyle tarafımızca değerlendirildi. 
Hastaların fizik muayene ve diğer tetkik özelliklerinde üçünde de sensorinöral işitme kaybı; 
dismorfik yüz görünümü; tekrarlayan enfeksiyonlar; kraniyosinostoz vardı, idrarda 
alfamannosidoz düzeyi artmıştı. Vaka-1’ de belirgin diğer ikisinde çok az iskelet 
anormallikleri; Vaka-2’de hafif hepatomegali; Vaka-1, Vaka-2’de inguinal herni-inmemiş 
testis operasyon öyküsü; Vaka-1, Vaka-3’ te hafif mental retardasyon; Vaka-3’te ataksik 
yürüyüş;  Vaka-1’de beyin manyetik rezonans görüntülemede 18 mm serebellar herniasyon 
vardı (Tablo 1-2-3). Alfa-Mannozidaz lökosit içi enzim aktivitesi, normal aktivitenin: Vaka-
1’de % 7,86’ sı; Vaka-2’de % 6,95'i; Vaka-3’te % 33’ü kadardı. Moleküler genetik analizinde 
Vaka-1 ve Vaka-2’ de, MAN2B1 geninde Ekzon 21 c.2477C>A/ p.Ser826 daha önce 
literatürde tanımlanmayan homozigot mutasyon; Vaka-3’ te MAN2B1 geninde Ekzon 21 
c.2477C>A/ p.Ser826; Ekzon 18 c.2248C>T/ p.Arg750Trp birleşik heterozigot mutasyon 
vardı. Literatürde Enzim replasman tedavisi nöroloji tutulumu olmayan vakalara 
önerilmekteydi. Kemik iliği transplantasyon ile ilgili olumlu yayınlar ve vaka serileri 
mevcuttu. 
 
Tartışma 
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Vaka-1’de görülen serebellar herniasyon alfa-mannosidoz birlikteliğine literatürde 
rastlanmadı. vaka-3’ te enzim aktivitesi taşıyıcı özellikteyken klinik ve genetik analiz hastalık 
için tanı koydurucuydu. Ekzon 21 c.2477C>A/ p.Ser826 mutasyonu daha önce literatürde 
tanımlanmamıştı, ilk bizim hastalarımızda görülen bu fenotipik bulgular aynı mutasyonun 
görüldüğü yeni tanılarda görülürse hastalığa özgü bulgular olarak tanımlanabilir. Diğer klinik-
labotatuvar bulgularının çoğu literatürle uyumluydu. Hastalarda nörolojik tutulum 
olduğundan kemik iliği transplantasyonu planlandı. 
 
Sonuç 
 
Dismorfik görünüm, yavaş ilerleyen nörolojik bulgular ve ebeveynler arasında akraba evliliği 
olan hastaların, takip edildiği hastalık genetik olarak doğrulanmadıysa sebep Alfa-
mannosidoz olabilir. Hasta bu açıdan değerlendirilmelidir. 
 
Kaynakça 
 

1- Malm, D., & Nilssen, Ø. (2001). Alpha-Mannosidosis. In M. P. Adam (Eds.) et. 
al., GeneReviews®. University of Washington, Seattle. 
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Anahtar kelimeler: Alfa-mannosidoz, tedavi, klinik, genetik  
 
Keywords: Alpha-mannosidosis, treatment, clinic, genetic 
 
 
Tablo 1. Hastanın öz-soy geçmiş, genetik ve laboratuvar bulguları 
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  Vaka-1 Vaka-2 Vaka-3 
 Cinsiyet Erkek Erkek Erkek 
     

Ö
zg

eç
m

iş
- s

oy
 g

eç
m

iş
 

Ebeveynler 
arasında akraba 
evliliği 

2. derece 2. derece yok 

Prenatal-natal-
Postnatal  

Özellik yok 35 haftalık doğum 1 gün 
küvöz içi takip ilk hafta 
içinde fototerapi gerektiren 
sarılık 

Özellik yok 

Yürüme vakti 2 yaş (FTR 
desteğiyle) 

15 ay 12 ay 

Konuşma 2 yaş 2 yaş >2,5 yaş 
İnmemiş testis 
operasyonu  

Var Var Yok 

inguinal herni 
operasyonu 

Var Var Yok 

Sık otit geçirme  Var Var Var 
     

G
en

et
ik

 

Genetik-  
MAN2B1 
geninde 
mutasyon 

Ekzon 21 
c.2477C>A/ 
p.Ser826 homozigot 
mutasyon 
 

Ekzon 21 c.2477C>A/ 
p.Ser826 homozigot 
mutasyon 
 

Ekzon 21 c.2477C>A/ 
p.Ser826-Ekzon 18 
c.2248C>T/ p.Arg750Trp 
birleşik heterozigot   
 

     

L
ab

or
at

uv
ar

 

İdrar 
oligosakkarit 
atılımı  

alfamannosidoz 
düzeyi artmış 

alfamannosidoz düzeyi 
artmış 

alfamannosidoz düzeyi 
artmış 

Alfa-
mannosidaz 
aktivitesi  

4,72 nmol/saat/mg 
protein (>60) 
normalin% 7,86 

4,17 nmol/saat/mg protein 
(>60) normalin% 6,95'i 

20 nmol/saat/mg protein 
(>60) normalin % 33’ ü 

Biyokimya-
hemogram 

Normal Normal Normal 

Bazal metabolik 
tetkileri 

Normal Normal Normal 

 
Tablo 2. Literatürde bildirilen ve hastalarımızda olan fizik muayene bulguları 
 

 Literatür Vaka-1 Vaka-2 Vaka-3 

B
aş

- B
oy

un
 

Kaba yüz hatları Var Var Var 
Makrosefali Yok Yok Yok 
Belirgin alın Var Var Var 
Yüksek kemerli kaşlar Var Var Var 
Hipertelorizm Var Var Yok 
Çökük burun köprüsü Var Var Var 
Geniş aralıklı dişler Var Var Var 
Prognatizm Var Var Var 
Makroglosi Yok Yok Yok 

G ö ğ ü         
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İskelet anormallikleri (disostoz 
mültipleks) 

kısa boyun, 
pektus 
carinatum, 
skolyoz,  
üst segmentte 
kısa görünüm, 
klinodaktili 

Çok az 
pektus 
carinatum 

bilateral jinekomasti 
(T2) 
Hafif genu valgum var 

     

İş
it

m
e 

İşitme kaybı, karışık (SNIK-ileti) Var-SNIK Var-SNIK  Var-SNIK 

İm
m

un
 

si
si

te
m

 

Sık enfeksiyonlar Var Var Var 

zi
hi

ns
el

 
en

ge
l-

ps
ik

iy
at

ri
k 

bu
lg

ul
ar

 

mental retardasyon  Yok Hafif Var 
kafa karışıklığı/sanrılar/ 
halüsinasyonlar/ depresyon 

Yok Yok Yok 

anksiyete Yok Yok Hafif 
     

G
öz

 
bu

lg
ul

ar
ı 

 

Hipermetrop/ miyop/ hafif şaşılık/ 
lentiküler değişiklikler/ yüzeysel 
kornea opasiteleri / bulanık diskler  

Astigmat Miyop/ 
şaşılık 

Miyop/ 
şaşılık 

N
ör

ol
oj

ik
 

Ataksi Yok Yok Var- geniş adımlı 
yürüme 

Sakarlık Yok Yok Var 
Eklem anormallikleri Yok Yok Yok 
miyopati Yok Yok Yok 
Kas hipotonisi Yok Yok Yok 
Spastik parapleji Yok Yok Yok 
Ek bulgu   Yavaş ve nazone 

konuşma 
 

D
iğ

er
 

Hepatosplenomegali Hafif 
hepatomegali 

Yok Yok 

Kardiyak ve renal komplikasyon  Yok Yok Yok 
Sistemik lupus eritematozus, Yok Yok Yok 

 
SNIK: Sensorinöral işitme kaybı 

 

Tablo 3. Literatürde ve hastalarımızda olan görüntüleme bulguları 
 

   Kemik Survey grafi Beyin ve Spinal MRG 

Literatür  
Osteopeni                                                                                               
Fokal litik veya sklerotik lezyonlar 
ve osteonekroz                                     
Hafif ila orta derecede disostoz 

Brakisefali, kalın kalvaryum ve sfenoid gövdenin zayıf pnömatizasyonu 
Periventriküler beyaz cevher değişiklikleri                                                               
Genişlemiş Virchow-Robin boşlukları                                                               
Genişlemiş suprasellar sisterna                                                                                               
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multipleksinin klinik veya 
radyografik kanıtı ( %90'ında)                                                                   
Kalınlaşmış kalvarya                                                                       
Vertebral gövdelerin oval 
konfigürasyonu, düzleşmesi ve kanca 
şeklindeki deformitesi                                                                                     
İlia alt kısımlarında hipoplazi                                                                               
Ellerde kısa tübüler kemiklerde hafif 
genişleme                                     
Vuruntu-diz (yaygındır ve yürüyüş 
bozukluğuna katkıda bulunur) 

Dar foramen magnum                                                                                                                 
Küçük posterior fossa                                                                                                                        
Oksipital beyaz cevher (WM) sinyal anormallikleri                                                                
Miyelinasyon gecikmesi                                                                                                
Communican hidrosefali                                                                                           
Kifotik deformite                                                                                                 
Talamus ve dentat nukleuslarda hiperintensite (literatürde 1 vaka var) 

Vaka-1 Kafa kemiklerinde dövülmüş bakır 
bulgusu - kraniofasial orantısızlık 
Sella tursika geniş ve derin (sinostoz 
ve ilişkili sendromlar açısından 
klinik korelasyon önerilir) 
L1 ve L2 komşu end platelerde 
dejeneretif opasite artışı ve 
düzensizlikler 
Kosta posterior kesimleri hafif 
kalındır 
Her iki femur boynu kısa ve kalındır 
Sakral düzeyde posterior füzyon 
defektleri (spina bifida)  
 

Bilateral mastoid hücrelerde minimal sıvı intensiteleri  
Kalın kalvaryal diploe mesafeleri  
Bazioksiput hipoplazisi, dar foramen magnum, serebellar tonsiller herniasyon (18 
mm), foramen magnum düzeyinde bulbus anteriorunda basılanma ve indentasyon  
İnferior vermis hipoplazisi ve geniş sisterna magna  
Sol temporal fossada sfenoid kemik büyük kanadı düzeyinde öncelikle araknoid 
granülasyon ile uyumlu değerlendirilen 22x13 mm lezyon (spontan lateral 
sfenoid sefalosel)  
Optik sinirlerde tortiyozite, optik sinir kılıflarında sıvı intensiteleri  
Bazioksiput hipoplazisi, dar foramen magnum, serebellar tonsiller herniasyon, 
foramen magnum düzeyinde bulbus anteriorunda basılanma ve indentasyon 
T6 kelebek vertebra 
L1 vertebrada hipoplazi ve anterior gagalaşma, bu düzeyde kifotik açılanma 
Torakal bölgede açıklığı sağa bakan hafif skolyoz 
L1-2 düzeyinde intervertebral disk mesafesinde daralma ve disk dejenerasyonu 
ile karşılıklı kemik yüzlerde dejeneratif değişiklikler 
T6-7 ve T7-8 düzeylerinde solda perinöral kist formasyonları 
 

Vaka-2 Her iki üst ekstremitede ön kolda 
izole hafif kısalık izlenmektedir 
Diğer kemik yapılarda tipik displazi 
bulgusu seçilememiştir 
Klinik şüphe devamı halinde 
kontrolü önerilir 
 

Lateral ventriküllerde sağ lehine asimetrik belirginleşme 
Diploe mesafelerinde kalınlaşma 
Sfenoid sinüse ait pnömotizasyon seçilememektedir, maksiller sinüsler de 
küçüktür 
Optik sinir kılıflarında sıvı intensiteleri 
Trigonosfali ve hafif brakisefalik görünüm 
Açıklığı sağa bakan hafif skolyoz 
 

Vaka-3 Kraniumda brakisefali görünümü 
izlenmektedir  
Konvolüsyonel işaretler belirgindir 
Sol el bilek değerlendirmede kemik 
yaşı ile takvim yaşı uyumludur 
 

Her iki lateral ventrikül posterior hornlarında sağda 14 mm ve solda 10 mm 
çapında T1 hipointens, T2 hiperintens ksantogranulomatöz kistler izlenmiştir. 
Sağda izlenen kist içerisinde milimetrik hemosiderin odakları veya kalsifikasyon 
ile ilişkili olabilecek SWI hipointens odaklar izlenmiştir  
Azalmış kraniofasial oran ve hafif brakisefalik görünüm, konvolüsyonel 
işaretlerde belirginleşme 
Frontal diploe mesafesinde artış 
Perivasküler boşluklarda belirginleşme 
Optik sinirlerde tortuyoze görünüm ve perinöral BOS mesafelerinde genişleme 
İnferior vermis hipoplazisi ve geniş sisterna magna 
Paranazal sinüslerde hipoplazik görünüm 
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PS187 
Ailesel Hiperkolanemi Tip 2 Tanısı Alan Bir Olgunun Sunumu 

Hikmet Kardelen Çabuktar1, Minare Rzayeva1, Duygu Aydın1, Gülhan Karakaya Molla1, 
Ayşen Uncuoğlu1, Özlem Ünal Uzun1 

1.Kocaeli Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Metabolizma Kliniği 
 
Giriş 
 
Ailesel hiperkolanemi yüksek konsantrasyonlarda safra asitleri (genellikle konjuge), kaşıntı 
ve yağ emilim bozukluğu ile karakterize, genel olarak zayıf büyümeye ve yağda çözünen 
vitaminlerin eksikliklerine yol açan otozomal resesif bir hastalıktır. D vitamini eksikliği 
raşitizme, K vitamini eksikliği ise koagülopatiye neden olabilmektedir. 
 
Olgu  
 
İki yaş yedi aylık erkek hasta, bir yaşında kaşıntı şikayeti ile metabolizma polikliniğine 
başvurdu. Yirmi altı yaşında sağlıklı annenin 3. Gebeliğinden 3. yaşayan çocuk olarak term 
3000gr ağırlığında doğmuş. Anne baba arasında birinci derece kuzen evliliği vardı, iki 
kardeşinde de benzer şikayetler vardı. Hastanın fizik muaynesinde ikteri mevcuttu ve 
karaciğer sağ lob 2 cm ele geliyordu. Bakılan tahlillerinde ALT, AST yüksekliği direkt 
bilirubin yüksekliği mevcuttu. Bilişsel ve motor gelişimi ayına uygundu. Ailesel 
hiperkolanemi ön tanısı ile gönderilen açlık serum safra asitleri yüksek saptandı. Bakılan 
genetik tetkikinde SLC10A1 geninde homozigot mutasyon saptandı, ailesel hiperkolanemi tip 
2 tanısı kondu. Bakılan kanlarında d vitamin seviyesinin düşük olduğu görüldü, kemik 
mineral dansitometrisi istendi. A, E vitamini seviyeleri bakılması planlandı. Devit replasmanı, 
haftada bir Kvit yapılması planlandı. 
 
Sonuç 
 
Sarılık, kaşıntı, osteopeni, kaoglosyon bozukluğu olan hastalarda ailesel hiperkolanemi ayırıcı 
tanıda düşünülmelidir.  
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PS189 
Hipotoni Sistinüri Sendromunu taklit eden: Megakonial Konjenital Musküler Distrofi ve 

Sistinüri birlikteliği 
İlknur Sürücü Kara1, Ümmühan Öncül1, Engin Köse1, Hüsnü Mutlu Turan2, Ahmet Cevdet 
Ceylan3, Fatma Tuba Eminoğlu1 
1.Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı  
2.Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı 
3.Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı  

 
Giriş 
 
Hipotoni sistinüri sendromu (HCS), otozomal resesif bitişik gen delesyon sendromudur, 
neonatal/infantil dönemde belirgin hipotoni-beslenme sorunları, gelişimsel gecikme, büyüme 
geriliği ve sistinüri tip A ile karakterizedir.  
 
Sistinüri, sistin taşı oluşumuna yol açan gen mutasyonları nedeniyle sistin birikimine, idrar 
yolunda rekürren taş oluşumuna ve böbrek hastalıklarına yol açar.  
 
Megakonial konjenital müsküler distrofi (KMD), hafif yüksek serum kreatin kinaz ile 
karakterizedir. Proksimal güçsüzlük, erken başlangıçlı hipotoni, zihinsel yetersizlik, 
nöromotor gerilik, nöbetler ve davranış sorunları olabilir. Kolin kinaz beta genindeki (CHKB) 
bir mutasyon sonucu oluşabilir. 
 
Hipotoni Sistinüri Sendromu taklit eden, Megakonial Konjenital Musküler Distrofi ve 
Sistinüri birlikteliği saptanan vaka sunulmuştur. 
 
Olgu Sunumu 
 
16 aylık erkek hasta huzursuzluk, vücut gevşekliği ve büyüme geriliği şikayetiyle başvurdu. 
Öyküsünde, ebeveynlerinin kuzen olduğu, 34 haftalık doğduğu, doğum ağırlığı ve doğum 
boyunun normal olduğu, 2 aylıktan beri hipotoni ve büyüme geriliği olduğu, ailede böbrek 
taşı öyküsü olduğu öğrenildi (Şekil1).  
 
Fizik muayenesinde büyüme geriliği (ağırlık 8.100 g, SDS -2.54; uzunluk 70 cm, SDS: -3,25; 
baş çevresi 46 cm, 3-10 persentil), hipotonisite, hafif uzun bir yüz görünümü, derin çökük 
gözler, yaygın gelişimsel gerilik vardı. Kısa bir göz teması mümkündü. Serum kreatin kinaz 
(CK) düzeyi orta derecede yüksekti. Kantitatif idrar aminoasit analizinde dibazik aminoasitler 
yüksekti. Bu tetkikler dışında yapılan biyokimyasal, metabolik, radyolojik tetkiler (Üriner 
sistem ultrasonografisi, beyin manyetik rezonans görüntüleme ve ekokardiyografi normaldi. 
Hipotoni, büyüme-gelişme geriliği ve sistinüri bulguları nedeniyle atipik HCS ön tanısıyla 
genetik analiz yapıldı, delesyon saptanmadı. Tüm ekzom dizi analizi (WES) yapıldı sonuçta 
SLC7A9 geninde c.1266_1267delGT'nin heterozigot mutasyon ve CHKB geninde novel 
homozigot c.225-2A>T patojenik varyant bulundu.  
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Tartışma ve Sonuç  
 
Olgumuzda hafif yüksek CK düzeyi dışında klinik ve laboratuvar bulguları HCS ile 
uyumluydu, hafif gelişim geriliği ve hafif nöromotor gerilik olması, nöbet olmaması 
nedeniyle atipik HCS'den şüphelenildi, ancak SLC3A1, PREPL, C2orf34 veya PPM1B 
genlerinde delesyon saptanmadı. WES analizi sonucunda HCS’yi taklit eden hastamıza 
otozomal resesif geçişli, yaklaşık 40 kişide tanımlanmış hastalık olan Megakonial konjenital 
müsküler distrofi ve sistinüri tanısı kondu. Klinik izlemde progresif motor retardasyon 
izlendi. Akraba evliliğinin sık görüldüğü toplumlarda WES nadir görülen bozuklukların 
birlikteliğini ortaya çıkarmak için güvenilir bir tanı yöntemidir. 
 
Kaynakça 
 

1. Eggermann, T., Spengler, S., Venghaus, A., Denecke, B., Zerres, K., Baudis, M., & 
Ensenauer, R. (2012). 2p21 Deletions in hypotonia-cystinuria syndrome. European 
journal of medical genetics, 55(10), 561–563. 
https://doi.org/10.1016/j.ejmg.2012.06.008. 
 

2. Eggermann, T., Venghaus, A., & Zerres, K. (2012). Cystinuria: an inborn cause of 
urolithiasis. Orphanet journal of rare diseases, 7, 19. https://doi.org/10.1186/1750-
1172-7-19. 

 
3. Kılıç, M., Ceylan, A. C., Örün, U. A., & Kılıç, E. (2018). First cardiac manifestation 

of hypotonia-cystinuria syndrome. Metabolic brain disease, 33(4), 1375–1379. 
https://doi.org/10.1007/s11011-018-0226-2., 

 
4. Kutluk, G., Kadem, N., Bektas, O., & Eroglu, H. N. (2020). A Rare Cause of Autism 

Spectrum Disorder: Megaconial Muscular Dystrophy. Annals of Indian Academy of 
Neurology, 23(5), 694–696. https://doi.org/10.4103/aian.AIAN_98_19 

 
5. Taroni, F., Capone, V., Berrettini, A., De Marco, E. A., Manzoni, G. A., & Montini, 

G. (2019). A Case of Hypotonia-Cystinuria Syndrome With Genito-Urinary 
Malformations and Extrarenal Involvement. Frontiers in pediatrics, 7, 127. 
https://doi.org/10.3389/fped.2019.00127. 
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PS190 
İstanbul Tıp Fakültesi’nde Pompe Hastalarının, Elektronik Sağlık Kayıtları verilerini 

Kullanarak Hastalığa Özgü Fenotiplerin Modellenmesi ile Belirlenmesi: Türkiye'de Tek 
Merkezli Bir Gerçek Yaşam Kanıtı Araştırması 

Sinan Fındık1, Mustafa Işık2, Mehmet Cihan Balcı3, Şefika Uslu2, Utku Ceylan1, Handan 
Umur2, Meryem Karaca3, Gülden Fatma Gökçay3  
1.Clinerion 
2. Sanofi Tıbbi İşler Nadir Hastalıklar, Sanofi Türkiye 
3.İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Beslenme ve Metabolizma, İstanbul, Türkiye 

 
Anahtar Sözcükler: Pompe, Elektronik Sağlık Kayıtları, Fenotip Model, Büyük Veri Analizi 
 
Giriş ve Amaç 
 
Nadir hastalıklar, genellikle teşhis edilemez veya sıklıkla yanlış teşhis edilir ve bu 
nedenlerden dolayı hastalar doğru tedaviye erişemezler. Birçok nadir hastalık için hastaların 
farklı bulgularla prezantasyonu, semptomların tanımasındaki da güçlükler ve gerekli spesifik 
tanı testlerine erişimde kısıtlılık nedeniyle doğru teşhis edilmedikleri yönünde güçlü kanıtlar 
vardır.  
 
Lizozomal depo hastalıkları (LDH), lizozomlarda spesifik metabolitlerin birikimi ile 
karakterize olan ve 50'den fazla kalıtsal nadir hastalığı içeren bir hastalık grubudur (1). 
LDH’larda hastalığa özgü belirgin fenotipler tanımlanabilirse bu bilgi hastalığın tanısında 
önemli rol oynar.  
 
Pompe hastalığı, lizozomda glikojen birikimiyle ilerleyen LDH’dır. Temelde asit α-
glukozidaz enzim aktivitesi eksikliğine neden olan asit α-glukozidaz (GAA) gen 
varyantlarından kaynaklanmaktadır (2,3,4,5). 
 
Bu çalışma, elektronik sağlık kayıtları (ESK) verilerinin kullanılarak Pompe hastalarının 
belirlenmesini amaçlamaktadır. Tek merkezli, retrospektif araştırma dizaynı ile etik kurul 
onayı alınmış olan bu çalışmada “E74.0” ICD10 kodu ile tanı almış olan hastalar içinden, 
Pompe hastalığına özgü fenotiplerin modellenmesiyle hastaların belirlenmesi amaçlanmıştır.  
 
Gereç ve Yöntem 
 
Global bir araştırma şirketi olan Clinerion’un patentli teknolojisi Patient Network Explorer 
(PNEx); demografik bilgiler, teşhis, ilaçlar, prosedürler ve laboratuvar testlerine dayalı olarak 
hasta kimliğini ortaya çıkarmayacak (anonim) ve toplu (agrege) bir şekilde eş zamanlı olarak 
ilgili sağlık verilerini derler ve bu verilerin analiz edilmesi imkanını sunar. Clinerion’un 
ESK’dan elektronik veri yakalama entegrasyonu için ürettiği otomatik aktarım aracı, bir 
hastanın ESK verilerini elektronik vaka raporu formu (e-CRF) biçiminde geriye dönük 
bilgilerle kuvvetli bir biçimde destekler. Bu analiz sürecinde tam bir anonimleştirilmiş kayıt 
imkanı sunan Clinerion ANID server sayesinde hasta kişisel verileri yer almaz. Elektronik 
anonim hasta kayıtları üzerinden toplanan veriler, geçerlilik, doğruluk, tutarlılık, bütünlük, 
tamlık açısından değerlendirilir. Aynı hastaya dair çoklu kayıt tutulması da engellenmiş olur.  
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Bulgular 
 
Bu araştırma projesinde, gerçek yaşam verileri 2007-2019 yılları arasında İstanbul 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bilgi Yönetim Sistemi'nden (HBYS) PNEx aracılığıyla 
analiz edilmiştir. 208 kadın, 192 erkek olmak üzere, toplam 400 E74.0 tanılı hastanın verisi 
analiz edilmiştir. Tam metin bildiride, tanı almadan önce ve tanı aldıktan sonra eşlik eden 
hastalıklar tablosu, yazılmış ilaçlar tablosu, uygulanan medikal prosedürler tablosu ve 
laboratuvar test istemleri tablosu de bulgulara eklenecektir. 
 
Grafik-1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik-2: 
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Tablo-1: 
 

 
 
Grafik-3: 

 
 
 
 
 

Diagnosis Year Female Male Total % 
2007 1 2 3 0,75 
2008 43 42 85 21,25 
2009 12 14 26 6,5 
2010 11 11 22 5,5 
2011 12 14 26 6,5 
2012 17 10 27 6,75 
2013 30 27 57 14,25 
2014 9 15 24 6 
2015 2 7 9 2,25 
2016 11 8 19 4,75 
2017 20 16 36 9 
2018 38 23 61 15,25 
2019 2 3 5 1,25 
Sum 208 192 400 100 
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Tartışma ve Sonuç 
 
Pompe hastalarının teşhisine yönelik bu yaklaşım ile daha fazla hastaya tedavi sunma 
noktasında, kolaylaştırılmış operasyonlar ve stratejik zeka sayesinde önemli ölçüde zaman ve 
maliyet tasarrufu sağlanmaktadır. 
 
Kaynakça 
 

(1) Kingma, S.D.K., Bodamer, O.A., Wijburg, F.A. (2015). Epidemiology and diagnosis 
of lysosomal storage disorders: challenges of screening. Best Pract Res Clin 
Endocrinol Metab, 29:145e157. DOI: 10.1016/j.beem.2014.08.004    
  

(2) Hirschhorn, R., and Reuser, A.J.(2013). The Online Metabolic and Molecular Bases of 
Inherited Diseases. New York, NY: McGraw-Hill. 

 
(3) Kishnani, P.S., et al(2006). Genet Med.; 8(5):267-288.  

 
(4) Marsden, D.(2005). Genet Med.; 7(2):147-150. 

 
(5) Taglia et al. (2011). Acta Myologica; 30:179-181. 
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Giriş ve Amaç 
 
POLG geni, mitokondriyal genomun replikasyonundan sorumlu mitokondriyal DNA 
polimerazı (γ katalitik subuniti) kodlar. Patojenik mutasyonları, erken çocuklukta 
mitokondriyal DNA deplesyon sendromlarından geç başlangıçlı progresif eksternal 
oftalmopleji ve parkinsonizme kadar değişken fenotipik spektruma neden olabilir (Rahman, 
2020). Tiamin metabolizma disfonksiyonu sendromu 4 (progresif polinöropati tipi) ise 
mitokondriyal tiamin pirofosfat taşıyıcı defektine bağlı oluşur. İzole laktik asidoz ve manyetik 
rezonans görüntülemede(MRG) Leigh benzeri özelliklerin eşlik ettiği akut ateş kaynaklı 
ensefalopati atakları, flask paralizi ve distoni ile karakterizedir (Porta et al., 2021). Burada 
hem POLG hem de SLC25A19 genlerinde patojenik varyant saptanan ilginç bir olgu 
sunulmuştur. 
 
Olgu Sunumu 
 
Bilinen bir hastalığı olmayan 7 yaşında kız hastanın 2 hafta önce ateş ve boğaz ağrısını 
takiben halsizlik, göz kapaklarında düşüklük şikayetleri ile başvurdu. Konuşması yavaştı, 
bilateral pitozis ve fasiyal kaslarda güçsüzlük mevcuttu. Kas gücü üst ekstremitede 2/5, alt 
ekstremitede 1/5 olarak değerlendirildi. Lomber ponksiyon analizi normaldi. Beyin MRG’de 
bilateral bazal ganglionlarda sinyal artışı ve difüzyon kısıtlılığı saptandı (figür 1). Ön planda 
viral ensefalit ve ADEM düşünüldü. İntravenöz antibiyotik, asiklovir ve prednol tedavileri 
başlandı. Laktat 28 mg/dL (4.5-19.8), piruvat 1,2 mg/dL (0,5-1); amonyak ve diğer bazal 
metabolik tetkikler normaldi. 1 hafta sonra asemptomatik hale geldi. MR spektroskobide ters 
laktat pikleri görüldü. Göz ve kardiyak bulguları normaldi. 2 ay sonra tekrar gribal enfeksiyon 
sonrasında bacaklarında güçsüzlük gelişti. 1 hafta sonra şikayeti geriledi. Kontrol Beyin MRG 
bilateral bazal ganglionlarda multikistik ensefalomalozik değişiklikler görüldü. Difüzyon 
kısıtlılığı izlenmedi (figür 2). EMG motor, duyusal aksonal ve demiyelizan nöropati ile 
uyumlu değerlendirildi.  Mitokondriyal hastalıklar ve tiamin eksikliği açısından koenzimQ10 
ve B kompleks vitaminleri başlandı. Mitokondriyal genom analizi normal sonuçlandı. Klinik 
ekzom sekanslama analizinde POLG geninde c.1760C>T (p.Pro578Leu) ve c.752C>T 
(p.Thr251Ile) muhtemel patojenik mutasyonlar ve tiamin metabolizma disfonksiyonu 
sendromu 4 (progresif polinöropati tipi) ile ilişkili SLC25A19 geninde c.576G>C 
(p.Gln192His) daha önce de hastalıkla ilişkisi gösterilmiş homozigot mutasyonlarının 
birlikteliği saptandı.   
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Tartışma ve Sonuç 
 
İç içe geçmiş klinik prezentasyonları ayırt etmede moleküler genetik analiz önemlidir. Ancak 
bu vakada mitokondriyal fonksiyon ile ilişkili iki ayrı genetik defekt aynı hastada 
tanımlanmıştır. 
 
Anahtar kelimeler: mitokondriyal hastalık, POLG geni, SLC25A19 geni 
 
Figür 1: 
 

 
 
Figür 2: 
 

 
 
Kaynakça 
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Giriş ve Amaç 
 
MICOS13 geni, mitokondriyal iç membranda lokalize olan ve krista bütünlüğü ve 
mitokondriyal fonksiyon için gerekli ‘mitokondriyal temas bölgesi ve krista bağlantı 
düzenleme sistemi’ alt birimini kodlar. Patojenik mutasyonlarında hipotoni, büyüme ve 
gelişme geriliği, mikrosefali, nörodejenerasyon, serebellar hipoplazi, karaciğer disfonksiyonu, 
görme ve işitme kaybı, hipertrofik kardiyomyopati ve bilateral renal taş bildirilmiştir. Laktat 
yüksekliği, 3-metilglutakonik asit ve 3-metilglutarik asit atılımı saptanabilir. Literatürde 
yalnızca 10 kadar vaka mevcuttur (Zeharia et al., 2016) (Gödiker et al., 2018)(Russell et al., 
2019)(Kishita et al., 2020). Burada MICOS13 geninde homozigot yeni mutasyon tanımlanan 
iki kız kardeş sunulmuştur. Olguların klinik ve genetik özellikleri paylaşılarak ülkemiz ve 
dünya verilerine katkı sağlamak amaçlanmıştır.  
 
Olgu Sunumu 
 
Olgu 1 
 
Aralarında 4. derece akrabalık olan ebeveynlerin birinci çocuğu olarak zamanında doğmuş, 
hipoglisemi nedeniyle 2 gün bakımı almıştır. 6 aylıkken uyku hali şikayeti ile dış merkeze 
başvurmuştur. Nöbet olarak değerlendirilmiştir. Karaciğer disfonksiyonu ve karaciğerde grade 
2 ekojenite artışı saptanmıştır. Karaciğer biyopsisi morfolojik ve histokimyasal olarak 
glikojen depo hastalığı ile uyumlu olarak değerlendirilerek glikojen depo hastalığı tip 6 tanısı 
ile takibe alınmıştır. 6 yaşında iken desteksiz yürüyemiyor ve sadece 4-5 kelime 
konuşabiliyordu. Mikrosefali, strabismus, bilateral işitme kaybı mevcuttu. 
 
Olgu 2 
 
9 aylıkken üst solunum yolu enfeksiyonu sırasında transaminazlarda yükseklik saptanması ile 
glikojen depo hastalığı açısından değerlendirilmek üzere tarafımıza yönlendirildi. Desteksiz 
oturamıyordu. Mikrosefali, bilateral ezotropya ve ters meme başı mevcuttu. Organomegali 
yoktu. Laktat 3,2 mmol/L (0,5-2,2); bazal metabolik tetkikleri normaldi. Karaciğer 
makronodüler görünümde değerlendirildi. Biyopsinde makroveziküler yağlanma ve rodanin 
pozitif hepatositler görüldü. Ekokardiyografisi normaldi. İnferior serebellar vermiş hipoplazisi 
ve sensörinöral işitme kaybı saptandı. Glikojen depo hastalığı mutasyon panelinde AGL 
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geninde heterozigot patojenik varyant saptandı. Klinik ekzom sekanslama analizinde Limb-
girdle musküler distrofi tip C ile ilişkili olabilecek FKTN geninde homozigot, yanlış anlamlı, 
önemi bilinmeyen varyant saptandı. Kiniğini açıklamaması nedeniyle tüm ekzom analizi 
yapıldı ve kombine oksidatif fosforilasyon eksikliği 37 ile ilişkili MICOS13 geninde 
c.29+2T>C homozigot yeni mutasyon her iki kardeşte de saptandı. 
Tartışma ve Sonuç 
 
Hemen her yaşta prezente olabilen mitokondriyal hastalıklar klinik, biyokimyasal ve genetik 
olarak oldukça heterojenlik göstermektedirler. Sunum ve seyirdeki bu geniş çeşitlilikleri 
nedeniyle tanı koymakta güçlükler yaşanmaktadır. Klinik farkındalık ve moleküler genetik 
incelemeler kesin tanı için değerlidir. 
 
Anahtar kelimeler: mitokondriyal hastalık; MICOS13 geni 
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GİRİŞ ve AMAÇ 
 
Mitokondriyal hastalıklar; nükleer veya mitokondriyal genomdaki genetik hatalara bağlı, 
farklı klinik bulgular ile farklı yaşlarda ortaya çıkabilir. En sık görülen bulgular ensefalopati, 
nöbet, inme benzeri atak, ataksi gibi nörolojik bulgular; miyopati; kardiyomiyopati; 
hepatopati; sensörinöral işitme kaybı; optik atrofi, pigmenter retinopati gibi göz bulgularıdır. 
Biz burada farklı sistem tutulumları ile prezante olup, klinik ekzom ve tüm ekzom dizileme 
ile nükleer genomdaki genetik hatalara bağlı mitokondriyal hastalık tanısı almış 6 olgu 
sunacağız. 
 
GEREÇ ve YÖNTEM 
 
Nükleer genomdaki genetik hatalara bağlı mitokondriyal hastalık tanısı almış 6 olgunun 
demografik özellikleri, başlangıç şikayet ve yaşları, tanı alma yaşları, biyokimyasal ve klinik 
fenotipleri, genotipleri incelenmiştir. 
 
BULGULAR 
 
6 hastanın, 4’ü erkek 2’si kızdı. Birisi dışında hepsinin anne baba arasında akraba evliliği 
vardı. Şikayetleri en erken 2 gün, en geç 12 yaşında ortaya çıkmıştı. Tanı alma süreleri en 
erken 3 ay, en geç 6 yıldı. 2’si tRNA sentetaz ekprese eden gende (PARS2, LARS1); 2’si 
mitokondriyal solunum zinciri kompleksinin subünitelerinin sentezini sağlayan gende 
(NDUFS6, NDUFV2); 1’ kompleksin bütünlüğünü sağlayan gende (SURF1); 1’i 
mitokondriyal DNA’nın devamlılığını sağlayan gendeki (DGUOK) mutasyona bağlı ortaya 
çıkmıştı. Başvuru şikayetleri gelişim geriliği, baş ağrısı/baş dönmesi, sağ bacakta güçsüzlük, 
transaminaz yüksekliği, uyandırılamamaydı. Sistem taramalarında tüm hastaların 
ekokardiyografik değerlendirmesi normaldi. 1 hastanın göz muayenesini henüz 
yapılamamışken, 1 hastanın rod kone distrofisi vardı, diğer hastaların göz muayenesi 
normaldi. 1 hastanın işitme muayenesi yapılamamıştı, diğerlerinin hastaların işitme 
muayenesi normaldi. Transaminaz yüksekliği olan ve karaciğer yetmezliği tablosu gelişen 
hasta dışında diğer hastaların karaciğerin sonografik değerlendirmesi normaldi. Sağ bacakta 
güçsüzlük ve baş ağrısı/baş dönmesi şikayeti ile gelen hastanın elektromiyografik incelemesi 
normaldi, diğer hastaların değerlendirilmesi yapılmamıştı. Biyokimyasal olarak 1 hastada 
alanin/laktat yüksekliği ve generalize aminoasidüri, 1 hastanın idrar organik asitlerinde 
dikarboksilik asit atılımı görülürken, diğerlerinde spesifik bir pattern izlenmedi. 
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TARTIŞMA ve SONUÇ 
 
Yeni nesil genetik dizileme yöntemleri ile daha çok hasta tanı almaktadır. Hastaların diğer 
sistem muayenelerinin yapılması ve uzun dönem takibi hastalıklar hakkındaki bilgimizi 
artıracaktır.  
 
ANAHTAR KELİMELER: Mitokondriyal hastalık, nükleer DNA, mitokondriyal DNA 
 
KEY WORDS: Mitochondrial diseases, nuclear DNA, mitochondrial DNA 

Olgu 
No 

Yakınma Tanı 
Yaşı 

Akraba 
Evliliği 

Genotip 
(homozigot 
patojenik varyant 
olan gen) 
 

Klinik Fenotip Biyokimyasal Fenotip 

1 Gelişim 
geriliği 

14 ay + PARS2 p.Leu416Val 
(NM_152268.4) 

Hipomiyelinizasyon, 
corpus callosum 
atrofisi, bilateral 
fontotemporal 
belirgin kortikal 
atrofi  
 

Spesifik pattern yok 

2 Transaminaz 
yüksekliği 

6.5 
yaş 

+ LARS1 p.Asp794Gly 
(NM_020117.11) 

Hepatosteatoz, 
fibrozis 
Hafif serebral, 
belirgin serebellar 
atrofi 
 

Düzelmiş transminaz 
yüksekliği 

3 Sağ bacakta 
güçsüzlük 

9 yaş + NDUFS6 
c.309+5G>A 
(NM_004553.5) 

Bilateral globus 
palliduslarda ve 
konus medullaris 
sağ yarısında T2 
hiperintensite 
 

Spesifik pattern yok 

4 Baş ağrısı, baş 
dönmesi, 
kusma 

14 
yaş 

+ NDUFV2 
p.Arg222Cys 
(NM_021074) 

Periventriküler 
beyaz cevherde T2 
hiperintens lezyon 
 

Spesifik pattern yok 

5 
 

Gelişim 
geriliği 

2 yaş + SURF1 
p.Leu163Argfs*16 
(NM_001280787) 

Beyin sapında 
bilateral simetrik 
diffüzyon 
kısıtlanması 
Rod kone distrofisi 
 

İO: dikarboksilik 
asidüri 

6 
 

Uyanamama, 
emmeme 

3 ay - DGUOK p.Lys51Arg 
(NM_080916.3) 

Ensefalopati,  
globus palliduslarda 
belirgin olmak üzere 

Alanin/laktat 
yüksekliği, generalize 
aminoasidüri 
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bilateral bazal 
ganglionlarda T1’de 
sinyal artışı ve 
kortikospinal 
traktlarda diffüzyon 
kısıtlanması, 
karaciğer yetmezliği 
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Giriş ve Amaç 
 
Fenilketonüri(PKU), fenilalanin hidroksilaz enzim eksikliğiyle oluşan kalıtsal metabolizma 
hastalığıdır.Hastalarda, kan fenilalanin düzeylerinin kontrolü için altın standart ‘düşük 
fenilalaninli’ beslenme tedavisidir.Kronik hastalıklarda pediatrik izlemden yetişkin izleme 
geçiş süreci hassastır.Çalışmamızda,erken tanılı PKU’lu erişkinlerin geçiş memnuniyeti ve 
tedavi yönetimini değerlendirmesi amaçlanmıştır. 
Gereç Yöntem:İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Beslenme 
ve Metabolizma Bilim Dalı Polikliniğine kayıtlı erken tanılı erişkin PKU hastalarında 
Haziran-Temmuz 2021 tarihinde online anketle geçiş memnuniyeti ve tedavi yönetimi 
sorgulandı. 
 
Bulgular 
 
Çalışmamıza dahil edilen 134 hastadan %50’si (n=67)kadındı.Yaş ortalaması 
23,25±2,95(dağılımı 18-31)’di. Hastaların %83’ü meslek sahibi veya lisans öğrencisiydi. 
Hastalar, “Metabolik kontrolünüzün sağlanması sizce önemli mi?” sorusuna %64,2 oranında 
çok önemli, %27,6 oranında önemli, %5,2 oranında ne önemli ne önemsiz, %1,5 oranında az 
önemli,%1,5 oranında önemli değil cevabı verilmişti.“Diyetinizle ne derece baş 
edebiliyorsunuz ?” sorusuna %27,6 oranında çok iyi,%31,3 oranında iyi,%27,6 oranında orta, 
%9 oranında kötü,%4,5 oranında çok kötü cevabı verilmişti.“Çocukluğa kıyasla yetişkinlikte 
diyet tedavisi ile baş etmeyi nasıl değerlendirirsiniz?”sorusuna %25,4 oranında çok kolay, 
%34,3 oranında nispeten kolay, %14,9 oranında farkı yok, %19,4 oranında daha zor, %6 
oranında çok zor cevabı verilmişti.“Geçiş sürecinde ve yetişkinlik sürecinizdeki merkezimizde 
uygulanan bakım memnuniyetinizi nasıl değerlendirirsiniz?” sorusuna %15,7 oranında çok 
memnunum, %41 oranında memnunum, %26,1 oranında fikrim yok, %11,2 oranında az 
memnunum, %6 oranında memnun değilim cevabı verilmişti. 
 
Tartışma ve Sonuç 
 
Bulgularımız literatürle karşılaştırıldığında;hastalarımız metabolik kontrolün öneminin daha 
farkında ve daha iyi bilgi sahibidir. Bu,eğitim düzeyi yüksek olan hastalarımıza ve ailelerine 
bu konuda verilen eğitimin başarısını göstermektedir.Hasta grubumuz diyet tedavisiyle güncel 
başa çıkmada literatüre göre daha fazla zorlanmaktadır. Bunun diyette önemli yeri olan düşük 
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proteinli ürünlerin üretiminin ve hastalara erişiminin literatürdeki ülkelerden daha zor 
olmasından dolayı olabileceği düşünülmektedir.Hastalarımız çocukluğa kıyasla yetişkinlikte 
diyet tedavisi ile başa çıkmayı daha yüksek oranda kolay bulmaktadır.Bunun çocukluk 
dönemlerine kıyasla erişkinlikleri döneminde  düşük proteinli ürünlerin erişiminin 
kolaylaşması ve sosyal hayattaki psikolojik yükün azalmış olmasından kaynaklı olabileceği 
düşünülmektedir.Yüksek oranda geçiş süreci ve yetişkin bakımı memnuniyeti bildirilmesine 
rağmen, bu oran literatüre göre daha düşük gözükmektedir.Bunun sebebinin geçiş süreci ve 
yetişkinlikte önerilen takip sayılarının düşmesi ve metabolizma uzmanlarının yenidoğan ve 
çocuk hastalara öncelik vermesinden dolayı daha büyük hastaların metabolizma uzmanıyla 
birebir görüşme imkanının azalmasından olabileceği düşünülmekte ve bu konuda 
iyileştirilmeler önerilmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: erişkin fenilketonüri; geçiş; tedavi yönetimi; geçiş memnuniyeti  
adult phenylketonuria; transition ; treatment management, transition satisfaction 
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Tablo 1: Hastaların sosyodemografik verileri 
 

 N % 

Cinsiyet Kadın 67 50,0 

Erkek 67 50,0 

Yaş 

 

Ort±SS 

Dağılım 

23,25±2,95   

18-33 

Eğitim durumu  İlkokul                                            

Ortaokul  

Lise 

Önlisans 

Lisans 

Lisans üstü 

    3                   2,2 

   11                  8,2 

   45                  33,6 

   30                   22,4 

   44                   32,8 

    1                    0,7 

 
Tablo 2: Tedavi Memnuniyet Sorularının Sonuçları 
 
 

 N % 
Fenilketonüride metabolik kontrolünüzün 

sağlanması sizce önemli mi ?  

Çok önemli  

Önemli  

Ne önemli ne önemsiz 

Az önemli 

86 

37 

7 

2 

64,2 

27,6 

5,2 

1,5 

Önemli değil  2          1,5 

Şu anda diyetinizle ne derece başa çıktığınızı 

düşünüyorsunuz?  

Çok iyi 

İyi 

Orta 

Kötü  

Çok kötü 

    37                  27,6 

    42                  31,3 

    37                  27,6 

    12                9 

    6                  4,5 

Çocukluğa kıyasla yetişkinlikte diyet tedavisi ile baş 

etmeyi nasıl değerlendirirsiniz?   

Çok kolay 

Nispeten kolay  

Farkı yok  

Daha zor 

Çok zor 

   34                25,4 

   46                34,3 

   20                14,9 

   26                19,4 

    8                  6 

Çocukluk sürecinizden ergeenlik sürecinize geçiş 

sürecinizde ve yetişkinlik sürecinizdeki merkezimizde 

uygulanan bakım memnuniyetinizi nasıl 

değerlendirirsiniz?  

Çok memnunum 

Memnunum 

Ne memnunum ne değilim 

Az memnunum  

Memnun değilim 

21  

  56 

  35 

  15 

  8               

 

    15,7 

     41 

     26,1 

     11,2 

      6 
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PS198 
İki Hastalık Nadir Hastalık Birlikteliği: POLG ve Niemann Pick A 

Esra Er1, Pelin Teke Kısa1, Sevim Çakar2, Gülin Eren2 
1.Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Çocuk Metabolizma ve Beslenme Kliniği, İzmir 
2.Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji, İzmir 

 
Giriş ve Amaç 
 
Doğuştan metabolik hastalıklar nadir de olsalar, özellikle akraba evliliğinin yapıldığı 
ülkelerde yüksek oranlarında görülmektedir. Bu çalışmada Niemann-Pick hastalığı Tip A 
(NP-A) ile birlikte POLG tanısı konan 8 aylık bir erkek çocuk olgusunu sunuyoruz. 
Olgu Sunumu: Beş aylık erkek çocuk sarılık ve nöromotor gerilik saptanması nedeniyle 
yatırıldı. Anne baba birinci derece kuzenlerdi.  Fizik muayenede ciltte ve gözlerde sararma, 
hepatomegali saptandı. Karaciğer fonksiyon testleri, γ-glutamil transferaz ve konjuge 
bilirubin değerlerinde artış vardı. AFP düzeyi yaşa göre normal aralığın üzerindeydi. 
Koagulasyon parametrelerinde bozukluk mevcuttu. Arter kan gazı analizinde ve serum laktat 
düzeyleri yüksek olarak seyretmekteydi. Karın ultrasonografisinde hepatomegali ve 
hepatosteatoz görüldü. 
 
Hastadan hepatomegali, kolestaz, hipotonisite ve lipit profilinde HDL düşüklüğü nedeniyle 
lizozomal depo hastalıkları ön tanısına yönelik olarak gönderilen enzim analizlerinde 
sfingomyelinaz enzim düzey düşüklüğü saptandı. Tanıyı doğrulamak amcıyla gönderilen 
SMPD1 gen analizinde p.S388F (c.1163C>T) ve p.E517V (c.1550A>T) birleşik heterozigot 
değişim saptandı. Tanı konmasına rağmen hastanın laktat yüksekliği açıklanamaması 
nedeniyle hasta yeniden değerlendirildi. AFP ve laktat yüksekliği, koagulasyon bozukluğunun 
sebat etmesi ve metabolik testlerin sonuçları ile mitokondrial hepatopati şüphesiyle hastadan 
ileri genetik analiz planlandı. Hastadan gönderilen WES analizinde POLG geninde daha önce 
bildirilen p.K755E (c.2263A>G) homozigot mutasyonu tespit edildi. Çocuğun ebeveynlerinin 
ikisinin de her iki mutasyonu da taşıdığı gösterildi. Hastaya mitokondrial kokteyl başlanmış 
olup izlemde koagulasyon parametrelerinde ve karaciğer fonksiyon testlerinde gerileme 
gözlendi. Hastanın destek tedavileri devam etmekte olup izlemine devam edilmektedir. 
Tartışma ve Sonuç: Doğuştan metabolik hastalıklar, çoğu otozomal resesif bir şekilde 
kalıtılan geniş bir genetik hastalık yelpazesini içerir. Bir hastada aynı anda meydana gelen iki 
farklı IEM insidansı literatürde nadiren bildirilmiştir. Bir hastadaki klinik tablo, nadir görülen 
bir metabolik hastalığın varlığı ile açıklanamadığında, diğer IEM'lerin varlığının daha fazla 
araştırılması ve akrabalık bağı olan bireylerde daha fazla dikkat gösterilmesi esastır.  
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PS202 
Metilmalonik Asidemi Hastalarında Diyet Protein İçeriğinin Plazma Amino Asitleri ve İştah 

Üzerine Etkisi 
Neslihan Doğulu1, Engin Köse1, Furkan Yolcu1, Özlem Ceylan Doğan2 ve Fatma Tuba 
Eminoğlu1 

1.Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Metabolizma Bilim Dalı 
2.Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Bilim Dalı 

 
Giriş ve Amaç 
 
Metilmalonik asidemi (MMA) tedavisinde kullanılan tıbbi formülalar yüksek miktarlarda 
lösin içerirken; valin, izolösin, metiyonin ve treonin amino asitlerini içermemektedir.  Bu 
hastalarda yüksek miktarda tıbbi formülaların kullanılması, diğer dallı zincirli amino asitlere 
kıyasla kronik ve dengesiz lösin alımı ile sonuçlanmaktadır.  
 
Bu çalışmada farklı diyet protein içeriklerinin MMA hastalarının kan amino asit düzeylerine 
ve hastaların iştahları üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
 
Gereç ve Yöntem 
 
Çalışmaya MMA tanılı 12 hasta dahil edildi. Hastalar çalışma öncesi en az 2 ay süresince 
yüksek protein içerikli (%50 doğal; %50 tıbbi formüla) diyet (1.basamak) ile izlendi. 
Ardından en az 2 ay boyunca düşük protein içerikli (%50 doğal; %50tıbbi formüla) diyet 
tedavisi (2.basamak) ile izlem sonrası diyet içeriği %80 doğal, %20 tıbbi formüla olacak 
şekilde (3.basamak) revize edildi. Her diyet değişikliği sonrasında hastalardan kan amino 
asitleri, albümin ve prealbümin için uygun örnekler ayrıldı. Hasta ebeveynlerinden her diyet 
değişikliği öncesi hastaların diyeti tüketme isteklerine ve iştahlarına 1-10 arasında bir puan 
vermesi istenildi. 
 
Bulgular 
 
Çalışmaya dahil edilen hastaların %66,6’sı kız, %33,3’ü erkekti. Ortalama yaş 6 ± 3,5 (1,5-
13,5) yıldı.  
 
Birinci basamak [238.5±76.3 mmol/L (73.7-319.8)] diyet tedavisinde bakılan plazma lösin 
değerinin, 2. basamak [72.9±34.2 mmol/L (35.2-146.9)] ve 3. basamak [53.4±25.6 mmol/L 
(22.2-88.4)] diyet tedavilerinde bakılan plazma lösin düzeylerinden yüksek olduğu görüldü 
(p=0.012).  
 
Hastaların plazma izolösin düzeyleri incelendiğinde, 1. basamak [30.4±21.2 mmol/L (12.2-
66.8)], 2. basamak [19.5±12.8 mmol/L (7.45-54.6)] ve 3. basamak [31.0±12.1 mmol/L (13.9-
52.2)] diyet tedavileri altında plazma izolösin düzeyleri arasında bir fark saptanmadı 
(p=0.156). 
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Hastaların 1.basamak [79.8±38.9 mmol/L (35.7-161.5)], 2. basamak [61.1±44.8 mmol/L 
(34.2-134.9)] ve 3. basamak [70.0±34.2 mmol/L (28.4-122.2)] diyet tedavilerinde bakılan 
plazma valin düzeyleri arasında istatistiksel fark saptanmadı (p=0.368).   
 
Her üç diyet tedavisi altında bakılan albümin ve prealbümin düzeyleri arasında anlamlı fark 
saptanmadı(p=0.156; p=0.062). 
İştah değerlendirilmesinde, düşük protein içerikli 3. basamak diyet tedavisinin [8.9±1.1 (7-
10)], yüksek protein içeriği olan 1. basamak diyet tedavisine [6.1± 1.2 (4-8)] göre daha 
yüksek puan aldığı görüldü (p=0.002). 
 
Tartışma ve Sonuç 
 
Bu çalışma, MMA hastalarında diyet içeriğinin amino asit düzeyleri ve iştah üzerine etkisini 
gösteren ilk çalışmadır. Yüksek protein içerikli diyetin plazma lösin değerini yükselttiği ve 
diyete uyumu zorlaştırdığı saptanmıştır. Diyet protein içerinin azaltılmasının serum izolösin, 
albümin ve prealbümin düzeyi üzerine etkisi olmadığı görülmüştür.  
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Anahtar kelimeler: Metilmalonik asidemi; lösin; kan amino asitleri; diyet; iştah. 
 
 
Keywords: Methylmalonic acidemia; leucine; blood amino acids; diet; appetite. 
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PS203 
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Kalıtsal Metabolik Hastalıklar: Dikkat Edilmesi 
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2.Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı 

 
Giriş ve Amaç 
 
Spesifik hastalık bulgularının yokluğunda, kusma, letarji ve koma gibi bulgular neonatal 
sepsis veya asfiksi ile karıştırılabileceğinden, özellikle yenidoğan döneminde kalıtsal 
metabolik hastalıkların (KMH) teşhisi zordur. Bu çalışmada, yenidoğan yoğun bakım 
ünitesinde (YYBÜ) KMH tanısı konan hastalarda semptom ve laboratuvar bulgularının 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  
 
Gereç ve Yöntem 
 
2012-2020 yılları arasında hastanemiz YYBÜ’de takip edilen toplam 6150 yenidoğan tarandı 
ve bunlardan 195'i klinik, laboratuvar veya radyolojik bulgularına göre metabolik hastalık 
şüphesiyle metabolizma hastalıkları bölümüne konsülte edilmiş olduğu saptandı.  
 
Bulgular 
 
Hastalarda KMH prevalansı 1:94,6 idi. Çocuk metabolizma bölümüne konsülte edilen 
hastalardan, KMH tanısı konan 65 hasta Grup I ve KMH tanısı almayan 130 hasta Grup II 
olmak üzere iki gruba ayrıldı. En yaygın KMH'ler organik asidemiler (%29,23) ve üre 
döngüsü bozuklukları (%26,15) idi. Akraba evliliği (%75,3'e karşı %37,6, p<0.001), KMH 
tanısı konan kardeş (%27,6'ya karşı %3,8, p<0.001) ve kardeş ölümü (%56,9'a karşı %14,6, 
p<0.001) oranları) Grup I'de Grup II'ye göre daha yüksekti. Grup I'de en sık laboratuvar 
bulgusu hiperamonyemi olarak saptandı (%61,5'e karşı %18,4, p<0.001). Anemi (%60,0'a 
karşı %43,0 p=0.033), metabolik asidoz (%53,8'e karşı 36,9%, p=0,028) ve respiratuvar 
alkaloz (%16,9'a karşı %1,5, p<0.001) Grup I'de daha yüksek saptanan bulgulardı.  
Risk faktörlerinin lojistik regresyon analizinde kardeş ölüm öyküsü (OR:7,93, %95 GA: 
2.05–30.60, p=0.003), hiperamonyemi (OR:4,15, %95 GA:1,11–15,58, p=0.035) ve 
siyanozun olmaması (OR:0,18, 95% GA: 0,04- 0,78, p=0.022) değişkenlerinin KMH tanısı 
için en anlamlı parametreler olduğu belirlendi. 
 
Tartışma ve Sonuç 
 
Bu retrospektif çalışmada, klinik bulguların ve temel laboratuvar testlerin KMH’lerde tanı 
sürecinde güçlü göstergeler olabileceği gösterilmiştir. Hiperamonyemi ve kardeş ölümü 
öyküsünün KMH ile pozitif yönde ilişkisinin olduğu, siyanoz bulgusunun ise KMH ile ilişkili 
olmadığı saptanmıştır. Bu bulgular, özellikle genişletilmiş yenidoğan taramasının mümkün 
olmadığı ülkelerde neonatologlar açısından tanıda yol göstermesi açısından önemlidir. 
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PS207 
Kalıtımsal Metabolik Hastalıklarda Gebelik: Çukurova Üniversitesi Deneyimi 

Esra Kara1, Burcu Köşeci1, İrem Kaplan1, Mete Sucu1, Fatma Derya Bulut1, Deniz Kor1, 
Sebile Kılavuz2, Berna Şeker Yılmaz3, Tuğçe Kartal1, Özlem  Hergüner1, Selim Büyükkurt1, 
Halise Neslihan Önenli Mungan1 

1.Çukurova Üniversitesi 
2.İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 
3.University College London 

 
Giriş-Amaç 
 
Tanı/tedavideki gelişmeler kalıtımsal metabolik hastalık(KMH) tanılı hastaların sekelsiz 
olarak fertil yaşlara ulaşmasına olanak tanıdığı için gebelik takibi önem kazanmıştır.Ancak, 
metabolik dekompanzasyonla seyreden, özel diyetlerin kullanılmasını gerektiren ve enzim 
replasman tedavisi(ERT) kullanılan KMH’larda gebelik sürecinin yönetimi konusundaki 
veriler kısıtlıdır. Bu çalışmada, KMH’larda gebelik/doğum/laktasyonla ilgili deneyimimizi 
paylaşmayı amaçladık. 
 
Gereç-Yöntem 
 
Çukurova Üniversitesi Çocuk Metabolizma Bilim Dalı’nda KMH nedeniyle takipli 
gebe/doğum yapmış 20 hastanın verileri incelendi. 
 
Bulgular 
 
Yirmi olgunun sekizi Gaucher, üçü akut intermittan porfiri(AIP), üçü klasik 
fenilketonüri(FKÜ), ikisi Fabry, biri glikojen depo hastalığı tip-3(GDH-3), biri propiyonik 
asidemi, biri juvenil-pompe ve biri 3-metilkrotonil-KoAkarboksilaz eksikliği tanılarıyla 
takipliydi. Gaucher tanılı olguların beşi gebelik sonrasında tanı almıştı. İki hasta sadece 
ikinci,bir hasta ise iki gebeliğinde standart doz ERT alırken herhangi bir komplikasyon 
gözlenmedi.AIP tanılı iki olgunun gebelik süresince atağı olmazken; ilk gebeliği abortusla 
sonuçlanan ve halen 18-haftalık gebe olan porfiri hastasının atak sıklığı ciddi artış 
gösterdi.FKÜ tanısıyla takipli iki olguya gebelik sürecinde diyet tedavilerine devam edilerek, 
haftalık fenilalanin düzey takipleri yapıldı. Bir hasta şu anda 33-haftalık gebe olup, kan 
fenilalanin düzeyleri ideal aralıkta seyretmekteydi. Diyete uyumsuz/takipleri düzensiz klasik 
fenilketonürili hastamızın, 8-haftalık gebeliği risklerin anlatılması sonrası tıbbi terminasyonla 
neticelendi. Fabry tanısıyla takipli bir olgu gebeliklerinde tanı almamıştı. Üç gebelik, doğum 
ve laktasyon süreçleri komplikasyonsuz geçmişti. Diğer Fabry hastası tedavisiz olarak 
izlenirken sorunsuz 2 doğum yapmıştı.GDH-3 tanılı olgunun karaciğer enzimleri, kreatin 
kinaz ve HbA1c düzeylerinde gebelik sürecinde bozulma gözlenmedi. Propiyonik asidemili 
olguda gebelik sürecinde protein kısıtlı diyet, karnitin, biyotin, tirozin ve vitamin destekleri 
sürdürüldü. Sık aralıklarla izlenen hastanın gebelik/doğum/postpartum dönemlerinde 
metabolik dekompanzasyonu olmadı. Juvenil-pompe tanılı hastamız 34-haftalık gebe olup, 30 
Ü/kg/2 hafta dozunda alglukosidaz-alfa tedavisini sürdürürken solunum problemi veya kas 
kuvvetinde azalma olmadı. Bir hasta yenidoğan taramasında saptanan karnitin düşüklüğü 
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nedeniyle yönlendirilen bebeği dolayısıyla postpartum dönemde 3-MCC eksikliği tanısı aldı. 
Gebelik öncesi tanı almış hastaların doğum süreçlerine aktif olarak katılım sağlandı.  
 
 
 
 
Tartışma-Sonuç 
 
KMH tanısıyla izlenen veya ilk kez gebelik süreci ya da sonrasında tanı alan hastaların erişkin 
branşların yetersiz deneyimleri nedeniyle çocuk metabolizma polikliniklerinde takipleri 
zorunlu hale gelmiştir.Farklı hastalıkların hem hastalığa hem de kişiye özel planlanan 
parametrelerle, planlı gebelikse kontrasepsiyon öncesinden başlanıp lohusalık boyunca 
sürdürülecek şekilde bebekleriyle beraber sık aralıklarla takipleri çok değerlidir.  
 
Anahtar kelimeler: Kalıtımsal metabolik hastalık, gebelik, enzim replasman tedavisi, 
metabolik dekompanzasyon. 
 
 
Keywords:Inherited metabolic disease, pregnancy, enzyme replacement therapy, metabolic 
decompansation. 
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PS209 
Mukopolisakkaridoz Hastalarında Korneal Biyomekanik Özelliklerin Değerlendirilmesi 

Fatma Derya Bulut1, İnan Harbiyeli1, Elif Erdem1, Deniz Kor1, Esra Kara1, İrem Kaplan1, 
Ezgi Burgaç1, Burcu Köşeci1, İlgin Kaya1, Meltem Yağmur1, Neslihan Önenli Mungan1 

1.Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi 
 
Giriş-Amaç 
 
Mukopolisakkaridozlar (MPS), farklı doku ve organlarda glikozaminoglikan birikimiyle 
giden bir grup lizozomal depo hastalığıdır. Çoklu sistem tutulumu görülen MPS hastalarında 
göz tutulumuna bağlı korneal bulanıklık, kırma kusurları, glokom ve retinopati görülür. Bu 
çalışmada, MPS hastalarında korneal biyomekanik özelliklerin değerlendirilmesi ve farklı 
yöntemlerle ölçülen göz içi basınç (GİB) değerlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.  
 
Gereç-Yöntem 
 
Çalışmaya MPS olguları ve sağlıklı gönüllüler kontrol grubu olarak dahil edildi. MPS 
olgularında korneal bulanıklık derecelendirildi. Tüm olgularda GİB, non-kontakt tonometre 
(NKT), goldman aplanasyon tonometresi (GAT), ve Corvis ST® (CST) ile ölçüldü. Korneal 
biyomekanik özellikler Corvis ST® ile incelendi.  
 
Bulgular 
 
Yaş ortalaması MPS olgularında (10 olgunun [6 K, 4 E] 10 gözü) 13,2±5,3 iken, kontrol 
grubunda (10 olgunun [6 K, 4 E] 10 gözü) 12,5±4,7 idi. Gruplar arasında yaş, cinsiyet ve GİB 
değerleri açısından anlamlı fark görülmedi (p>0,05).  7 olgu MPS tip IVA, 2 olgu tip I, 1 olgu 
ise tip II tanısı ile takip edilmekte idi. MPS grubunda 3 olguda kornea saydam iken, 6 olguda 
hafif, 1 olguda ise orta derecede korneal bulanıklık mevcuttu. Sağlıklı olgularda tiü GİB 
ölçüm yöntemleri arasında korelasyon saptanırken (p<0,05) MPS olgularında sadece NKT ile 
GAT arasında zayıf bir korelasyon olduğu görüldü (p=0,308, korelasyon katsayısı=0,359). 
Biyomekanik değerlendirmede MPS grubunda kontrol grubuna göre ortalama sertlik 
parametresi aplanasyon -1 (SP-A1) (sırasıyla, 94,3±18,9;109,2±15,0; p=0,024) bulundu. 
 
Tartışma-Sonuç 
 
Korneal patolojilerde biyomekanik özelliklerdeki değişimler, göz içi basınç ölçümlerini 
etkilemesi nedeniyle önemlidir. MPS olgularında SP-A1, SSI ve DA değerlerinde kontrol 
grubuna göre saptanan farklılıklar, bu olgularda korneanın biyomekanik olarak daha zayıf 
olduğunu göstermektedir. MPS olgularında farklı yöntemlerle ölçülen GİB değerleri arasında 
güçlü bir korelasyon bulunmaması bu olguların glokom yönünden takibini güçleştirebilir. Bu 
nedenle, MPS hastalarında GİB ölçümünün hangi yöntemle daha doğru sonuç vereceğine 
karar vermek için farklı yöntemlerle yapılan karşılaştırmalı değerler gereklidir. 
 
 
Anahtar kelimeler: Glokom, göz içi basıncı, korneal biyomekanik özellikler, 
mukopolisakkaridoz 
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Key words: Glaucoma, intraocular pressure, corneal biomechanical properties, 
mucopolysaccharidosis 
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PS210 
Anne Sütü Ve Düşük Proteinli Mama İle Beslenen Fenilketonürili Çocuklarda 2 Farklı Diyet 
Uygulamasının Büyüme, Kan Fenilalanin Düzeyi, Ek Gıdaya Geçiş Ve Uyku Profili Üzerine 

Etkilerinin Karşılaştırılması 
Ezgi Burgaç1, İrem Kaplan1, Burcu Köşeci1, Esra Kara1, Ebru Çiçek1, Nazli Totik Doğan1, 
Fatma Derya Bulut1, Deniz Kor1, Adnan  Barutçu1, Neslihan Mungan1  
1.Çukurova Üniversitesi 

 
Giriş-Amaç 
 
Fenilketonüri, PAH genindeki mutasyonlara bağlı, fenilalanin hidroksilaz enziminin 
eksikliğinden kaynaklanan OR geçişli bir metabolik hastalıktır.  Tedavi edilmeyen olgularda 
yüksek fenilalanin özellikle beyin dokusunda birikerek nörotoksik etkilere neden olur. Temel 
tedavi, fenilalanin kısıtlı diyettir. Diyet tedavisi süt çocukluğu döneminde iki farklı beslenme 
modeli ile uygulanmaktadır. Bunlar anne sütü ile fenilalaninsiz formül mamanın aynı öğünde 
verildiği ya da sıra ile ardışık öğünlerde verildiği beslenme modelleridir. Çalışmamız bu iki 
beslenme yönteminin kan fenilalanin düzeylerine, uyku düzenine, ek gıdaya geçişe ve 
büyümeye etkisini karşılaştırmak amacıyla yapıldı. 
 
Gereç-Yöntem 
 
Çukurova Üniversitesi Çocuk Metabolizma Bilim Dalında Mayıs 2021 tarihinden başlayarak 
klasik fenilketonüri tanısı alan hastalar çalışmaya alındı. Bir gruba anne sütü ve mama 
proteini aynı öğünde verilirken, diğer gruba dönüşümlü olarak farklı öğünlerde anne sütü ve 
mama proteini verildi. İki gruba da aynı aralıklarla, kan fenilalanin düzeyi, hemogram, demir, 
B12 ve çinko düzey tayinleri yapıldı. Her 3 ayda bir uyku anketi ve ek gıda sonrasında ek 
gıda anketi uygulandı. 
 
Bulgular 
 
Klasik fenilketonüri tanılı 11 hasta çalışmaya dahil edildi. 5 hasta anne sütü ve mama 
proteinini aynı öğünde, 6 hasta dönüşümlü olarak farklı öğünlerde aldı. İki grup arasında, 
haftalık kan fenilalanin düzeyleri, 4-6. ayda bir bakılan B12, demir ve çinko düzeyleri ve boy-
kilo SDS açısından istatistiksel bir fark yoktu. Üç ve altı aylık iken yapılan uyku anketlerinde 
ve ek gıdaya geçiş sonrası yapılan ek gıda anketlerinden elde edilen cevaplar arasında da 
benzer şeklide anlamlı bir fark olmadığı görüldü.  
 
Tartışma-Sonuç 
 
Klasik fenilketonüride süt çocukluğu döneminde yaygın kullanılan beslenme modeli emzirme 
öncesi fenilalanin içermeyen mama kullanımıdır. Bu şekilde bebeğin iştahının azalacağı, daha 
az emme ile daha az fenilalanin tüketeceği düşünülmektedir. Bu beslenme yöntemine 
alternatif olarak anne sütü ve fenilalanin içermeyen mamanın ardışık olarak verildiği yöntem 
de kullanılmaktadır. Bu yöntemde kan fenilalanin düzeyine göre emzirme sayısı 
ayarlanmaktadır. Hastalarımızda bu iki farklı beslenme yöntemini de uygulayarak, iki grup 
arasında kan fenilalanin düzeyleri, büyüme parametreleri arasında fark bulunmadığını, ayrıca, 
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ek gıdaya geçişte ve uyku düzeninde de fark olmadığını gördük. Bu ön değerlendirme 
sonrasında, her iki grup arasında anlamlı fark olmaması nedeniyle beslenme şeklinin hasta 
uyumuna ve anne tercihine göre seçilmesi gerektiğini düşündük. Çalışmamız eski hastalar ve 
yeni hasta alımı ile devam etmektedir. 
 
Anahtar kelimler: Klasik fenilketonüri, protein kısıtlı diyet, anne sütü 
 
Key word: Classical phenylketonuria, protein restricted diet, breast-feeding 
 
Kaynaklar 
 
1- Van Wegberg, A., MacDonald, A., Ahring, K., Bélanger-Quintana, A., Blau, N., Bosch, A. 
M., Burlina, A., Campistol, J., Feillet, F., Giżewska, M., Huijbregts, S. C., Kearney, S., 
Leuzzi, V., Maillot, F., Muntau, A. C., van Rijn, M., Trefz, F., Walter, J. H., & van Spronsen, 
F. J. (2017). The complete European guidelines on phenylketonuria: diagnosis and 
treatment. Orphanet journal of rare diseases, 12(1), 162. https://doi.org/10.1186/s13023-017-
0685-2  
 
2- MacDonald, A., van Wegberg, A., Ahring, K., Beblo, S., Bélanger-Quintana, A., Burlina, 
A., Campistol, J., Coşkun, T., Feillet, F., Giżewska, M., Huijbregts, S. C., Leuzzi, V., Maillot, 
F., Muntau, A. C., Rocha, J. C., Romani, C., Trefz, F., & van Spronsen, F. J. (2020). PKU 
dietary handbook to accompany PKU guidelines. Orphanet journal of rare diseases, 15(1), 
171. https://doi.org/10.1186/s13023-020-01391-y  
 
3-Pinto, A., Adams, S., Ahring, K., Allen, H., Almeida, M. F., Garcia-Arenas, D., Arslan, N., 
Assoun, M., Atik Altınok, Y., Barrio-Carreras, D., Belanger Quintana, A., Bernabei, S. M., 
Bontemps, C., Boyle, F., Bruni, G., Bueno-Delgado, M., Caine, G., Carvalho, R., Chrobot, 
A., Chyż, K., … MacDonald, A. (2018). Early feeding practices in infants with 
phenylketonuria across Europe. Molecular genetics and metabolism reports, 16, 82–89. 
https://doi.org/10.1016/j.ymgmr.2018.07.008  
 
4- Van Rijn, M., Bekhof, J., Dijkstra, T., Smit, P. G., Moddermam, P., & van Spronsen, F. J. 
(2003). A different approach to breast-feeding of the infant with phenylketonuria. European 
journal of pediatrics, 162(5), 323–326. https://doi.org/10.1007/s00431-003-1182-2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2022 Tüm hakları saklıdır.  

 

https://doi.org/10.1186/s13023-017-0685-2
https://doi.org/10.1186/s13023-017-0685-2
https://doi.org/10.1186/s13023-020-01391-y
https://doi.org/10.1016/j.ymgmr.2018.07.008


 
 

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi / 28 Mayıs - 01 Haziran 2022 
487 

 

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi / 28 Mayıs - 01 Haziran 2022 
487 

 
 
 

 
PS212 

İzlemde Gözlenen Komplikasyonlarla Herediter Tirozinemi Tip 1 Olgularımız 
İrem Kaplan1, Ezgi Burgaç1, Burcu Köşeci1, Esra Kara1, Fatma Derya Bulut1, Bahriye Atmış1, 
Ali İşlek1, Deniz Kor1, Gökhan Tümgör1, Neslihan Mungan1  
1.Çukurova Üniversitesi 

 
Giriş 
 
Herediter tirozinemi tip-1(HT1), tirozin katabolizmasındaki fumarilasetoasetat hidrolaz 
enzimindeki eksiklik sonucu, tirozin metabolitlerinin karaciğer, böbrek, sinir sistemini 
etkilemesiyle klinik tablonun oluştuğu, OR geçişli bir kalıtımsal metabolik hastalıktır. FAH 
genindeki patojenik varyantlar hastalıktan sorumludur. Klinik tablo ilk 6 ayda akut, 6-12 ay 
arasında subakut, 1 yaş sonrası kronik form olarak karşımıza çıkabilir.  İnfantil dönemde 
kusma, diyare, kanama diyatezi, hepatomegali, kolestaz, asit, hipoglisemi, renal tübüler 
asidoz ve hipofosfatemik rikets klinikte gözlenen bulgulardır. Karaciğer hastalığı akut/kronik 
karaciğer yetmezliği yanında mikro/makro nodüler siroz, hepatoselüler karsinom (HCC) 
olarak da gözlenebilir. Daha nadir olarak nörojenik kriz, hipertansiyon, nefromegali, 
glomerüloskleroz, nefrokalsinoz, kronik böbrek yetmezliği, hipertrofik kardiyomiyopati, 
pankreas adacık hücre hiperplazisi,  hiperinsülinizm ve diyabet diğer olası 
komplikasyonlardır. 
 
Gereç-Yöntem 
 
Çukurova Üniversitesi Çocuk Metabolizma Bilim Dalı’nda HT1 tanısıyla izlenen 31 hastanın 
verileri incelendi. 
 
Bulgular 
 
Olgularımızın tanı yaş ortalaması 13±13,5 ay olup çoğunluğu (28 olgu, %90) 2 yaşın altında 
tanı almıştı. On dördü (%45) akut/kronik karaciğer hastalığı, altısı (%19,3) kardeş öyküsü, 
üçü büyüme geriliği (%9,6), biri koagülopati (%3,2), bir diğeri hipoglisemi (%3,2) nedeniyle 
başvuruları sonrası, altı hasta (%19,3) diğer nedenlerle dış merkeze başvurularında tanı 
almışlardı. On ikisi (%38,7) tanı yaşlarına göre infantil dönemde akut karaciğer hastalığıyla 
hastaneye başvurmuştu, izlem süresinde on beş hastada (%48,4) hepatomegali, dokuz hastada 
(%29) karaciğerde nodül, beş hastada(%16,1) karaciğer yetmezliği, beş hastada (%16,1) HCC 
gözlendi. Yedi olguda (%22,6) renal tübüler disfonksiyon sonucu osteopeni/rikets gelişmişt. 
Birinde kırık izlendi. İki olguda (%6,4) polinöropati gözlendi. Bir olguda diyabet gelişti. Bir 
olgu da ise nörojenik krizi taklit eden pankreatit oldu. 4 olgu takipte kaybedildi. Karaciğer 
transplantasyonu yapılan beş olgunun dördü HCC nedenliydi. Genetik analizi yapılan 27 
hastada FAH geninde IVS6-1G>T mutasyonu en sık görülen patojenik varyanttı.  
 
Tartışma-Sonuç 
 
Olgularımızın tanı anındaki farklı başvuru nedenleri klinik bulgulardaki heterojeniteye dikkat 
çekmekteydi. Tanı yaş ortalamasının infantil dönemi işaret etmesi, literatürle uyumluydu. 
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Takipte olguların altısında hipoglisemi, beşinde rikets, üçünde osteopeni, ikisinde 
nefrokalsinozis, birinde hidronefroz gözlenmiş olup ilginç olarak nörojenik kriz klinik tablosu 
gelişen iki hastanın birinde ekzokrin pankreas tutulumuna ait akut pankreatit, başka bir olguda 
ise endokrin pankreas tutulumuna ait diyabetes mellitus gelişti. Bu durum HT1’de karaciğer 
hastalığının yanında pankreas, böbrek ve kemik gibi diğer organ etkilenimleriyle 
multisistemik değerlendirmenin önemini vurguladı.  
 
Anahtar kelimeler: Herediter tirozinemi tip 1, karaciğer hastalığ, nörojenik kriz 
hepatoselüler karsinom. 
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PS213 
Nadir Bir Genetik Hastalık Olgusu: Tay-Sachs 

Ali Kansu Tehçi1 Mustafa Sabri Sezgin1 Sümeyra Zeynep Özbey2   Çiğdem Seher Kasapkara2 

Mehmet Gündüz2 

1.Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı 
2.Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı 

 
Özet  
 
Tay-Sachs hastalığı Heksozaminidaz A enzim eksikliği sonucu gelişen, GM2 gangliozidlerin 
beyin dokusundaki anormal birikimi ile sonuçlanan bir sfingolipid metabolizma 
bozukluğudur. Biriken lipid yıkım ürünlerinin beyaz cevher dejenerasyonu ve nöronal hücre 
kaybına yol açması sonucunda oluşan serebral atrofi hastalığın klinik bulgularından 
sorumludur.  
 
Olgumuz, 2 kardeşi (14 ay, 3,5 yaş) Tay Sachs hastalığı nedeniyle eksitus olmasından dolayı 
tetkik edilen; aktif ek şikayeti ya da klinik bulgusu olmayan 4 aylık bir kız hasta. 38+5 
haftalık 3120 gr olarak komplikasyonsuz gebelik sonrasında mükerrer C/S ile doğum öyküsü 
mevcut.  Hastanın fizik muayenesinde ek patolojik bulguya rastlanmadı. Hastanın eksitus olan 
kardeşlerinde saptanan HEXA gen (NM_00520) c.1096-1107del12bp (p.366-369delYGKG) 
(homozigot) (IG) ilgili geni ile ilgili doğrulama analizi istendi. Genetik tetkik sonuçları takip 
ediliyor. Hastanın yine ilgili hastalık karakteristik özelliklerinden olan cherry red spot 
açısından yapılan göz muayenesinde patolojik bulguya rastlanmadı. Lipid yıkım ürünlerinin 
intranöral birikimi neticesinde oluşan hasarla giden Tay Sachs hastalığı otozomal resesif geçiş 
göstermektedir. Bu nadir hastalığın normal toplumlarda görülme oranı yaklaşık 350.000 de 
bir iken Türkiye gibi %21 gibi oldukça yüksek oranlarda akraba evliliği görülen ülkelerde 
sıklık görece artmaktadır. Bizim hastamızda da anne baba arası 3. derece akrabalık mevcut 
idi. Söz konusu olgumuzun 2 kardeşinde de ilgili mutasyon saptanmış ve bu sebeple de 
hastamız şikayeti ya da ek klinik bulgu olmasa da genetik olarak taranması yapılmış genetik 
sonucu beklenmektedir. Günümüzde taşıyıcı tarama programları ile prenatal tanı olanakları 
sayesinde risk taşıyan ebeveynlerin tetkik edilerek hasta bireylerin doğması önlenmiş 
olmaktadır.  
 
Hex A enzim eksikliği sonucu gelişen hastalığın infantil tipinde hayatın 3-5. aylarında 
konvülziyon, mental ya da motor gerilik, göz dibinde kiraz kırmızısı leke,  körlük gibi 
bulgularla hasta genellikle tanı alıp sonrasında 3-5 yaşlarında ölümle neticelenmektedir. 
Bizim hastamızın mental ya da motor gelişimi yaşı ile uyumlu olmakla birlikte yapılan göz 
muayenelerinde herhangi bir makulada patolojiye rastlanmamıştır. Ancak oluşabilecek 
hasarın takibi açısından hastamızın 3 ay aralıklarla göz dibi takibi planlandı. 
 
Biz bu olgu sunumumuzda otozomal resesif kalıtım gösteren hastalık gruplarında aile 
hikayesi varlığında prenatal tanısı mümkün olan hastalıkların taranması gerekliliğini, aileye 
gerekli genetik danışmanlığın verilmesi ile morbidite ve hatta mortalitenin 
iyileştirilebilmesinin bazı durumlarda mümkün olabileceğini vurgulamayı amaçladık.  
 
Anahtar kelimeler: Tay sachs, lizozomal depo hastalığı, Heksozaminidaz A 



 
 

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi / 28 Mayıs - 01 Haziran 2022 
490 

 

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi / 28 Mayıs - 01 Haziran 2022 
490 

 
 
 

 

PS215 
İki Olgu İle Ngly1 İlişkili  Konjenital Deglikolizasyon Defekti 
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1.Marmara Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı 
2.Marmara Üniversitesi, Çocuk Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı 
3.Marmara Üniversitesi, Çocuk Nöroloji Hastalıkları Bilim Dalı 
4.İstanbul Medipol Üniversitesi, Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi 

 
GİRİŞ     
                                                                                                                                               
NGLY1 gen defekti tanımlanan ilk konjenital deglikolizasyon defektidir. Sitoplazmadan N-
bağlı glikoproteinlerin denatüre formunu spesifik olarak deglikolise eder ve bunların 
proteozom aracılı bozulmasına yardımcı olur. Hastaların çoğunda  nöromotor gelişim geriliği; 
koreiform, distoni, dismetri gibi hiperkinetik hareket bozuklukları; azalmış gözyaşı salgısı; 
karaciğer enzim testlerinde yükselme görülürken, yaklaşık yarısında nöbet şikayeti de 
görülebilir. Obstrüktif ve/veya santral uyku apnesi, yutma disfonksiyonu, işitsel nöropati, 
kabızlık, skolyoz ve periferik nöropati görülebilen diğer klinik bulgulardır. Biz burada  
NGLY1-CDDG tanısı almış iki kardeş olgu sunacağız. 
 
OLGU SUNUMU 
 
Dokuz yaşında, daha öncesinde bilinen gelişim geriliği olan fakat uzun süredir takibimize 
gelmemiş olan hasta  yürüken düşme ve uykuda sıçrama şikayetlerinin gelişmesi üzerine  
tekrar polikliniğimize başvurdu. Fizik muayenede boy ve kilosu yaşı ile uyumlu olan 
hastanın, tek kelimeli cümleler ile konuştuğu ve komutlara uymada zorlandığı farkedildi. 
Hastanın özgeçmişinde, ilk kez 6 aylıkken rutin muayene sırasında transaminaz yüksekliği 
tespit edildiği, çocuk gastroenteroloji takibine alındığı, 3 yaşında gelişim geriliği tespit 
edilmesi üzerine çocuk nöroloji polikliniğimize yönlendirildiği öğrenildi. O dönem yapılan 
fizik muayenede hasta konuşamıyordu, merdiven çıkarken zorlanıyordu, yapılan tetkiklerinde 
elektromiyografik değerlendirilmesi normaldi, kraniyal MR’da gecikmiş miyelinizasyon 
tespit edilmişti, elektroensefalogramda epileptojenik odak saptanmamıştı. Yeni gelişen 
yürürken düşme ve uykuda sıçrama şikayeti ile  yapılan elektroensefalogramda sağ frontal 
bölgede aralıklı epileptojenik potansiyel tespit edildi. Birinci basamak metabolik tetkiklerinde 
spesifik bir pattern saptanmadı. Anne ve babası birinci derece kuzen olan hastadan tüm ekzom 
dizileme planlandı. Genetik  incelemede NGLY1 geninde c.708GT homozigot mutasyon 
tespit edildi. Hastaya NGLY1-CDDG tanısı konuldu.  Yapılan aile taramasında 14 aylık kız 
kardeşinin de tarnsaminaz değerlerinde yükseklik olduğu, DENVER gelişim testinde ince 
motor ve kişisel sosyal alanında yaşıtlarına göre gerilik olduğu görüldü. Yapılan genetik 
incelemede aynı patojenik değişiklik homozigot tespit edildi.      
                                                                                                                                                     
   
TARTIŞMA VE SONUÇ 
 
Her iki olguda da, literatürde tanımlanan transaminaz yükseliği, gelişme geriliği vardı. Büyük 
olguya ilerleyen yaşlarda epilepsi tanısı da konuldu. NGLY1-CDDG'nin tanımlanması, klinik 
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heterojenite, geniş ayırıcı tanı ve tanısal belirteçlerin olmamsı nedeniyle zordur. Yeni nesil 
genetik inceleme yöntemleri ile hastalar tanı alabilmektedir. Tanı alan hastalar ile, bizim de 
hastalığın klinik seyri hakkındaki bilgimiz artacaktır. Bilinen başarılı bir tedavisi olmayan 
hastalığın tanımlanması, aileye genetik danışmanlık verilmesi  açısından önemlidir.  
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Giriş ve Amaç 
 
Üre döngü bozuklukları doğumsal karaciğer metabolizma bozukluklarıdır ve sıklıkla yaşamı 
tehdit eden hiperamonyemi ile sonuçlanır. Neonatal dönemde ciddi başlangıçlı olarak 
yaşamın ilk birkaç gününde hiperamonyemi ya da geç başlangıçlı formda uzun dönem 
komplikasyonlar ile ortaya çıkabilir. Üre döngü bozukluklarında biyokimyasal bulguların 
belirsiz olduğu laktik asidozisi belirgin olan bir yenidoğanda moleküler genetik analiz ile  
SERAC1 geninde c.1828+3_1828+11del mutasyonu saptanan bu olgu, yenidoğan döneminde 
aniden genel durumu kötüleşerek ensefalopati tablosu geliştiren olgularda 
hiperamonyemininde düşünülmesi gerektiğini vurgulamak amacıyla sunulmuştur. 
 
Olgu Sunumu 
 
Anne ve baba arasında akrabalığın olmadığı 30 yaşındaki annenin ikinci gebeliğinden fetal 
hareketsizlik nedeni ile 34 haftalık 1820 gr sezaryen ile 8/10 Apgar ile doğan erkek bebekte 
yaşamının 72. saatinde beslenememe nedeni ile IV beslenmesine protein eklenmesinin 
ardından huzursuzluk, solunum sıkıntısı, dolaşım bozukluğu nedeniyle yapılan kan 
tetkiklerinde hipernatremi, kreatin yüksekliği saptanan dehidratasyonu olan olguya sıvı 
replasmanı yapıldı. Sepsis dışlanamadığı için ikili antibiyoterapi başlandı. Çekilen kranial 
ultranografisi ve EKO’sunda patoloji saptanmadı. İzlemde solunumunun yüzeyselleşmesi 
nedeniyle entübe edildi. Kan gazında metabolik asidozu ve laktik asidozu ile amonyak düzeyi 
1120 µg/dL ölçülerek periton diyaliz kateteri takıldı. Protein kesilerek total paranteral 
beslenmesi glukoz ve lipidle yüksek kalori desteği ayarlanarak yeniden düzenlendi. Sodyum 
benzoat (oral) 500 mg/kg/g, karglumik asit 250 mg/kg/g ile vitamin, koenzim ve kofaktör 
destek tedavileri başlandı. Amonyak düzeyleri normalleşen ve diyalize ara verilince tekrar 
artmadığı izlenen bebeğe 48 saat sonunda protein 0.5 gr/kg dozda başlanarak kademeli olarak 
arttırıldı. Gönderilen metabolik tarama testlerinde tanı koyduracak biyokimyasal anormalliğin 
görülmemesi ve laktik asidozisin ön planda sebat etmesi üzerine yapılan genetik tetkik 
sonucunda SERAC1 geni exon 16 NM_032861.3 splice_donor_+3 bölgesinde 
c.1828+3_1828+11del homozigot delesyon saptandı.  
 
SERAC1 geni otozomal resesif kalıtımlı 3-metilglutakonik asidüri, sağırlık ve ensefalopati ile 
birlikte, Leigh like sendrom hastalığı ile ilişkili olup exon 16 splice donör bölgesinde önce 
literatürde yayınlanmış bir mutasyondur. Vakanın sanger sekans ile doğrulama tetkikleri ve 
segregasyon analizi devam etmektedir.  
 
Tartışma ve Sonuç 
 



 
 

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi / 28 Mayıs - 01 Haziran 2022 
493 

 

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi / 28 Mayıs - 01 Haziran 2022 
493 

 
 
 

Akraba evliliklerine sık rastladığımız ülkemizde özellikle yenidoğan döneminde genel 
durumunda ani hızla ilerleyen kötüleşme olan prematüre doğum ile hipotonisite nedeniyle 
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne yatırılan yenidoğanın izleminde ensefalopati, çoklu 
organ etkilenimi ve dirençli laktik asidozis ile hiperamonyemisi olması üzerine tedavide oral 
protein alımı kesilerek intravenöz glukoz ve lipidle yüksek kalori desteği ayarlanarak 
intravenöz arginin ve nitrojen-temizleyici terapiler ile periton diyalizi uygulanan yenidoğanda 
kardiyak anomaliler, enfeksiyon dışında hiperamonyemiye neden olabilen doğumsal 
metabolik hastalıklarında akılda tutulması gerektiğine dikkat çekilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Laktik asidozis, Hiperamonyemi. 3-metilglutakonik asidüri, SERAC1 
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Giriş ve Amaç 
 
Lizozomal depo hastalıkları (LDH) lizozomal enzim aktivitelerinde veya transportunda ya da 
lizozomal membranların reseptör proteinlerindeki bozukluklara bağlı olarak çeşitli 
metabolitlerin lizozomlarda depolanması ile karakterize bir metabolik hastalık grubudur. Bu 
çalışmada amacımız Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Metabolizma 
ve Beslenme Bilim Dalında LDH tanısı ile takip edilen hastaların fenotip - genotip ilişkilerini 
ortaya koymak, klinik fenotiplerini ortaya çıkarmak ve enzim tedavisi alan MPS ve Pompe 
hastalarının tedavi yanıtlarını değerlendirmektir. 
 
Gereç ve Yöntem 
 
Çalışmaya 1990-2020 yılları arasında LDH tanısı ve/veya ön tanısı ile izlenen toplam 480 
hasta dahil edildi. Çalışmaya dâhil edilen hastaların bilgilerine geriye dönük olarak hastane 
takip programı olarak kullanılan Nucleus Otomasyon Sistemi ve hasta dosyalarından ulaşıldı. 
Enzim tedavisi alan MPS ve Pompe hastalarında fizik muayene bulguları, hasta ve/veya 
ebeveynlerinden alınan öykü, radyolojik ve laboratuvar sonuçları ile hastaların tedavi yanıtları 
değerlendirildi. Hasta idrar GAG, enzim, genetik, direkt-X- grafiler, abdominal ultrason, 
kranyal MRG sonuçları incelendi. Çocuklar için Yaşam Kalitesi Ölçeği (ÇİYKÖ) enzim 
tedavisi alan MPS hastalarında yaşam kalitesi skorlarının belirlenmesi, Fonksiyonel 
Ambulasyon Sınıflaması (FAS) ile hastaların motor becerileri değerlendirildi. Tedavi öncesi 
ve sonrası değerlendirilen altı dakikalık yürüme testlerinin sonuçları incelendi.  
 
Bulgular 
 
Hastaların %76,9’u mukopolisakkaridoz, %7,3’ü mukolipidoz, %7,1’i sfingolipidoz, %5’i 
Pompe hastalığı, %1,3’ü oligosakkaridoz, %1’i sistinozis, %0,83’ü multipl sülfataz eksikliği 
ve %0,63’ü lipid depo hastalığı tanısı ile takip edilmiştir. Hastaların cinsiyet dağılımı %60,4 
erkek, %39,6 kadın şeklindeydi. Tanı yaşı 0-55, ortalama 4,4 yıl idi. %77,4’ünün akrabalık ve 
%40,7’sinin ailesinde benzer hastalık öyküsü mevcuttu. En sık gelişim geriliği (%30,8), 
ortopedik sorunlar (%23,7) ve aile öyküsü (%10,3) nedeniyle başvurmuşlardı. Klinik ve 
laboratuvar değerlendirmelerinde kaba yüz görünümü (%81,2), gelişim geriliği/zihinsel 
yetersizlik (%63,4), valvüler kapak hastalığı (%58,5),    işitme kaybı (%52,5), korneal 
opasiteler (%41,7), kraniyo-servikal bileşke darlığı (%39,8),  tekrarlayan akciğer 
enfeksiyonları (%36), hepatomegali/splenomegali (%33,5), torakolomber kifoz (%28,5) en sık 
görülen bulgulardı. Hastaların %60’ının vefat ettiği tespit edildi. Mukopolisakkaridoz 
hastalarında osteoartiküler, kardiyovasküler, nörolojik ve solunum sistemi bulguları tedavi 
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başlama yaşı ve tedavi süresi ile karşılaştırıldığında boy uzaması ve solunum bulguları ile 
tedavi başlama yaşı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark görüldü (p <0.05). Pompe 
hastalarında osteoartiküler, kardiyovasküler, nörolojik ve solunum sistemi bulguları, tedavi 
başlama yaşı ve tedavi süresi ile karşılaştırıldığında kardiyomyopati ve solunum bulgularında 
düzelme olmakla beraber istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar görülmedi. ÇİYKÖ puanları 
tüm alanlarda düşük olarak saptandı. FAS sınıflaması %70 hastada evre 5 olarak gözlendi. 
 
 
Tartışma ve Sonuç: Erken tanı ve tedavi MPS hastalarında solunum sistemi bulgularını ve 
yıllık boy uzama hızlarını olumlu yönde etkilemektedir. 
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PS219 
Plazma Lyso GB1 ve Lyso GB3 Düzeylerinin Eşzamanlı Ölçümü için LC-MS/MS Yöntemiyle 

İzlenen Sıvı-Sıvı Ekstraksiyonu 
Erhan Canbay1, Ebru D. Sezer1, Eser Y. Sözmen1 

1.Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi BiyokimyA Anabilim Dalı 
 
Giriş-Amaç 
 
Globotriaosylsphingosine (Lyso GB3) Fabry hastalığının biyobelirteci, glukosilsfingosin 
(Lyso GB1) ise, Gaucher Hastalığının (GD) yüksek düzeyde duyarlı ve spesifik bir 
biyobelirtecidir. 
 
Bu çalışmanın amacı, Lyso GB3 ve Lyso GB1'in LC-MS/MS de birlikte ölçümünü 
sağlayacak basit bir dispersif sıvı-sıvı ekstraksiyon (DSSE) yöntemi geliştirilmesidir. 
 
Gereç ve Yöntem 
 
Kromatografik ayrışma Acquity UPLC C18 kolonda,  (50 mm x 2.1 mm, 1.7 um), mobil faz 
olarak  %98 Su / %2 Metanol / %0.05 formik asit içeren solusyon ve metanolün gradyan 
elüsyonu ile 0.4 ml/dk akış hızında, toplam 5 dak çalışma süresinde  gerçekleştirildi. DSSE 
prosedürünün geliştirilmesi, ekstraksiyon ve dispersif çözgen çiftini oluşturacak çözgenlerin 
seçimi ve  bu çözgenlerin % hacimleri, tuz çözeltisinin (NaCl) %  konsantrasyonu ve hacmi 
gibi bazı önemli parametrelerin optimizasyonunu içermektedir. 
 
Bulgular 
 
Diklorometan - metanol çiftinin amacımıza uygun bir ekstraksiyo-dispersif çözgen çifti 
olduğu tespit edildi. Optimizasyon çalışmaları sonucunda en iyi sonuçlar şu konfigürasyonla 
elde edilmiştir: ekstraksiyon solventi hacmi (diklorometan): 0,5 mL,, dispersiyon solventi 
hacmi (metanol): 1 mL, NaCl konsantrasyonu ve hacmi: %10 ve 3 mL. 
Yöntemin deteksiyon aralığı Lyso GB3 için 0,02-100ng/mL,  Lyso GB1 için 0.005-100 
ng/mL idi. Gün içi ve günler arası tekrarlanabilirlik çalışmaları her iki analit için %10'un 
altındadır. Yöntem, her iki analit için de yüksek doğruluk ve temiz bir matris sağladı. 
 
Sonuç 
 
Lyso GB3 ve Lyso GB1'in eşzamanlı ölçümünü sağlamak için, DSSE olarak Diklorometan - 
metanol ekstraksiyon-dispersif çözgen çiftinin kullanılmasını takip eden LC-MS/MS metodu 
valide edilmiş, Fabry hastaları, Gaucher Hastaları ve sağlıklı bireylerde başarıyla 
uygulanmıştır. 
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PS221 
Ciddi hipertrigliseridemi ile başvuran uzun zincirli 3-hidroksi açil-CoA dehidrojenaz 

(LCHAD) eksikliği olgusu 
Tuğba Akbey Koçak1, Şahin Erdöl1 

1.Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Çocuk Metabolizma BD 
 
GİRİŞ 
 
Uzun zincirli 3-hidroksi asil-CoA dehidrojenaz (LCHAD) eksikliği, HADHA genindeki 
mutasyonların neden olduğu otozomal resesif kalıtılan bir yağ asidi oksidasyon 
bozukluğudur(1). Klinik olarak LCHAD eksikliği olan hastalar; kardiyomiyopati, karaciğer 
fonksiyon bozukluğu, rabdomiyoliz ve açlık veya enfeksiyon ile tetiklenen hipoketotik 
hipoglisemi ile başvurabilir(2). Bu çalışmada, ciddi hipertrigliseridemi nedeni ile tarafımıza 
yönlendirilen ve LCHAD eksikliği tanısı alan vakamızı sunmayı amaçladık.    
 
Olgu 
 
31 yaşındaki anneden 36+3 gebelik haftasında G2P2Y2 olarak, EMR nedeniyle sezaryen ile 
2050 gram olarak doğmuş. Prenatal, natal öyküde özellik yok. Postnatal beslenememe, 
emmeme, hipoglisemisi olmuş. 8 gün kuvözde kalmış. Sarılık geçirmiş ve bir gün fototerapi 
almış.  Anne-baba arasında akrabalık öyküsü yok. Ateş öyküsü olmayan hastanın 5 aylıkken 
halsizlik, uykuya meyil şikâyeti başlamış. Öncesinde başını tutabiliyor, oturabiliyormuş. 
Şikâyetler başladıktan sonra oturamamaya, başını tutamamaya başlamış. Hastanın dış merkez 
başvurusunda kanının lipemik görülmesi ve genel durum bozukluğu olması nedeni ile 
merkezimize sevk edildi. Fizik muayenesinde; genel durumu orta-kötü, takipneik, karaciğer 
kot altı 1 cm ele gelmekte idi ve hipotonisitesi vardı.  Geliş kan şekeri 62 mg/dL, kan ketonu 
0,3 mmol/L olan hastanın laboratuvar tetkiklerinde trigliserid: 10069 mg/dL idi, metabolik 
asidozu ve transaminaz yüksekliği de saptandı. Metabolik tetkikleri gönderildi. Maximum 
dekstrozlu sıvısı ve destek tedavileri başlandı. EKO’sunda; perikardiyal efüzyon, sol ventrikül 
hipertrofisi (metabolik?), sol ventrikül diyastolik disfonksiyonu, minimal mitral yetmezlik 
saptanması üzerine perikardiosentez yapıldı ve şilöz vasıfta sıvı boşaltıldı. Metabolik 
tetkiklerinde; tandem analizinde C0 karnitin: 3,4 µmol/L saptanması ve hastanın hipertrofik 
kardiyomiyopatisi de olması nedeni ile primer sistemik karnitin eksikliği olabileceği 
düşünülerek 100 mg/kg/gün karnitin tedavisi başlandı. Karnitin tedavisi başlandıktan 3 gün 
sonra alınan kontrol tandem analizinde; C16-OH-karnitin: 0,21 µmol/L (üst sınır 0,15) 
saptanması üzerine tandem tekrar gönderilerek C16-OH-karnitin yüksekliği doğrulandı. 
Hastanın karnitin tedavisi kesildi. Yatışından itibaren yağdan kısıtlı diyet alan hastanın diyeti 
LCHAD ön tanısı ile %75 karbonhidrat, %15 lipit (3/4 MCT), %10 protein, ceviz yağı olacak 
şekilde düzenlendi. Yatışının 5. Gününde trigliserid 155 mg/dL’ye geriledi. Diyet 
düzenlendikten 1 hafta sonra gönderilen tandem’de C16-OH-karnitin normal saptandı. 
Başvurusundan 2,5 ay sonra yapılan EKO’sunda hipertrofik kardiyomiyopati ve diastolik 
disfonksiyonun tamamen düzeldiği görüldü. LCHAD ön tanısı ile gönderilen genetik 
analizde; HADHA geninde birleşik heterozigot mutasyonu; c.871C>T (p.Arg291*) 
heterozigot patojenik varyant (NM_000182.4) ve c.1528G>C (p.Glu510Gln) heterozigot 
patojenik varyant (NM_000182.4) saptanarak tanısı kesinleştirildi. Hasta enson 18 aylık olup, 
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diyet tedavisine uymakta, bağımsız yürüyebilmekte, nöromotor gelişimi ayına uygun olarak 
takip edilmektedir.  
 
 
 
 
Tartışma-sonuç 
 
 LCHAD eksikliğinin belirti ve semptomları tipik olarak bebeklik veya erken çocukluk 
döneminde, açlık-enfeksiyon-stres sonrası ortaya çıkar ve beslenme güçlüğü, ensefalopati, 
hipoketotik hipoglisemi, hipotoni, hepatomegali-transaminaz yüksekliği, kalp tutulumu, 
rabdomiyoliz bulguları ile tanı alır. LCHAD eksikliğinde kısa süreli açlıkta erken ve artmış 
lipoliz ile ilgili kanıtlar mevcuttur. LCHAD eksikliği olan çocuklarda artan lipoliz, 
muhtemelen normal bir glukoneogenez ve enerji dengesini sürdürmek için substratları ve 
yeterli enerjiyi sağlamak için gerekli olan bir telafi edici mekanizmayı temsil eder (3). 
Hipertrigliseridemi LCHAD eksikliğinde daha önce bildirilmemiş bir presentasyon şeklidir. 
Hastamız lipemik serum-hipertrigliseridemi ile presente olmuş bir LCHAD eksikliği 
olgusudur ve tedaviden sonra hipertrigliseridemisi tamamen düzelmiştir.  
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