
ÇOCUĞUNUZDAKİ
SEMPTOMLARIN NEDENİ
NADİR GÖRÜLEN BİR
HASTALIK OLABİLİR Mİ?

Çocuğunuza bilinen bir sebep 
olmaksızın serebral palsi tanısı 
konduysa, aklınıza takılan sorular 
olabilir ve çocuğunuzun hastalığı 
hakkında daha fazla bilgi edinmek
isteyebilirsiniz.
Çocuğunuz düşük kas tonusu (gevşek kaslar), 
gelişme geriliği veya sert ya da gergin kaslar gibi 
serebral palsi belirtileri gösterebilir. Bunlar aynı 
zamanda Aromatik L amino Asit Dekarboksilaz 
(AADC) eksikliği adı verilen nadir bir hastalığın 
yaygın belirtileri ve bulgularıdır.  
Hastalık hakkında farkındalık yaratmak amacıyla hazırlanmıştır. Daha
fazla bilgi için lütfen doktorunuza danışınız.
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Bu hastalık farkındalığı broşürü, PTC Therapeutics tarafından finanse edilmiş ve hazırlanmıştır.



AADC eksikliği, beyni etkileyen, zayıf kas tonusuna neden olan ve çocuğun 
gelişimini geciktiren nadir bir genetik hastalıktır.

DNA'dan oluşan genler, çocuklara ebeveynlerinden aktarılan özellikleri ve karakterleri belirleyen bilgileri 
taşır. Bu genler, cilt, saç ve göz rengi de dahil olmak üzere bir kişinin nasıl göründüğünü belirler.  

Genler ayrıca hücrelerde birçok önemli işlevi yerine getiren proteinlerin yapımına ilişkin talimatları da 
içerir. Bazen bir gende genetik mutasyon adı verilen bir değişiklik meydana gelebilir. Bu bazen zararlı 
olabilir ve genetik sağlık sorunlarına veya AADC eksikliği gibi bozukluklara yol açabilir.

AADC eksikliği, sinir sistemindeki hücrelerin nörotransmitter adı verilen maddeler aracılığıyla 
birbirleriyle iletişim kurmasına engel olan bir hastalıktır. Nörotransmitterler , sinir sisteminde hücreler 
arasında mesaj iletme görevini yerine getiren doğal kimyasallardır. 

AADC eksikliğinde, DDC genindeki bir genetik mutasyon (bir gen içindeki değişiklik), bir enzim olan 
AADC'nin aktivitesinde azalmaya yol açar. AADC enzimi, nörotransmitterlerin yapılması için gereklidir. 
Dolayısıyla, enzim aktivitesinin azalması nörotransmitter düzeyinin de düşmesi anlamına gelir. 

AADC EKSİKLİĞİ NEDİR?

Sinir sistemindeki nörotransmitter düzeyinin düşmesi, hücrelerin birbirleriyle 
iletişim kuramaması anlamına gelir. Bu durum, vücuttaki önemli prosesleri 
etkileyebilir ve günlük yaşamı sınırlayan bir dizi belirtiye yol açabilir.



DOĞRU TANI KOYMANIN ZORLUĞU

Semptomlar genellikle bebeklik çağında görülse de, doğru tanının konulması 
uzun zaman alabilir. Birçok aile, birçok nedenden dolayı ya tanı almak için 
uğraşmakta ya da yanlış tanı ile yaşamaktadır:

  AADC eksikliği nadir bir hastalık olduğu için tanı konulması kolay değildir ve birçok sağlık mesleği 
mensubu hastalıkla hiç karşılaşmayabilir.

  AADC eksikliğinin belirti ve bulgularının çoğu, serebral palsi ve epilepsi dahil olmak üzere diğer 
hastalıklara benzemektedir.

AADC eksikliğine yanlış tanı konulduğunda veya tanı atlandığında, tedavi 
gecikir. AADC eksikliğinin kesin tedavisi olmasa da, bu bozukluğun 
semptomlarını yönetmeye yardımcı olabilecek tedaviler mevcuttur.

AADC eksikliğine benzer belirtilerin hastalıklar: 

 Epilepsi

 Serebral palsi

 Mitokondriyal hastalık

 Nöromüsküler hastalıklar

 Juvenil parkinsonizm

 Davranış bozuklukları/otizm



AADC EKSİKLİĞİNİN SEREBRAL PALSİDEN 
AYIRT EDİLMESİ

Serebral palsi ve AADC eksikliğinin benzer belirti ve bulguları arasında şunlar yer 
alabilir:

 Bazen hipotoni veya "gevşek bebek" olarak 
   adlandırılan düşük kas tonusu

  Gelişimde gecikme, örneğin:

–  Başını dik tutamama

–  Anlamsız sesler ya da kelimeler

–  Desteksiz emekleme, oturma ve ayakta
durmada gecikme

–  Yürüyememe

  Kas tonusunun sertliğinde artış ve kasın esneme 
   yeteneğinde azalma

  Bazen distoni olarak adlandırılan istemsiz kas kasılmaları da 
   dahil hareket sorunları

Her birey farklıdır, bu nedenle semptomlar kişiden kişiye değişiklik gösterebilir.

AADC eksikliğinin serebral palside görülmeyen belirti ve bulguları:

 Okülojirik krizler olarak adlandırılan istemsiz göz hareketleri

–   Gözlerin aniden yukarı doğru yuvarlandığı, birkaç saniyeden birkaç
saate kadar sürebilen ve günde birkaç kez veya haftada birkaç kez
meydana gelebilen ataklar. Bu olduğunda, çocuk nöbet geçiriyormuş
gibi görünebilir

  Normal beyin görüntüleme

  Aşırı terleme, düşük göz kapakları ve tıkalı veya akıntılı burun gibi 

  bedensel işlevlerle ilişkili bulgular

  Semptomlar günün ilerleyen saatlerinde kötüleşebilir veya daha 

   belirgin hale gelebilir ve uyku ile iyileşme görülebilir

Eğer çocuğunuz bu belirti ve bulguların birini 
veya birkaçını gösteriyorsa, AADC eksikliği 
testleri hakkında çocuğunuzun doktoruyla 
konuşmak isteyebilirsiniz.

Bir okulolojik krizi (A) ve bir 
epizoda eşlik edebilecek 
istemsiz hareketleri 

A

B

Hipotoni tasvir eden resim Gelişimsel gecikmeyi ve/veya 
distoni tasvir eden resim; kafa 
kontrolünün olmaması veya 
vücudun distonik postürü 



Tanıyı koymaya çalışırken, doktorunuz beyindeki sorunları araştırmak için birden 
fazla test gerçekleştirebilir, örneğin:

  MRG: Vücudun organlarının ve yapılarının ayrıntılı görüntülerini oluşturmak amacıyla manyetik alan ve 
radyo dalgalarının kullanıldığı bir test

  BT: vücudun etrafında farklı açılardan alınan bir dizi X ışını görüntüsünü bilgisayar kullanarak organ, 
kemik ve diğer dokuların görüntülerinin oluşturulduğu ve bu sayede doktorun vücudun içini 
görmesine imkan tanıyan bir tarama

  EEG: beyinden gelen küçük elektriksel aktiviteyi tespit etmek amacıyla kafa derisine küçük metal 
sensörler takılarak beyin aktivitesindeki anormalliklerin araştırıldığı bir test

Eğer bu testlerin sonucu spesifik bir tanıya işaret etmiyorsa, doktorunuz ek testler isteyebilir.

3-OMD=3-O-methyldopa; CSF=cerebrospinal fluid; CT=computed tomography; 
DDC=dopa decarboxylase; EEG=electroencephalogram; MRI=magnetic resonance imaging.

AADC eksikliğinin tanısına yönelik temel testler arasında şunlar yer almaktadır:

  3 OMD kan testi: Bu basit kan testi, 3 OMD adı verilen bir bileşiğin düzeylerini ölçer. Yüksek 3 OMD 
düzeyleri AADC eksikliğinin göstergesi olabilir

  Genetik testler: Çocuğunuz doktoru, DDC genindeki mutasyonları araştırmak adına genetik testler 
yapılmasını önerebilir

  AADC enzim aktivitesine yönelik kan testi: Bu test, AADC eksikliği olan hastalarda azalan AADC 
enziminin aktivitesini ölçer

  BOS nörotransmitter metabolit paneli: Nörotransmitterler , sinir sistemindeki hücrelerin birbirleriyle 
iletişim kurmasını sağlar. Bu test, bazı nörotransmitterlerin düzeylerini ölçer. Test, lomber ponksiyon, 
omurgadan sıvı alınmasıyla gerçekleştirilir.

Çocuğunuzda AADC eksikliği olabileceğinden şüpheleniyorsanız, testler 
hakkında daha fazla bilgi için AboutAADC.eu websitesini ziyaret edebilirsiniz.

ÇOCUĞUNUZA AADC EKSİKLİĞİ 
TESTİ YAPTIRMAK



Bu hastalık farkındalığı broşürü, PTC Therapeutics tarafından finanse edilmiş ve hazırlanmıştır.
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  AADC eksikliğinin bulgularının çoğu serebral palsinin de aralarında bulunduğu diğer hastalıklara 
benzediğinden, yanlış tanı konulabilir ya da tanı atlanabilir

  Doğru tanı, AADC eksikliği olan hastaların bakımını iyileştirmeye yardımcı olabilir

  Eğer çocuğunuzda aşağıdaki belirti ve bulgulardan birini veya birkaçını görüyorsanız, AADC eksikliği 
testleri hakkında çocuğunuzun doktoruyla konuşmak isteyebilirsiniz:

–  Yanlışlıkla epilepsi tanısı konulabilen veya nöbet gibi görünebilen, okülojirik krizler olarak
adlandırılan istemsiz göz hareketleri

–  Normal beyin görüntüleme

–  Aşırı terleme, düşük göz kapakları ve tıkalı veya akıntılı burun gibi bedensel işlevlerle ilişkili çoklu
bulgular

–  Belirtiler günün ilerleyen saatlerinde kötüleşir veya daha belirgin hale gelir ve uyku ile iyileşme
görülür

  AADC eksikliğinin tanısında kullanılan ve aralarında basit bir kan testinin de yer aldığı testler vardır 

Çocuğunuzda AADC eksikliği olduğundan şüpheleniyorsanız, bu hastalık ve 
testler hakkında daha fazla bilgi için çocuğunuzun doktoruna danışınız. [Daha 
fazla bilgi için AboutAADC.eu websitesini ziyaret ediniz.]

ÇOCUĞUNUZDA GÖRDÜĞÜNÜZ AADC 
EKSİKLİĞİNİN BELİRTİ VE BULGULARINI 
DOKTORU İLE GÖRÜŞMENİZ BÜYÜK ÖNEM TAŞIR
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