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Tanım

10.000 de 5’ten (2000’ de 1) daha az sıklıkta
görülen, çoğu ilerleyici, metabolik, kronik ve
bazıları ölümcül olabilen hastalıklardır.

Avrupa Birliği 5/10.000

USA 7.5/10.000

Japan 4/10.000

Australia 1.2/10.000
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Sıklık ne kadar? 

• Toplamda nadir hastalıkları toplumun
%5’inde görülüyor, bu örn. diyabet
insidansının yaklaşık yarısı.

• Türkiye’de yaklaşık %6.3 (16 kişiden biri)

• Türkiye’de 5 milyon, dünyada yaklaşık 350-
400 milyon kişi nadir bir hastalığa sahiptir.

• Türkiye’de niye daha sık?

350-400 million
people worldwide



• Tek tek nadir olan hastalıklar toplamda nadir değildirler. 

Alone we are rare. Together we are strong



Sıklık ve Patofizyoloji

• Literatürde yaklaşık 5000-8000 nadir
hastalık tanımlanmıştır ve bu hastalıkların
% 80'i genetik geçişlidir (Şu an yaklaşık
30.000 tane tanımlanmış hastalığımız var).

There are between
5,000-8,000
rare diseases

y 80% of
rare diseases
are genetic



Ne kadarı çocuk bunların?

• Hastaların yaklaşık %50’ sini çocuklar 
oluşturmaktadır.

• 1 yaş altındaki ölümlerin %35’i nadir 
hastalıklar nedeniyle. 

Rare diseases are responsible for

35%of all deaths
in the first year of life



Hepsi genetik/metabolik değil? 

• Bazı hastalıklar bazı yerlerde nadir bazı yerlerde sık (örneğin bazı 
enfeksiyonlar sadece bazı endemik bölgelerde görülüyor) 

• Bazı kanserler nadir

• Sadece bazı risk gruplarında (ROP, prematürelerde)



Türkiye’de İyi Bilinen Bazı Nadir Hastalıklar

• Fenilketonüri

• Albinizm

• SMA

• Sistinoziz

• Tracher Colins Synd.

• Kistik Fibroziz

• Acoustic Neuroma

• Pulmoner Hipertansiyon

• Skleroderma

• MPS (mukopolisakkaridoz) (lizozomal
depo hastalıkları)

• Amniotic Band Syndrome

• NCL / Batten Hastalığı (Beyincik 
Erimesi)

• Herediter Sferoidoz

• Ataksi Talengiectazi

• Galaktozemi

• Biotidinaz Eksikliği

• ………..



MPS Tip 6 Maroteaux -Lamy Pompe Gaucher Fabry
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SMA

• Dünyada beyaz ırkın en sık görülen genetik
hastalığıdır.

• KF geni 7. kromozomda bulunmaktadır. Bu gende
hastalığa yol açan en sık gen değişikliği (mutasyon) 
Delta F508’dir. Bu mutasyona batı ülkelerinde %70-
80 sıklıkla rastlanılırken ülkemizde %20-30 oranında
rastlanmaktadır.

• Şu ana kadar tariflenmiş 1903 mutasyon bulunduğu
düşünülürse hastalarımızda genetik araştırma ne 
yazık ki zahmetli bir süreç haline gelebilmektedir.

• Çocukta hastalık olması için anne ve babanın her 
ikisinin de hastalık açısından taşıyıcı olması gerekir. 
Anne veya babadan sadece birinde mutasyon varsa
çocuk hasta olmaz.



Yüzümle Mutluyum Derneği

Yüz bölgesinde görünür farklılığı olan birey ve 
ailelere destek olmak, toplumda farkındalığın 
artmasına yönelik çalışmalarda bulunmak.

yüzâmteMutluyum
•Derneği



Sık Görülen Semptomlar

• Sık düşük

• Büyüme gelişme geriliği

• Katarakt

• Kas güçsüzlüğü

• Nöbet

• Zeka geriliği 

• Şekil bozuklukları (dismorfogenez)



Kistik Fibrozis (KF)

• Dünyada beyaz ırkın en sık görülen genetik hastalığıdır.

• KF geni 7. kromozomda bulunmaktadır. Bu gende hastalığa yol
açan en sık gen değişikliği (mutasyon) Delta F508’dir. Bu
mutasyona batı ülkelerinde %70-80 sıklıkla rastlanılırken
ülkemizde %20-30 oranında rastlanmaktadır.

• Şu ana kadar tariflenmiş 1903 mutasyon bulunduğu
düşünülürse hastalarımızda genetik araştırma ne yazık ki
zahmetli bir süreç haline gelebilmektedir.

• Çocukta hastalık olması için anne ve babanın her ikisinin de
hastalık açısından taşıyıcı olması gerekir. Anne veya babadan
sadece birinde mutasyon varsa çocuk hasta olmaz.



ÇEP’te durum nasıl

• Kistik Fibroz (ÖnT)

• ROP (ÖnT, K)

• Doğuştan Metabolik Hastalıklar (ÖnT, K)

• Fenilketonüri (-)

• Albinizm (-)

• SMA (-)

• Sistinoziz (-) 

• Herediter sferositoz (-)



ROP

Bir Dava Konusu 
olarak nadir 

hastalık…

• İ.A. ve R.A.’nın çocukları M.E.A. 2013 yılında Siirt’te prematüre
olarak dünyaya geldi. Siirt’te yapılan ilk müdahalesinin ardından
M.E.A. tedavisine devam edilmesi için Batman’da özel bir
hastaneye sevk edildi.

• Burada tedavi altına alınan M.E.A.’ya iddiaya göre yanlış
teşhis kondu. Yenidoğan bebeğin prematüre retinopatisinin (ROP)
muayenesi yapılmadığı iddia edildi. Bir süre sonra çocuklarını
hastaneden çıkaran İ.A. ve R.A., M.E.A.’nın görmediğini fark etti.
Çocuğun daha sonradan yapılan muayenesinde gözlerinde görme
kaybının olduğu ortaya çıktı. İ.A. ve R.A., doktor ve hastaneden
şikayetçi oldu. Avukat, özel hastane ve doktor hakkında Batman 3.
Asliye Hukuk Mahkemesine tazminat davası açtı. 2016 yılında
açılan dava geçtiğimiz günlerde (2020 Şubat) sonuçlandı.

• 1 milyon 835 bin lira maddi ve manevi tazminata mahkum
etti. Tazminatın yasal faizi ile birlikte 2 milyon lirayı geçeceği …



Tedavileri Var mı?

• Nadir hastalığa sahip çocukların %35’i 5 yaşını görememektedir. Bu 
durumun en temel sebebi; nadir hastalıkların %95’inin tedavisinin 
olmamasıdır.

• Tedavinin başarılı olması için tanı erken konulmalı ve tedavi erken 
başlanmalıdır. 

«Nadir Hastalığı olan bireylerin büyük çoğunluğu nadir hastalığı olduğunu 
bilmiyor ve sıkıntıları için bir tedavi arıyorlar, ama bulamıyorlar»



Niye Tedavi 
Bulunamıyor

?

Orphan drugs -
key challenges from discovery to patient access

Limited scientific
knowledge of many

rare diseases to guide
discovery and early

phase research

Discovery and
development takes

approximately
6 years for
medicines

for common
conditions.

It can take much
longer for rare

diseases.

Difficulties in
recruiting patients

and conducting
traditional

clinical trials

Clinical trials
are very lengthy
and pose many

challenges for more
common diseases.

However, rare
diseases present their
own set of Issues and

obstacles, making
clinical trials more
challenging to run.

©
Lack of expertise in

rare diseases amongst
regulatory agencies,

often leading to
delays in marketing

authorisation

Registration
and marketing
authorisation is

a lengthy process
for all medicines,

but for rare
diseases processes

may be difficult
to streamline.

Significant differences
in access to

medicines and high
quality care between
and within countries



Hastaların Yaşadığı Sorunlar

• Her bir hastalığın kendine ait bir özelliği vardır. Bu özelliği dolayısıyla özel 
bakım ve tedavi yöntemlerine, ilaçlara, sarf malzemelere, özel besinlere ve 
tıbbi cihazlara gereksinim duyulmaktadır.



Tanı ve 
Tedavide 
Sorunlar

• Hastalıklar nadir olsa da ortaya çıkan sonuçlar hem hasta olan birey, hem 
ailesi, hem de toplum açısından çok ağır olmaktadır.

Diagnosis and care -
key challenges presented by rare diseases:

Ö £ İT ® *!S
Delays and Lack of Few Limited A considerable

frequent errors clinical treatment information impact on the
in diagnosis, expertise, options and support quality of life

often with severe leading to available for patients of patients and
consequences variable quality their families

for patient
outcomes

of care



SİSTİNOZIS
Hastalan Demeği aile derneği AlbinizmDerneği
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1 NCL Derneği

MPSLH
DERNEĞİ

NCL BATTEN HASTALIĞI İLE MÜCADELE
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Yararlı Kaynaklar orphanet

V
Rare diseases

Homepage >Rare diseases >Search

Search for a rare disease

0RPHA:18

Classification level: Disorder

Synonymfs):

Classic RTA

Familial distal primary acidosis

Renal tubular acidosis type 1

dRTA

Prevalence: Unknown

Inheritance: Autosomal
dominant or Autosomal recessive or Not
applicable

Age of onset: All ages

ICD-10: N25.8

OMIM: 179800 267300 602722
611590

UMLS: C0259810 C1704380

MeSH: -

GARD: 4667

MedDRA: 10045224



Yararlı Kaynaklar
Summary

Epidemiology

Prevalence of dRTA is unknown but is often underreported. The hereditary forms of dRTA are more 

prevalent in areas of high consanguinity (Arabic peninsula and North Africa) whereas acquired dRTA

has been reported more frequently in Western countries.

Clinical description

Disease onset can occur at any age, depending on cause. Hereditary dRTA subtypes include 

autosomal dominant (AD) and autosomal recessive (AR) dRTA (see these terms). A recessive 

subtype of dRTA associated with anemia has also been described in Southeast Asia. AR forms are 

frequently diagnosed in infants and young children. AD dRTA is mostly diagnosed in adolescents 

and young adults. Patients with dRTA can be asymptomatic or can present with polyuria, polydipsia, 

weakness and fatigue (symptoms associated with hypokalemia). Failure to thrive, rickets, stunting 

of growth (seen in children) and osteomalacia or osteopenia (seen in adults) are a result of urinary 

calcium wastage and a loss of calcium salts from the bones. Hypercalciuria, nephrolithiasis and 

nephrocalcinosis usually occur. Low plasma potassium levels in those with the classic form of dRTA

can also cause cardiac arrhythmias, paralysis and even death. In the recessive forms of dRTA, 

progressive and irreversible deafness often occurs.

Etiology

dRTA can be acquired or inherited. AD dRTA is usually due to mutations in the SLC4A1 gene 

(17q21.31). Mutations in the ATP6V1B1 gene (2p13) or ATP6V0A4 gene (7q34) are responsible for 

AR dRTA with deafness. AR dRTA without deafness or late onset deafness has been mainly 

described in patients with mutations in the ATP6V0A4 gene but overlap does exist in that some 

patients with this mutation develop deafness and others do not. Acquired forms of dRTA are 

thought to be caused by autoimmune diseases such as Sjögren syndrome (see this term) or 

secondary to other conditions like sickle cell anemia, systemic lupus erythematosus (see these 

terms), chronic obstructive uropathy, or post-renal transplantation.

Diagnostic methods

The disease is characterized by hyperchloremic metabolic acidosis. The inability to lower urine pH 

below 5.5 and a positive urine anion gap during spontaneous metabolic acidosis is indicative of 

dRTA. Provocative tests for further diagnosis include the NH4Cl acidifying test and the furosemide 

test. Patients with dRTA also show renal potassium wasting except in the hyperkalemic type of 

dRTA. Molecular genetic testing for one of the causal genetic mutations can also confirm diagnosis.

Differential diagnosis

The main differential diagnosis is proximal RTA (see this term) along with other causes of chronic 

metabolic acidosis (i.e. diarrhea).

Antenatal diagnosis

Antenatal diagnosis is rarely performed.

Genetic counseling

The inherited forms of dRTA are inherited autosomal dominantly or recessively and genetic 

counseling is possible.

Management and treatment

Alkali therapy is the standard treatment (to achieve normal serum bicarbonate levels). Patients are 

usually given sodium bicarbonate or sodium citrate. Children require very high doses (4-8 

meq/kg/day) whereas adults need much lower doses (1-2 meq/kg/day). Potassium replacement is 

also necessary in hypokalemic patients and potassium citrate is usually recommended. The dose 

depends on the severity of hypokalemia. Hyperkalemic types require low dietary potassium intake 

and other therapies.

Prognosis

All forms of dRTA are chronic and may have significant effects on growth and development. With 

treatment there is no decrease in life expectancy and renal failure is uncommon but progressive 

chronic kidney disease may sometimes occur if there are recurrent kidney stones and when 

nephrocalcinosis is very severe.

Expert reviewer(s): Dr Daniel BATLLE - Dr Syed HAQUE - Last update: April 2014

orpha.net
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Hastanın Gözünden

• Video




