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Tirozinemi tip 1 Avrupa yönergesi  

Tirozinemi tip 1 nedir?  
Tip I tirozinemi, genetik bozukluğun en şiddetli şeklidir ve fumaryilatoasetat hidrolaz enziminin 

yokluğundan kaynaklanmaktadır.  
 
Tirozin aminotransferaz" enziminin eksikliği nedeniyle kanda tirozin seviyesinin artışı; idrarda tirozin 

bulunuşu, karaciğer ve böbrekte işlev bozukluğu ve zeka geriliği ile belirgin kalıtsal metabolizma 

hastalığı. 
 
Tirozinemi olan bir kişide vücutta amino asit tirozin fazlalığı vardır. İlaç yoksa, vücuttaki tirozin doku 

ve organlarda birikmeye devam ederek ciddi sağlık komplikasyonları yaratır. Bu genetik bozukluk 

devam eden tıbbi tedaviyi gerektirir. 

Bu hastaların yaşam boyu tedavisi içeriği: 

1. İlk olarak bir tarım zehiri olarak amaçlanan ilaç 

2. Sıkı bir düşük proteinli diyet 

3. Amino asitler ve vitaminler ile takviyeler 

 
Avrupa'da farklı tedaviler 
Avrupa'da bu hastalığa sahip yaklaşık 500 hasta vardır. 
Bu hastalık çok nadir olduğu için, bu hastaları iyi tedavi edebilen az sayıda metabolik pediatrist 

vardır. 
Sonuç olarak, Avrupa'daki tedaviler (ve dünyada) büyük ölçüde farklılık göstermektedir. 
Bu nedenle, bu hastaları düzgün bir şekilde tedavi edebilmek için, kendi uzmanlıklarına sahip 

olmasalar bile, tüm metabolik pediatristlere erişim sağlayan bir Avrupa tedavi planı oluşturmak son 

derece önemlidir. 

Bir Avrupa yönergesinde neler bulunur?  
Bir tedavi planı için bir Avrupa rehberi hazırlayarak, tedavinin belirli kısımları mümkün olduğunca 

kaydedilebilir. Hastaları en iyi nasıl bulabiliriz? Bir ülkede Tyrosinaemia tip I'in görülme sıklığı, 
Tyrosinemia tip I için topuktan kan alınması maliyet-etkin olarak düşünülebilir mi? İlaç ne kadar ve 

ne sıklıkla alınmalıdır?  Düşük proteinli beslenmeyi mümkün olduğunca iyi tutmak için hasta hangi 

tıbbi ekiple yönlendirilmelidir? Hangi araştırmalar ne zaman yapılmalıdır? NTBC, süksinilaseton, 

fenilalanin, tirosin ve diğer parametreler için hangi konsantrasyonlar şu an için en iyi sonucu 

vermektedir? Parametrelerdeki hangi endikasyonlara dayanarak, karaciğer kanseri tedavisi olarak 

karaciğer nakli tek seçenek görünüyor? 

İyi bakım sağlamak için Avrupa yönergelerine ihtiyaç vardır 
Avrupa yönergelerine bağlı olarak, farklı merkezlerde ve ülkelerdeki tedavinin (biraz) daha birbirine 

benzer olmasını, böylece tedavinin sonuçlarının daha iyi karşılaştırılabileceğini umuyoruz. Bu, 

hangi tedavinin en iyi işe yaradığını bulmayı kolaylaştırır, böylece yönergeler güncelleştirilir. 

Avrupa rehberleri yaparak tüm uygulayıcılar iyi bakım sağlama olanağına sahiptir. Bu, hastaların 

tedavisini geliştirir ve daha az komplikasyonla karşılaşılır. 
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