
SOSYAL FARKINDALIK ÇALIŞMALARIMIZ  

GLİKOJEN DEPO TİP 1A HASTA YAKINI İLE ROPÖRTAJLARIMIZ  

ZEYNEP DEMİRCİ  

1-Nadir olan bu güzelliğinizi ne zaman öğrendiniz ve öğrendiğinizde nasıl hissettiniz? Ailenizin 

tepkisi ne oldu?  

Doğumdan sonra 2.haftada bebekte karın şişliği sebebiyle doktora gidilmiş.  

2-Size nasıl tedavi yöntemleri ve diyet önerisinde bulundular? Bunlara uymakta zorlandınız mı? Yoksa 

sizin için zor bir süreç miydi?  

Beslenme anne sütü 18 ay tüketilmiş, takviye olarak hazır mama kullanılmış, 5 aylıkken çiğ mısır 

nişastasına başlandı hala kullanılıyor. Glycosade birkaç kez denendi ancak kullanılmaya devam 

edilmedi. Şu an 3 saatte bir mısır nişastası ve ara sütü veriliyor. Pediyasür mama kullanılıyor. Çiğ 

mısır nişastası kullanımına bağlı olarak trigliserid değeri yükseliyor. Günde en fazla 5 gr karbonhidrat 

tüketebilme hakkı var. Laktoz özellikle yasak. (Anne sütündeki laktozun da yasak olduğunu 

hatırlatıyor.) Süt ve süt ürünleri yasak. İlave şekerler, paketli gıdalar yasak. Meyve yasak. Enzim 

eksikliklerinde bakla tip a yı zehirliyor. (Yeni öğrendiği bir bilgi)  

3-Şu ana kadar çok fazla bilinç kaybı yaşadınız mı? Bayılma veya bilinç kaybı sayınızı söyleyebilir 

misiniz? Yoksa bu bir alışkanlık haline mi geldi?  

Birkaç defa bilinç kaybı yaşamış.  

4-Alt ast değerleri en fazla ne kadar gördünüz? Sizde korkuya sebebiyet verdi mi?  

ALT AST en fazla 2000 değerini görmüş. GGS 700-800 değerine kadar yükselmiş.  

5- Hayatınıza nasıl bir etkisi oldu? Mahrum kaldığınız şeyler oldu mu?     

Konuşma yetisi yok. Emir özel eğitim alıyor (evde eğitim)  

6-Sizin gibi bu güzelliğin etkisi altında olan seçkin hastalara söylemek, iletmek istediğiniz bir tavsiye, 

bir öneri ya da söylemek istediğiniz bir şey var mıdır?  

Bebeğe teşhis 11. Ayda konuldu, kan ile DNA analizi yapılarak. İğne biyopsi de bebek 4 aylıkken 

karaciğerden yapıldı fakat hastalık kanısı konulamadı.  

Diğer hastalara sıkı takip, özel hayatın geride bırakılması gibi önerileri var. Şeker takibine çok dikkat 

edilmesi gerekiyor.  

  

DENİZ KARAKAYA  

1-Nadir olan bu güzelliğinizi ne zaman öğrendiniz ve öğrendiğinizde nasıl hissettiniz? Ailenizin 

tepkisi ne oldu?  

Oğlumun hastalığını 6 aylıkken tesadüf eseri öğrendik. Özel bir hastanede doğum yapmıştım.  

Doğduğundan beri göbekli bir bebekti. Kontrolleri için de doğum yaptığım hastanedeki Çocuk 

Doktoruna gidiyorduk. 5.5 aylıktı normal rutin aylık kontrolüne gittiğimizde Dr. karnına dokundu ve 

karaciğeri biraz büyük gibi geldi bana dedi. Akabinde hemen kan testi istedi. Hemen yaptırdık ve 

karaciğer değerlerinin yüksek olduğunu ve hemen gastroenterolojinin görmesi gerektiği söylendi. 

Hastanenin gastroenteroloji bölümü 15 gün sonraya randevu verdi. Bizde beklemedik ve Behçet Uz 

Çocuk Hastanesine getirdik. Geldiğimiz gün çocuk hastalıkları bizi metabolizmaya yönlendirdi. Ve 

sonuçlar doğrultusunda acil yatış yapıldı. O an beynimden vurulmuşa döndüm. Neyse yatış yapıldı. 

Her iki kolundan da 2 şer damar yolu açıldı ve 4 şişe serum takıldı. Yaklaşık 10 gün yattık ve 10.gun 

sonunda doktorumuz bize oğlumuzun hastalığı hakkında bilgi verdi. Öğrendiğim de dünya başıma 

yıkılmıştı. Eşimde yanımdaydı ama inanın gözyaşlarıma hâkim olamadım. Çok zor geldi o anda. Ne 

yapacağım? Nasıl üstesinden geleceğim dedim sürekli. Ama evladımın yaşaması için dayanmalı ve 

yapmalıydım. Ailemizin tepkisi derken benim kendi ailem uzakta. Ben aslen Samsunluyum. Evliliğim 

nedeniyle buraya yerleştik. Eşimin ailesi kayınvalidem, kayınpederim ve eşimin erkek kardeşi var. 



Onlarda çok üzüldüler. Ama onlar öyle iyi insanlar ki her zaman her koşulda yanımızdalar. Bizi asla 

yalnız bırakmazlar. Allah onlardan razı olsun.  

• 2-Size nasıl tedavi yöntemleri ve diyet önerisinde bulundular? Bunlara ayak uydurabildiniz mi? 

Yoksa sizin için zor bir süreç miydi?  

Bize ilk olarak mama değişikliği ile başladılar. Deniz’i ben 2,5 ay emzirebildim o da zorla mama 

veriyorduk. Sonra hastanede mama değişikliği yaptılar. Bebelac Pepti Junior mama verdiler. İlk başta 

emmek istemedi. Tabi öncesinde içtiği Aptamil kadar tadı güzel değildi. Zar zor alıştırdım. Mama ile 

birlikte çiğ mısır nişastası eklenecek dediler. Fakat Deniz mısır nişastasından hoşlanmadı ve midesi de 

öğütemedi. O yüzden Glycosade almamızı istediler. İlk kutuyu ücreti mukabilinde aldık. Sonrasını 

TEB ile yapılan yazışmalar sonrası ücretsiz aldık. Çünkü 2 yaşa kadar ödeme yapmıyorlar. Ek gıdaya 

geç başladık. 8 aylık falandı. İşte light sütle yapılmış yoğurt, yağsız çorba vs. 2.5 yaşına kadar 

yemeklerden de yiyordu (çorba, yoğurt yiyordu) ama 2.5 yaşında bir bronsiolit geçirdi. 15 güne yakın 

hastanede yattık. O dönemde ilk 5/6 gün hiçbir şey yemedi. Sadece serumla beslendi. Sonrasında 

mamayı yedi. Ama maalesef tüm metabolizma sıfırlandı. Ne yemek ne yoğurt ne de çorba yememeye 

başladı. O gün bugündür Deniz sadece mama içiyor. Bir de sabahkahvaltısı o da blenderdan geçirilmiş 

halde. Son 2 yıldır zor çünkü yemiyor. Sadece mama ile besleniyor ve bu da gereksiz kilo alımına 

sebep oluyor.  

• 3-Şu ana kadar çok fazla bilinç kaybı yaşadınız mı? Bayılma veya bilinç kaybı sayınızı söyleyebilir 

misiniz? Yoksa bu bir alışkanlık haline mi geldi?  

Bu zamana kadar çok fazla bilinç kaybı yaşamadık. 1 kere hastanede yatarken bir kere de taburcu 

olduğumuz gün daha eve varmadan Hipoglisemi geçirdi. Ama sadece hafif baygınlık. Bir de 1,5 sene 

önce yaşadık. Sabah saatleriydi Denizin yatağı bizim odamızda ve benim yan tarafımda besledikten 

sonra ikimizde uyuyakalmışız… Denizin çığlığıyla uyandım. Biz her ihtimale karşı evimizde %10'luk 

dekstroz bulunduruyoruz. Ve her gece biberona doldurup yanımıza koyuyoruz. Herhangi aksi bir 

durumda kullanmak için. O çığlık atınca bir anda baktım ve titremeye başlamıştı. Anladım o zaman 

şekerinin düştüğünü ve hemen biberonu aldım. Ve içirmeye başladım. Şükür ki bilinci yerindeydi, 

içebildi. Ambulans çağırdım yine her ihtimale karşı ama şükür ki kendine geldi ve şekeri yükseldi. 

Yani maksimum 3 ya da 4 kere olmuştur. Ama bilinç kaybı hiç olmadı. Allah da göstermesin inşallah.  

• 4-Alt ast değerleri en fazla ne kadar gördünüz? Sizde korkuya sebebiyet verdi mi?  

Ast/Alt değerlerini o zaman tabi çok bilmiyordum ilk kan tahlili verdiğimizde görmüştüm 

.450’lerdeydi her iki değeri de. Hastaneye yatışımızdan sonraki tahlillerde 100’lere kadar düşmüştü. 

Şimdi ise hasta olduğu zaman hastaneye gittiğimizde maksimum 100 ila 120 civarlarında oluyor. En 

son Şubat’ta yatmıştık hastanede 4 gün. Hafif bir enfeksiyon geçirmişti. O zaman 60 civarıydı. Yani 

şimdilik iyi. İlk başta çok korkmuştum ama sonrasında düşüşe geçince sıkıntı olmadı.  

• 5-Hayatınıza nasıl bir etkisi oldu? Mahrum kaldığınız şeyler oldu mu?  

Hayatımızda çok büyük bir etkisi oldu. Olmadı dersem yalan söylemiş olurum. Çünkü biz eşimle 

gezmeyi, dolaşmayı seven insanlardık. Fakat bu hastalıktan sonra ben evden maalesef çıkamaz oldum. 

İlk başlarda cidden psikolojim çok bozuldu. Hastalığı öğrendikten sonraki 6 ay boyunca kayınvalidem 

bizde kaldı. Sırf bana yardımcı olmak için. Çünkü ne gecem ne gündüzüm kalmıştı. Beynim iflas 

etmişti diyebilirim. Dışarı çıkamıyordum. Yaptığım şeylerden zevk almıyordum. Bu dönemde eşimin 

ailesi her zaman destek oldular. Haklarını ödeyemem. Hala daha öyleler. Bizim arkadaş 

toplantılarımız olurdu kayınvalidem siz gidin ben bakarım derdi. Ve biz eşimle giderdik. Evet 

küçükken cidden her şeyden mahrum kaldık. Eşimle aramda bazen sorunlar bile yaratıyordu. Şükür 

şimdi daha yaşı ilerledi ve artık anlıyor bazı şeyleri.  

• 6-Sizin gibi bu güzelliğin etkisi altında olan seçkin hastalara söylemek, iletmek istediğiniz bir 

tavsiye, bir öneri ya da söylemek istediğiniz bir şey var mıdır?  

Bizim gibi ailelere demek istediğim şey çocukları gereken özveriyi, desteği her zaman versinler. 

Onların yanından, yamacından ayrılmasınlar. Onların sağlıklı birer birey olması bizim elimizde.  

  

  



ZELİŞ HANIM  

4 YAŞINDAKİ KIZI GLİKOJEN DEPO TİP 1A   

HASTASI  

   

1- Nadir olan bu güzelliğinizi ne zaman öğrendiniz ve öğrendiğinizde nasıl hissettiniz, ailenizin 

tepkisi nasıl oldu?   

   

Nadir hastalığını öğrenmeden önce geçirdiğimiz zorlu bir sürecimiz oldu. Yeni doğduğu hastanede kan 

değerlerinde yükseklikten dolayı Bezmi Alem Üniversitesi'ne gittik. 2 ay takipten sonra hiperlipidemi 

tanısı aldık ve çocuğum son aşamaya gelmişken bizi eve yolladılar. Normal birgün kızım ateşlenip 

özel bir hastaneye götürdüğümde doktorumuz karaciğerinin olması gerekenden büyük olduğunu 

söyledi ve bizi Çapa'ya yönlendirdi.   

Orada yaşadığımız 1 aylık zorlu süreçten sonra tanı konup evimize çıktık.   

   

2- Size nasıl tedavi yöntemleri ve diyet önerisinde bulundular? Bunlara ayak uydurabildiniz mi? 

Yoksa sizin için zor bir süreç miydi?    

   

Diyeti oldukça zorlu çünkü kan şekeri iki saate dayanamıyor düşüyordu. Hastaneden nazogastrik ile 

çıkıp 5 ay boyunca ordan beslendik. Gece ve gündüz mama makinası vardı. 5 ayın sonunda gündüzleri 

ağızdan almaya geçtik. Diyeti karbonhidrat ağırlıklı bir diyetti. 2,5 yaşına kadar hastanenin diyetini 

uyguladıktan sonra yanlış giden bir şeylerin olduğunu fark edip araştırmaya koyuldum. Yurtdışında 

Dr. Weinstein'in hastalarıyla konuşup uyguladıkları diyetleri öğrendim ve bu şekilde yolumuza devam 

ettik. Şu an gündüzleri bizim kurtarıcımız olan mısır nişastasıyla ve yemekle devam ediyoruz. 

Geceleri de mısır nişastası alıyor her 4 saatte bir.    

   

3- Şu ana kadar çok fazla bilinç kaybı yaşadınız mı? Bayılma veya bilinç kaybı sayınızı 

söyleyebilir misiniz? Yoksa bu bir alışkanlık haline mi geldi?   

   

Bilinç kaybı yaşamadı. Kan şekeri düştüğünde halsizlik ve terlemeyle karşı karşıya kalıyor. Bu şu 

şekilde eğer beslenme saati atlanmış veya uyuyakalmışsak şekeri düşüyor. Maltodekstrini verdiğimde 

15-20 dakika sonra yükseliyor ve kendine geliyor.    

  

  

  

  

  

Macide Hanım   

  

1-Nadir olan bu güzelliğinizi ne zaman öğrendiniz ve öğrendiğinizde nasıl hissettiniz, ailenizin tepkisi 

nasıl oldu?   

-Merhabalar biz oğlumuzun hastalığını 6 aylık iken öğrendik. Tabi ki bizim için anlaşılamaz 

bilinmeyen bir hastalık olması bizi çok korkuttu ama hiçbir zaman negatif düşünmedik. Çok şukur 

oğlumuz 173 boyunda 70 kilo ağırlığında sağlıklı bir çocuk.   

   

2-Size nasıl tedavi yöntemleri ve diyet önerisinde bulundular? Bunlara ayak uydurabildiniz mi? Yoksa 

sizin için zor bir süreç miydi?   

  

-Tabi ki kesinlikle şeker düşmeyecek aylarca hastanede yattık tedavisi düzenlendi, diyet programı 

yapıldı. Bizler harfiyen uyduk tabi ki zor bir süreçti. Halende 2, buçuk saatte bir beslenmesi 

gerek. Gece ve gündüz. Geceleri fortini ile besleniyor.   

   

3-Şu ana kadar çok fazla bilinç kaybı yaşadınız mı? Bayılma veya bilinç kaybı sayınızı söyleyebilir 

misiniz? Yoksa bu bir alışkanlık halline mi geldi?   

  

Hiçbir zaman bilinç kaybı yaşamadık buna fırsat vermedik.   

   

4-Alt ast değerleri en fazla ne kadar gördünüz? Sizde bir korkuya sebebiyet verdi mi?   



  

En fazla 80’lerde oldu. Oda soğuk algınlığı olduğu zamandı.   

    

5-Hayatınıza nasıl bir etkisi oldu? Mahrum kaldınız şeyler oldu mu?   

  

Tabi ki zor anlarımız oldu tatlı yeme konusunda ama şimdi ara ara yiyor.   

   

6-Sizin gibi bu güzelliğin etkisi altında olan seçkin insanlara söylemek, iletmek istediğiniz bir tavsiye, 

bir öneri ya da söylemek istediğiniz bir şey var mıdır?   

Bunu çocuğumuzda bizde kabullendik zor gelmiyor artık. Bizim gibi glikojen tip 1 hastalarına ve 

yakınlarına tavsiyem önce kabullensinler. Diyetlerine olabildiğince uysunlar. Mutlu bir çocuk olarak 

büyütsünler zaten zamanla her şey yoluna giriyor. Ama bebeklik dönemi çok riskli. O yüzden çok 

dikkat etmeleri gerekiyor, büyüyünce güzel bir yaşantısı olsun diye cevaplarım bu kadar teşekkür 

ederim.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

HASTALIK HAKKINDA BİLGİLENDİRİCİ ZOOM TOPLANTIMIZ   
    
  
  
  



  

  

INSTAGRAM PLATFORMUNDA AÇTIĞIMIZ SAYFAMIZ  

  

  

  

 

                         

      

  

  

  

  

  

     BİLİNÇLENDİRME VE BİLGİLENDİRME İÇİN WEB SİTESİ YAYINLADIK 

  
  

https://www.niche-radichal2020.com  
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 POPÜLER BİLİM SİTESİ OLAN ‘EVRİM AĞACI’NDA YAZI YAYINLADIK  

  

  



 

  

19 MAYIS BİLİM HAREKETİ CANLI YAYIN KUTLAMASINA KATILDIK  

 

  



LINKEDIN PLATFORMUNDA YAZILAR YAYINLANDIK  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 SOCIAL AWARENESS REPORT 

OUR INTERVIEWS WITH THE RELATIVES OF THE PATIENT 

ZEYNEP DEMİRCİ 

1)  When did you realize this rare beauty of you and how did you feel? What was your family's 

reaction? 

We went to the doctor in the 2nd week after birth due to child's abdominal distention. 

2) Which treatment methods and diet suggestions did they suggest you? Did you find it difficult to 

comply? Or was it a difficult process for you? 

He has been fed with breast milk for 18 months. He has been feeding with raw corn starch when he 

was 5 weeks old. He has been tried Glycosade several times but he didn't conitune to use. Now we 

give cornstarch and intermediate milk every 3 hours. Pediasur formula is used. Triglyceride levels 

increase depending on the use of raw corn starch. He has the right to consume a maximum of 5 grams 

of carbohydrate a day. Lactose is particularly forbidden. Milk and dairy products are prohibited. 

Added sugars and packaged foods are prohibited. Fruit is forbidden. In enzyme deficiencies, the broad 

bean poisones the type a.  

3) Have you experienced too much loss of consciousness so far? Can you tell the number of fainting 

and unconsciousness or has it became a habit? 

He experienced loss of consciousness several times 

4) How much did you see the sub-subordinate values at most? Did it cause fear in you? 

Sub-subordinate saw the maximum value of 2000. The GGS rose to 700-800. 

5) How did it affect your life? 

He has not speaking ability, Emir is getting special education (homeschooling) 

6) Is there any advice, suggestion or anything you want to say for are patients under the influence of 

this beauty like you? 

The baby was diagnosed at 11th month, by DNA analysis with blood. Needle biopsy was performed 

from the liver when the baby was 4 months old, but no evidence of disease could be made. There are 

suggestions for other patients such as strict monitoring, leaving private life behind. Sugar tracking 

needs to be very careful. 

 

DENİZ KARAKAYA 

1)  When did you realize this rare beauty of you and how did you feel? What was your family's 

reaction? 

We learned of my son's illness by chance when he was 6 months old. I gave birth in a private hospital. 

She was a baby with a belly since she was born. We were going to the Pediatrician in the hospital 

where I gave birth for his controls. When we went to her normal routine monthly checkup, she was 5.5 

months old, she touched her abdomen and said to me her liver seemed a little big. He then 

immediately requested a blood test. We got it done immediately and we were told that he had high 

liver values and that gastroenterology should see it immediately.  The hospital's gastroenterology 

department made an appointment 15 days later. We did not wait and we brought it to Behçet Uz 

Children's Hospital. On the day we arrived, childhood diseases led us to metabolism. And in line with 

the results, emergency hospitalization was made. I got shocked.  

Two vascular accesses were established in both arms and 4 bottles of serum were inserted. About 10 

days later, our doctor informed us about our son's illness. I collapsed when I learned. My husband was 

with me, but believe me, I could not control my tears. It was very difficult at that time. What will I do? 

I kept asking how to overcome it. But I had to endure and do it for my child to live. When I say our 

family's reaction, my own family is far away. I am originally from Samsun. We settled here because 



of my marriage. My husband's family is my mother-in-law, my father-in-law, and my husband has a 

brother. They were very sad too. But they are such good people that they are always with us under all 

circumstances. They never leave us alone. May God be pleased with them. 

 

2) Which treatment methods and diet suggestions did they suggest you? Did you find it difficult to 

comply? Or was it a difficult process for you? 

They first started with a food change. I was able to breastfeed Deniz for 2.5 months. We barely gave 

food. They gave Bebelac Pepti Junior food. He didn't want to suck milk at first. Of course, it did not 

taste as good as Aptamil, which he drank before. They said, that raw corn starch with baby food will 

be added. But Deniz did not like cornstarch and his stomach could not grind either. That's why they 

wanted us to buy Glycosade. We bought the first box for a fee. We received the rest for free after 

correspondence with TEB. Because they do not pay until the age of 2. We started supplementary food 

late. It was about 8 months old. Here is yogurt made with light milk, fat-free soup, etc. He ate from 

meals (soup, yogurt) until he was 2.5 years old, but he had a bronsiolite at the age of 2.5. We were in 

the hospital for about 15 days. At that time, he did not eat anything for the first 5/6 days. He was only 

fed with serum. Then he ate the food. But unfortunately the entire metabolism has been reset. He 

started not eating neither food nor yoghurt nor soup. Since that day, Deniz only drinks food. And the 

morning breakfast is also blended. It is difficult for the last 2 years because he does not eat. She only 

feeds on baby food, which causes unnecessary weight gain. 

 

3) Have you experienced too much loss of consciousness so far? Can you tell the number of fainting 

and unconsciousness or has it became a habit? 

We haven't had much loss of consciousness until this time. He had Hypoglycemia once he was in the 

hospital. But only mild fainting. It happened 1.5 years ago. It was morning hours. After feeding the 

bed of the sea in our room and on my side, we both fell asleep. I woke up with the scream of her. We 

keep 10% dextrose in our house just in case. And every night we fill it in a bottle and put it with us. 

For use in any other situation. When he screamed, I looked at him and he started to tremble. I realized 

then that his sugar was low and I immediately took the bottle. And I started drinking. Fortunately, he 

was conscious, he could drink. I called an ambulance again just in case, but thankfully he recovered 

and his sugar rose. So it happened 3 or 4 times maximum. But there was no loss of consciousness. I 

hope God does not show it. 

4) How much did you see the sub-subordinate values at most? Did it cause fear in you? 

At that time, of course, I didn't know the sub-subordinate values very much, I saw them when we first 

gave a blood test. Both values were around 450. In the tests after our hospitalization, it had fallen to 

100's. Now, when we get sick, when we go to the hospital, it is around 100 to 120 maximum. We were 

in the hospital for 4 days last February. He had a mild infection. It was around 60 at that time. So good 

for now. At first, I was very scared, but when it fell afterwards, it was okay. 

5) How did it affect your life? 

It has had a huge impact on our lives. I would be lying if I said it didn't be. Because we were people 

who loved traveling with my husband. Unfortunately, after this illness, I could not leave the house. At 

first my psychology really broke down. My mother-in-law stayed with us for 6 months after learning 

about the disease. Just to help me. Because I had neither night nor day left. I can say that my brain was 

bankrupt. I couldn't get out. I didn't enjoy the things I was doing. During this period, my wife's family 

always supported them. I can't pay your rights. They still are. We would have meetings with friends, 

my mother-in-law said, you go and I'll check. And we would go with my wife. Yes, when we were 

little we were seriously deprived of everything. Sometimes it even created problems between me and 

my wife. Thank goodness he is older now and he understands some things now. 

6) Is there any advice, suggestion or anything you want to say for are patients under the influence of 

this beauty like you? 



What I want to say families like us, is that their children always give the necessary dedication and 

support. Do not leave them on the slope. It is in our hands to make them healthy individuals. 

 

MOTHER ZELİŞ  

HER DAUGHTER 4 YEARS OLD 

 

1)  When did you realize this rare beauty of you and how did you feel? What was your family's 

reaction? 

We had a difficult process before we learned about his rare disease. We went to Bezmialem University 

because of the high blood values in the hospital where he was born. After 2 months of follow-up, we 

were diagnosed with hyperlipidemia and when my child was at the final stage, they sent us home. One 

day, when my daughter got fever and took her to a private hospital, our doctor said that her liver was 

bigger than it should be and directed us to Çapa. We were diagnosed and went to our house after the 1 

month difficult process we lived there. 

2) Which treatment methods and diet suggestions did they suggest you? Did you find it difficult to 

comply? Or was it a difficult process for you? 

His diet was quite demanding because his blood sugar could not last for two hours. We left the 

hospital with a nasogastric and fed there for 5 months. There was a food machine day and night. At 

the end of 5 months, we switched to oral administration during the day. His diet was a carbohydrate-

heavy diet. After following the diet of the hospital until the age of 2.5, I realized that there was 

something wrong and started to investigate. Abroad Dr. I learned about the diets that Weinstein 

followed by talking with his patients, and in this way we continued on our way. We continue with 

corn starch and food, which is our savior, during the day. He takes cornstarch every 4 hours at night. 

 

3) Have you experienced too much loss of consciousness so far? Can you tell the number of fainting 

and unconsciousness or has it became a habit? 

He did not lose consciousness. When his blood sugar drops, he faces weakness and sweating. This is 

how if the feeding time is skipped or we fall asleep, the sugar drops. When I give the maltodextrin, it 

rises and comes back after 15-20 minutes. 

 

Mother Macide 

1)  When did you realize this rare beauty of you and how did you feel? What was your family's 

reaction? 

Hello, we learned about our son's illness when he was 6 months old. Of course, we were terrified that 

it was an incomprehensible, unknown disease, but we never thought negatively. Happily, our son is a 

healthy child, 173 meters tall and 70 kilograms in weight. 

2) Which treatment methods and diet suggestions did they suggest you? Did you find it difficult to 

comply? Or was it a difficult process for you? 

Of course, sugar will not fall. We were hospitalized for months, and a diet program was prepared. We 

strictly followed, of course, it was a difficult process. It still needs to be fed every two and a half 

hours, day and night. It feeds on fortini at night. 

3) Have you experienced too much loss of consciousness so far? Can you tell the number of fainting 

and unconsciousness or has it became a habit? 

We have never experienced a loss of consciousness, we did not allow it. 

4) How much did you see the sub-subordinate values at most? Did it cause fear in you? 



The maximum was 80. That was when he had a cold, too. 

5) How did it affect your life? 

Of course, we had a hard time about eating dessert, but now he is eating it occasionally. 

6) Is there any advice, suggestion or anything you want to say for are patients under the influence of 

this beauty like you? 

We have accepted this in our child, it is not difficult anymore. My advice to glycogen type 1 patients 

and their relatives like us should be accepted first. Let them follow their diet as much as possible. Let 

them grow up as a happy child, and everything turns out well over time. But infancy is very risky. 

That's why they need to be very careful, to have a good life when they grow up. That's all my answers, 

thank you. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

OUR INFORMATIVE ZOOM MEETING ABOUT THE DISEASE   
    
  
  
  



  

  

OUR PAGE OPENED ON INSTAGRAM PLATFORM 

  

  

 

                         

      

  

  

  

  

 WE PUBLISHED A WEB SITE FOR AWARENESS AND INFORMATION 

  
  

https://www.niche-radichal2020.com  
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WE PUBLISHED THE ARTICLE ON THE "EVOLUTION TREE", A POPULAR SCIENCE SITE 

  

  

 

  

WE PARTICIPATED IN THE 19 MAY SCIENCE MOVEMENT LIVE BROADCAST CELEBRATION 

 

  



 

WE HAVE PUBLISHED ARTICLES ON LINKEDIN PLATFORM  

  

  

    

  

 

  

    

  


