Katere so prednosti zgodnjega testiranja in diagnoze?

Kje lahko dobim informacije in nasvete?

Zgodnja diagnoza Fabryjeve bolezni lahko zelo
pozitivno vpliva na bolnike.10
Na voljo je namreč zdravljenje, ki lahko pomaga
upočasniti napredovanje bolezni in izboljša
kakovost življenja.10
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Za Fabryjevo bolezen sta odobrena dva načina
zdravljenja.

Encimsko
nadomestno
zdravljenje

Pri osebah s Fabryjevo boleznijo encim -Gal A ne obstaja ali
ne deluje pravilno. Pri encimskem nadomestnem zdravljenju
posamezniki s Fabryjevo boleznijo dobijo funkcionalno različico
encima.10

Zdravljenje s šaperoni

Pri Fabryjevi bolezni je encim -Gal A lahko prisoten, vendar
ne deluje pravilno. Zdravljenje s šaperoni izboljša delovanje
encima. Vendar ne morejo vsi bolniki prejeti zdravljenja
s šaperoni – samo posamezniki z določenimi genskimi
spremembami.10

Obstajajo tudi dodatne in podporne oblike
zdravljenja, ki niso speciﬁčne za Fabryjevo
bolezen.
Te so prav tako zelo pomembne in lahko
pomagajo obvladovati simptome Fabryjeve
bolezni.7
Nadaljnja prednost potrjene diagnoze je
možnost genetskega svetovanja. Genetski
svetovalec vam lahko:8
zagotovi informacije o bolezni in njenem
dedovanju
svetuje in pomaga pri odločitvi glede
prenatalnega testiranja

Poleg tega vam lahko informacije in podporo nudijo tudi skupine bolnikov, kot je
Mednarodna mreža za Fabryjevo bolezen. Več informacij je na voljo na
http://www.fabrynetwork.org/

Fabryjeva bolezen:
kaj ta bolezen pomeni za našo
družino

www.fabrydisease.info je prav tako koristno spletno mesto, na katerem lahko najdete
videoposnetke z izkušnjami ljudi, ki imajo Fabryjevo bolezen v družini, ter dodatne
informacije o tej bolezni.
Za dodatne informacije obiščite www.fabryjevabolezen.si
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Slike v tem dokumentu so samo ilustrativne in prikazane osebe niso na
noben način povezane s Fabryjevo boleznijo.
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Na sliki niso dejanski bolniki. Simptomi bolnikov se lahko razlikujejo in te slike morda ne predstavljajo splošne populacije
bolnikov.

To brošura je namenjena osebam, ki imajo v družini nekoga z diagnozo Fabryjeve
bolezni. Njen namen je odgovoriti na nekatera najpogostejša vprašanja o Fabryjevi
bolezni, vključno z diagnozo in zdravljenjem ter ugotavljanjem lastnega tveganja za to
bolezen.

Kaj je Fabryjeva bolezen?
Fabryjeva bolezen (znana tudi kot AndersonFabryjeva bolezen) je redka dedna bolezen,
za katero zboli približno 1 od 40.000 moških,
prizadene pa lahko tudi ženske.1-3 Podatki
o pogostosti se razlikujejo po posameznih
geografskih regijah.4,8 Pri bolnikih s Fabryjevo
boleznijo genska sprememba pomeni, da

encim, ki se imenuje -galak tozidaza A (- G al
A), ni prisoten ali ne deluje dobro.1-3 Zato ne
more razgrajevati maščobnih snovi, imenovanih
glikosﬁngolipidi. 1-3 Te se nato kopičijo v celicah,
kar lahko sčasoma škoduje organizmu in
povzroči veliko različnih simptomov.1-3

Kako se Fabryjeva bolezen deduje?
Fabryjeva bolezen ni nalezljiva, lahko pa se
v družini prenaša prek našega genetskega
materiala (dva kromosoma X [XX] pri ženskah
ter kromosom X in Y [XY] pri moških).9,10

Gen, ki povzroča Fabryjevo bolezen, je prisoten
na kromosomu X in se s staršev prenaša na
otroke z dedovanjem, vezanim na kromosom X,
kot je prikazano na spodnjem diagramu.2,3,6

Oče s Fabryjevo boleznijo (XY)
bo okvarjeni gen prenesel na vse
hčere, ne bo pa ga prenesel na
nobenega sina

Oče ima
Fabryjevo
bolezen

Pri materi s Fabryjevo boleznijo
(XX) obstaja 50 % verjetnost, da
bo okvarjeni gen prenesla na
otroka (sina ali hčerko)

Mati nima
Fabryjeve
bolezni

XY

Oče nima
Fabryjeve
bolezni

XX

Pri Fabryjevi bolezni gre za prizadetost več
organov, ki pomembno vplivajo na obolevnost
in preživetje bolnikov. Vsak bolnik lahko ima
prisotne različne znake in simptome
7
prizadetosti. Pri dečkih se lahko prvi simptomi
pojavijo pred 10. letom starosti.

Pri deklicah je ta starost drugačna, prav tako
je lahko različna pri vsakem posamezniku, tudi
znotraj iste družine.7,8 Nekateri posamezniki
nimajo simptomov do odrasle dobe.7

Pogosti znaki in simptomi Fabryjeve bolezni (bolniki lahko imajo prisotne
le nekatere od navedenih)7,9

Težave s sluhom,
kot je tinitus
(zvenenje v ušesih)
ali izguba sluha

Spremembe na
očeh, ki običajno
ne vplivajo na
vid, lahko ugotovi
okulist

Zmanjšana
sposobnost
znojenja, kar
povzroča pogoste
vročine in slabo
prenašanje toplote
ali telesnih naporov

Resnejše težave
(npr. možganska kap,
srčno in ledvično
popuščanje) je
običajno mogoče
opaziti pri odraslih,
ko bolezen
napreduje

Kaj je analiza družinskega drevesa in zakaj je koristna?
Če posameznik prejme diagnozo Fabryjeve
bolezni, imajo tveganje za to bolezen tudi drugi
družinski člani.7 Na podlagi družinske anamneze
in podatkov o družinskih članih lahko zdravnik
in/ali genetski svetovalec oblikuje družinsko
drevo.7,10 (Glejte razdelek „Kje lahko dobim
informacije in nasvete?“ na zadnji strani.) To
drevo omogoča lažje prepoznavanje družinskih
članov, ki bi lahko bili ogroženi.8,10
Primer družinskega drevesa je prikazan na
spodnjem diagramu.

Če se ugotovi, da je družinski član lahko
ogrožen, je potrebno razmisliti o testiranju
za Fabryjevo bolezen tudi ob odsotnosti
simptomov, saj se simptomi lahko razvijejo
pozneje v življenju.8,10

Primer analize družinskega drevesa za
Fabryjevo bolezen:
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kot so bolečina,
slabost, bruhanje
ali driska

XX

XX

XY

XX

XY

XX

XY

XX

XY

Hči ima
Fabryjevo
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Kateri so znaki in simptomi Fabryjeve bolezni?

Možni izidi za vsako nosečnost

Depresija in
utrujenost

Angiokeratomi
(majhne, izbočene
temno rdeče pike)
na koži okoli
spolovila in popka

Indeksni bolnik:
prva oseba v družini, ki
ji je bila diagnosticirana
Fabryjeva bolezen

Bolečina in pekoč
občutek v rokah in
nogah
V analizi družinskega drevesa kvadrati predstavljajo moške, krogi predstavljajo
ženske, obarvane oblike pa so osebe, ki bi lahko imele Fabryjevo bolezen.10

