ZOZNAM
PRÍZNAKOV
FABRYHO
CHOROBY

Fabryho choroba je zriedkavé dedičné ochorenie, ktoré
sa môže dediť z rodičov na deti. Spôsobuje ju mutácia
v géne, ktorá reguluje esenciálny enzým v bunkách
organizmu. Chýbanie alebo nedostatok enzýmu môže
viesť k progresívnemu poškodeniu organizmu vrátane
obličiek a srdca.
MÔŽETE MAŤ FABRYHO CHOROBU?
Každý pacient s Fabryho chorobou môže byť postihnutý
iným spôsobom, a preto sa u neho môžu vyskytovať odlišné
stupne a kombinácie príznakov. Tento zoznam obsahuje
niektoré typické prejavy alebo príznaky Fabryho choroby.
Môžete si ho vytlačiť a zobrať k lekárovi, ak sa u Vás
vyskytli niektoré z príznakov alebo ich kombinácia.

Určený na použitie počas
konzultácie s Vaším lekárom

Vyplňte kontrolný zoznam a uveďte čo najviac
podrobností, ktoré môžu pomôcť Vášmu lekárovi.

OČI

Príznaky

Výskyt príznaku v rodine

(môžete vybrať
viaceré)

(uveďte postihnutého príbuzného)

Áno

Nie

Áno

Nie

Áno

Nie

Áno

Nie

Áno

Nie

Áno

Nie

Áno

Nie

Zakalenie rohovky oka bez narušenia videnia

UŠI
Strata sluchu
Zvonenie v ušiach

KOŽA
Malé škvrny červenej až modrej farby v oblasti
medzi pupkom a kolenami (angiokeratóm)
Znížená miera potenia
Intolerancia tepla alebo chladu

NEUROPATICKÁ BOLESŤ
Pocit pálenia v rukách
Pocit pálenia v chodidlách

ÚNAVA
Únava alebo vyčerpanie (ktoré môžu byť až
extrémne)

BRUCHO A ČREVÁ
Kŕče v bruchu
Časté vyprázdňovanie čriev po jedle
Hnačka
Nevoľnosť

VŠEOBECNÉ
Depresia
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Okrem bežných prejavov a príznakov uvedených na
predchádzajúcej strane existujú aj závažnejšie príznaky,
ktoré môžu naznačovať prítomnosť Fabryho choroby. Tieto
príznaky sa objavujú v priebehu času v dôsledku
postupného ukladania sa tukových látok známych ako Gb3
v bunkách a tkanivách. Ak sa tieto príznaky neliečia,
životne dôležité orgány sa nakoniec začnú poškodzovať a
môžu vzniknúť závažné, niekedy život ohrozujúce stavy.
Možno Vám iný lekár povedal, že máte niektoré z týchto
chorobných stavov.
Vyplňte kontrolný zoznam a uveďte čo najviac
podrobností, ktoré môžu pomôcť Vášmu lekárovi.

OBLIČKY

Príznaky

Výskyt príznaku v rodine

(môžete vybrať
viaceré)

(uveďte postihnutého príbuzného)

Áno

Nie

Áno

Nie

Áno

Nie

Neobjasnené ťažkosti s obličkami
Proteinúria (nadbytočný proteín v moči)
Dialýza

SRDCE
Neobjasnené ťažkosti zo srdcom vrátane
zmien v jeho tvare a fungovaní (zväčšenie
ľavej komory)
Angina pectoris
Arytmia alebo nepravidelný tlkot srdca
Srdcový infarkt
Zlá znášanlivosť fyzickej námahy

MOZOG
Cievna mozgová príhoda
Závraty

Ak trpíte akýmikoľvek inými príznakmi, ktoré nie sú uvedené vo vyššie uvedenom zozname a ktoré
by ste chceli prekonzultovať s Vaším lekárom, poznamenajte si ich na nižšie uvedenom mieste:

Ak sa nejaká kombinácia vyššie uvedených príznakov vzťahuje na Vás alebo v minulosti Vám lekár povedal,
že máte ktorýkoľvek z týchto stavov, je možné, že máte Fabryho chorobu. Upozorňujeme, že tieto
príznaky a kombinácia príznakov neslúžia na stanovenie diagnózy Fabryho choroby. Je nevyhnutné, aby
ste sa poradili so svojím lekárom. Lekár na základe ďalších testov môže potvrdiť alebo vyvrátiť diagnózu.

Požiadajte svojho lekára o ďalšie informácie
Ďalšie informácie získate na internetovej stránke www.focusonfabry.com.
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