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M ag an té nach bhfuil Alfa-1 aige nó aici (MM).
De ghnáth bheadh dhá ghéin Z (ZZ) ag an duine
a bhfuil Alfa-1 aige nó aici. Is anamh go mbeadh
géin S agus géin Z (SZ) ag an duine. Bíonn 
fadhbanna ae nó scamhóg, nó ae agus
scamhóg, ag timpeall 20% de na daoine le
géinte SZ, mar a bhíonn ag daoine le géinte ZZ. 

Is é leibhéal anh-íseal nó fiú easpa protin ar
a cuirtear alfa-1 antaitripsin (AAT) san fhuil tortha
ar dhá ghéin alfa-1 éalangacha a bheith san
fhuil. Is é is cúis leis an uireasa san fhuil ná bailiú
mínormálach nó easpa iomlán phróitéin alfa-1.

Cad a chiallaíonn an téarma “Iompróir
Alfa-1”?

Is impróir Alfa-1 é an duine go bhfuil géin
normálach (M) amháin alfa-1 aige nó aici
maraon le géin alfa-1 éalangach (S nó Z de 
ghnáth). Tá iompróirí an-choitianta. Mar shampla,
creidtear go bhfuil breis agus 20 milliún 
iompróirí i Stáit Aontaithe Mhericeá agus

250,000 in Éirinn. Is MS nó MZ
iad an chuid is mó de na 
Iompróirí Alfa-1. D’fhéadfadh
léibhéal íslithe de phróitein 
antaitripsin alfa-1 a bheith ag
iompróir, ach is annamh go
mbíonn an léibhéal chomh
híseal acu agus a bhíonn ag
daoine go bhfuil Alfa-1 acu.

Cén tionchar atá ag an
ngalar Alfa-1 ar scámhóga
an iompróra?

De gnáth níl ach caol 
seans go mbualfadh galar a
bhaineann le hAlfa-1 aon 
iompróir alfa-1. Siad na 
niompróirí MZ is mó an caol
seans a bheith nascaithe le
galar na scámhóg. Faoi láthair
ní fios go bhfuil aon bhaol ar
bith a bhaineann leis an 
iompróir MS i leith ghalar 
na scámhóg.

32

Cad is Uireasa Antaitripsin 
Alfa-1 ann?

Sé Uireasa Antaitripsin Alfa-1
(Alfa-1) ná riocht míochaine 
dúcasach a aistríotar ó thuismitheóir
go páiste tríd na géinte. Is féidir
galar a fhorbairt sna scámhóga i
ndaoine fásta de dheasca an riochta
seo, nó galar ae i naíonáin, i ndaoine
óga agus i ndaoine fásta.

Den chuid is mó, tá dhá géin
don tréith i gcóir gach treith atá ag
an duine. Tagann géin amháin ó
gach tuismitheoir. Tá dhá géin 
éalangacha alfa-1 faighte ag an
duine le Alfa-1, ceann ón mháthair
agus ceann ón athair. Tá raidhse
chineáil den ghéin éalangach alfa-1
ann. Cuirtear S nó Z ar na cinn is
coitianta acu. Cuirtear M ar an ngéin
normálach agus bheadh dhá ghéin
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Galar na Scámhóg: Seans go bhfuil baol níos
mó eimfiséime a tholg san iompróir MZ. Tá an
baol seo an-íseal ach sa chás go gcaitheann an 
t-iompróir tobac nó go bhfuil sé/sí ag análú aeir
thruaillithe. Tá baol níos airde an galar
scámhóige toirmeasach ainsealach (COPD) a
tholg ag iompróirí MZ a bhfuil gaolta acu le
COPD. Spreagann seo an smaoineamh go bhfuil
an COPD cúisithe ag fachtóirí géiniteacha eile.
Níl aon fhianaise eolaíochta go bhfuil aon bhaol
faoi leith ghalar na scámhóg don iompróir MS.

Comharthaí na scámhóg le nasc a
d’fhéadfadh a bheith ann don iompróir
Alfa-1:

� Gearranáil 
� Cársán 
� Casacht ansealach agus an iomarca seile
� Broinchíteas ainsealach 
� Slaghdáin chliabhraigh athfillteacha 
� Ísliú ar fhulaingt aclíochta 
� Plúchadh neamhleigheasach 
� Broinceachtáis

Cén tionchar a bheadh ar an ae de
dheasca a bheith id’ iompróir Alfa-1?

De ghnáth níl ach caol seans go mbualfadh
galar a bhaineann le hAlfa-1 aon iompróir alfa-1.
Siad na niompróirí MZ is mó an caol seans a
bheith nascaithe le galar ae. Faoi láthair ní fios
go bhfuil aon bhaol ar bith a bhaineann leis an
iompróir MS i leith ghalar ae.

Galar ae: Tá baol i bhfad níos ísle galar 
ainsealach ae a tholg in Iompróirí Alfa-1 ná do
dhaoine go bhfuil Alfa-1 acu. Spreagann taighde
an smaoineamh go mb’fhéidir nach mbualfadh
galar ainsealach ae iompróirí MZ ach amháin
nuair a bhíonn an t-ae damáistithe cheana féin
ag gníomhaí éigin mar víreas, ceimicí (alcól san
áireamh) nó go mbíonn an duine róthrom. Níl
aon fhianaise eolaiochta go bhfuil aon bhaol
faoi leith ghalar ae don iompróir MS.

Comharthaí ae le nasc a d’fhéadfadh a
bheith ann don iompróir Alfa-1:

� Dath búi ar an gcraiceann nó na súile
(buíochán)

� At boilg (ascites)
� Urlacan fola nó fuil sa chac
� Fadhbanna ae neamh-mhínithe nó 

léibhéal ardaithe einsímí ae

Leanaí Iompróirí Alfa-1 
D’féadfadh Iompróirí Alfa-1 an ghéin 

éalangach a threaschur dá leanaí.
� Má tá leanbh nó leanaí ag iompróir (MZ)

le duine a bhfuil géinte normálacha (MM)
aige/aici, tá leathseans (baol 50%) a
bheith ina Iompróir Alfa-1. Níl aon bhaol
ann go mbeidh an galar ag éinne de na
leanaí 

� Má tá leanbh nó leanaí ag iompróir (MZ)
le hiompróir eile (MZ) tá leathseans (baol
50%) a bheith ina Iompróir Alfa-1. Tá
seans go mbeidh Alfa-1 (ZZ) ag leanbh as
gach ceathrar (baol 25%) agus seans go
mbeidh géinte Alfa-1 normálacha (MM)
ag leanbh as gach ceathrar (25%)



Cé is cóir a thástáil?
Ba chóir d’éinne atá ag smaoineamh ar

thástáil a ghlacadh dul chun cainte le gairmí
cúram sláinte a bhfuil eolach faoi ghalair
ghéiniteacha: doctúir leighis nó comharlóir 
géineolaíochta. Moltar do thuismitheoirí,
deartháracha agus deirfiúracha an duine le
hAlfa-1 a bheith tástálta. Moltar freisin d’éinne
leis na galair thíos a bheith tástálta.

� COPD (eimfiséime agus/nó broinchíteas 
ainsealach); 

� Plúchadh atá neamhleigheasach le 
gnáth-chógais ordaithe; 

� Galar ae neamh-mhínithe; 
� Galar ae le é sa stair clainne.
Más iompróir tú atá ag smaoineamh ar

clann a shaolú ba chóir duit tuile eolais a fháil ar
www.alpha1.ie.

Conas is féidir eolas a fháil faoi mo 
stádas nó stádas cara cliabh

De ghnáth is tortha tástáil fola a léiríonn
dúinn stádas an Alfa-1 a insíonn an bhfuil tú
rangaithe normálach (gan Uireasa Alfa-1), iom-
próir nó uireasach. Is é tomhas ar an méid
phróitéin alfa-1 antaitripsin san fhuil an tástáil
is comónta. Is féidir le an-chuid saotharlanna
cliniciúla an tástáil seo a dhéanamh. Tá an dara
cineáil tástáil fola ann ar a ghlaotar géinitíopáil
agus feinitíopáil. De ghnáth déantar tástáil le
haghaidh Alfa-1 sa chás amháin ina bhfuil léib-
héal an AAT san fhuill faoin normálach.
Léiríonn na tástálacha seo go cruinn an cineál
próitéin alfa-1 antaitripsin atá á dhéanamh ag
an gcorp. Ní féidir ach le roinnt bheag saothar-
lanna speisialaithe na tástálacha seo a
dhéanamh. Más mian leat bheith tástáltha ní
gá ach glaoch ar Fhondúireacht Alfa-1 i mBaile
Átha Cliath ag 01-8093871, nó seol ríomhphost
chuig alpha1@rcsi.ie.

An bhfuil aon mhíbhuntáistí ag baint le
bheith tástáltha le haghaidh Alfa-1?

Tá. Tá seans ann go ndéanfaí leithcheal i 
do choinne i gcúrsai fostaíochta, leigheas agus
árachas saoil. Fad is a bhfuil tortha tástála ar do
thaifead sláinte pearsanta d’féidfeadh tríú 
páirtithe teacht ar an eolas. Ó thaobh tríú 
páirtithe de d’féidfeadh comhlachtí áracais, 
ionadaí cúram sláinte nó gairmithe eile a
bheith i gceist. D’fhéadfaidis a fháilt amach faoi 
thoradh do thástála má shíníonn tú an fhoirm
scaoilte a thugann rochtain dod thaifead. 

Toiliú Feasach 
Is é toiliú feasach ná an proiséis ina

fhaigheann an duine eolas cóir, a thuigeann an
teolas sin agus a cheadaíonn an tástáil. Tá sé
bunaithe ar an gceart dlíthiúil agus eiticiúil atá
ag an othar pé rud a tharlaíonn dá chorp a
stiurú, agus ar an dualgas eiticiúil atá ar an lia a
chinntiú go bhfuil an t-othar páirteach ina
chúram sláinte féin. Ba chóir duit an cinneadh 
a bheith tástáilte le haghaidh Alfa-1 a 
phlé le do dhochtúir agus a chntiú go bhfuil
aon cheist atá agat freagartha (féach
www.alpha1.org agus www.alpha1.ie chun a
thuile eolais faoi thoiliú feasach a fháil).

An mbeidh sé de thionchar ar mo
árachas sláinte bheith aitheanta mar
iompróir? 

De ghnáth ní bheidh, ach tá seans go
naithneoidh comhlachtaí árachas leighis stáid
an iompróra mar riocht réamhbheitheach sa
todhcaí. Is riocht géiniteach é Alfa-1. De réir
téarmaí an Achta um Míchumas 2005 cuid 4,
rann 2, tá sé mídhleathúil aon eolas atá faighte
tré thástáil géiniteach a úsáid do chomhlachtaí
i gcóir árachais, ráthaíochta, phinsin,
mhórgáiste agus a léithéad.
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TUILLEADH EOLAI

Fondúireacht Alfa-1 (Éireann)
Alpha One Suite
Foirgneamh RCSI
Ospidéal Beaumont
Baile Átha Cliath 9
Fón: 01-8093871
R-phost: alpha1@rcsi.ie
Gréasán: www.alpha1.ie 

Alpha-1 Global
www.alpha-1global.org

Solátharaíonn Alpha-1 Domhanda clár 
eolais agus cumarsaide, atá bunaithe ar an
ngréasán, do chomhluadar Alfa-1 ar fud an
Domhan. Tá na heagrais páirteacha maraon le
daoine aonracha ag teacht le chéile mar aon
ghréasán comhoibríoch amháin a lorgaíonn
méidiú ar dhiagnóis agus fáil ar cóir leighis.

Conas is féidir le iompróirí baol na ngalar
atá bainteach le Alfa-1 a tholg a sheachaint
nó a ísliú?

Níl ach seans beagáinín níos airde ná an
gnáth ag iompróirí MZ galair ae nó galair na
scámhóg atá aitheanta i ndaoine le Alfa-1 a
tholg. Is féidir leat an baol a chosc nó a isliú ach
athruithe cúi a dhéanamh i do stíl mhaireachtála:

� Ná caith tobac agus seachain toit 
tánaisteach; 

� Róthógáil na deannaigh, múch dhíobhálach,
nó gáis dhíobhálach a sheachaint;

� Éirigh as, nó gearr siar ar an ólacháin; 
� Faidh vacsainiú in aghaidh heipitítis.

Má tá leanaí gur iompróirí iad ag an iompróir,
ba chóir insint doibh faoina stadas géiniteach.
Ba chóir an tabhacht a bhaineann le stíl
mhaireachtala sláintiúil a threisiú dóibh ó aois óg.

Cad iad na córacha leighis cuí i gcóir 
iompróirí le galar ae nó galar na scámhóg? 

Roghnóidh do dhochtúr cóir leighis cuí duit.
Ní mholtar cóir leighis chun leibhéil íslithe fola
AATa chur i gceart i gcóir Iompróirí Alfa-1. Ní
mholtar teiripe athchurtha AAT, atá costasach,
ach dóibh siúd le eimfiséime agus go bhfuil
uireasa ghéar AAT orthu.

Cé leis is cóir mo stadas mar Iompróir
Alfa-1 a nochtadh? 

Is é do rogha féin do stadas a nochtadh le
daoine eile, ach b’fhéidir go mba mhaith leat
baill chlainne a chur ar an eolas ionas gur féidir
leo macnamh a dhéanamh ar a bheith tastáltha.
Ba chóir, chomh maith, do lia a chur ar an eolas
chun go mbeadh an deis ann córacha leighis cuí
a phleanáil.

Conas is féidir a thuilleadh eolais agus
tacaíocht a fháil? 

Seans go mbeidh tú corraithe ar a fháil
amach gur Iompróir Alfa-1 tú. D’fhéidfeadh sé a
bheith fóinteach duit:

� An teolas a roinnt led chlann;
� Foghlaim cad iad féidearthachtaí ó thaobh

an tionchair a bheadh aige ar do shláinte;
� Faigh grúpaí tacaíochta nó comhairliú

géiniteach chun ceisteanna a fhreagairt.

Ina theannta sin, tá eagrais ann chun 
cabhair agus comhairle a sholáthar duit. Tá
roinnt acu seo liostáltha thíos.



Alpha-1 Foundation
www.alpha1.org

Soláthraíonn an Fhondúireacht
neamhbhrabúis seo acmhuinn, billeoga
oideachasúla agus eolas ar thástáil, dhiagnóis i
gcóir lianna agus othair. Airgidíonn sí taighde
ceannródaíoch chun córacha leighis agus
leigheas a aimsiú agus tacaíonn sí aimsiú
domhanda Alfa-1.

AlphaNet
www.alphanet.org

Tugann AlphaNet cabhair do othair agus a
gclann le tacaíocht, oideachas agus straitéisí
chun an sláinte a eagrú. Airgidíonn sé freisin 
trialacha cliniciúla ar teiripí i gcóir Alfa-1 agus
foilsíonn sé The Big Fat Reference Guide to
Alpha-1. Is troir iomlán é seo ar tuiscint, 
banaistíocht agus marachaint le Alfa-1. 
Clúdaíonn sé tearmaí tabhachtacha, tástáil, 
géineolaíocht agus roghanna choracha leighis.
Is féidir teacht air ar an ngréasán nó ar an 
uimhir fóin thuas.

The Alpha-1 Research Registry
www.alphaoneregistry.org

Is bunachar sonraí rúnda de Alfóirí agus 
Iompróirí í an Chlárlann Taighde. Tugann an
Chlárlann deis do na hothair eolas a sholathar
chun cabhrú le dul chun cinn an taighde i leith
Alfa-1 tré cheistneoirí agus trialacha cliniciúla.
Tugann sé fáil ar eolas faoi cúram othair Alfa-1
do saineolaithe. Tá deis leanúnach ag baill na
Clárlainne bheith páirteach i dtriallacha 
cliniciúla ar teiripí nuacheapaithe, chomh 
maith le deiseanna eile taighde.

Alpha-1 Kids
www.alpha1.org/support/alpha-1-kids

Cuireann an dream seo tacaíocht agus eolas
ar fáil do thuismitheoirí agus leanaí le hAlfa-1.
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Buíochas faoi leith ón Alpha-1 Foundation USA
do Vermont Alpha Vicki Cameron agus a clann.
Cheadaigh siad dúinn úsáid a bhaint as a 
griangraf ar chlúdach na billeoige seo. Sí Vicki an
t-arna duine ó chlé ar an gclúdach.
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Tá na billeoga oideachasúla 
seo urraithe ag

AlphaNet

Baxter

CSL Behring

Dohmen Life Science Services

Grifols

Tá an Alpha-1 Foundation dírithe ar

leigheas ar Uireasa Antaitripsin Alfa-1 a

aimsiú agus ar saol na ndaoine ar a

ghoilleann Alfa-1 a fheabhsiú pé 

áit ar domhan iad. Tá níos mó ná 

$50 milliún infheistithe ag an

bhFonduireacht chun tacaíocht le

taighde i leith  Uireasa Antaitripsin 

Alfa-1 ag 97 instidiúidí i Meiriceá

Thuaidh, san Eoraip, sa Mheán Iarthar

agus san Astráil. Tá  thuile eolais ar fáil

ar www.alpha1.org.
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