
Cad is Uireasa 
Antaitripsin Alfa-1

ann? 
Stair clainne...
de ghalar na scámhóg?
de ghalar ae?

Eolas riachtanach fé
Uireasa Antaitripsin Alfa-1

1 ALPHA-1FOUNDATION



Cad iad na comharthaí Alfa-1 is
coitianta?
Comharthaí scámhógacha:

� Gearranáil
� Cársán
� Casacht ansealach agus an iomarca seile
� Slaghdáin chliabhraigh athfhillteacha

Comharthaí ae:
� Dath búi ar an gcraiceann nó na súile

(buíochán)
� At boilg (ascites)
� Urlacan fola nó fuil sa chac

Roinnt sonraí tabhachta faoi Alfa-1
Alpha-1: 
� Neamhord géiniteach a cúisíonn leibhéal

de AAT íseal nó infhionnaithe; 
� Dainséar ann go gcúiseofaí galar

scámhóige i ndaoine fásta;
� Dainséar ann go gcúiseofaí damáiste ae

a théann chun olcais i níonáin; leanaí
agus daoine fásta;

� Is minic a fhanann sé infhionnaithe le
blianta;

� Is féidir é a chóireáil, ach níl aon laghas
air ach transphlandú ae;

� Is fuirist é a aimsiú le tástáil fola.

Conas a thagann Alfa-1 in oidhreacht
Glacann tú leath dod’ ghéinte ó gach 

tuismitheoir. Is féidir Alfa-1 teacht in oidhreacht
ó “Alfóirí” (daoine le dhá ghéin mínormálacha
AAT) no iompróirí (daoine le géin AAT 
normálach amháin agus géin AAT mínormálach
amháin). Féach an figiúr thíos chun a fheiscint
cad a tharlódh do pháistí á mba iompróirí iad
an bheirt tuismitheoir. Léiríonn an figiúr na
géinte as a dtagann léibhéal de phróitéin AAT
normálach (M) agus léibhéal de phróitéin AAT
íseal nó infhionnaithe (Z). 
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Cad is Alfa-1 ann?
Is é 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, nó galar ae i níonáin,
i ndaoine óga agus i ndaoine fásta. 

Tárlaíonn Alfa-1 sa chás ina
mbíonn easpa ghéar phróitéine 
antaitripsin Alfa-1 (AAT) san fhuil a
déantear san ae de gnáth. Is é
príomh-ghnó AAT ná cosaint a
thabhairt do na scámhóga ó ghalrú
agus greannach mar gheall tobac a
bheadh análaithe (ag duine). Is é is
cúis le lebhéil AAT íseal san fhuil ná
go mbíonn AAT mínormálach agus
níl an cumas ann é a scaoileadh ón
ae sa tslí normálach.
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Contúirtí a bhaineann le athraitheacha
géiniteacha coitianta

Normálach (MM) • Níl an neamhord ann; níl an
ghéin AAT mínormálach á iompar.

Iompróir (MZ) • Uireasa íseal go meánach 
AAT — seans go bhfaighfí comharthaí an
ghalair agus géinte mínormálach á niompar.

Iompróir (MS) • Níl sé soiléir go bhfuil an baol
ann go bhfaighfí comharthaí an ghalair ach
a iompraíonn géin AAT mínormálach (De 
réir an chuid is mó de na staidéir níl baol an
ghalair ardaithe).

Alfa-1 (SZ) nó (ZZ) • Ó uireasa meánach (SZ) go
trom (ZZ) — d’féidfí an galar a fháil agus an
dhá géin AAT mínormálacha á niompar.

Alfa-1 (SS) • Níl sé soiléir go bhfuil an baol ann
go bhfaighfí comharthaí an ghalair ach a
géin AAT mínormálach á iompar (De réir an
chuid is mó de na staidéir níl baol an ghalair
ardaithe).

Cé is cóir a thástáil le haghaidh Alfa-1?
� Gach duine le eimfiséime, galar

scámhóige toirmeasach ainsealach (nó
COPD as Béarla), broincíteas ainsealach,
plúchadh nach bhfuil go hiomlán 
iniompaithe tar éis chóir dian leighis; 

� Daoine le broinceachtáis;
� Níonáin nuabheirthe, leanaí agus daoine

fásta go bhfuil galar ae neamh-mhínithe
orthu;

� Daone le stair chlainne den ghalar ae acu;

� Baill chlainne de dhuine atá diaghnóisithe
le Alfa-1;

� Aon duine ar a bhfuil an galar craicne
paniculitis.

Ag tástáil le haghaidh Alfa-1? 
Tá sé simplí, tapaidh agus sárchruinn an

tástáil a dhéanamh. Déantar é tré thástáil fola.
Ba chóir daoine atá i mbaol Alfa-1 a thástáil mar:

� Go bhfuil córacha leighis agus bearta
coisctheacha a bhféidfeadh gluaiseacht
ghalar na scámhóg a mhaolú agus a
chabhródh leat slí bheatha níos sláintiúla
a chothú.

� Toisc go bhfuil sé oidhreachtúil, is féidir
Alfa-1 a threaschur ar do leanai. Ba chóir
machnamh a dhéanamh ar seo sar a
dhéanfá aon cine ar pháistí a shaolú agus
ba chóir a leithéad a phlé le baill do
chlainne.

Más mian leat bheith tástáltha ní gá a
dhéanamh ach glaoch ar Fhondúireacht Alfa-1 ag
01-8093871.
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Toiliú Feasach 
IIs é toiliú feasach ná an próiseas trína

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 an lia a 
chinntiú go bhfuil an t-othar páirteach ina
chúram sláinte. Ba chóir duit an cinneadh a
bheith tástáilte le haghaidh Alfa-1 a phlé le do
dhochtúir agus cintiú go bhfuil aon cheist atá
agat freagartha. Tá buntáistí agus baoil duit in
aon eolas a fhoghlaimíonn fút féin agus do
mhuintir tré thástáil ghéiniteach.  

Buntáistí
� Deisítear duit feasacht a fháil ar Alfa-1

agus an priacal a bhaineann leis;
� Soláthrítear eolas ar cinní ar chúram

sláinte;
� Deisítear duit gníomhú chun gluaiseacht

Alfa-1 a mhaolú;
� Cabhraítear leat agus led chlann cinní a

dhéanamh i leith do chuid oibre agus stíl
bheatha;

� Cabhraítear leo siúd atá in aois shaolú
clainne an baol sláinte do pháistí a
thuiscint.

Míbhuntáistí
� Seans go néireofá corraithe;
� Seans go mbeadh sé níos déine ort

árachas beatha agus sláinte a 
cheannach;

� Seans go gcuirfeadh sé isteach ar toil
fhostóirí post a tharaiscint ort;

� Seans go nardófaí costas córacha sláinte
duit.

Cad is cóir a dhéanamh nuair a faightear
na torthaí?

� Déan teagmháil led lia nó do ghnáth-
dhochtúir leighis;

� Tóg faoi choras aclaíochta (faoi chúram
leighis);

� Tóg faoi chlár chothúcháin (faoi chúram
leighis);

� Déan machnamh ar do iompair sláinte
(caitheamh tobac, ólacháin, meáchan
iomarcach;

� Faigh choip den bhilleog Treoir don
Duine Nuadhiaghnóisithe;

� Déan teagmháil leis na hacmhuinn atá 
luaite sa bhilleog seo;

� Seachain guaiseanna
• Ná caith tobac agus seachain toit 

tánaisteach;
• Seachain deanach agus aer truaillithe;
• Cuir baill clainne cuí ar an eolas, agus

mol d’éinne i mbaol a bheith
fabhraithe a bheith tástáltha.
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TUILLEADH EOLAIS

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.
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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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www.alpha1.org
+001 305 567 9888

3300 PONCE DE LEON BLVD
CORAL GABLES, FLORIDA 33134

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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