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Admhaíonn an Alpha-1 Foundation an cúnamh suntasach a thug AlfaNet d’fhorbairt an chláir chuimsithigh seo atá dírithe ar 
Alfóirí agus as ucht an $41 milliún a sholáthraíodh i dtacaíocht d’ár misean taighde.

BHFUIL TEACHT AR EOLAS, ACMHAINN AGUS
SUAIMHNEAS AIGNE UAIT?

SEO DO THREOIR FAOI ALFA-1 

Tagann an fógra seo le dea-mhéin

An tuigeann tú Uireasa Antaitripsin Alfa-1?  An raibh fadhbanna agat le foclóir
leighis nó na téarmaí in úsáid ag dochtúirí? Nó ar smaoinigh tú ar cad le
déanamh chun fanacht slántúil? Cabhróidh The Big Fat Reference Guide
(BFRG) leat na ceisteanna seo a fhreagairt. 

Is é an acmhainn is cuimsí chun cabhrú le daoine
maireachaint le Alfa-1 aon áit ar domhain. Is féidir
leat maireachaint le hAlfa-1, déileáil leis agus é a
thuiscint leis an BFRG. Tá eolas cruinn ann faoi
ghéinitic, thuiscint ar ghalar na scámhóg, plé ar
thosca timpealachta, tuairimí ar chothú, 
aclaíocht, foláine agus ana-chuid eile. Tá 
eolas praiticiúil ann chomh maith faoi 
árachas agus míchumas, agus miniú ar
bhunthéarmaíocht agus na tástálacha 
diagnóiseacha éagsúla.

Tá an acmhainn luachmhar seo ar fáil gan costas agus bhí sé curtha le chéile ag
AlphaNet, eagras bainistíocht sláinte neamhbhrabúis atá tiomnaithe ar shaol
na nothar le Alfa-1 a leasú. Tá sé scríofa ag othair agus gairmithe cúram
sláinte; is cuid de Disease Management and Prevention Program (ADMAPP) 
AlfaNet é, seirbhís bhunúsach soláthraithe ag Alfóirí i gcóir Alfóirí.    

Bain úsáid as an BFRG, atá scríofa i slí intuigthe, chun tuile a fhoghlam agus a
thuiscint agus a roinnt le baill do chlainne.

Cláraigh ag www.alphanet,org chun teacht ar an BFRG inniu.
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Diagnóis ar Alfa-1
Diagnóis leighis is ea Uireasa Antaitripsin Alfa-1

(Uireasa AAT nó Alfa-1) gur cóir a bheith pléite go
hoscailte le do dhochtúir agus do chlann. Saothraíonn
ana-chuid Alfóirí, mar a ghlaotar ar dhaoine atá 
diagnóisithe le Alfa-1, beatha iomlán agus torthúil. Tá an
t-eolas a leanas ceapaithe chun cabhrú leat foghlaim
faoin uireasa ó oidhreacht ionas go mbeifeása agus do
chlann in ann bearta coisctheacha cuí a roghnú chun
fanacht chomh slántiúil agus is féidir.

Ba chóir duit an t-eolas seo a roinnt le do chlann
agus do ghairmí cúram sláinte. Seans go mba mhaith
leat comhairliú géiniteach a fháil agus teagmháil a
dhéanamh leis na heagrais atá liostáilte ag bun na
billeoige seo chun a thuile eolais a fháil. 

Tuiscint ar Alfa-1
Is é is Uireasa Antaitripsin Alfa-1 (Alfa-1) ná riocht

míochaine dúcasach atá ann ó bhreith. Is féidir
géarghalar a fhorbairt sna scámhóga de dheasca Alfa-1.
Meastar go bhfuil Alfa-1 ag thart faoi 2,000 daoine in
Éirinn. 

Sa ghnáthdhuine déantar ana-chuid den phróitéin
antaitripsin alfa-1 (AAT) san ae agus seoltar isteach san
fhuil é. Déantar an phróitéin as géinte normálacha atá
mar comhpháirt oidhreachtúil de gach ceall a
threoiríonn sainfheidheamanna bitheolaíochta.
Déanann na géinte athraithe próitéin AAT atá cruthaithe
go mínormálach i ndaoine buailte leis an uireasa.
Coimeádtar an phróitéin mhínormánalach san ae agus
ní féidir í a scaoileadh isteach san fhuil. Cruthaíonn seo
uireasa sa chorp.

Is é is Alfa-1 ná:
� neamhord géiniteach a thagann in oidhreacht ó na

tuismitheoirí;
� neamhord a léiríonn ganntanas nó easpa iomlán

den phróitéin AAT san fhuil;
� cúis ghalar scámhóige toirmeasach ainsealach (nó

“COPD” as Béarla), fiú i ndaoine nár chaith tobac
riamh;

� ceann de na príomhchúiseanna le galar géinteach
ae i naíonáin agus leanaí;

� riocht atá mídhiaghnóisithe go minic.

Is minic gur cúis Alfa-1 le:
� Riochtaí sna scámhóga, siomptóim atá cosúil le

plúchadh, broinchíteas ainsealach, eimfiséime nó
broinceachtáis. Tá na fadhbanna seo, atá níos
coitianta i ndaoine fásta de ghnáth, cúisisthe ag an
uireasa phróitéin AAT agus cuimsithe go comónta
ag an téarma COPD, a chialaíonn galar scámhóige
toirmeasach ainsealach. Tugann leibhéal normálach
den phróitín AAT cosaint do fhíochán na scámhóg ó
dhrochthionchur na fuilchealla bána a
imshruthaíonn sa bhall beatha sin. Is féidir leis na
scámhóga a mheath nuair atá leibhéal na próitéine
íseal nó in éagmais.

� Riochtaí ae: einsímí ae ardaithe, heipitíteas ag an
nuabheirthe, géarghalar ae, ciorróis agus ailse ae.
Coithítear na fadhbanna seo de dheasca bhailiú na
próitéine mínormálaí sna cealla ae. Cé go bhfuil sé
neamhchomónta is féidir le galair ae atá bainteach
le hAlfa-1 a aimsiú ó bhreith ar aghaidh.

� Panniculitis: galar craicinn is ea é seo atá cúisithe 
ag  táirgí na cealla bána fola. Is minic go cúisíonn
panniculitis cnapanna pianmhara faoin chraiceann
no ar a dhromchla.  

Treoir don Duine Nuadhiaghnóisithe
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Géinitic Alfa-1
Tá an phróitéin normálach AAT déanta as péire

géinte a fhaightear ó thuismitheoirí an duine. Tugann
gach tuismitheóir aon ghéin alfa-1 amháin. Déantar an
phróitéin normálach as an ngéin M [féach Tástáil i gcóír
Alfa-1]. Ní fios cén fáth, ach tá gar do 100 athraitheacha
athraithe nó mínormálach den ghéin M ar a ghlaotar 
ailléilí. Ní féidir ach le roinnt bheag acu riochtaí
scámhóige, ae, craicinn a chothú. Is ailléilí tabhachtacha
iAd na hathraitheacha géine S agus Z. Cuirtear heitrisiogót
ar an duine a bhfuil péire géinte aithaitheach difriúla
acu mar shampla na géinte MZ. Cuirtear homaisiogót ar
an duine a bhfuil péirí cosúla athraitheacha géine, mar
shampla an chomhcheangal ZZ. 

Glaotar iompróirí ar na daoine a bhfuil géin 
normálach amháin agus géin athraitheach alfa-1 eile
acu. Uaireanta bíonn tuismitheoirí gur iompróirí an bheirt
acu, duine amháin mar iompróir agus an duine eile atá 
dianuireasach, nó beirt tuismitheoir atá dianuireasach.

Na Baoil a Leanann Athraitheacha Géine
Comónta
Normálach (MM):

Níl an riocht ann agus níl aon ghéin alfa-1 á iompair.
Iompróir (MS):

Níl sé soiléir an bhfuil aon bhaoil ann siomptóm an
ghalair a tholg ach tá géin athraithe alfa-1 ag an duine
seo. Ní léiríonn an chuid is mó de na staidéir aon bhaoil
ardaithe galar a tholg.
Iompróir (MZ):

Seans go mbeadh uireasa éadrom próitéin AAT ag
an iompróir, ach is anamh go dtolgaíonn sé siomptóm
an ghalair cé go bhfuil géin athraithe á iompair aige.
ALFA-1 (SZ) nó (ZZ) nó (NULL NULL):

Uireasa AAT éadrom (SZ) go trom (ZZ, Null Null).
D1fhéadfadh an duine seo galar gaolta le hAlfa-1 a tholg
agus tá dha ghéin athraithe aige.

Buailte
le Alfa-1

Iompróir
Géin Alfa-1

Saor ó Alfa-1

*Céile léirithe le 
imline ghorm

FIOR 1

Mar a Fhaightear Alfa-1 Tré Oidhreacht
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Tásáil i gcóir Alfa-1
De ghnáth déantar an diagnóis i gcóir Alfa-1 le trí the-

ist saotharlainne atá saghas casta ar a bhfuil sampla beag
fola de dhíth:

1. Tomhaiseann na teisteanna leibhéal na próitéine i do
chuid fola;

2. Léiríonn na teisteanna feinitíopa na próitéine san
fhuil;

3. Léiríonn siad géinitíopa alfa-1 an othair.

Leibhéil Fola Alpha-1
If féidir leis an chuid is mó saotharlanna leighis 

leibhéal na próitéine AAT san fhuil a thomhas. Tá uireasa
suntasach cliniciúil ann nuair atá an leibhéal fola níos ísle
ná 0.56 gram don lítear (g/l). Cuirtear Alfóirí ar othair lena
leithéad de leibhéal íseal nó tuigtear go bhfuil 
Alfa-1 orthu.

Alpha-1 Feinitíopa
Léiríonn an teist an cineál géin alfa-1 (mar shampla

MM, MZ, SZ nó ZZ) a imshruithíonn i do fhuil, tré 
amharcléiriú ar gluaiseacht na próitéine i réimse 
leictreach speisialta. Aithnítear gar do 100 cineál
athraitheacha géine a dhéanann próitéin AAT, fós, níl ann
ach an t-aon chineál amháin próitéine. Is iad feinitíopaí SZ
agus ZZ na gréasáin géiniteacha is comóta atá gaolmhar
do na leibhéal is ísle fola (na huireasaí is tromchúisí) den
phróitéin AAT.

Alpha-1 Géinitíopa
Is tré theist a léiríonn na cineálacha athraitheach

géiniteacha a dhéanann an phróitéin AAT a aithnítear an
géinitíopa. Aimsíonn an teist seo na hailléilí S agus Z go
cruinn. Is féidir leis an chuid is mó de shaotharlanna 
cliniciúla leibhéal fola agus feinitíopaí a thuairisc; is gá
saotharlann speisialaithe a úsáid chun géinitíopaí a 
aimsiú. Is féidir le do lia na slite is fearr tástála a mholadh
duitse agus do bhaill do chlainne.

Comharthaí Scámhóg Uireasa AAT
Má tá siomptóim riospráide agat seans go 

dtabharfása agus do lia faoi ndeara;
� Gearranáil is tú ar fos nó ag aclaíocht;
� Cársán, casacht ansealach;
� Galraithe athfhillteacha sna scamhóga; 
� An iomarca seile;
� Slaghdáin chliabhraigh athfhillteacha;
� Stair ailléirgí agus/nó phlúchadh amhrasta;
� Galraithe cuas.

Comharthaí Féidearthacha Ae 
� Méadiú ar einsímí ae atá aimsaithe tré thástál fola

atá ordaithe ag lia;
� Buíochán, nó dath búi ar an gcraiceann agus/nó

na súile;
� Ae agus/nó liathán méadaithe, aimsithe ag an

othar, tuismitheoir linbh nó lia;
� Ascites,  sin bailiúchán sreabháin sa bholg;
� Ciorróis, sin coilm iomarcach ar an ae atá tugtha

faoi ndeara ag lia;
� Urlacan fola;
� Tochas forleathan (pruritis);
� Athrú suntasach ar leibhéal fuinnimh nó ag éirí

tuirseach go fuirist;
� Cac saghas dubh, corcora, dorcha nó meathbhán; 
� Droch-ghoile.

Seans nach mBeadh aon Chomhartha nó
Shiomptóm Fiú ag Alfóir

Fiú gan aon shiomptóm ba chóir duit na moltaí thíos
a leanúint. Má tá do shlí bheatha slántúil agus má
fhaigheann tú cúram leighis cuí, seans go bhfanfaidh tú
slántúl. Ach ní hionann sin is a rá nach mbeidh siomp-
tóim agat sa todhchaí. Moltar duit do riocht sláinte a
bheith faoi fhaireacháin dochtúir leighis. B’fhéidir gur
mhaith leat cóip de “Alpha-1 Foundation’s Healthcare
Provider’s Guide” a iarraidh le tabhairt dod dhochtúir.

Cad a chiallaionn sé domsa Alfa-1 a
bheith agam

Clúdaíonn na ranna a leanas na fadhbanna a
bheadh mar chúis imní do Alfóir. Tá an acmhainn
liostáilte ar chúl na bileoige seo ann le tacaíocht agus
comhairle a sholáthar duit mar a dhéanann Big Fat Refer-
ence Guide ag AlphaNet (feach taobh istigh den gclú-
dach). Ina theannta sin is féidir tacaíocht agus eolas a
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bheadh de dhíth chun cinntí eolacha a dhéanamh a fháil
tré chomhairliú géiniteach.

Moltaí don Alfóir
Athraithe sa stíl mhaireachtala

Má tá Alfa-1 agat nó ag do pháiste, tá sé riachtanach
athraithe a dhéanamh sa stíl mhaireachtala ar mhaithe
le bhúr sláinte. Ba chóir don Alfóir, óg nó fásta:

� Gan tobac a chaitheamh agus toit tánaisteach a
sheacaint;

� Deanach agus aer truaillithe a sheacaint;
� Tógaint faoi chóras aclaíochta;
� Tógaint faoi chóras bidh shláintiúil;
� Bheith cúramach faoi ólachán, nó é a sheacaint. Is

féidir le alcól damáiste a dhéanamh don ae sa
gnáthdhuine. Moltar do othair ZZ gan alcól a ól
ach go hannamh nó é a sheacaint go hiomlán. Tá
sé ríthábhachtach nach nólfadh duine go bhfuil
aon seans go bhfuil an t-ae damáistithe in aon
chur;

� Athbhreithniú cúramach a dhéanamh ar lipéidí ar
leigheaseanna socheannaithe, vitimíní agus
leigheasanna luibhe. Seachain tairgí le 
acetaminophen nó alcól, mar is le féidir ceachtar
acu an t-ae a mhilleadh;

� Insint dod sholáthróir cúram sláinte má tá forbhia
vitimín nó leigheasanna luibhe á thógaint agat.

Feasacht Chomhshaoil
Moltar sna moltaí comhshaoil go sheachnófar 

truailleáin a ghreannaíonn na scámhóga maraon le 
tocsain ae. Ba chóir do dhaoine a dtithe agus 
dtimpeallachta oibre a mheas go cúramach agus dul i
gcomhairle le saineolaí míochaine más gá. Seo roinnt
samplaí de ghreannathóirí:

� Gal tobac, bíodh sé pearsanta nó tánaisteach;
� Truailleáin tionsclaíocha agus gairmeacha, mar

dheanach, phailin chrainn agus bhláth, luithreach,
ábhar so-ghalaithe, mhúch agus ailléirgíní eile;

� Aer truaillithe;
� Soirn dhóite adhmaid;
� Múch as ghlantóirí, mar thurthóir, amóinia nó

glantóirí tí agus tionscail;
� Péint agus/nó ábhar nimhneach.
Bí ana-chúramach agus tú ag lámhsáil ceimicí agus

ábhar eile a bhféadfadh a bheith súite tríd an
gcraiceann. Déanann an t-ae díthocsú ar cheimicí 
nimhneacha a théann isteach sa chorp. Má tá an t-ae
damáistithe aithrítear an proiséis díthocsaithe.  

Cuairteanna Breise don Dochtúir
Is gá go bhfaighfeadh Alfóirí cóir leighis

saineólaíoch agus seans go mbeidh gá cuairt a thabhairt
ar sholáthróir cúram sláinte níos minicí.

Cóireáil Éagsúla
Ag brath ar na siomptóim tá roghanna leathan

cóireálacha ann do Alfóirí. Is iad na cinn is coitianta ná:
� Cóireálacha chun stíl mhaireachtála agus

gnásaíocht a mhodhnú;
� Teiripe chógaisíocht i gcóir fadhbanna scámhóige;
� Teiripe mháinliach i gcóir galar scámhóige;
� Cleachtais chóirealacha i gcóir aimhréidheanna

ghalair ae;
� rasphlandú órgáin.

Cad is Cóir a Dhéanamh Anois?
Ní cóir do dhaoine le Alfa-1 tobac a chaitheamh

RIAMH. Tá an fhianaise ann a léiríonn go méadaíonn
caitheamh tobac baol toilg agus déine eimfiséime do
Alfóirí agus go bhfuil an seans ann go mbainfadh sé
suas le deich mbliana dá saol. Cabhraíonn aclaíocht
agus  cothú cuí le cothabháil choirp níos sláintiúla. Tá sé
de dhith ar gach Alfóir stíl mhaireachtála a bhaint amach
tré na moltaí thíos a leanúint.
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Scor ón Tobac
Má chaitheann tú, tá sé ríthábhachtach duit stopadh.

Tá seo riachtanach mar go lotann gal tobac an méid beag
den phróitéin AAT atá i scómhóga Alfóirí agus a 
tharragaíonn cealla fola bána go bhfuil einsímí ceallmhillte
acu. Méadaíonn na heinsímí ceallmhillte seo luas tolgtha
ar ghalar na scámhóg. Más Alfóir tú, níl cosaint normálach
in aghaidh cealla fola bána ag do scámhóga. Más Alfóir 
do pháiste tá sé tábhachtach é/í a chosaint ó thoit 
tánaisteach. Caithfear páistí a chur ar eolas faoin chontúirt
a bhaineann le caitheamh tobac agus toit tánaisteach.

Seachain Truailleáin agus Galrú
Ba choir duit truailleáin inanálaithe ghairmiúla agus

timpeallachta, pailin, deanach, múch orgánach agus toit
tánaisteach a sheachaint. Is féidir leis na nithe seo do
scámhóga a ghreannú agus fadhbanna sna scámhóga a
chúisiú nó a dhéanamh níos measa. Is féidir ceimicí a
ionsú tríd an gcraiceann agus an t-ae a mhill.  Seachain
aer truaillithe agus spréanna aerasoil i gcónaí. Tá sé 
tabhachtach a thuiscint gur féidir teacht ar thruailleáin
agus ar ghalraithe ag an mbaile agus san ionad oibre
araon.

San Ionad Oibre
Seachain deanach neamhorgánach agus orgánach

(gual, féir &rl), agus gás greannach (clóirín, isicianáití
&rl). Bain amach an timpeallacht oibre is sláintiúla duit.
Laistigh, éiligh aer glan le modhanna cuí aerithe agus
scagacháin, agus seachain toit tánaisteach. Caith éadaí
cosanta, mar shampla láimhíní rubair, aon uair a bhfuil
ceimicí nó oibreáin eile gur féidir a ionsú tríd an 
gcreacann á lámhsáil agat. Léigh lipéidí go cúramach.
Mar a moladh cheana, téir i gcomhairle le saineolaí
míochaine má tá aon cheist agat faoi aon tionchar faoi
leith maidir le nochta na scámhóg agus ae i rith do
chuid oibre.

Sa Bhaile
Seachain:
� Ceimicí tí;
� Greannaigh riospráide ó shoirn dóite adhmaid,

deanach agus pailin, nó toit tánaisteach;
� Clóirín agus amóinia atá le fáil go comónta i earraí

ghlanta tí;
� Lotnaidicídí;
� Sail chneas peataí.

Ós rud é go bhfuil galraithe baictéaracha agus
vireasacha baolach do na scámhóga, ba chóir gan aon
teagmháil a dhéanamh le daoine atá breoite nó le galair
tógálacha más féidir. Is é níochán láimhe le galúnach an
t-slí is fearr ar fad tolg agus scapadh galair tógálacha a

sheachaint. Ba chóir glóthach díghalrán láimhe a iompair
don ócáid nuair nach bhfuil áis ann chun na lámha a ní.

Cuir Tús le Córas Aclaíochta
Feabhasaíonn aclaíocht laethiúil dearca aigne, 

stuamacht agus sláinte choirp. Tá aclaíocht ríthábhachtach
don Alfóir. Tá sé tábhachtach do na meatáin sa cliabhrach
agus uachtar an choirp atá bainteach le análú maraon le
meatáin móra na gcos. 

Cláracha siúlóide
Feabhasaíonn cláracha siúlóide (i bhfoirgintí 

aerchóraithe ach go háirithe) spaisteoireacht, snámh agus
rothaíocht, feidhmiú agus seasamhacht na scámhóg.

Clár Aclaíochta Athshlánú na Scámhóg
Moltar go hard do Alfóirí ag gach leibhéal de ghalar na

scámhóg, nó fadhbanna sna scámhóga, tabhairt faoi chlár
aclaíochta athshlánú na scámhóg (CAAS). Cabhróidh CAAS,
a chuimsíonn aclaíocht, aththréanáil análaithe, oideachas,
stopadh caitheamh tobac agus comhlóireacht cothaithe an
leibhéal is airde gníomhaíochta a bhaint amach. Mar is
gnáth le gach córas aclaíochta, ba chóir an CAAS a bheith
pléite agus comhaontaithe le do ghairmí cúram sláinte.

Plean Aclaíochta Pearsanta
B’fhéidir go mba mhaith leat plean aclaíochta a bheadh

dearaithe go pearsanta duit féin faoi chúram do ghairmí
cúram sláinte agus/nó teagascóir aclaíochta. Tosnaigh go
mall leis an gcóras agus ardaigh déine an chláir thar am le
méadú do stuaime.
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Leag amach clár cothaíochta
Is féidir le nósanna cothaíochta cuí cuidiú le feidhmiú

na scámhóg agus an ae; dá bharr san ba chóir nósanna
cothaíochta cuí a bhunú agus leanúint leo. Tá sé 
ana-thábhachtach meáchan coirp cuí a choimeád, is
cuma galar ae nó na scámhóg. Ina theannta san, tá sé
léirithe ag roinnt taghdaí eolaíochta gur gá do dhaoine a
bhfuil mí-ord scámhóg acu níos mó calraí a chaitheamh
ná siúd a bhfuil scámhóga sláintiúla acu. Má tá fadhbanna
na scámhóg agus/nó an ae agat, smaoinigh ar chlár
pearsanta cothaíochta a bhunú i gcomhairle le
cothaitheach nó diaitéiteach cláraithe.

Tá riachtainis cothaíochta daoine le fadhbanna ae atá
bainteach le hAlfa-1, pearsantaithe dó san. Toisc go bhfuil
coinneáil sreabháin comónta, seans go mbeadh fadhb le
hiongabháil sóidiam agus próitéine, agus moltar 
dea-chothaíocht. Mar shampla tá ardleibhéal sóidiam i
mbia próiseálta agus moltar do Alfóirí eolas cothaíochta
ar lipéidí a léamh go cúramach. Is fearrde próitéin ó gh-
lasaraí ná ó fheol. Is féidir le vitimíní A agus B3 (Niaicin),
agus forbhia iarainn an t-ae atá réamhlagaithe a chur faoi
bhrú. Seans go mbeidh an proiséas ionsú saille athraithe;
dá bhrí sin seans go molfidh do ghairmí cúram sláinte
vitimíní A, D, E agus K a chur le do choras bidh. Má tá
leanbh ann le fadhbanna fothaithe agus nach bhfuil ag
fás ná ag rathú má is chóir, is minic a moltar foirmle
speisialta. Uaireanta bheadh gá le Cothú Para-stéigeach
Iomlán (CPI).

Ísliú Struis
Tá sé ráite ag Alfóirí go bhfuil tairbhe le fáil ó 

theicnící chun strus a ísliú. Ina measc seo tá cleachtanna
scíthe gur féidir dearcadh dearfa a chothú agus dúlagar
a chosc. Ina measc seo tá:

� Ióga;
� Machnamh;
� Cleachtanna análú;
� Suaimhniú meatáin;
� Bith-aiseolas;
� Léirshamhlú;
� Hipniteiripe;
� Smaointeoireacht dearfach.

Cad Iad na Cóireálacha Reatha i gCóir
Alfa-1? 

B’fhéidir go mbainfeá tairbhe as athraithe ar do stíl
mhaireachtála. Ach má tá galar na scámhóg agus/nó an
ae ort, faigh cúram leighis saineolaíoch. Tá ionaid
acmhainne speisialaithe dírithe ar Alfa-1 in Ospidéal
Beaumont i mBaile Átha Cliath (www.alpha1.ie). Tá 
foireann cúram leighis i ngach ceann acu seo atá dírithe
ar Alfóirí, chun córas leighis a sholáthar agus treoireacha
iompraíochta agus athraithe stíl mhaireachtála 
a mholadh.    

Vacsaíniú
� Tá sé tábhachtach go bhfaighfeá instealladh fliú

bliantúil. Tá tábhacht faoi leith ag baint le húsáid
na fróifiolacsaigh nó vacsaínithe coisctheacha seo;

� Is féidir leis an  vacsaín Pneumovax cosaint a 
thabhairt ar an niúmóine. Smaoinigh ar an vacsaín
seo a fháil gach sé bhliain;

� Téir i gcomhairle le do ghairmí cúram sláinte i leith
vacsaíní i gcóir heipitíteas A agus B.

Cóireáil Ionsaitheach ar Ghalrú na Scámhóg 
Tá sé tabhachtach do ghairmí cúram sláinte a chur

ar an eolas láithreach má cheapann tú go bhfuil galar ar
do scámhóga. Seans go mbeadh ort antaibheathach a
thógaint má tá an glarú ort, mar go mbíonn níos mó
cealla fola bána (agus dá bhrí sin níos mó einsímí 
millteacha) sna scámhóga nuair a bhíonn galar ort.

Seo roinnt de na siomptóim:
� Fiabhras (le nó gan fuacht);
� Méadú ar ghearranáil;
� Méadú ar chasacht;
� Athraithe i ndath no tuibhe seile (sputum).
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Bearta Boisctheacha Breise  
Nigh do lámha go minic le huisce agus glaúnach chun

gluaiseacht galraithe vireasacha nó baictéaracha a chosc. 

Teiripí i gCóir Ghalar na Scámhóg Alfa-1
Antaibheathaigh

Is féidir le cealla fola bána a insní i bhfíocháin na
scámhóg agus haerchonairí de dheasca galraithe 
bhaictéaraigh. D’fhéadfadh seo a bheith mar cheann de
na mórchúiseanna mhilleadh na scámhóg bainteach le
hAlfa-1. Ar an gcéad aimsiú de ghalar na scámhóg, 
mollann roinnt mhaith lia cóireáil ionsaitheach 
antaibheathach chun an bhaoil seo a laghdú. Cé nach
gá go mbeadh géarú na fadhbanna scámhógacha 
(pulmonary exacerbations) cúisithe ag galrú baictéarach
agus go bhféadfadh siad a bheith cúisithe ag víreas,
d’fhéadfadh tairbhe na cóireála ionsaithí seo a bheith
níos mó inghlactha ná an baol a bhaineann le róúsáid na
n-antaibheatach. Cuimsíonn na baoil seo fás bacitéar atá
frithsheasamheach in aghaidh antaibheatach, imfhás
giosta agus gníomhaithe eile gur féidir galar agus
frithghníomhuithe ailléirgeacha  a chothú.

Teiripe Bhroncaileathóra
Tá cosúileachtaí idir siomptóim Alfa-1 agus galair

scámhóg comónta eile, mar phlúchadh agus COPD. De
gnáth tógtar teiripe bhroncaileathóra tré mheán análóra.
Is féidir leis seo a bheith cabhrúil chun siomptóim na
scámhóg a mhaolú. Uaireanta comhúsáidtear saghasanna
difriúla broncaileathóirí chun an leas is mó a bhaint
amach. Ligeann na leigheasanna seo aershreabh níos fearr
isteach sna scámhóga agus amach astu tré shuaimhniú na
meatán míne a thimplíonn na haerchonairí. 

Cortacaistéaróidigh
Má tá siad molta ag do ghairmí cúram sláinte is

féidir cortacaistéaróidigh (nó stéaróidigh amháin) a
bheith cuí mar theiripe do shiomptóim na scámhóg i
ndaoine áirithe.  Cabhraíonn stéaróidigh an t-athlasadh
istigh sna haerchonairí agus timpeall orthu a laghdú. Is
féidir iad a úsáid tré inanálú, mar phiollaí nó go
hinfhéitheach. Coimeádtar stéaróidigh a tógtar tríd an
mbéal nó tré fhéith in áirithe chun fadhbanna géara na
scámhóg a chóireáil.

Ocsaigin bhreise
Is féidir le ocsaigin bhreise a bheith tábhachtach

agus tarrthálach don duine a bhfuil leibhéal ocsaigin
fola íseal aige. Bíonn ocsaigin bhreise de dhíth ar
dhaoine áirithe i rith aclaíochta nó codlata. Tá tabhacht
faoi leith ag baint leis i gcóir aerthaisteal nó in airde
mhór. Fiafraigh ded ghairmí cúram sláinte faoi seo má tá
a leithéad i gceist agat.

Teiripe mhéadúcháin
Sé is teiripe mhéadúcháin ann ná glacadh phróitéin

ATT atá glanta ag fuil dheontóirí dhaoine a bhfuil géinte
normálacha alfa-1 acu. Is teiripe chuí é seo do ana-chuid
Alfóirí le fadhbanna scámhóg. Mar is léir ón ainm,
méadaíonn an teiripe seo leibhéal na próitéine san fhuil.
De ghnáth tugtar teiripe mhéadúcháin go hinfhéitheach
uair sa tseachtain.

Ní leigheas é teiripe mhéadúcháin; ní chuireann sé
damáiste réamhdhéanta ar cheal agus ní chóiríonn ná ní
choscann sé fadhbanna ae atá gaolta le hAlfa-1. Ní féidir
teiripe mhéadúcháin a ordú i gcás an duine le 
eimfiséime atá gaolta le hAlfa-1 ach faoi chúram sláinte
proifisiúnta.

Roghanna máinliachta
Is féidir le do lia breithiúnas a dhéanamh faoin ghá

le ceann as dhá chineáil mháinliachta atá molta i gcóir
othar le hAlfa-1 géar, ísliú toirt na scámhóg nó
trasphlandú scámhóige.

Ísliú toirt na scámhóg
D’fhéadfadh ísliú toirt na scámhóg análú a 

fheabhasú tré roinnt den fhíochán scámhóige is mó
damáisthe a bhaint. Tá maitheas na cóireáile seo ar
neamhréir agus seans nach mbeadh sé éifeachtach ach
ar feadh cúpla bliain.

Trasphlandú scámhóige
Is rogha é trasphlandú de scámhóg amháin nó an dá

cheann i gcóir roinnt Alfóirí a bhfuil géarghalar na
scámhóg orthu. Tá gá le drugaí chun an chórais 
imdhíonach a shochtadh ar feadh an tsaoil. Mar le 
máinliacht de gach sórt, brathann na torthaí agus an
caghdán maireachtála tar éis a leithéad d’obráid ar
roinnt cheisteanna ar leith i dtaobh an duine. Téir chun
cainte le do ghairmí cúram sláinte faoi na roghanna seo.
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Teiripí i gCóir Galar Ae Alfa-1
Teiripe mhéadúcháin

Níl aon ról cruithithe i gcóir theiripe mhéadúcháin
chun comharthaí ae Alfa-1 a chóireáil.

Cóiráil Ghinearálta Aimhréidheanna Ae
Tá sé tábhachtach go mbeadh tuismitheoirí,

cúramóirí agus daoine eile faoi leith feasach agus
comhairlithe faoi aon cheann de na haimhréidheanna
gur féidir a bheith bainteach le galar ae. Tá a thuile eolais
úsáidigh faoi dhiaghnóis agus chóireáil géarghalar ae ar
fáil sa bhileog 

An t-Ae agus Uireasa Antaitripsin Alfa-1.
Chomh luaith agus atá gortú ae aitheanta in Alfóir, is

é an príomhghníomh duit ná do shlí mhaireachtála a
mheas chun aon iongabháil de nithe a bheadh 
nimhneach don ae, mar alcól, dáileoga móra vitimíní
faoi leith agus roinnt cógas, a aithint. Tá gá feidhmiú
mínormálach ae a leanúint go cúramach mar atá i gcás
leanaí. Cóireáilítear galar ae go siomptómach agus go
coisctheach. I ndaoine fása, is féidir siomptóim mar 
urlacan fola a thárlúint go tobann gan aon réamhthásc
breoiteachta.

Is féidir le substantaí i roinnt leigheasanna dochar a
dhéanamh don ae, leigheasana ordaithe agus 
socheannaithe le acetaminophen nó alcól, agus 
forlíonta cothaithe mar vitimíní, lusanna nó deocanna
próitéine san áireamh. Déan liosta de na leigheasanna
atá in úsáid agat agus déan athbhreithniú le do ghairmí
cúram sláinte. Go minic bíonn gortú ae séimh agus 
sealadach.

Gnáthaimh mhíochaine/mháinliachta
Tá roinnt roghanna cóireálacha a d’fhéadfadh a

bheith riachtanach chun  siomptóim ghalar aibithe ae a
mhaolú, mar a leanas:

� Paraiceintéis ardtoirteach (LGP) — baint 
shreabháin ón mbolg;

� Bandáil nó scléaróteiripe de na féitheacha san
éasafagas chun fuilithe ó fhéitheanna ataithe a
mhaolú. Is é is brí le bandáil ná úsáid bhandaí
rubair chun imshruthú na fola a stop; is é is brí le
scléaróteiripe ná instealladh greannaigh 
chimiceaigh a threoiríonn imshruthú na fola ó
fhéith ghalraithe go féith shláinitúil eile gar léi. 

� Fothbhrú féithe iompraí, gnáthamh a íslíonn an
brú fola sna féitheacha a ritheann isteach san ae ó
na horgáin díláite. Is cóireáil mháinliach mhór a
bhaineann úsáid as seachróid chun an imshruthú
fola a threorú isteach san ae agus chun brú na fola
a ísliú san fhéith.

Cabhraíonn an dá rogha thuas an baol ardaithe
fuiliú a rialú i ndaoine le galar ae aibithe. 

Trasphlandú ae
Is féidir trasphlandú ae simptóim ghalar aibithe ae

cúisithe ag Alfa-1 a mhaolú go mór.  Ba chóir go
mbeadh leibhéil na bpróitéiní alfa-1 normálach tar éis
an trasphlandaithe, mar tosnóidh faighteoir an orgáin ar
phróitéin an ae dheonaithe a dhéanamh. I roinnt ionaid
um thransphlandú tá an rogha ann trasphlandú a fháil ó
dhuine beo. Má tá suim agat an rogha seo a mheas,
déan teagmháil le do ionad um trasphlandú cinntiú go
bhfuil an rogha sin ann 

Mórcheisteanna Eile i gCóir Alfóirí
Thíos faoi seo tá roinnt ceisteanna a bheadh ort 

tabhairt fuathu. Níl iontu seo ach túsphointe comhrá a
bheadh agat le do lia, comhlóir géiniteach nó comhlóir
séiplíneachta.
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Feasacht
Smaoinigh ar bhráisléad nó ar charabhat práinne

míochaine a fhógraíonn eolas tábhachtach míochaine..

Tacaíocht Clainne/Síceasóisialta

C: Cad a nósfaidh mé do mo chlann?
F: Moltar duit go gcuirfeá gaolta fola ar an eolas faoi
thorthaí na dtástálacha, toisc gur riocht géiniteach atá
ann.

C: An cóir dom moladh do mo ghaolta a bheith tástáilte?
F: Tar éis dul i gcomhairle le do ghairmí cúram sláinte,
bheadh sé in ord duit moladh a thabhairt dod ghaolta
fola a bheith tástáilte. Toisc gur riocht géiniteach atá ann
d’féadfaidis a bheith ina niompróirí nó fiú Alfóirí. B’fhiú
duit smaoineamh go mbíonn idirdhealú géiniteach ann
maidir le fostaíocht agus árachas. Tá tástáil rúnda le
haghaidh Alfa-1 ar fáil tré thaighde atá ar siúl in
Oispidéal Beaumont, Baile Átha Cliath, 9. (fón: 01
8093871 i gcóir tuile eolaís).

Fostaíocht

C: An féidir liom leanúint liom ag obair?
F: Brathann freagra na ceiste seo ar dhá choinníoll:

� Stáid do shláinte faoi láthair;
� Seans go mbeifeá neamhchosanta ar nithe 

aeriompartha, mar dheanach, múch in áit oibre,
nó ceimicí baolacha eile a bheadh i dteagmháil le
do chraiceann.

Déanann sé maitheas dod aigne agus leas dod
mhothúcháin bheith ag obair. Tar éis é a phlé le do
dhochtúir, ba chóir duit leanúint leis an obair má tá sé ar
do chumas fisiciúla agus más féidir baoil oibre a
sheachaint. Ar an taobh eile de d’fhéadfeadh do ghairmí
cúram sláinte athrú phoist a mholadh chun an fhadhb
seo a mhaolú. Seans go nathróigh do chearta leanúint le
do árachas sláinte, ag brath ar an stáit nó an tír ina bhfuil
tú i do chónaí. Má athraíonn tú post tar éis diagnóise, tá
seans go mbeidh tionchar ag nochtadh do riocht ar do
chlúdú árachais sa todhcaí. 

De réir téarmaí an Achta um Míchumas 2005, cuid 4,
rann 2, tá sé mídhleathúil aon eolas atá faighte tré
thástáil ghéiniteach a nochta do chomhlachtaí i gcóir
árachais, ráthaíochta, phinsin, mhórgáiste agus a léithéad. 

C: Cén ról atá ag árachas míchumais?
F: Mura féidir leat do chuid oibre a dhéanamh de
dheasca riocht sláinte, b’fhiú duit do incáiltheacht i dtidil
íocaíochtaí árachais a phlé le do ghairmí cúram sláinte
agus gairimí cuí eile.

Rúndacht

C: Cé a bheidh ar an eolas go bhfuil Alfa-1 agam?
F: Beidh tortha do thástála ar do thaifead sláinte
pearsanta. Sna Státit Aontaithe, cé go nglactar go 
ginearalta go bhfuil siad faoi rún, d’féidfeadh 
comhlachtí áracais, ionadaí cúram sláinte nó gairmithe
eile teacht ar an eolas agus d’fhéidfeadh tionchar a 
bhheith ag seo ar do fhostaíocht agus do shocair
fhostaíochta agus árachais. Tá córas difriúil i bhfeidhm in
Éirinn; féach an tagairt don Achta um Míchumas 2005
thuas. Is féidir tástáil a fháil faoi rún tríd an t-oispidéal
Beaumont i mBaile Átha Cliath (01 8093871).

C: Cé leis is cóir dom (nó a chaithfidh mé) a chur ar an
eolas faoi mo dhiagnóis?
F: Is é do rogha féin an t-eolas a nochtadh do dhaoine
eile, ach moltar go mór duit do bhaill chlainne fola a
chur ar an eolas faoina mbaol dúchasach Alfa-1 agus
moladh dóbh freisin a bheith tastálta. Ba chóir, chomh
maith, aon ghairmí cúram sláinte a bheidh agat a chur ar
an eolas. Seans go mbeidh ort comhlachtaí árachais a
chur ar an eolas má athraíonn tú do pholasaí. Is féidir leis
an duine a fhaigheann an dhíagnóis seo a bheith 
ana-corraithe. Tá sé tábhachtach an t-eolas seo a roinnt
le do chlann agus comhairleoireacht phroifisiúnta a
fháilt más gá.

_____________________

D’feadfadh diagnóis ar Alfa-1 a bheith mar ócáid
mhílteanach agus suaiteach. Tá sé tabhachtach an 
t-eolas seo a roinnt le muintir chlinne agus comhairliú
proifisiúnta a fháil más gá.



Gluais tearmaíochta
Ailléil: Ainm ginearalta eile ar fhoirm athraithe ghéine. Mar shampla si í foirm athraithe na géine M an

ailléil Z. Tá roinnt mhaith alléilí difriúla den ghéin alfa-1.

Próitéin Antaitripsin Alfa-1: Go príomha, sa ghnáth dhuine, déantar an phróitéin antaitripsin alfa-1
(AAT) san ae, a scaoileann isteach i sruth na fola í. Tá roinnt mhaith fheidhmeanna ag an bpróitéin
alfa-1. Ceann amháin acu ná cosaint a thabhairt do fhíochán leochaileach sa chorp ó bheith loite
ag neutrophil elastase, einsím a dhíleánn fíocháin, agus a fhaightear is minicí sna cealla bána fola
athfhillteacha. Scaoiltear na einsímí seo isteach ins an bhfíochán nuair atá na cealla bána fola ag
troid in aghaidh galraithe.

Uireasa Antaitripsin Alfa-1 (Alfa-1): Riocht géiniteach atá cúisithe ag míchumas an ae an phróitéin
AAT a scaoileadh de, rud a chruthaíonn uireasa tríd an gcorp. Is féidir le daoine le Alfa-1 fadhbanna
ae  nó galair na scámhóg a tholg, mar shampla eimfiséime, nó an riocht craicinn ar a ghlaotar 
panniculitis. Ach ní bhíonn siomptóim ná galar ann i gcónaí. 

Ascites: Bailliúchán sreabháin sa bholg.

Antaibheathaigh: Drugaí gur féidir fás baictéir a stop nó a mharú. Uaireanta úsáidtear an tearma
chun drugaí leis an bhféidearacht aon ghalrú a chóireáil, iad siúd atá cúisithe ag baictéir, fungas,
eitinn, agus fiú víris, san áireamh. 

Plúchadh: Riocht na scámhóg atá léirithe ag caolú foirleathan na haerchonairí atá cúisithe ag freanga
an mheatáin mhín, atú na seicíne múcais a dhéanann líneáil sa chonair riospráide, agus múcas
taobh istigh de ghéaga na haerchonairí go dtí an ae.

Teiripe mhéadúcháin: glacadh infhéitheach phróitéine antaitripsin alfa-1 atá glanta ag fuil 
dheontóirí dhaoine.

Bilearúibin: is foththairge í bilearúibin de bhriseadh síos na cealla dearga fola a déantar de ghnáth
san ae. Cothaíonn sí dath buí an tséirim normálaigh, dath uaine-bhuí an domlais, dath donn an
chaca, agus dath buí an fhuail. Nuair nach bhfuil t-ae ag feidhmiú go normálach is féidir le leibhéal
na bilearúibine a ardú, rud a chúisíonn buíochán na súl agus an chraicinn.

Bithóipse: Úsáidtear an tearma bithóipse i dtaobh ghnáthaimh chun fíocháin a bhaint ó orgán, nó
píosa de fhíocháin atá á scrúdú faoi mhicreascóp. Tá trí chineál bunúsacha bithóipsí: bithóipse
shnáithide mhíne, bithóipse shnáithid chróileacáin, agus bithóipse dhinge. 

Broinceachtáis: Is é leathadh ainsealach na bhfeadán broinceacha sa scámhóg a léiríonn
broinceachtáis. Go minic tá sá cúisithe ag galair athlastaigh nó bac, agus cúisíonn sé galrú 
ainsealach na scámhóg.

Colastáis: Bailiúcháin domlais san ae; is féidir buíochán, fual dorcha, cac mílítheach agus tochas a
bheith mar thoradh air.

Broinchíteas ainsealach: Galar na scámhóg atá léirithe ag diandheacreacht aer a análú isteach is
amach as na scámhóga, i dteannta le táirgeadh nach mór go laethiúil. Seo ceann des na galair atá
cúisithe ó chaitheamh tobac.

Galar scámhóige toirmeasach ainsealach (COPD): Is catagóir leathan de fhadhbanna na scámhóg é
COPD, eimfiséime, broinchíteas ainsealach, broinceachtáis, agus plúchadh ainsealach i ndaoine
fásta, san áireamh. Is príomhphairt na ngalar seo bacadh ar ionanálú agus easanálú. Sna Stáit 
Aontaithe faigheann breis agus 100,000 daoine bás gach bliain de dheasca COPD, agus is é an
ceathrú cúis is coitianta bháis ann. 

Ciorróis: Is coilm foirleathan agus cruachan ae é ciorróis. Tá an riocht seo bainteach go formhór le
galar aibithe ae.  
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Cortacastéaróidigh (Stéaróidig, Prednisone): Saghas drugaí múnlaithe ar hormóin atá scaoilte ag
faireoga aidréineacha an choirp. Is iad na drugai is tábhachtaí athlastacha atá ar fáil i láthair na
huaire agus is féidir iad a bheith beathashábhálach i gcóir daoine le COPD géar agus plúcadh, ach
tá sé aitheanta go bhfuil fo-iarsmaí ag baint leo.

Eimfiséime: Galar ae a dhéanann damáiste dos na hailbheolais nó na haershaic sna scámhóga. I gcás
eimfiséime ní dhíbhoilscíonn na haershaic go normálach agus tá análú níos deacra de dheasca
san. Is féidir scámhóga le eimfiséime a bheith mall chun aer úsaidte a dhíchur agus gan bheith in
ann lionadh le dóthan aer úr chun go leoir ocsaigin a sholáthair don gcorp. In Alfóirí éiríonn na
scámhóga fortheannaithe nó méadaithe, agus tarlaíonn eimfiséime in íochtar na scámhóg ós rud é
gur sin an áit ina shruithíonn fuil AAT uireasach. De ghnáth faightear eimfiséime atá bainteach le
tobac in uachtar na scámhóg. Baol go bhfuil eimfiséime tríd na scámhóga go hiomlán san Alfóir a
chaitheann nó a chaitheadh tobac.

Vairíseanna Éasafagais: Féithe méadaithe san éasafagas, mar thoradh ar bhrú ardaithe ins an bhféith
iomprach a sheolann fuil isteach san ae. Tarlaíonn seo go minic le ciorróis.

Fiobróis an Ae: Fíochánle coilm déanta as collaigin i gcreatlach an fhíochán ae. Nuair atá coilm fágtha
go forleathan ar an ae ní fheidhmíonn an t-ae i gceart.

Géinte: Is éard is géinte ann ná ranna den aigéad dí-ocsairibeanúicléasach (ADN nó DNA) a
shocraíonn na tréithe daonne sonracha; tá 25,000 géin ann. Tugann gach tuismitheoir géin amháin
gur féidir, ar a aonar nó in éineacht, tréithe airithe a bheith de thoradh air. Ina theannta san
coimeádann géinte na treoireacha chun próitéiní a dhéanamh, gach ceann le feidhm faoi leith sa
chorp.

Géinitíopa: Is comhcheangal casta, ana-fhada de sheichimh ghéinte é an géanóm daonne. Is tuairisc é
an géinitíopa ar chomhathrú sheicheamh géine faoi leith. Socraíonn athrú sonrach i sheicheamh
alfa-1 an duine (an géinitíopa) a thréithe sonracha, an feinitíopa.

Heipitíteas: Athlastadh an ae gur féidir a bheith cúisithe ag viris, neamhoird an choras imdhíonachta
agus réimeanna cógais, chomh maith le halfa-1.

Hepatomegaly: Méadú an ae. I gcásanna áirithe is féidir an t-ae a aireachtáil faoin creat na neasnacha.

Hepatosplenomegaly: Méadú an ae agus an liadháin.

Heitrisiogót/Homaisiogót: Tá gach ceall sa chorp comhdhéanta de ghéinte, agus is péire ailléilí gach
géin, ceann ón mháthair agus ceann ón athair. Má fhaigheann tú an ailléil chéanna ó do athair
agus ó do mháthair glaotar homaisiogót ar an ngéin. Má fhaigheann tú ailléilí difriúla ó do
mháthair agus ó do athair glaotar heitrisiogót ar an ngéin. De ghnáth bíonn ailléil amháin 
normálta (M) agus ailléil amháin mínormálta (Z), cuingir ar a glaotar MZ, ag an heitrisiogót. Tá dhá
ghéin mhínormálta ag Alfóirí gur homaisiogóit iad, mar shampla ZZ.

Icteric: Dath buí ar ghealcán na súl, atá bainteach leis an mbuíochán.

An Fliú: Is géarghalrú tógálach víriseach an fliú, a tharlaíonn go coitianta in epidéimí. Tá sé tréithrithe
ag athlasadh an chonair riopráide agus tús tobann ar fiabhras,  crithfhuacht, pian sna meatáin, 
tinneas cinn agus diantuirse.

Buíochán: Riocht atá tréithrithe ag dath buí ar an gcraiceann, i ngealcán na súl agus líneáil fhíochán
an bhéil, agus ag sreabhán coirp cúisithe ag bilearúibin iomarcach san fhuil.

Einsímí Ae: próitéiní (go sonrach, einsímí) a faightear comhcruinnithe go mór  san ae agus i méid níos
lú san fhuil agus i bhfíochán coirp. Scaoiltear na heinsímí isteach san fhuil nuair atá cealla ae 
gortaithe. Is féidir méid na heinsímí scaoilte ag na cealla a thomhas agus méid an damáiste don ae
a mheas tré úsáid na tástálacha AST (nó SGOT), ALT (nó SGPT), fosfatáise alcailí, agus GGT-P. Go minic
déantar tástálacha fola eile chun monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmiú an ae chomh maith.
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Micreamólar: Giorraithe μM, usáidtear é chun mhéid an phróitéin antaitripsin alfa-1 a léiriú nuair a
tástáltar leibhéil séirim. Nuair atá leibhéal an tséirim ag 11 μM nó níos lú meastar go bhfuil an
duine uireasach i bpróitéin AAT.

Panniculitis: Athlasadh is ea é seo i measc na sraitheanna saille faoin gcraiceann a chruann an
craiceann agus a dhéanann cnapanna pianmhara, paistí nó loit. Is cosúil go mbíonn an damáiste
tosnaithe ag gníomhaireacht scriosach neodraifilí neamhsrianaithe. In othair áirithe tharlaíonn
damáiste as panniculitis tar éis eachtra tráma don áit teagmhaithe. Buaileann sé páistí maraon le
daoine fásta, agus tá sé nascaithe le féinitíopaí ZZ agus MZ, agus b’fhéidir le aillílí eile chomh
maith. 

Feinitíopa: Cineál próitéine saintréithech AAT a imshruithíonn i do fhuil; go ginearálta tá sé socraithe
ag na géinte alfa-1 faighte ó do mháthair agus ó do athair. Is féidir tionchar a bheith ag  toisceanna
timpeallachta eile ar na saintréithe seo.  

Réama: múcas tiubh, greamaitehach, sreangach, tálta ag seicin mhúcais an chonair riospráide, mar
shampla i rith slaghdáin nó galraithe riospráide.

Niúmóine: Galar géar nó ainsealach, léirithe ag athlasadh na scámhóg agus cúisithe ag viris, baictéir
nó miocrogánaigh, agus uaireanta ag greannaigh fisiciúla agus ceimiceacha.

Hipirtheannas Iomprach: Sruthaíonn fuil ó na féithe sa bholg, stéigeacha, liathán agus paincréas,
agus agus téann sí isteach san ae tríd an bhféith iomprach. Nuair atá an ae glaraithe agus ar
mhíchumas feidhmiú i gceart, tá bac ar an sruth seo agus méadaíonn brú ins an bhféith iomprach,
rud is féidir roinnt fadhbanna a chúisiú. Cuirtear hipirtheannas iomprach ar an riocht seo.

Pruritus: téarma míochana ar thochas.

Scléiritheiripe: Gnáthamh gur féidir a úsáid i gcóireáil fuiliú ó na féitheacha ins an éasafagas. 
Insteallaítear cógas inféitheach díreach ins na féitheacha méadaithe chun fuiliú a stop.

Liathán: Orgán atá ina chuid den chóras limfeach sa chorp daonna. Feidhmíonn sé mar choras
cosanta an choirp, tá sé páirteach i gcruthú agus lot cealla áirithe fola, agus is taiscumar fola é.
Téann fuil ón liathán isteach san ae.

Splenomegaly: Liathán méidithe a tháirlíonn nuair atá galar ar an liathán nó nuair a tholgaíonn
hipirtheannas iomprach de dheasca galar ae.

Seile: Ábhar a chuirtear amach le casacht, agus de ghnáth a caithear as an mbéal, go háirithe múcas
nó brach atá caite amach nuair atá galar sna haerphasáistí.

CPI: Is éard is Cothú Para-stéigeach Iomlán (CPI) ná tuaslagán dóthain cothaithigh soláthartha go
hinfhéitheach; uaireanta is is gá cothú a sholáthair tré CPI do dhaoine le mórdhamáiste ae. 

Vitimíní A, D, E, K: Vitimíní sailltuaslagtha atá riachtanach i gcóir cothaithe cirte agus atá ordaithe go
minic mar fhorlíonta cothaithe nuair a cuireann  galar géar ae cosc ar a ionsú isteach i sruth na fola
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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.

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.

Cá bhfaighfinn a thuile Eolais?
Thíos faoi seo tá liosta de roinnt eagras a thugann cabhair agus tacaíocht do dhaoine le Alfa-1.

Oibríonn gach ceann de na heagrais seo i slíte faoi leith.
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