FABRYHO
CHOROBA
SEZNAM
PŘÍZNAKŮ

Fabryho choroba je vzácná dědičná porucha, která se
předává z rodičů na děti. Způsobuje ji mutace genu,
který reguluje základní enzym v buňkách těla, což může
vést k postupnému poškození těla včetně ledvin a srdce.
MŮŽETE MÍT FABRYHO CHOROBU?
Každý pacient s Fabryho chorobou může být postižen
jiným způsobem a zažívat tak různou míru a kombinace
příznaků. Tento seznam obsahuje typické příznaky
Fabryho choroby. Seznam si můžete vytisknout a dát
svému lékaři, pokud máte některé nebo kombinaci
těchto příznaků.

Určeno k použití při rozhovoru
s lékařem

Vyplňte prosím tento seznam a uveďte co
nejvíce podrobností, protože to může Vašemu
lékaři pomoci.

OČI

Příznaky

Rodinná anamnéza tohoto příznaku

(lze vybrat více
než jeden)

(uveďte prosím postiženého příbuzného)

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Zákal rohovky oka bez vlivu na zrak

UŠI
Ztráta sluchu
Zvonění v uších

KŮŽE
Malé známky na kůži červené až modré barvy
mezi pupkem a koleny (angiokeratom)
Snížené pocení
Nesnášenlivost tepla nebo chladu

NEUROPATICKÁ BOLEST
Pálivá bolest rukou
Pálivá bolest nohou

ÚNAVA
Vyčerpanost nebo únava (která může být
extrémní)

GASTROINTESTINÁLNÍ
Křeče v břiše
Časté vyprazdňování střev krátce po jídle
Průjem
Nevolnost

OBECNÉ
Deprese
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Kromě běžných příznaků uvedených na druhé straně existují
i vážnější příznaky, které mohou naznačovat přítomnost
Fabryho choroby. Tyto příznaky se objevují postupně v
důsledku postupného hromadění tukové látky známé jako Gb3
v buňkách a tkáních. Pokud se léčebně nezasáhne, životně
důležité orgány se začnou postupně zhoršovat a mohou se
vyskytnout vážné, často život ohrožující stavy. Možná Vám
již jiný lékař řekl, že máte některé z těchto stavů.
Vyplňte prosím tento seznam a uveďte co nejvíce
podrobností, protože to může Vašemu lékaři pomoci.

LEDVINY

Příznaky

Rodinná anamnéza tohoto příznaku

(lze vybrat více
než jeden)

(uveďte prosím postiženého příbuzného)

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Nevysvětlené ledvinové problémy
Proteinurie (zvýšené množství bílkoviny v moči)
Dialýza

SRDCE
Nevysvětlené srdeční problémy včetně změn
tvaru a funkce (zvětšená levá komora)
Angina pectoris
Arytmie nebo nepravidelná srdeční činnost
Infarkt
Zvýšená intolerance zátěže

MOZEK
Mozková mrtvice
Závratě

Pokud trpíte jinými příznaky, které nejsou uvedeny výše a které chcete probrat se svým lékařem,
poznamenejte si je:

Pokud se Vás týká kombinace některých z výše uvedených příznaků nebo Vám lékař již dříve řekl,
že máte některý z těchto stavů, je možné, že máte Fabryho chorobu. Prosím, vezměte na vědomí, že
tyto příznaky ani jejich kombinace, nepředstavují diagnózu Fabryho choroby. Pro další pomoc se
obraťte na svého lékaře.

Požádejte svého lékaře o další informace.
Více informací najdete na webu: www.focusonfabry.cz
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