
Jak mám
s!rodinou hovo"it
o!FABRYHO 
CHOROB!?



Tato p"íru#ka vám poradí, jak hovo"it se svou!rodinou o!Fabryho cho-
rob$. Ka%d& #lov$k trpící Fabryho chorobou je jin& a!ka%dá rodina je 
rozdílná. V!této p"íru#ce najdete r'zné zp'soby, jak se svou!rodinou 
o!tomto tématu hovo"it. Vyberte si p"ístup, kter& vám nejlépe vyhovuje.

Co je rodina?
Neexistuje %ádn& univerzální vzor rodiny. Va(e rodina p"edstavuje 
skupinu osob, které jsou d'le%ité pro vás a!pro vá( pocit pohody. 
Tyto osoby mohou b&t s!vámi spojeny biologicky, právn$ (na základ$ 
adopce #i s)atku), nebo emocionáln$ (skrze lásku, závislost, závazek #i 
spolupráci).
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Pro" bych m#l s$rodinou 
hovo%it o$Fabryho chorob#
Fabryho choroba je vzácné onemocn$ní (ve srovnání s!jin&mi chronic-
k&mi nemocemi). *ada lidí tuto nemoc v'bec nezná a!mo%ná o!ní ani 
nikdy nesly(ela. Mo%ná zjistíte, %e ani léka"i #i jiní odborníci ve zdravot-
nictví o!tomto onemocn$ní mnoho nev$dí.

Jak rodin$, tak i!zdravotník'm je d'le%ité pomoci pochopit, co Fabryho 
choroba je, co pro vás va(e diagnóza znamená a!jak& dopad m'%e mít 
na va(i rodinu. Mezi témata, o!kter&ch je pot"eba hovo"it, pat"í hlavní 
p"íznaky nemoci a!také vysv$tlení zp'sobu, jak&m se toto onemocn$ní 
v!rámci rodiny d$dí.

Kdy% se nebudete bát o!svém p"íb$hu hovo"it, pom'%ete sv&m p"íbuz-
n&m pochopit jejich rodinnou a!mo%ná i!osobní zdravotní anamnézu. 
Kdy% budete hovo"it o!sv&ch p"íznacích a!jejich p"í#inách, nebo o!vlast-
ní diagnóze (tj. Fabryho chorob$), m'%ete p"íbuzn&m pomoci pochopit 
jejich vlastní zdravotní stav, zvlá(t$ pokud se u!nich projevují p"íznaky, 
které léka"i zatím nebyli schopni vysv$tlit.

Na druhou stranu i!pro vás je dobré se seznámit se zdravotní anamné-
zou celé rodiny, v#etn$ Fabryho choroby a!dal(ích zdravotních potí%í, 
které se ve va(í rodin$ vyskytují. Poskládáte-li si cel& obraz dohroma-
dy, pom'%ete tím sob$ i!sv&m p"íbuzn&m:

 » Identifikovat rizika pramenící ze spole#n&ch gen'.
 » Hovo"it mezi sebou o!zdraví (v#etn$ kvality %ivota).
 » Shrnout informace t&kající se zdraví a!p"edat je zdravotník'm, kole-
g'm, u#itel'm a!dal(ím.

?
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Co je Fabryho choroba?

Fabryho choroba je d$di#né onemocn$ní, které v!pr'b$hu #asu zp'-
sobuje ukládání látek uvnit" bun$k. Na(e t$lo obsahuje tisíce aktivních 
látek zvan&ch enzymy. Nap"íklad v!%aludku jsou enzymy, které pomá-
hají rozkládat konzumovanou potravu. N$které z!t$chto enzym' jsou 
ulo%eny ve strukturách zvan&ch lyzosomy, které t$lu pomáhají (t$pit 
bílkoviny, uhlohydráty a!tuky.

U!zdrav&ch lidí bez této choroby enzym alfa-galaktosidáza A!neboli 
alfa-GAL (t$pí mastnou kyselinu zvanou globotriaosylceramid, nebo-
li GL-3. Lidé s!Fabryho chorobou nemají dostatek alfa-GAL enzymu. 
V&sledkem je, %e lyzosomy se plní látkou GL-3 a!p"estanou normáln$ 
fungovat. Proto  Fabryho choroba pat"í mezi „lyzosomální st"ádavé 
poruchy“.

Hromad$ní GL-3 ve st$nách krevních cév a!dal(ích tkání m'%e zp'sobit 
po(kození hlavních orgánov&ch soustav. M'%e dojít k!naru(ení správné 
funkce srdce, ledvin a!mozku, co% m'%e p"iná(et %ivot ohro%ující potí%e.

Jak se Fabryho onemocn#ní d#dí?

Fabryho choroba je vázána na chromozom X. To znamená, %e gen od-
pov$dn& za tvorbu alfa-GAL, se nachází v!chromozomu X, tj. v!jednom 
z!pohlavních chromozom'. Mu%i mají chromozomy X a!Y, zatímco %eny 
mají dva chromozomy X. Mu%i p"edávají sv'j X chromozom dcerám 
a!Y chromozom syn'm. +eny p"edávají v(em d$tem, dcerám i!syn'm, 
chromozom X. Proto mu%i trpící Fabryho chorobou nemohou toto one-
mocn$ní p"edat sv&m syn'm, ale mohou ho p"edat dcerám, zatímco 
%eny s!Fabryho chorobou mohou toto onemocn$ní p"edat jak dcerám, 
tak syn'm.

FABRYHO CHOROBA
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Rickyho p%íb#h

Jmenuji se Ricky a!mám Fabryho chorobu. Ni-
kdo z!otcovy strany tuto nemoc nemá, ale trpí jí 
"ada p"íbuzn&ch z!mat#iny strany.

M'j d$de#ek Joe m$l tuto nemoc. Byla mu dia-
gnostikována, kdy% mu bylo n$co p"es padesát, 
a!krátce nato zem"el. Myslíme si, %e nemoc m$li i!jeho dva brat"i (oba 
zem"eli, kdy% jim bylo p"es #ty"icet). D$de#ek Joe p"edal tento vadn& 
gen mojí matce a!v(em jejím sestrám, Sarah, Maggie a!Jane.

Moje maminka pak tento vadn& gen p"edala mn$ a!teta Sarah ho p"e-
dala mé sest"enici Katie. Teta Maggie nem$la d$ti a!teta Jane p"edala 
gen Fabryho choroby sv&m dv$ma d$tem, Nickovi a!Megan.

,+eny- ,Mu%i- ,Fabryho choroba-  Zem"el

Claire
n. 1979

RICKY
n. 1982

Katie
n. 1981

Nathan
n. 1986

Will
n. 1984

Nick
n. 1987

Megan
n. 1990

Dan
z. 46

Ralph
z. 42

Ann
z. 75

Joe
z. !50

Nancy
n. 1930

Ralph
n. 1952

Erin
n. 1953

Sarah
n. 1955

 Mike
n. 1959

Maggie
n. 1960

Jane
n. 1961
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Kdo je ohro&en?

 » Fabryho choroba se vyskytuje jak u!mu%', tak u!%en, ale u!mu%' b&vá 
posti%ení #asto záva%n$j(í ne% u!%en.

 » Fabryho choroba postihuje osoby v(ech ras a!etnického p'vodu po 
celém sv$t$.

 » U!%en s!Fabryho chorobou existuje p"i ka%dém t$hotenství 50% prav-
d$podobnost, %e onemocn$ní p"edají sv&m d$tem – dcerám i!syn'm.

 » Mu%i s!Fabryho chorobou p"edávají onemocn$ní v(em sv&m dcerám 
a!%ádnému synovi.

Hlavní p%íznaky

 » Únava
 » Pálivé bolesti kon#etin
 » Porucha pocení
 » Zm$ny na rohovce (spirála, cornea verticillata)
 » Ko%ní vyrá%ka nebo angiokeratomy
 » Poruchy sluchu
 » Gastrointestinální problémy
 » Obtí%e s!ledvinami
 » Srde#ní obtí%e
 » Mozková mrtvice

FABRYHO CHOROBA
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P"íznaky Fabryho choroby se mohou u!posti%en&ch jedinc' objevit 
v!jakémkoli v$ku. U!%en se #asto objevují pozd$ji ne% u!mu%'. U!jednot-
liv&ch #len' rodiny trpících Fabryho chorobou – dokonce i!u!sourozen-
c' – se p"íznaky mohou v&razn$ li(it.

Diagnóza

Je d'le%ité zjistit, zda netrpíte Fabryho chorobou, nebo. toto onemoc-
n$ní zp'sobuje celou "adu zdravotních potí%í, mimo jiné!bolesti a!sr-
de#ní #i ledvinové obtí%e. Vzhledem k!tomu, %e se jedná o!progresivní 
onemocn$ní, je zvlá(t$ d'le%itá v#asná diagnóza a!vhodná léka"ská 
pé#e. Fabryho choroba je v(ak pom$rn$ neznámá a!"ada pacient' %ije 
celé m$síce i!roky s!chybnou diagnózou, ne% je u!nich Fabryho cho-
roba definitivn$ potvrzena. U!mnoh&ch pacient' se objevují p"íznaky 
ji% v!raném d$tství – nap". u% ve #ty"ech letech. Bohu%el tyto v#asné 
projevy!si rodi#e, u#itelé a!dal(í pe#ovatelé #asto vykládají chybn$, 
nebo je dokonce ignorují. To m'%e vést k!opo%d$nému vyhledání lé-
ka"ské pomoci, ale také k!pocit'm vzteku, pochybností o!sob$ samém, 
depresím nebo pocit'm beznad$je u!pacienta kv'li podce)ování jeho 
zdravotního stavu okolím (více informací i!t$chto psychick&ch reakcích 
najdete na stran$ 12).
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Testování

U!mu%' lze!Fabryho chorobu diagnostikovat pomocí jednoduchého 
testu p"ítomnosti enzymu alfa-GAL v!krvi. +eny naopak mohou trp$t 
Fabryho chorobou, i!kdy% mají hladinu enzymu alfa-GAL tém$" normál-
ní. Z!toho d'vodu je u!%en nutné provést genetické testy s!anal&zou 
DNA. Genetické testy na p"ítomnost Fabryho choroby vy%adují od-
b$r vzorku krve, p"i#em% roli hrají ur#itá psychologická kritéria. Více 
informací o!emocionálních a!psychologick&ch faktorech najdete na 
stran$ 12.

Jestli%e uva%ujete o!podstoupení test' na Fabryho chorobu, m'%ete 
vyhledat pomoc v!n$které poradn$ pro genetické poruchy, kde vám 
poskytnou podporu p"ed podstoupením test', b$hem testování i!po 
n$m.

V!poradnách zab&vajících se genetick&mi poruchami pracují speciali-
zovaní zdravotníci, kte"í mají zku(enosti s!poradenstvím a!genetikou. 
Jsou vy(koleni, aby dokázali pomoci pacient'm, kte"í se rozhodují, 
zda se nechat testovat, stejn$ jako pacient'm, kte"í obdr%eli v&sledky 
test', i!po dobu n$kolika dal(ích t&dn' #i m$síc'.

P"ed podstoupením test' vám p"íslu(ní odborníci poskytnou vyvá%e-
né informace, na základ$ kter&ch budete moci p"ijmout informované 
rozhodnutí o!tom, zda se nechat testovat. Tito odborníci rovn$% pomo-
hou vám i!va(í rodin$ se psychicky p"ipravit na danou situaci, pokud by 
v&sledek testu byl pozitivní.

Jestli%e jsou v&sledky testu pozitivní, poradce m'%e pomoci pacientovi 
i!jeho rodin$ se s!tím vyrovnat a!pochopit nutnost následn&ch náv(t$v 
odborn&ch léka"' podle pot"eby.

FABRYHO CHOROBA

6



7



Co je rodinná anamnéza?

Rodinná anamnéza je soubor informací o!zdravotním stavu #len' 
jednotliv&ch generací va(í rodiny, v#etn$ jejich stravovacích návyk', 
aktivity a!prost"edí, v!n$m% rodina %ije. Zdravotní stav rodiny je sou#ástí 
celkové anamnézy va(í rodiny. Znalost zdravotního stavu #len' va(í 
rodiny vám pom'%e p"ijmout ta správná rozhodnutí.

Jak m'&e rodinná anamnéza ovlivnit mé zdraví?

*adu v$cí d$díte po sv&ch rodi#ích a!prarodi#ích. P"edávají vám kultur-
ní a!jiné hodnoty skrze fotografie, p"íb$hy, duchovní praktiky a!hudbu. 
Také z#ásti d$díte to, jak vypadáte – nap"íklad v&(ku postavy nebo 
barvu o#í. Drobné struktury obsa%ené v!bu)kách zvané geny nesou in-
formace o!t$chto vlastnostech a!"ídí va(e t$lo v!procesu r'stu a!v&voje. 
Genetické zm$ny mohou vést ke vzniku rizika, %e se v!rodin$ rozvine 
ur#ité onemocn$ní, jako je nap". Fabryho choroba.

P%íb#h Julie

V!mé rodin$ trpí Fabryho chorobou #ty"ia#ty"i-
cet lidí. Pro m$ jsou informace v(ím; pamatuji si 
tu bolest na srdci a!vzr'stající chaos, kdy% jsem 
nev$d$la, pro# jsou na tom #lenové mojí rodiny 
zdravotn$ tak (patn$.

RODINNÁ ANAMNÉZA A!GENETIKA
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Chci v#d#t víc o$sv(ch genech

Geny jsou v!podstat$ instrukce uvnit" ka%dé bu)ky. A!proto%e ka%d& 
má trochu jiné geny, má i!odli(n& soubor pokyn' a!instrukcí. Geny jsou 
d'vodem, pro# jste jedine#ní!

 » /lov$k má dv$ kopie ka%dého genu, jeden od matky, druh& od otce.
 » Geny nesou instrukce, které va(im bu)kám "íkají, jak mají fungovat 
a!r'st.

 » Zm$na genu se naz&vá mutace.
 » Geny jsou ulo%ené uvnit" bun$k. Ka%dá #ást va(eho t$la je tvo"ena 
miliardami bun$k, které vzájemn$ spolupracují.

 » Geny jsou uspo"ádány do struktur zvan&ch chromozomy. V$t(ina lidí 
má 23 pár' chromozom'. Ka%dá bu)ka obsahuje dv$ kopie tého% 
chromozomu. Existuje 22 o#íslovan&ch pár' chromozom'. Poslední 
pár p"edstavuje pohlavní chromozomy, které se naz&vají X a!Y. Mu%i 
mají jeden chromozom X a!jeden Y. +eny mají dva chromozomy X.

 » Chromozomy jsou tvo"eny kyselinou DNA. DNA je speciální kód, 
kter& pojmenovává instrukce ve va(ich genech.

Ka%d& v!mé rodin$ nakládá s!informacemi jinak. N$kte"í ochotn$ sdílejí 
informace, jiné v'bec nezajímají. Mají strach, necht$jí se zapojit. N$kdo 
se chce dozv$d$t víc, jiní nás pova%ují za hypochondry nebo blázny. 
Nicmén$ jsme rodina a!jsme si blízcí; dr%íme spolu a!vzájemn$ jsme si 
oporou. Jenom si vybíráme, o!#em budeme mluvit.
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Jak nás nemoc ovliv)uje?

Potvrzená diagnóza genetické poruchy m'%e jedinci i!celé rodin$ obrá-
tit %ivot naruby. Na(t$stí u% toho o!Fabryho chorob$ hodn$ víme. Víme, 
co ji zp'sobuje i!jak zvládat její p"íznaky a!psychické dopady.

Jaké jsou rozdíly mezi mu%i a!%enami posti%en&mi touto chorobou?
Po ur#itou dobu panovala domn$nka, %e Fabryho choroba postihuje 
pouze mu%e. +eny byly pova%ovány za „nositelky“ kv'li tomu, %e mo-
hou nést genovou mutaci a!p"edávat ji dál, ani% by vykazovaly p"íznaky 
choroby. Nyní u% je potvrzeno, %e v(echny %eny s!touto genovou muta-
cí trpí Fabryho chorobou. +eny vykazují (irokou (kálu p"íznak', které 
se mezi jednotliv&mi pacientkami zna#n$ li(í.

Pro# taková variabilita? Jestli%e mu% zd$dí chromozom X s!genovou 
mutací, za#ne jeho t$lo produkovat jen malé mno%ství enzymu alfa-
-GAL, nebo ho neprodukuje v'bec, a!tak se u!n$ho objeví p"íznaky 
Fabryho choroby. +eny mají dva chromozomy X, tak%e i!v!p"ípad$, %e 
u!jednoho z!nich dojde k!mutaci, má %ena je(t$ druh& gen, kter& doká-
%e produkovat enzym alfa-GAL. V!ka%dé bu)ce je v(ak „aktivní“ pouze 
jeden chromozom X, neboli „zapnut&“. To, kter& chromozom X je v!jaké 
bu)ce aktivní, je ur#ováno náhodn$ v!procesu zvaném inaktivace chro-

P%íb#h Tonyho

B&val jsem absolutní workoholik a!v'bec jsem 
nevídal své d$ti. Kdy% jsem p"estal pracovat, m$l 
jsem kone#n$ #as je poznat. Hodn$ jsme se sblí-
%ili. Moje %ena se o!m$ starala po celou dobu, 
kdy jsem m$l bolesti a!za%íval muka. Je tady 
pro m$ a!je to hlavn$ její zásluha, %e jsem stále 

"IVOT S!FABRYHO CHOROBOU
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mozomu X. Ka%d& orgán v!t$le %eny má sv'j vlastní vzorec inaktivace 
chromozomu X.

Statisticky vzato by chromozom X s!genovou mutací m$l b&t aktivní 
v!50!% bun$k %enského t$la. Av(ak jako v!p"ípad$ hodu mincí, (ance 
50 na 50 nevede v%dy k!p"esnému rozd$lení 50:50. U!%eny s!Fabryho 
genovou mutací m'%e vést vzorec inaktivace chromozomu X k!tomu, 
%e v!jednom orgánu bude fungovat 60!% normálních chromozom' X, 
zatímco v!jiném orgánu pouze 40!%. Jednodu(e "e#eno, #ím více nor-
málních chromozom' X bude „vypnut&ch“, tím pravd$podobn$j(í bude, 
%e pacientka bude mít p"íznaky. Proto se druh a!záva%nost p"íznak' 
Fabryho choroby mezi jednotliv&mi %enami li(í.

Bohu%el stále existuje dost p"ípad', kdy je %enám "e#eno, %e jsou pou-
h&mi „nositelkami,“ a!není jim doporu#ena vhodná lé#ba. Není pravda, 
%e %eny jsou pouze nositelkami Fabryho choroby. Pravdou naopak je, 
%e osobní vzorec inaktivace chromozomu X u!%en m'%e zp'sobit, %e se 
u!nich vyskytnou jen n$které p"íznaky a!jiné nikoli. P"íznaky choroby se 
u!%en mnohem více li(í ne% u!mu%', a!pohybují se od mírn&ch po záva%-
né; #asto se té% objeví a% v!pokro#ilej(ím v$ku. Ka%dá %ena s!uvedenou 
genovou mutací v(ak Fabryho chorobou trpí.

na%ivu. Svého nejlep(ího kamaráda znám od puberty a!ud$lali bychom 
pro sebe cokoli. Je pro m$ jako bratr.

Tato choroba vy%aduje od lidí, kte"í jí trpí, hodn$ #asu a!trp$livosti. 
Velmi nám pomáhá systém podpory, o!kter& se m'%eme op"ít. *ad$ 
pacient' v(ak n$co takového chybí, proto%e ostatní lidé tuto nemoc 
nechápou.
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Kvalita %ivota: Psychické a!emocionální problémy
Lidé trpící Fabryho chorobou #asto za%ívají pocity deprese, beznad$je 
a!izolace a!sna%í se popírat své p"íznaky. Mu%i i!%eny s!tímto onemoc-
n$ním vykazují ni%(í kvalitu %ivota oproti celkové populaci, zvlá(t$ 
v!dosp$losti. Pro #lov$ka trpícího Fabryho chorobou m'%e b&t po-
m$rn$ t$%ké vysv$tlit své potí%e svému okolí, v#etn$ zam$stnavatele, 
u#itel' nebo p"átel, vzhledem k!tomu, %e se jedná o!vzácné onemoc-
n$ní, které navenek nevykazuje %ádné „viditelné p"íznaky“. Z!d'vodu 
„neur#it&ch“ p"íznak', obtí%n$ stanovitelné diagnózy pomocí b$%n&ch 
zdravotních test' a!také nedostate#ného pov$domí o!této chorob$ 
m'%e b&t dokonce t$%ké p"esv$d#it léka"e, aby brali pacienta vá%n$. 
Lidé trpící Fabryho chorobou b&vají #asto ze strany r'zn&ch lidí v!jejich 
okolí celá léta obvi)ováni z!„lenosti“ nebo z!toho, %e si své problémy 
„vym&(lí“, a% do té doby, ne% je kone#n$ stanovena "ádná diagnóza.

Podstoupení test' na Fabryho chorobu a!vyrovnání se s!jejich v&sled-
ky je rovn$% spojeno s!d'le%it&mi emocionálními faktory. Pro n$koho 
m'%e b&t diagnóza úlevou, proto%e kone#n$ na(el odpov$0 na záhad-
né p"íznaky.

P%íb#h rodiny Stenersen

V!sou#asnosti je dostupn&ch mnohem více infor-
mací ne% p"ed deseti lety, kdy jsme se dozv$d$li 
svou diagnózu. Tenkrát jsme v$"ili v(emu, co 
nám "íkali, te0 ale víme, co zpochybnit, nebo na 
co se ptát. Léka"i se st"ídají, p"icházejí a!odchá-
zejí, a!tak si hledáme informace sami.

"IVOT S!FABRYHO CHOROBOU
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Jsme siln$j(í a!ned$sí nás to u% tolik, jako d"ív. Nejd'le%it$j(í je síla 
a!informace. Stále musíme dávat pozor. Ka%d& rok zajdeme do (koly, 
kam chodí na(e dcery, abychom si promluvili s!nov&mi u#iteli a!pe#ova-
teli. Kdy% d$ti jedou na (kolní v&let, musíme se na to p"ipravit, proto%e 
na(e dcery se nepotí. Sandra má ka%d& rok jiného u#itele na t$locvik, 
tak%e mu musí n$které v$ci vysv$tlovat. Je frustrující odpovídat po"ád 
dokola na ty samé otázky. Ale kdy% si udr%íte pozitivní mysl, v(echno 
jde snáz.
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Pro n$koho jiného naopak m'%e b&t t$%ké p"ijmout, %e se u!n$ho 
pravd$podobn$ rozvinou p"íznaky, nebo %e jeho nemoc je záva%ná 
a!d$di#ná a!m'%e ji p"edat sv&m d$tem. N$kdo dostane vztek nebo 
strach, kdy% se dozví pozitivní v&sledek testu na p"ítomnost genu 
Fabryho choroby, zatímco jeho p"íbuzn& s!negativním testem m'%e mít 
sou#asn$ pocit úlevy i!viny. V(echny tyto emoce jsou normální. V!t$ch-
to p"ípadech pomáhá promluvit si s!n$k&m dal(ím z!komunity pacient' 
s!Fabryho chorobou – s!n$k&m, kdo je v!obdobné situaci a!"e(í podob-
né obavy a!strachy. Také je d'le%ité hledat pomoc a!podporu zvenku, 
stejn$ jako informace o!tom, co m'%ete ud$lat, abyste nemoc dokázali 
zvládnout.

"IVOT S!FABRYHO CHOROBOU
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Tak jako fyzické zdraví ovliv)uje na(i emocionální stránku, tak m'%e 
psychika ovlivnit ná( fyzick& stav. A!k!tomu m'%e dojít bu0 p"ímo na-
p"íklad úzkost m'%e zp'sobit!bolest na hrudi nebo %alude#ní nevolnost 
nebo nep"ímo to jsou p"ípady deprese, která vede k!tomu, %e o!sebe 
dostate#n$ nepe#ujeme nebo neposloucháme rady léka"e.

Je d'le%ité pe#ovat o!emocionální a!psychickou pohodu stejn$ jako 
o!fyzické zdraví. K!tomu pat"í nap". vybudování sít$ p"átel a!rodinn&ch 
p"íslu(ník', kte"í nám budou oporou, nebo navázání kontaktu a!sdílení 
zku(eností s!dal(ími lidmi s!Fabryho chorobou prost"ednictvím speci-
álních organizací a!podp'rn&ch program'. Pocity nejistoty a!zmatku se 
vám m'%e poda"it zmírnit, kdy% si budete aktivn$ vyhledávat informa-
ce t&kající se Fabryho choroby a!kdy% se sv&mi léka"i a!odborníky na 
genetiku budete probírat zp'soby, jak se vypo"ádat s!p"íznaky. Pomoct 
vám m'%e také sezení s!terapeutem nebo psychologem. V!n$kter&ch 
p"ípadech je tento druh pomoci dokonce doporu#ován. Uvedené akti-
vity mohou lidem s!Fabryho chorobou pomoci získat zp$t kontrolu nad 
sv&m %ivotem a!zvládnout onemocn$ní, a!to zvlá(t$ ve chvílích, kdy se 
jim zdá, %e se v$ci zcela vymykají kontrole.

A!kone#n$, nebojte se po%ádat o!pomoc nebo ji p"ijmout! Existuje celá 
"ada r'zn&ch zp'sob', jak vám lidé ve va(em %ivot$ mohou pomoct. 
M'%e se jednat o!praktickou pomoc (pomoc s!dopravou k!léka"i nebo 
posekání zahrady), emocionální podporu (n$kdo, komu v$"íte a!na 
koho se m'%ete obrátit, kdy% vás n$co trápí, nebo kdy% pot"ebuje-
te uji(t$ní) nebo podporu p"i vyhodnocení situace (n$kdo, kdo vám 
pom'%e zorientovat se v!tom, co se d$je, a!najít zp'sob, jak se s!tím vy-
rovnat). V(echny tyto zp'soby p"ispívají k!va(emu psychickému zdraví, 
ale i!ke zdraví va(ich blízk&ch.
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Jak( dopad má nemoc na rodinu pacienta?

Fabryho choroba je d$di#ná. Znamená to, %e se p"edává z!generace na 
generaci. (Podívejte se na tabulku na stran$ 3, abyste si ud$lali obrá-
zek, jak se nemoc d$dí.) Pokud trpíte vy nebo n$kdo ve va(í rodin$ 
Fabryho chorobou, je mo%né, %e onemocn$ní mají i!ostatní rodinní p"í-
slu(níci, dosp$lí i!d$ti, ani% by o!tom v$d$li. T&ká se to jak sourozenc', 
rodi#' a!d$tí, tak vzdálen$j(ích p"íbuzn&ch, t"eba bratranc' a!sest"enic. 
Genetické poradenství pro rodiny s!Fabryho chorobou p"edstavuje 
d'le%itou pomoc p"i rozhodování, kdo by se m$l na zmín$nou nemoc 
nechat testovat. Uvádíme jednoduch& p"íklad: jestli%e bylo zji(t$no, %e 
jste Fabryho chorobu zd$dili po matce, pak není nutné nechat testovat 
rodinu z!otcovy strany.

Znalost rodinné anamnézy vám pom'%e p"ijmout!rozumná rozhodnutí 
t&kající se vás i!#len' va(í rodiny. Nap"íklad m'%ete:

 » vy i!#lenové va(í rodiny podstoupit testy na Fabryho chorobu.
 » získat správné informace, ne% u#iníte d'le%ité rozhodnutí mít d$ti.
 » nav(tívit svého léka"e, kter& zhodnotí, do jaké míry vás m'%e nemoc 
postihnout.

P%íb#h Xanady

M'j otec byl první, komu diagnostikovali Fabry-
ho chorobu. V(ichni mu%i v!mojí rodin$ zem"eli 
mladí, ale nikdo z!nich necht$l p"ijmout fakt, %e 
mají genetickou poruchu. *ada z!nich odmítala 
v'bec p"ipustit, %e n$jaká Fabryho choroba 
existuje.

"IVOT S!FABRYHO CHOROBOU
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Adopce
Pacienti s!Fabryho chorobou, kte"í byli adoptováni, mo%ná vyrostou, 
ani% by poznali kohokoli dal(ího s!tímto druhem onemocn$ní. Nemají 
%ádn& p"íklad toho, jak vypadá %ivot s!Fabryho chorobou. To v!nich 
m'%e vyvolávat pocity samoty a!izolovanosti. Na stran$ 30 najdete 
organizace, které nabízejí informace i!pomoc.

Popírání
Fabryho choroba je vzácné onemocn$ní, a!proto se n$kte"í pacienti 
zdráhají p"ipustit, %e by se tato nemoc mohla vyskytovat v!jejich ro-
dinné anamnéze. To vedlo k!tomu, %e v!"ad$ rodin se o!této zále%itosti 
nemluvilo. Bylo jednodu((í zdravotní stav ignorovat ne% si p"ipustit 
n$co, co vás m'%e zabít.

Tvrdili nám, %e dívky onemocn$t nemohou a!%e se nemáme bát. Kdy% 
se ale ohlédnu zpátky, je mi jasné, %e mám Fabryho chorobu. Za#ala 
jsem si toho v(ímat, kdy% jsem byla na st"ední (kole. Nemohla jsem 
popadnout dech, tak%e jsem nemohla b$hat, ani tan#it se sv&mi ses-
t"enicemi a!bratranci. V%dycky jsem to zd'vod)ovala tím, %e nejsem ve 
form$. Kdy% m'j syn Jack zalo%il podp'rnou a!informa#ní skupinu pro 
Fabryho chorobu, do(lo nám, kolik %en je nemocí posti%eno. Soust"edí-
me se na to, abychom p"esv$d#ili léka"e a!zdravotníky, aby p"ijali fakt, 
%e %eny nejsou jenom nositelkami tohoto onemocn$ní.
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Mnoho lidí z!rodin, kde se Fabryho choroba vyskytuje, u% se setkalo 
s!tím, jak nemoc postihla jejich blízké p"íbuzné. Zji(t$ní, %e vy nebo 
jin& #len rodiny nesete genovou mutaci, m'%e vést k!pocit'm deprese 
a!beznad$je. Zoufalství vede u!n$kter&ch osob k!popírání toho, %e mo-
hou b&t posti%eny nemocí, co% m'%e vést k!tomu, %e léka"skou pomoc 
vyhledají p"íli( pozd$. (Na stran$ 26 najdete informace, co d$lat, kdy% 
va(e rodina nechce o!Fabryho chorob$ mluvit.) Pocity viny p"i p"edsta-
v$, %e jste Fabryho chorobu mo%ná p"edali sv&m d$tem, zase mohou 
p"isp$t k!popírání a!odkládání test' a!stanovení diagnózy u!d$tí, co% 
m'%e b&t zvlá(. nebezpe#né.

Kulturní rozdíly
R'zné kultury mají rozdílné vnímání zdraví a!nemocí. V!n$kter&ch kul-
turách m'%e b&t fakt, %e se v!rodin$ objeví genetická porucha, chápán 
jako v'le Bo%í. Jiné kultury mohou nemoc vnímat jako sní%ení hodnoty 
dané rodiny a!onemocn$ní se m'%e stát zdrojem viny, studu a!hanby. 
Kv'li t$mto reakcím se mohou rodinní p"íslu(níci zdráhat hovo"it o!své 
diagnóze, dokonce i!v!rámci rodiny, a!mohou odkládat "e(ení zdravot-
ních potí%í a/nebo vyhledání léka"e #i poskytovatele zdravotní pé#e.

P%íb#h Joea

Fabryho choroba ke mn$ byla dost tvrdá. Rodina 
mojí matky pochází z!Indie, kde je b$%né, %e 
o!sv&ch nemocích nemluvíte. M'%ete se zmínit 
o!drobnostech, jako je bolest hlavy nebo ch"ip-
ka, ale pokud se jedná o!n$co, co ovliv)uje vá( 
%ivot nebo %ivoty n$koho jiného, je to tabu.

"IVOT S!FABRYHO CHOROBOU
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Mám p"íznaky skoro ka%d& den – nej#ast$ji m$ pálí ruce a!trpím gastro-
intestinálními obtí%emi. S!matkou o!tom mluvíme otev"en$, ale kdy% m$ 
chytnou bolesti b$hem rodinn&ch setkání, nemohu to rodin$ vysv$tlit.

Fabryho choroba mi p"inesla i!plno p"íle%itostí. M$l jsem to (t$stí, %e 
jsem mohl cestovat na konference a!setkávat se s!lidmi, které bych 
normáln$ nepotkal. Mám v!plánu stát se poradcem pro genetické 
zále%itosti. Cel& %ivot jsem jednal s!poradci pro genetiku, tak%e vím, jak 
je jejich práce d'le%itá a!jak lidem pomáhá. Má nemoc m$ nasm$rovala 
na cestu, kterou bych rád (el.
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Pro" bych m#l s$rodinou mluvit o$Fabryho chorob#?

S!rodinou máte mnoho spole#ného – v#etn$ toho, co m'%e zp'so-
bovat nemoc. Rodinní p"íslu(níci mohou mít spole#né geny, návyky, 
jídelní#ek a!prost"edí, tudí% sdílejí i!riziko, %e budou mít stejné zdravotní 
obtí%e.

V$t(ina b$%n&ch nemocí (srde#ní choroby, diabetes atd.) je známá jako 
„multifaktoriální“ choroby. Jsou zp'sobeny spole#n&m p'sobením 
gen', %ivotního stylu a!prost"edí. V!t$chto p"ípadech se u!lidí s!po-
dobn&mi geny nemusí nutn$ rozvinout toté% onemocn$ní, pokud mají 
odli(n& %ivotní styl nebo se pohybují v!jiném prost"edí.

Na druhou stranu, p"í#inou n$kter&ch 
nemocí je specifická zm$na v!DNA 
jednoho jediného genu, co% se naz&vá 
mutace. *ada t$chto onemocn$ní, 
mezi n$% pat"í i!Fabryho choroba, 
je vzácná. V!t$chto p"ípadech hrají 
geny mnohem d'le%it$j(í roli ne% 
%ivotní styl a!vliv prost"edí. Tento 
druh onemocn$ní se obvykle projeví, 
pokud se jedinec narodí se specific-
kou genovou mutací (mutacemi).

Je d'le%ité hovo"it s!rodinou i!s!léka"i 
o!v(ech typech nemocí – b$%n&ch, 
vzácn&ch, nezáva%n&ch, fatálních, 
akutních i!chronick&ch. Znát d$di#-
né nemoci ve va(í rodin$ vám m'%e 
pomoct u#init informovaná rozhodnutí 
t&kající se va(eho zdraví.

JAK MLUVIT O!FABRYHO CHOROB#

20



Jak mám s$rodinou mluvit o$Fabryho chorob#?

Fabryho choroba m'%e zp'sobovat p"íznaky, které se li(í od p"íznak' 
b$%n&ch onemocn$ní, jako jsou srde#ní choroby, diabetes nebo rako-
vina, ale kroky, které je pot"eba podniknout, abyste o!nemoci mohli 
hovo"it se svou!rodinou, jsou podobné.

Mluvte s!rodinou
Nejlep(ím zdrojem informací o!va(í rodin$ jsou va(i p"íbuzní. To zname-
ná, %e vy jste na oplátku zdrojem informací pro n$. Události jako naro-
zeninové oslavy, svatby, rodinná setkání, oslavy nábo%ensk&ch svátk', 
sváte#ní ve#e"e nebo poh"by jsou p"íle%itostí promluvit si s!rodinn&mi 
#leny o!jejich %ivot$. Pod$lte se s!nimi o!sv'j p"íb$h. Vysv$tlete jim, %e 
poskytnuté informace mohou pomoct nejen vám, ale celé rodin$ získat 
lep(í zdravotní pé#i. M'%ete se rodinn&ch p"íslu(ník' zeptat na jejich 
zdraví a!"íct jim v(e, co víte o!svém zdravotním stavu.

Vyu%ijte, co máte k!dispozici
Ujist$te se, %e máte po ruce v&sledky test', léka"ské zprávy nebo i!dal-
(í informace o!va(í diagnóze, které m'%ete v!p"ípad$ zájmu ukázat #le-
n'm rodiny, aby va(emu zdravotnímu stavu lépe porozum$li. Díky tomu 
i!snáze pochopí, jaká je (ance, %e sami mají Fabryho chorobu, nebo 
pravd$podobnost, %e ji zd$dí d$ti po sv&ch rodi#ích. Webové stránky 
a!p"íru#ky, které pomohly vám, mohou stejn$ tak poslou%it rodinn&m 
p"íslu(ník'm. Tuto p"íru#ku si m'%ete p'j#ovat a!posílat dál, abyste 
lépe pochopili rodinnou anamnézu a!její vztah k!Fabryho chorob$.

Naplánujte si soukrom& rozhovor
Poté co jste zmínili téma Fabryho choroby, to mo%ná budete chtít s!n$-
kter&mi #leny rodiny probrat podrobn$ji. N$kdo si povídá rad$ji mezi 
#ty"ma o#ima ne% ve velké skupin$. A!vy budete mít p"íle%itost odpov$-
d$t na v(echny jejich otázky a!zárove) se jich zeptat na to, co zajímá vás.
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Tyto soukromé rozhovory by se m$ly odehrát ve chvílích, kdy se na 
to ob$ strany cítí. Nem$li byste sp$chat ani b&t unavení. Investujte 
do rozhovoru energii i!pozornost, kterou si dané téma zaslou%í. Také 
myslete na to, aby #len rodiny nem$l pocit, %e mu vyhro%ujete nebo ho 
tla#íte k!tomu, aby vám okam%it$ "ekl úpln$ v(echno. *ekn$te mu, %e 
se nebráníte otázkám a!%e se nejedná o!jeden rozhovor; k!tématu se 
m'%ete kdykoli v!budoucnu vrátit.

P'ive(te si s!sebou n)koho jako oporu
Pokud máte kamaráda nebo #lena rodiny, kter& je léka" nebo kter& 
rozumí Fabryho chorob$ a!pomáhal vám smí"it se s!diagnózou, m'%e 
b&t vhodné p"ivést ho s!sebou jako oporu b$hem rozhovoru.

Napi*te dopis
Existují lidé, kter&m je p"íjemn$j(í sd$lovat i!dostávat informace t&kající 
se zdravotního stavu prost"ednictvím dopisu nebo e-mailu. Mo%ná se 
tedy rozhodnete poslat své rodin$ zprávu s!aktuálními informacemi 
o!va(em zdravotním stavu a!o!Fabryho chorob$. Vá( léka" #i poradce 
pro genetiku by vám ur#it$ um$l pomoct napsat takov& dopis a!ur#it, 
pro koho v!rodin$ by mohly mít tyto informace p"ínos.

JAK MLUVIT O!FABRYHO CHOROB#
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Jméno a!datum
Adresa
M$sto, PS/, stát

Milá rodino,

jak u% mnozí víte, -  se poslední dobou necítil/-a dob"e, a!proto jsme podstou-
pili r'zná vy(et"ení, abychom zjistili, co se d$je. Oce)ujeme vá( zájem a!podporu 
a!rádi bychom se s!vámi pod$lili o!v&sledky na(eho pátrání.

Tyto v&sledky jsou d'le%ité i!pro vás, proto%e se t&kají genetického onemocn$ní 
(Fabryho choroba). U!n$kter&ch z!vás není pravd$podobné, %e by se vás nemoc 
jakkoli dotkla, nicmén$ se m'%e t&kat ostatních #len' rodiny, a!proto byste o! této 
skute#nosti m$li b&t informováni.

-  byla diagnostikována Fabryho choroba. Jedná se o!záva%né onemocn$ní, 
které m'%e zp'sobit t$%ké komplikace postihující "adu t$lesn&ch orgán'.

Fabryho mutace je spojena s!chromozomem X. (+eny mají dva chromozomy X, mu%i 
mají chromozomy X a!Y.) To znamená, %e u!syn' a!dcer %eny, u!ní% je prokázána Fab-
ryho mutace, existuje 50% pravd$podobnost, %e tuto chorobu zd$dí. Synové mu%e, 
kter& má Fabryho chorobu, a!%eny, která Fabryho chorobu nemá, Fabryho mutaci 
nezd$dí, proto%e získají od svého otce chromozom Y a!od matky chromozom X. (Fab-
ryho mutace se objevuje pouze u!chromozomu X.) V(echny dcery takového mu%e 
v(ak Fabryho mutaci zd$dí.

Z!toho vypl&vá, %e v!rámci na(í (ir(í rodiny p"ipadá d$di#nost Fabryho mutace v!úva-
hu u!následujících #len':  .

Doporu#ujeme, aby se v(ichni v&(e uvedení nechali testovat na Fabryho mutaci. Po-
kud budete mít zájem, rád/-a tyto zále%itosti s!k&mkoli z!vás proberu podrobn$ji. 
Mrzí m$, %e jsem poslem t$chto zpráv, ale jsem p"esv$d#en/-a, %e je d'le%ité, abyste 
o!této situaci v$d$li a!mohli u#init informovaná rozhodnutí ohledn$ va(eho zdraví.

Rád/-a bych vás upozornil/-a na jednu v$c. Mo%ná se v!odborné literatu"e do#tete, %e 
%eny p"íznaky Fabryho choroby nemají. Toto tvrzení je ji% n$jakou dobu pova%ováno 
odborníky za chybné. Pokud se %eny domnívají, %e mohly Fabryho mutaci zd$dit, 
m$ly by b&t stejn$ jako mu%i vy(et"eny.

Jsme v!duchu s!vámi.

Srde#n$ zdravíme

P%íklad dopisu
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Jak se mám na rozhovor p%ipravit?

Znát fakta
Získejte informace o!Fabryho chorob$, abyste dokázali odpov$d$t 
na v(echny otázky, které vám rodina bude klást, nebo je odka%te na 
p"íslu(né informa#ní zdroje. Pou%ijte informace i!zku(enosti, které 
jste získali od léka"e a!dal(ích odborník'. Nezapomínejte, %e Fabryho 
choroba se u!jednotliv&ch lidí li(í, proto se ra0te se sv&m o(et"ujícím 
léka"em. (Na stran$ 2 najdete podrobnosti t&kající se Fabryho choroby, 
o!které se m'%ete pod$lit s!rodinou.)

V)d)t, jak& m+%e mít nemoc dopad na rodinu
U!ka%dého #lena rodiny, s!ním% budete hovo"it, je dobré v$d$t, co pro 
n$j m'%e va(e diagnóza znamenat. Vzhledem k!tomu, %e Fabryho cho-
roba je v!rámci rodiny d$di#ná, je mo%né, %e u% ji n$kter& z!#len' rodiny 
má. (Podívejte se na stranu 3, kde najdete tabulku se schématem, jak 
se Fabryho choroba d$dí.)

P'ipravit se na r+zné reakce
Bu0te vnímaví a!respektujte, kdy% si doty#ná osoba nebude p"át 
o!n$kter&ch v$cech mluvit. Pro n$které va(e blízké nemusí b&t p"íjem-
né poslouchat informace o!Fabryho chorob$ nebo dal(ích nemocech. 
Dejte jasn$ najevo, %e jste ochotni o!tématu hovo"it kdykoli, a% budou 
p"ipraveni, a!%e respektujete jejich p"ání rozhovor prozatím odlo%it.

Jak za"ít rozhovor

Neexistuje jeden jedin& správn& zp'sob, jak s!rodinou hovo"it o!zdra-
votním stavu a!Fabryho chorob$. Poté co #len'm rodiny sd$líte sv'j 
p"íb$h, m'%ete jim popsat p"íznaky, které mohou poukazovat na Fabry-
ho chorobu.

JAK MLUVIT O!FABRYHO CHOROB#
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Zdravotní potí%e zp+sobené Fabryho chorobou:

 » Únava
 » Pálivé bolesti kon#etin
 » Porucha pocení
 » Zm$ny na rohovce (spirála, cornea verticillata)
 » Ko%ní vyrá%ka nebo angiokeratomy
 » Poruchy sluchu
 » Gastrointestinální potí%e
 » Obtí%e s!ledvinami
 » Srde#ní obtí%e
 » Mozková mrtvice

Otázky t&kající se ,len+ rodiny za ú,elem zji*t)ní rodinné anamnézy:

 » Víte, zda va(i rodi#e nebo prarodi#e u%ívali pravideln$ n$jaké léky? 
Pokud ano, jaké léky a!na co?

 » Jaké byly p"í#iny úmrtí #len' va(í rodiny?
 » M$la n$která %ena ve va(í rodin$ problémy v!t$hotenství nebo p"i 
porodu? O!jak& druh problém' se jednalo?

 » Vyskytují se ve va(í rodin$ n$jaké nemoci?
 » Je tu je(t$ n$co, co byste mi cht$li "íct o!sob$ nebo o!zdravotních 
potí%ích v!na(í rodin$?
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Co mám d#lat, kdy& moje rodina nechce 
o$Fabryho chorob# mluvit?
N$kte"í #lenové rodiny mo%ná nechápou, pro# je d'le%ité v$d$t o!exi-
stenci Fabryho choroby. Jiní mohou b&t naopak nervózní ze strachu, 
%e jim samotn&m bude diagnostikována. Je naprosto normální cítit se 
nesv'j #i poci.ovat úzkost, kdy% jde o!n$co neznámého. Ka%d& z!nás je 
v!konkrétním okam%iku v!jiném emocionálním rozpolo%ení, a!tak zpra-
cováváme informace odli(n$.

Mo%ná byste rádi za#ali rozhovor zmínkou o!mnohem b$%n$j(ích zdra-
votních potí%ích, které se d$dí ve va(í rodin$, nap"íklad vysok& krevní 
tlak nebo astma. Pak m'%ete p"ejít k!Fabryho chorob$. Zd'razn$te 
skute#nost, %e i!kdy% nelze jakkoli sní%it riziko v&skytu Fabryho choro-
by, stále je mo%né vést normální %ivot, v#etn$ koní#k', pracovní kariéry 
a!rodiny.

JAK MLUVIT O!FABRYHO CHOROB#
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Sna%te se rodinné p"íslu(níky zapojit, i!kdy% se zpo#átku zdráhají nebo 
to odmítají. Pokud necht$jí podniknout kroky sm$rem k!získání lep(ího 
pov$domí o!chorob$ kv'li sob$, t"eba budou ochotni to ud$lat kv'li 
sv&m d$tem nebo zb&vajícím #len'm rodiny.

Pokud #lenové rodiny nadále odmítají o!tématu hovo"it, respektujte je-
jich postoj. Popírání m'%e pro n$které lidi b&t zp'sob, jak se se situací 
vyrovnat. To, %e #lov$k vypadá, %e vás neposlouchá, je(t$ neznamená, 
%e nesly(í, co mu "íkáte. Dop"ejte jim #as a!prostor, aby se zamysleli 
nad tím, co jste jim "ekli, a!p"estali se p"i zmínce o!Fabryho chorob$ 
cítit nesví.

Mo%ná zjistíte, %e n$kte"í #lenové rodiny nebudou v$d$t, jak mají te0 
hned na Fabryho chorobu reagovat, ale t"eba budou schopni o!tomto 
tématu hovo"it pozd$ji. Pokud je to tak, budou lépe p"ipraveni a!schop-
ni reagovat, pokud ji% mezitím dostali n$jaké informace o!Fabryho 
chorob$ nebo pokud jste je nasm$rovali na informa#ní zdroje, které si 
mohou sami prostudovat.
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*ekn$te jim, %e si s!nimi rádi promluvíte, a% na to budou p"ipraveni 
nebo kdy% budou mít n$jaké dotazy, a!doporu#te jim n$jaké informa#ní 
zdroje, které si mohou prostudovat, a% se na to budou cítit. (Viz strana 
30, kde najdete zdroje.)

Kdy% s!vámi rodina nechce o!Fabryho chorob$ mluvit, m'%e se vás to 
dotknout, m'%ete b&t na(tvaní nebo se cítit osam$lí. Zkuste pochopit, 
%e rodinní p"íslu(níci #asto reagují na novou situaci r'zn$ a!ka%d& se 
s!ní vyrovnává jinak. Neznamená to, %e jim na vás nezále%í. Kdy% se to 
stane, je ze v(eho nejd'le%it$j(í hledat oporu u!léka"', p"átel, dal(ích 
rodinn&ch p"íslu(ník' nebo jin&ch osob s!Fabryho chorobou, které 
znáte.

A!i!kdy% se rodinn& p"íslu(ník rozhodne, %e se „testovat na Fabryho 
chorobu“ nenechá, a. u% k!tomu má jak&koli d'vod, m'%ete ho alespo) 
p"esv$d#it, aby si nechal od léka"e pravideln$ zkontrolovat srde#ní 
#innost a!funkci ledvin. Tyto orgány pat"í p"i Fabryho chorob$ k!nejvíce 
posti%en&m.

P%íb#h Marie

Jsem adoptovaná a!nikdy jsem kolem sebe 
nem$la nikoho s!Fabryho chorobou. Kdy% jsem 
byla v!pubert$, moje biologická matka mi "ekla, 
%e m'j biologick& otec m$l Fabryho chorobu. 
Jako dít$ jsem #asto mívala hore#ky a!myslela 
jsem si, %e ka%dého pálí dlan$ a!chodidla, kdy% 
má hore#ku.

JAK MLUVIT O!FABRYHO CHOROB#
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V$d$la jsem tehdy jen to, co jsem o!Fabryho chorob$ sly(ela; nyní jsem 
se ale stala zastáncem a!mluv#ím své rodiny. Stále vyhledávám nové 
informace, proto%e mám strach o!svého vnuka, kter& je te0 v!pubert$. 
Nevíme, co m'%eme o#ekávat.

V(echno se u#ím skrze zku(enosti. Musím si hlídat hladinu energie a!po-
znat, kdy musím zpomalit. Moje rodina mi pomáhá s!domácností, Fabry-
ho choroba má v(ak dopad na to, kolik kvalitního #asu mohu s!rodinou 
strávit. Kdy% cítím, %e na m$ padá únava, nebo %e p"icházejí silné bolesti, 
více odpo#ívám. Sna%ím se b&t nad v$cí, aby m$ nemoc zcela neovládla!
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Zdroje

Zjist)te více informací a!zapojte se
Mezinárodní sí. propojující organizace pacient' s!Fabryho chorobou: 
www.fabrynetwork.org

Spolek pacient' se st"ádav&mi onemocn$ními: www.sdruzenimeta.cz

Centrum pro Fabryho chorobu 
V(eobecná fakultní nemocnice v!Praze 
Fakultní poliklinika VFN, 4. patro, 
Karlovo nám$stí 554/32, 128!08 Praha!2 
Vedoucí centra: MUDr.!Gabriela Dostálová, Ph.D. 
e-mail: Gabriela.Dostalova@vfn.cz, 
tel.: 800!263!636 (bezplatná linka), 224!966!711 (ambulance)

Více o!Fabryho chorob$: www.spravnadiagnoza.cz

Glosá%

Alfa-galaktosidáza A$(alfa-GAL) – Enzym, kter& 
u!osob s!Fabryho chorobou chybí, je neú-
#inn&, nebo je p"ítomen v!neadekvátním 
mno%ství. B$%n$ se nachází v!lyzoso-
mech.

ZDROJE A!GLOSÁ$
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Angiokeratom – Tmav$ #ervené nebo modré ko%ní léze, které jsou 
ploché nebo mírn$ vystouplé. Obvykle se u!pacient' s!Fabryho choro-
bou nacházejí v!oblasti pod pasem a!nad koleny.

Chromozom – Pentlicovit& útvar obsahující DNA a!bílkovinu vyskytující 
se v!ka%dé rostlinné a!%ivo#i(né bu)ce. Chromozomy nesou geny, které 
ur#ují t$lesnou stavbu #lov$ka (nap"íklad: barvu vlas' a!o#í, exprese 
chorob).

Rohovka (cornea) – Tenk&, pr'hledn&, vn$j(í obal o#ní bulvy.

Korneální – T&kající se rohovky.

DNA – Zkratka deoxyribonukleové kyseliny, která je základem d$di#né 
informace. V(echny chromozomy jsou tvo"eny geny a!geny jsou tvo"e-
ny DNA.
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Enzym – Bílkovina produkovaná t$lem, jejím% p'sobením dochází 
k!chemick&m zm$nám jin&ch látek. Enzymy se ú#astní (t$pení nebo 
zm$n chemického slo%ení látek tak, aby je t$lo mohlo dále vyu%ít nebo 
vylou#it. Názvy enzym' v$t(inou kon#í koncovkou -áza (v!chemickém 
názvosloví -asa).

Fabryho choroba – Genetická porucha zp'sobená nedostatkem enzy-
mu alfa-galaktosidáza A.

Gen – Úsek DNA, kter& kóduje ur#itou konkrétní látku. Ka%d& gen má 
své specifické postavení v!rámci chromozomu, které ur#uje t$lesnou 
stavbu a!funkce jedince.

ZDROJE A!GLOSÁ$
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Genetick( – T&kající se gen' (genetická porucha).

GL-3 – Zkratka pro globotriaosylceramid.

Globotriaosylceramid – Typ glykosfingolipidové slou#eniny, která se 
hromadí v!cévních st$nách u!osob s!Fabryho chorobou v!d'sledkem 
nedostatku alfa-galaktosidázy A.

Lyzosom – Drobná struktura obsa%ená ve v$t(in$ bun$k, která funguje 
jako chemická továrna bu)ky. Lyzosomy obsahují a!vytvá"ejí enzymy, 
které metabolizují nebo rozkládají r'zné látky. U!Fabryho choroby se 
v!lyzosomech hromadí GL-3.

Lyzosomální st%ádavá porucha (lyzosomální onemocn#ní ze st%ádání) 
– Onemocn$ní pramenící ze st"ádání #i hromad$ní látek v!lyzosomech. 
Fabryho choroba je jednou z!lyzosomálních onemocn$ní ze st"ádání.

Bílkoviny, proteiny – Stavební prvky bun$k ú#astnící se v(ech základ-
ních funkcí (nap"íklad: bun$#ného r'stu, produkce energie, metabolis-
mu).

Spirála – Zm$ny na rohovce tvarem p"ipomínající hv$zdu nebo spirálu, 
které #asto nacházíme u!osob s!Fabryho chorobou

Chromozom X – Pohlavní chromozom spojen& s!%ensk&mi vlastnostmi. 
V(echny %eny mají typicky dva chromozomy X, zatímco mu%i pouze 
jeden.

Choroba vázaná na chromozom X – Genetická porucha, u!které je 
nositelem vadného genu chromozom X. Fabryho choroba je onemoc-
n$ním vázan&m na chromozom X.
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