Kiểm tra
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Sàng lọc hàng loạt trẻ sơ sinh
※Được tài trợ công khai cho tất cả trẻ sơ sinh.
（Do phụ huynh thanh toán một phần）

Sàng lọc hàng loạt sơ sinh . Việc sử dụng
một phần máu giấy không gây gánh nặng
lấy mẫu máu mới cho em bé.

Mục đích của bài kiểm tra này là gì?

लाइसोसोमल
भ(डारण रोग
पर./ण

※ Tùy chọn cho trẻ sơ sinh.
(Chi phí kiểm tra do phụ huynh chịu)
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Kết quả

Trong trường hợp bình thường

Khi nghi ngờ có bất thường

Kết quả sẽ được gửi đến cơ
sở y tế trong vòng 2 đến 3
tuần sau khi có quyết định.

Chúng tôi sẽ thông báo cho
bạn ngay lập tức thông qua
cơ sở y tế nơi máu được lấy.

Nghi ngờ = không bệnh tật
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Trị liệu

Phương pháp điều trị chủ yếu hiện nay là “liệu pháp thay thế
enzym” để thay thế tình trạng thiếu oxy. Bằng cách bổ sung
cho cơ thể bằng cách truyền tĩnh mạch oxy bị thiếu, các chất
tích tụ trong tế bào của các cơ quan sẽ bị phân hủy và sự
tiến triển của các triệu chứng có thể được ngăn chặn.

Điều này nhằm phát hiện những bệnh khó ở giai đoạn đầu.
Ngay cả một em bé có vẻ khỏe mạnh cũng có thể mắc bệnh
bẩm sinh. Các rối loạn phát triển có thể được giảm thiểu
bằng cách phát hiện và điều trị sớm.

Có phải nhất thiết thực hiện kiểm tra không?
Kiểm tra là không bắt buộc. Tuy nhiên đây là một bệnh rất
hiếm gặp khó chẩn đoán và điều trị nên chúng tôi khuyến
cáo tất cả các bé nên xét nghiệm.

Có phí xét nghiệm không?
Kiểm tra là tự nguyện vì vậy chi phí kiểm tra sẽ được phát sinh.
Vui lòng liên hệ với thiết bị y tế của bạn để biết chi phí.

Điều gì xảy ra nếu con tôi bị nghi ngờ mắc bệnh?
Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn thông qua cơ sở y tế nơi máu
được lấy. Khi đó chúng tôi sẽ thông báo cho bạn những cơ
sở y tế có thể khám và điều trị chi tiết và giới thiệu cho bạn.
Để bảo vệ đứa con quý giá của bạn chúng tôi
đã thiết lập một hệ thống gồm các cơ sở y tế
khám chi tiết, bác sĩ tư vấn chuyên khoa, cơ
sở khám bệnh hợp tác hỗ trợ bạn để bạn
được điều trị chuyên khoa kịp thời ngay cả
khi phát hiện ra bệnh của mình. Thông tin cá
nhân được bảo vệ và quản lý nghiêm ngặt.
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Bệnh tích trữ Lysosome
Có thể được kiểm tra
Bệnh Gaucher

Những người có nguyện vọng khám bệnh
hãy đến bệnh

Bệnh Fabry
Mucopolysaccharidosis tuýp 1

Bệnh tích trữ Lysosome là
một bệnh rất khó chẩn đoán.
Nếu không được kiểm soát
các triệu chứng sẽ tiến triển
đều đặn.

Mucopolysaccharidosis tuýp 2

Hãy đi xét nghiệm các bệnh tích trữ lysosome
để bảo vệ “những người thân yêu” của bạn!
Nếu bạn muốn biết thêm về bệnh vui lòng xem tại trang chủ này.
Mạng lưới chẩn đoán sớm bệnh hiếm gặp
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Bệnh Pompe

Phát hiện sớm và điều trị thích hợp là điều quan trọng hàng đầu.
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Những gì mẹ có
thể làm bây giờ để
thai nhi phát triển
khỏe mạnh

http://rd-research.net/

Bệnh Gaucher

Bệnh Pompe

Trong bệnh Gaucher hoạt động của một enzym gọi là
glucocerebrosidese trong lysosome của tế bào thấp khiến chất
gọi là glucocerebroside khó bị phân hủy và glucocerebroside
tích tụ trong gan, các cơ quan, tủy xương, v.v. Gây ra nhiều
triệu chứng khác nhau.

Trong bệnh Pompe hoạt động của một loại enzym có tên axit alphaglucosidase trong lysosome thấp khiến một chất gọi là glycogen khó
bị phân hủy và tích tụ trong các tế bào của các cơ quan khác nhau
trên khắp cơ thể gây ra nhiều triệu chứng khác nhau .
Các triệu
chứng
chính

Đau đầu
Rối loạn chức năng
tim
Khó hô hấp
Nhiễm trùng đường
hô hấp
Viêm phổi do hít thở

Yếu cơ
Đau thắt lưng
Tăng trưởng - phát
triển bị chậm
Các triệu
chứng có xu
hướng xuất
hiện khắp cơ
thể
※Không phải tất cả các triệu chứng đều
xuất hiện.

Các triệu chứng cụ thể
●Khi các cơ nâng đỡ cơ thể yếu đi sẽ dẫn đến sự chậm phát triển của các chức
năng vận động như lật người, ngồi, hi-hi và đi bộ.
● Các cơ quan trọng yếu dần đi có thể gây khó thở khi hô hấp. Bạn có thể bị
đau đầu khi thức dậy vì đôi khi bạn ngừng thở khi ngủ (hội chứng ngưng thở
khi ngủ).
● Tim có thể phát triển và gây ra các rối loạn như loạn nhịp tim và suy tim.
● Các cơ cần thiết yếu dần đi khi nuốt thức ăn có thể khiến thức ăn đi vào khí
quản và gây viêm phổi.

Bệnh dự trữ lysosome
là loại bệnh gì?
Nếu các enzym trong lysosome trong tế bào người không
hoạt động hoặc hoạt động kém chúng sẽ không thể tiêu hóa
các chất nên bị phân hủy. Kết quả là các chất không mong
muốn tích tụ trong tế bào làm cho tế bào hoạt động sai và
gây ra các triệu chứng ở các bộ phận khác nhau của cơ thể.
Các bệnh dự trữ Lysosome bao gồm
bệnh Pompe, bệnh Fabry, bệnh Gaucher và bệnh
mucopolysaccharidosis. Vì đây là một bệnh rất hiếm
khó chẩn đoán và điều trị nên được chỉ định là bệnh
đặc hiệu (bệnh khó chữa) và bệnh mãn tính đặc hiệu
ở trẻ em. Nếu chẩn đoán được xác định sẽ được
hưởng chế độ hỗ trợ chi phí khám bệnh,
chữa bệnh. của chính quyền quốc
gia và địa phương.

Bệnh Fabry là do hoạt động thấp của một loại enzym gọi là alpha
galactosidase trong lysosome, do đó một chất gọi là globotriaosylceramide
không bị phân hủy và tích tụ trong các tế bào của các cơ quan khác nhau trên
khắp cơ thể dẫn đến các triệu chứng khác nhau.

Khó đổ mồ hôi
Tai biến mạch máu
não
Mất thính lực
Rối loạn chức năng tim
Rối loạn chức năng
thận
Triệu chứng tiêu hóa

Phát ban đỏ trên da
Đau ở tay chân

Đau xương
Dị tật xương
Dễ gãy xương

Co giật
Nheo mắt
Khó mở miệng
Gan và nội tạng
phát triển lớn
hơn

Các triệu chứng cụ thể

Các triệu
chứng có xu
hướng xuất
hiện khắp cơ
thể

※Không phải tất cả các triệu chứng đều
xuất hiện.

Mucopolysaccharidosis tuýp I có hoạt tính thấp của một enzym gọi là alpha-Lislonidase trong lysosome khiến một chất gọi là glycosaminoglycan khó bị
phân hủy và nó ảnh hưởng đến các mô như xương, cơ và các cơ quan nội
tạng của toàn bộ cơ thể. Glycosaminoglycan tích tụ và gây ra các triệu chứng
khác nhau như mờ giác mạc và các đặc điểm trên khuôn mặt.

Các triệu
chứng
chính

Đặc điểm khuôn mặt
Dáng thấp
Thoát vị rốn
Thoát vị bẹn
Viêm tai giữa tái phát
Mờ giác mạc, tăng
nhãn áp
Vết lang màu xanh ở
mông em bé

Các triệu chứng cụ thể
● Cảm thấy đau hoặc tê ở các đầu tay chân. Nó có thể do thay đổi nhiệt độ
hoặc tập thể dục và bạn có thể không hợp trong mùa hè nóng bức, tắm
hoặc tập thể dục. Đôi khi có thể bị đau kịch phát dữ dội.
● Vì khó ra mồ hôi, khó điều hòa thân nhiệt và dễ phát sốt.
● Các triệu chứng tiêu hóa như đau bụng và tiêu chảy dễ xảy ra hơn.
● Phát ban đỏ nhỏ xuất hiện trên bụng, mông, vùng mu và đùi. Không có
cảm giác đau và ngứa. Không có cảm giác đau hoặc ngứa.

Các triệu chứng cụ thể

Các triệu
chứng có xu
hướng xuất
hiện khắp cơ
thể

Gan và nội tạng
phát triển lớn hơn
Biến dạng xương
và khớp

※Không phải tất cả các triệu chứng đều
xuất hiện.

● Có thể có các đốm màu xanh lam trên toàn bộ cơ thể.
● Bạn có thể thấy các đặc điểm trên khuôn mặt như đầu to, cổ ngắn, lưỡi to và
môi dày.
● Tình trạng giảm thị lực, điếc và viêm tai giữa do mờ giác mạc sẽ lặp đi lặp lại.
● Gan và ruột to dần, bụng chướng lên.
● Bạn có nhiều khả năng bị bệnh van tim, dễ bị thoát vị rốn và thoát vị bẹn.

Dễ chảy máu
Khó cầm máu
Thiếu máu
Chậm phát triển

Các triệu
chứng có xu
hướng xuất
hiện khắp cơ
thể

※Không phải tất cả các triệu chứng đều
xuất hiện.

● Gan sưng lên làm cho bụng trở lên to hơn mặc dù bạn có thể nhìn bằng
mắt.
● Bạn có thể bị thiếu máu hoặc có ít tiểu cầu hơn điều này có thể khiến bạn
dễ bị chảy máu hơn.
● Xương bị yếu đi dễ bị biến dạng và trong một số trường hợp rất đau hoặc
dễ bị gãy xương.
● Tùy thuộc vào loại bện nó có thể kèm theo các triệu chứng thần kinh (như
co giật).

Mucopolysaccharidosis
tuýp 1

Bệnh Fabry

Các triệu
chứng
chính

Các triệu
chứng
chính

Mucopolysaccharidosis
tuýp 2
Mucopolysaccharidosis tuýp II có hoạt tính thấp của một enzym gọi là axit
isulonic 2-sulfatase trong lysosome khiến một chất gọi là glycosaminoglycan
khó bị phân hủy và nó ảnh hưởng đến các mô như xương, cơ và các cơ quan
nội tạng trên khắp cơ thể. Glycosaminoglycan tích tụ và gây ra các triệu chứng
khác nhau như triệu chứng khớp và biến dạng xương.

Các triệu
chứng
chính

Phát triển nhanh
Nói chậm
Thoát vị rốn
Thoát vị bẹn
Viêm tai giữa tái
phát
Vết lang màu xanh ở
mông em bé

Các triệu chứng cụ thể

Gan và nội tạng
phát triển lớn hơn
Biến dạng xương
và khớp
Các triệu
chứng có xu
hướng xuất
hiện khắp cơ
thể
※Không phải tất cả các triệu chứng đều
xuất hiện.

● Có thể có các đốm màu xanh lam trên toàn bộ cơ thể.
● Nó phát triển nhanh chóng trong thời thơ ấu và có đặc điểm là mũi to và
môi dày, lưỡi lớn, nướu dày, thùy tai dày và cứng.
● Gan và ruột to dần, bụng chướng lên.
● Bạn có nhiều khả năng bị bệnh van tim, dễ bị thoát vị rốn và thoát vị bẹn.

