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Alfa‐1 Sverige är en pa en öre‐
ning som arbetar för a op mera
livskvaliteten för personer med
alfa‐1‐an trypsinbrist (AAT‐brist)
och för a pa enter med bristen
ska få den bästa möjliga behand‐
lingen. Läs mer på www.alfa‐1.se.
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AAT‐brist är e är ligt llstånd
som kan orsaka lungemfysem. I
Sverige har 1/1600 svår AAT‐brist
(ca 6 000 personer). 4 ‐ 5 % av
befolkningen (ca 500 000) är friska
bärare av arvsanlag för sjukdomen.
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AAT är e protein som finns
normalt i blodet. Det skyddar
lungornas struktur och vid brist
kan man drabbas av emfysem
(lungvävnaden förstörs och
elas citeten minskar).
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Det är vik gt a diagnosen ställs digt. E blodprov kan avgöra
om du har AAT‐brist och därmed kan utveckla sjukdom.
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Riksförening alfa‐1 an trypsinbrist
www.alfa‐1.se :: info@alfa‐1.se
Tel 070 ‐ 980 34 52
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Du som vill hjälpa föreningen med tryckerikostnad för
informa onsmaterial kan göra det genom a swisha
valfri belopp ll de a nummer: 1230917088
Alla bidrag mo ages med tacksamhet stora som små.
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