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Nire izena Naiara Garcia de Andoin da eta Bilbokoa naiz. Testu honen bidez nire hiru 

seme-alaben (Araitz, 8 urtekoa, Ixone, 5 urtekoa, eta Unai, 3 urtekoa) aldeko 

elkartasun deia egin nahi diot kanpoan den euskal komunitateari. Haien aldekoa, eta 

baita munduan SANFILIPPO SINDROMEA pairatzen duten 3.000 umeen aldekoa ere, 

horien artean hirurogeita hamar Estatu Espainiarrean eta 7 Euskal Herrian, horietatik 

hiru gure semealabak direlarik. 

SANFILIPPO ikaragarri arraroa den jatorri genetikoko gaixotasun larri bat da, munduan 

hirurogeita hamar mila jaiotzatik bakarrean eragiten duena. Akats genetiko batek 

toxina metaketa eragiten du organismoan, nerbio sistema zentralean arazo larriak 

eragiten dituena. SANFILIPPO sindromea endekapenezko gaixotasun oso larri bat da, 

organismoan hainbat sintoma sorrarazten dituena: atzerapen mental larria, 

hiperaktibitatea, jarrera-arazoak eta beste hainbat, umeak gazte hilaraziz. 

2013ko martxoan diagnostiko saihestezina helarazi zigutenetik, nire indar guztiak jarri 

ditut dirua biltzen, AEBtik Gurutzetakohospitalera (Barakaldo, Bizkaia) emaitza 

positiboak eman dituen terapia genetikoa ekartzeko, umeen konponbide bakarra 

baita, hauek ezin baitute denbora gehiegi itxaron. 

Gaixotasuna ezin dugu sendatu, baina tratatu daiteke eta umeen heriotza saihestu. 

2013an Abeona Therapeutics izeneko partzuergoa sortu zen, Nationwide Children’s 

Hospital (Ohio), talde sustatzaile eta hainbat fundazioren (besteak beste STOP 

SANFILIPPO) artean. STOP SANFILIPPO irabazi asmorik gabeko fundazio bat da. 

Fundazio hau Osasun, Zerbitzu Sozialen eta Berdintasun Ministeritzako Fundazio 

Erregistroan izena emanda dago eta haren parte naiz, ama eta patroi naizelarik. 

Informazio gehiago nahi izanez gero, ondorengo hau da gure webgunea: 

www.stopsanfilippo.org 

2014ean zehar milioi bat euro bildu ditugu (1.230.000 dolar inguru), Euskal hiritarren 

elkartasunari esker, eta diru hori Abeona Therapeutics-era bidali dugu dagoeneko. 

Gure helburu nagusia gaur egun 730.000 euro gehiago (900.000 dolar inguru) biltzea 

da, 2015eko otsailean AEBra bidaltzeko, eta horrela saiakera klinikoak ekarri ahal 

izateko Euskadira urte horretan.  

Hori dela eta, zuekin jarri naiz kontaktuan, kanpoan den euskal komunitatearen kideak, 

zuen laguntza eskatzeko. 

http://www.stopsanfilippo.org/


Inoiz ezingo dut nire seme-alaben kasuak ezagutzen dituztenengandik jasotako 

laguntza eta maitasuna bezain beste eskerrik eman, eta ziur naiz zuei ere berdina 

gertatuko zaizuela. 

Dohaintza egiteko banku-kontua hurrengoa da: KUTXABANK, ES49 2095 0028 80 

9113398728. 

Amatasunez beteriko besarkada bat bidaltzen dizuet, 

 

Eskerrik asko bihotz bihotzetik! 

 

Muxu handi bat. 

 

 

Naiara 

 

 

  


