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Boala Fabry (BF) este o afecțiune genetică rară cu transmitere X-linkată, caracterizată prin deficit
genetic de α-galactozidază A, având complicații predominant renale, cardiace și neurologice.
Mortalitatea cardiacă apare la 30% din pacienții cu BF, iar terapia de substituție enzimatică poate
conduce la reversibiltatea manifestărilor cardiace dacă acestea sunt depistate precoce, înainte de
instalarea fibrozei miocardice severe. Datorită fenomenului de lyonizare a cromozomului X,
prezentarea bolii la femei este mult mai variabilă și depinde de raportul enzimei normale/anormale
în diferite țesuturi. Scopul acestei prezentari este de a ilustra indicii clinici si paraclinici ce pot
identifica boala Fabry in spatele unui diagnostic de cardiomiopatie hipertrofică.
Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 49 de ani cu multipli factori de risc cardiovascular
(hipertensivă, obeză, fumătoare), cu AVC ischemic criptogenic în antecedente, angiokeratoame
periorale și acroparestezii din adolescență, diagnosticată în urmă cu 6 ani cu cardiomiopatie
hipertrofică obstructivă. Din AHC reținem o soră decedată la vârsta de 54 de ani în dializă și un
fiu al acesteia decedat la 27 de ani în aceleași condiții. Biologic prezintă afectare renală ușoară și
un nivel usor crescut al NtproBNP și hs-TnI. Pe ECG se observă criterii de hipertrofie ventriculara
stanga, si un interval PR mai scurt (~120 ms), fără undă deltă. Ecocardiografic prezintă hipertrofie
concentrică cu hipertrofie de muschi papilari, funcție sistolică normală, dar disfunție longitudinală
și gradient dinamic semnificativ în tractul de ejecție. Evaluarea oftalmologică a evidențiat
afectarea oftalmologică specifică bolii Fabry Cornea Verticillata.
S-au recoltat teste genetice și enzimatice pentru boala Fabry care au confirmat boala. În cadrul
screeningului familial a fost evaluat fiul pacientei fără afectare cardiacă, dar cu angiokeratoame,
acroparestezii si anhidroză prezente, afectare renală ușoară și activitate enzimatică 0. La externare
pacienta a primit tratament cardiologic clasic pentru CMH, care a inclus si un sartan pentru rolul
acestuia pe proteinurie. Atât pacienta cât și fiul ei vor beneficia de tratament de substituție
enzimatică, care poate îmbunătăți speranța de vițtă mai ales în cazul fiului.
Suspiciunea de diagnostic de boală Fabry se ridică pe baza unor indicii clinice și paraclinice: în
cazul de față, prezența istoricului personal de AVC la vârstă tânără, AHC de boală renală, prezenței
angiokeratoamelor și acroparesteziilor, intervalul PR scurt pe ECG, nivelul ușor crescut la
troponinei, proteinuria, hipertrofia concentrică de VS cu hipertrofie de mușchi papilari. Prin toate
aceste date, cazul prezentat arată importanța cunoașterii acestor indici de suspiciune pentru a stabili
un diagnostic cât mai precoce care poate salva sau prelungi viața pacienților prin începerea terapiei
specifice, mai ales atunci când este insoțit de screeningul familial atent.

