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OBJECTIUS: 
Mostrar l’evolució de la funció renal(FR), proteïnúria, hipertròfia del septe ventricular esquerre(HSVE) i qualitat de 
vida dels pacients amb malaltia de Fabry(MF) en tractament enzimàtic substitutiu(TES) al nostre centre. 
 
MATERIAL: 
22 pacients amb MF, 16 en TES. El seguiment oscil·la entre 1 i 18 anys (2002-2018). 
Les opcions terapèutiques han estat agalsidasa-?, agalsidasa-? o migalastat, havent canviat de medicació en  6 
pacients (pas a migalastat o manca de subministrament de fabrazyme). 
 
MÈTODE: 
Anàlisi anual dels paràmetres: 
- CKD-EPI i proteïnúria 
- Hipertròfia septe ventricle esquerre (HSVE). 
- Índex de severitat de Meinz (ISM). 

 
RESULTATS: 
16 pacients en TES: 9 dones i 7 homes. El motiu d'inici del tractament van ser les manifestacions renals o 
cardíaques. Només 3 són homes amb MF clàssica. 
A l’inici del tractament, 13 presentaven FG-EPI>60mL/min/1.73m2, mentre que dos tenien FG-EPI<60 
mL/min/1.73m2 (els quals van iniciar tractament renal substitutiu(TRS) als 2 i 10 anys de l'inici del TSE 
respectivament) i 1 pacient estava trasplantat. 
7 no presentaven proteïnúria inicial, mentre que 8 sí en presentaven i 1 pacient era trasplantat renal. Aquells que 
presentaven proteïnúria a l’inici no van presentar millora significativa i un dels pacients sense proteïnúria va 
acabar tenint-ne. 
A l’inici 10 pacients presentaven HSVE (normalitat<1.2cm) mentre que la resta presentaven un septe normal. 1 
pacient va normalitzar el gruix i un altre va presentar HSVE al final del seguiment, podent deure’s al TRS. La 
resta no van presentar variacions significatives. 
L’ISM no disminueix durant el seguiment. 

 
CONCLUSIONS: 
•La funció renal normal i l’absència de proteïnúria en el moment d’iniciar TES s’han mantingut estables. 
•En cas de FR deteriorada a l’inici evoluciona a TRS malgrat TES. 
•HSVE en TES no mostra canvis significatius en la majoria dels pacients. 
•No hi ha millora significativa de la qualitat de vida dels pacients malgrat TSE.  


