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%HYH]HWpV$)DEU\EHWHJVpJIpU¿DNQiOpYiWODJpOHWNRUUDOMiUySURJUHVV]tY;NURPRV]yPiKR]N|W|WWHQ|U|NOĘGĘ
WiUROiVL EHWHJVpJ DPHO\QHN NDUGLiOLV PHJMHOHQpVH KLSHUWUy¿iV FDUGLRP\RSDWKLD IHQRNySLDNpQW MHOHQWĘV GLႇHUHQFLiOGLDJQRV]WLNDL SUREOpPiW RNR] 6]tYPiJQHVHVUH]RQDQFLDYL]VJiODWWDO &05  D EHWHJVpJUH WtSXVRV NpVĘL WtSXV~ NRQWUDV]WDQ\DJKDOPR]iV /*( HOĘUHKDODGRWWV]tYpULQWHWWVpJHWMHOH]D]RQEDQPRGHUQ&05 71-mapping, feature tracking
±)7 WHFKQLNiNNDOOHKHWĘYpYiOWD)DEU\EHWHJVpJUHVSHFL¿NXVPLRNDUGLiOLVpULQWHWWVpJNRUDLNLPXWDWiVD
(VHWLVPHUWHWpV $ MHOHQOHJ  pYHV IpU¿ EHWHJQpO  pYHV NRUiEDQ SHU]LV]WiOy SURWHLQXULD pV URPOy YHVHIXQNFLyV
értékek hátterében genetikai vizsgálatok Fabry-betegséget igazoltak. CMR-vizsgálat jó szisztolés balkamra-funkciót,
normál volumetrikus értékeket és balkamra-izomtömeget véleményezett LGE nélkül. 51 éves korától enzimpótló teráSLiEDQ (57 UpV]HVO7tSXVRVDQJLQiVSDQDV]RN(.*HOWpUpVHNSR]LWtYNRURQDURJUi¿DPLDWW&$%*PĦWpWW|UWpQW
pYHVNRUiEDQSURJUHGLiOyYHVHHOpJWHOHQVpJUHWHNLQWHWWHOVLNHUHVYHVHWUDQV]SODQWiFLyQHVHWWiW(FKRNDUGLRJUi¿iV
NRQWUROORNVRUiQNOLQLNDLWQHWPHQWHVVpJPHOOHWWDEDONDPUDKLSHUWUy¿DSURJUHGLiOWpYHVHQD&05DEHWHJVpJUH
VSHFL¿NXV NDUGLiOLV HOWpUpVHN SURJUHVV]LyMiW PXWDWWD D NLLQGXOiVL pUWpNKH] NpSHVW NpWV]HUHVpUH Q|YHNHGHWW EDONDPUDL]RPW|PHJ YVJ ED]iOLVLQIHURODWHUiOLVPLGPLRNDUGLiOLV/*(DPHO\QHNPHJIHOHOĘHQPHJU|YLGOWORNiOLV
posztkontraszt T1 és emelkedett extracelluláris volumenértékek, valamint FT-technikával kóros strainértékek igazolódtak. A kezdeti CMR-felvételek utólagos FT értékelésével a globális és szegmentális strainparaméterek mérsékelt
NiURVRGiVDPiUDNNRUPHJ¿J\HOKHWĘYROW
.|YHWNH]WHWpVHN$PRGHUQNDUGLROyJLDLNpSDONRWyHOMiUiVRNPiUDEHWHJVpJV]XENOLQLNXVVWiGLXPiEDQLVOHKHWĘVpJHW
Q\~MWDQDN D EHWHJVpJ NDUGLiOLV PDQLIHV]WiFLyMiQDN IHOLVPHUpVpUH H]]HO HOĘVHJtWYH D] (57 NRUDL LQGtWiViW DPLYHO D
szervi érintettségek progressziója lassítható és javítható a betegek túlélése.
.XOFVV]DYDN Fabry-betegség, kardiovaszkuláris képalkotás, szív-MRI, T1-mapping, feature tracking

$Np]LUDWpQpUNH]HWWDV]HUNHV]WĘVpJEHpQNHUOWHOIRJDGiVUD
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5ROHRIPRGHUQFDUGLDFPDJQHWLFUHVRQDQFHLPDJLQJWHFKQLTXHVIRUWKHDVVHVVPHQWRIFDUGLDFLQYROYHPHQW
LQ)DEU\GLVHDVH

,QWURGXFWLRQ Fabry disease is a rare, progressive, X-linked lysosomal storage disorder with a 58 years (ys) average life expectancy in men. Its cardiac manifestation belongs to the group of hypertrophic cardiomyopathy phenocopies and thus has a differential diagnostic challenge. Disease-specific late gadolinium enhancement (LGE)
pattern by cardiac magnetic resonance imaging (CMR) is a sign of advanced disease. Furthermore modern CMR
techniques (T1 mapping, feature tracking – FT) are suitable for the evaluation of early disease specific myocardial
alterations.
&DVHUHSRUWA 65-year-old man with persistent proteinuria and deteriorating renal function was diagnosed with Fabry
disease proved by genetic testing at age of 50 ys. Baseline cardiac MRI showed good left ventricular (LV) ejection
fraction, normal LV volumetric parameters and normal LV mass without LGE. Enzyme replacement therapy (ERT) was
initiated at age of 51 ys. Typical chest pain, ischaemic ECG signs indicated coronary angiography and consequently
CABG surgery was performed. Renal failure developed at the age of 57 ys and thus kidney transplantation was carried
out successfully. Deteriorating LV hypertrophy was found during the regular echocardiographic check-ups. Cardiac
05,DWWKHDJHRI\VVKRZHGDOOWKHGLVHDVHVSHFL¿FP\RFDUGLDODOWHUDWLRQV GRXEOHG/9PDVVFRPSDUHGWREDVHOLQH
value (148 vs. 328 g), basal inferolateral midmyocardial LGE, locally decreased postcontrast T1 mapping and elevated
extracellular volume measures and decreased strain values with FT). Postprocessing the baseline MRI images with FT,
an early, global and segmental strain reduction was also detectable.
&RQFOXVLRQ Evaluation of subclinical cardiac involvement with modern imaging techniques is crucial since early ERT
may slow down disease progression and can improve life expectancy and survival time.
.H\ZRUGV Fabry disease, cardiovascular imaging, cardiac MRI, T1 mapping, feature tracking

Bevezetés
$ )DEU\EHWHJVpJ ;NURPRV]yPiKR] N|W|WWHQ |U|NOĘGĘOL]RV]RPiOLVWiUROiVLEHWHJVpJ$]ĮJDODNWR]LGi]$
ĮJDO$  HQ]LPGHIHNWXVD N|YHWNH]WpEHQ IHOKDOPR]ydott intracelluláris glikoszfingolipidek több szervrendszer progresszív, strukturális és funkcionális károsodásához és következményes korai halálozáshoz vezetnek
IpUILDNQiO  pYHV iWODJpOHWNRU  (OVĘGOHJHVHQ IpUILDNDWpULQWGHKHWHUR]LJyWDQĘNEHQLVPHJMHOHQKHWiOWDlában enyhébb lefolyással. A kardiális érintettséget a
szívizomsejtek fokozott hipertrófiája, valamint apoptotikus, nekrotikus és gyulladásos folyamatok eredményeként létrejött miokardiális fibrózis jellemzi, a vaszkuláris
HQGRWKHOVHMWHN pV D] LQJHUOHWYH]HWĘ UHQGV]HU ILEUy]LVD PHOOHWW   (QQHN PHJIHOHOĘHQ V]tYULWPXV]DYDURN
(AV-átvezetési zavarok, pitvarfibrilláció, kamrai tachycardia), megtartott ejekciós frakcióval járó szívelégtelenség (heart failure with preserved ejection fraction –
HFpEF) tünetei, valamint kardiovaszkuláris események
LGp]LNHOĘDNRUDLKDOiOR]iVMHOHQWĘVUpV]pW  $EHWHJVpJRNLWHUiSLiMDHOpUKHWĘVSHFLILNXVLQWUDYpQiVHQ]LPpótlással (enzym replacement therapy – ERT), valamint
bizonyos mutációk jelenléte esetén enzimstabilizáló fehérje, a migalasztát orális alkalmazásával. A terápia
során a szervi érintettségek progressziója lassítható
és javítható a betegek túlélése. Az ERT indikációja a
patogén mutációk igazolásán, valamint a célszervkárosodások jelenlétén alapul (3, 4). A modern szívmágne64

VHVUH]RQDQFLDWHFKQLNiN &05 NLHPHONHGĘV]HUHSSHO
bírnak a strukturális és funkcionális kardiális eltérések
korai, akár szubklinikus felismerésében, illetve egyéb
hipertrófiás cardiomyopathia (HCM) fenokópiák differenciáldiagnosztikájában.

Esetismertetés
A jelenleg 65 éves férfi betegnél 50 éves korában perzisztáló proteinuria, romló vesefunkciós értékek (eGFR:
39 ml/perc) miatt nefrológiai kivizsgálás indult. Hasi ultrahang kétoldali veseparenchyma-érintettséget igazolt,
vesebiopszia szövettana felvetette Fabry-betegség
J\DQ~MiW(Q]LPDNWLYLWiVPpUpVVRUiQMHOHQWĘVHQFV|NNHQWĮJDO$DNWLYLWiVW QPROSJ± YDODPLQWDJHnetikai vizsgálatok Fabry-betegségre patogén mutációt
(c.871G>A p.A291T) igazoltak. A többszervi érintettség
LUiQ\iED D QHXUROyJLDL EĘUJ\yJ\iV]DWL V]HPpV]HWL
pulmonológiai vizsgálatok nem mutattak a betegségre
típusos eltérést. Kardiológiai kivizsgálás során a nyugalmi 12 elvezetéses EKG-n a V5–6 elvezetésekben
T-inverzió volt látható egyéb ingervezetési, depolarizációs és repolarizációs eltérés nélkül iEUD . Echokardiográfia során jó szisztolés balkamra-funkció, normál
volumetrikus értékek mellett enyhe diasztolés relaxációs zavar igazolódott, érdemi vitium nélkül. A CMR-vizsgálat normál balkamra-izomtömeg mellett a betegségre
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1. ÁBRA. A nyugalmi 12 elvezetéses EKG-n a kiinduláskor (A) érdemi ingerületvezetési, depolarizációs eltérések nem láthatók,
V5-6 elvezetésekben lapos negatív T-hullámok detektálhatók. Ezzel szemben a 13 évvel később készült EKG-n (B) a kiterjedt
kardiális érintettségnek megfelelően, a balkamra-hipertrófia jelei igazolhatók bal Tawara-szár-blokk mellett

VSHFLILNXVNpVĘLWtSXV~NRQWUDV]WDQ\DJKDOPR]iVW ODWH
gadolinium enhancement – LGE) nem igazolt iEUD .
A vizsgálatokat összesítve veseérintettségen kívül érdemi célszervkárosodás nem volt detektálható. Mindezekre tekintettel 2007 óta folyamatos ERT-ben részesül.
2008-ban, 53 éves korában típusos anginás panaszok,
SR]LWtY QRQLQYD]tY NDUGLROyJLDL NLYL]VJiOiVW N|YHWĘHQ

koronarográfia történt, amely során többszörös, proxiPiOLVV]DNDV]WLVLQYROYiOy/$'YDODPLQW5&$V]ĦNletek igazolódtak. A leírt koszorúér-eltérésekre tekintetWHO&$%*PĦWpWW|UWpQW$NRUDLSRV]WRSHUDWtYLGĘV]DN
és a kardiológiai rehabilitáció eseménytelenül zajlott.
Rendszeres nefrológiai gondozása során, ERT mellett
is progrediáló veseelégtelenség alakult ki, amely miatt
57 éves korában sikeres vesetranszplantáción esett át.

2. ÁBRA. A kiindulási (A, B, C) és a követéses (D, E, F) CMR során készült rövidtengely (A, D) és bal kamrai kiáramlási pálya
(LVOT) síkban készült végdiasztolés felvételek (B, E), illetve az LVOT-síkban készült T1 súlyozott LGE-felvételek (C, F) láthatóak.
A CMR-képeket összevetve szembetűnő a balkamra-hipertrófia progressziója (D, E), illetve a bazális inferolaterális és csúcsi
midmiokardiális LGE megjelenése (F, nyilak)
65
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vencionális MR-technikákat alkalmazva, a megtartott
V]LV]WROpVEDONDPUDIXQNFLyPHOOHWWMHOHQWĘVNRQFHQWULNXVEDONDPUDKLSHUWUyILiQDNPHJIHOHOĘDNLLQGXOiVLpUtékhez képest kétszeresére növekedett balkamra-izomCMR-paraméterek
Kezdeti
Követéses
CMR
CMR
tömeg (148 vs. 328 g) igazolódott. A progresszió során
a bal pitvari végdiasztolés és végszisztolés volumenek
Bal kamra végdiasztolés
79,84
75,55
volumenindex (ml/m2)
megemelkedtek, valamint a bal pitvari ejekciós frakció
a kiindulási értékhez képest csökkent. A T1-súlyozott
25,25
35,03
Bal kamra végszisztolés
volumenindex (ml/m2)
felvételeken megjelent a Fabry-betegségre típusos lokalizációban, a bazális inferolaterális szegmentumban,
54,58
41,52
%DONDPUDYHUĘYROXPHQ POP2)
valamint a csúcsi szegmentumokban midmiokardiáliBal kamra percvolumen (l/perc)
5,99
4,59
VDQ D ILEURWLNXV iWpSOpVW MHO]Ę /*(  iEUD . A kiinBal kamrai ejekciós frakció (%)
68,36
54,24
GXOiVL pV D  pYYHO NpVĘEE NpV]OW &05YL]VJiODWRN
Bal kamrai izomtömeg (g)
148,16
328,37
során kapott paramétereket az WiEOi]DW mutatja be.
LGE
nem
igen
Jelenleg már rendelkezésünkre állnak olyan modern, érzékeny CMR-technikák (T1-mapping, extracelluláris voBal kamrai GLS (%)
–18,58
–13,11
lumen – ECV – meghatározás), amelyek a miokardiális
Bal kamrai GCS (%)
–28,25
–17,27
szöveti strukturális eltérések korai diagnózisára alkalmaBal pitvari maximális
33.64
40,83
2
sak. Fabry-betegségben a szívizomsejtek kóros lipidvolumenindex (ml/m )
DNNXPXOiFLyMiQDN PHJIHOHOĘHQ D NRUDL DNNXPXOiFLyV
13,32
19,86
Bal pitvari minimális
2
valamint a gyulladásos, hipertrófiás fázisban a natív T1volumenindex (ml/m )
mapping során csökkent T1UHOD[iFLyVLGĘGHWHNWiOKDWy
Bal pitvari ejekciós frakció (%)
60,39
51,35
Ezen CMR-eltérés a balkamra-hipertrófiával járó egyéb
Bal pitvari rezervoár strain (%)
39,90
14,11
kórképek elkülönítésében kiemelt szereppel bír (5). EseWQNEHQD]RQEDQDQRUPiOWDUWRPiQ\IHOVĘKDWiUiQOpYĘ
Éves kontrollok során a beteg kardiálisan tünetmen- natív T1pUWpNLJD]ROyGRWWDPHO\DEHWHJVpJNpVĘLILEURtesnek bizonyult, azonban echokardiográfiás vizsgá- tikus stádiumában az intersticiális tér megemelkedése,
latok a balkamra-hipertrófia progresszióját igazolták, illetve az ellentétes T1-effektust okozó lipidakkumuláció
amelyet novum EKG-eltérések kísértek (bal Tawara- együttes következménye lehet. Kontrasztanyag adását
szár-blokk, emelkedett Sokolow- és Cornell-index)  N|YHWĘHQ NpV]OW 71-mapping során a betegségre típuábra). 64 éves korában, 13 évvel a Fabry-betegség di- VRV /*(QHN PHJIHOHOĘ ORNDOL]iFLyNEDQ PHJU|YLGOW
DJQy]LViW N|YHWĘHQ NpV]OW &05YL]VJiODW 6LHPHQV posztkontraszt T1-értékeket igazoltunk, valamint az inMagnetom Avanto Fit, 1,5 T) a betegségre specifikus tersticiális fibrózis jelenlétét alátámasztva lokálisan megmiokardiális eltérések progresszióját mutatta. A kon- emelkedett ECV-értékeket kaptunk iEUD .
1. TÁBLÁZAT. A kiindulási és utánkövetéses CMR-vizsgálatok
során kapott bal kamra és bal pitvar volumetrikus, funkcionális és strainparaméterek változása

3. ÁBRA. A bal kamra kiáramlási pálya síkban készült natív T1 (A), posztkontraszt T1 (B) és ECV-felvétel (C). Piros kontúrral az
endokardiális, zölddel az epikardiális határ látható. Narancssárga kontúrral az anteroszeptális bazális szegmentum, kékkel az
inferolaterális bazális szegmentum vizsgált területe látható, míg bordó szaggatott vonallal a vér területét jelöltük. A natív T1-felvételeken normál T1-relaxációs idő detektálható anteroszeptálisan. A bazális inferolaterális szegmentumban, a típusos LGE-nek
megfelelően, megrövidült posztkontraszt T1-értéket igazoltunk, valamint ennek megfelelően megemelkedett lokális ECV-értéket kaptunk
66
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4. ÁBRA. Feature tracking CMR-technika (QStrain 2.0) alkalmazása a bal kamra kiáramlási pálya (LVOT) síkban a kiindulási (A),
illetve a követéses (B) felvételeken. A bal kamrai globális strainértékek és az LVOT-síknak megfelelő szegmentális longitudinális
straingörbék láthatók

kák használatosak. Differenciáldiagnosztikai problémát
jelenthetnek azonban bizonyos betegségek, amelyek
KDVRQOyPHJMHOHQpVĦ/*(WPXWDWKDWQDNEDONDPUDKLpertrófiával járó aortastenosis, hipertenzív cardiomyopathia, klorokin indukálta cardiomyopathia. Esetünkben
az inferobazális midmiokardiális LGE-mintázat mellett
egy szokatlan lokalizációjú, azonban az irodalomban
Fabry-betegségben már dokumentált csúcsi fibrózis is
kimutatható volt (7).
$MHOHQOHJPiUHOpUKHWĘPRGHUQ&05WHFKQLNiNNOLQLNDL
DONDOPD]iVD OHKHWĘVpJHW Q\~MW D VSHFLILNXV PLRNDUGLilis betegségek korai, gyakran szubklinikus diagnózisára. Az érzékeny mappingtechnikák és feature tracking
térhódításával értékes többletinformációt nyerhetünk a
NRUDL NDUGLiOLV PDQLIHV]WiFLyN PHJOpWpUĘO $ FV|NNHQW
natív T1UHOD[iFLy D OLSLGWHUPpV]HWĦ DQ\DJRN IHOV]DSRURGiViWMHO]Ę)DEU\EHWHJVpJUHWtSXVRVHOWpUpVDPHO\
PiU D EDONDPUDKLSHUWUyILD PHJMHOHQpVH HOĘWW LV NLPXtatható (5). A natív T1PDSSLQJHOĘQ\HKRJ\NRQWUDV]W
DQ\DJDGiVDQpONONDSXQNLQIRUPiFLyWDV]|YHWLV]LQWĦ
Megbeszélés
PLRNDUGLiOLVHOWpUpVHNUĘOtJ\DNiUNLDODNXOWYHVHHOpJWHOHQVpJ HVHWpQ LV DONDOPD]KDWy pV MHOHQWĘV VHJtWVpJHW
A Fabry-betegség kardiális érintettségének kimutatá- nyújthat egyéb kórképek elkülönítésében (HCM, amysában, az egyéb noninvazív vizsgálómódszereken túl loidosis). Fabry-betegségre típusos miokardiális kór(.*HFKRNDUGLRJUiILD D&05V]HUHSHPHJNpUGĘMH- OHIRO\iV VRUiQ KiURP VWiGLXP NO|QtWKHWĘ HO DPHO\HN
OH]KHWHWOHQ$EHWHJVpJUHMHOOHP]ĘHOĘUHKDODGRWWV]tY NLIHMH]pVUH NHUOQHN D &05NpSDONRWiV VRUiQ D] HOVĘ
pULQWHWWVpJHW MHO]Ę PRUIROyJLDL HOWpUpVHN NRQFHQWULNXV korai akkumulációs, valamint a második gyulladásos,
balkamra-hipertrófia, típusos inferobazális midmiokar- hipertrófiás fázis alacsony natív szeptális T1-értékekkel
diális LGE) kimutatására a hagyományos CMR-techni- MHOOHPH]KHWĘND]RQEDQDKDUPDGLNNpVĘLILEURWLNXVIiA globális és regionális funkcionális eltérések korai kimutatására alkalmas CMR-technika, a feature tracking
(FT) (QStrain 2.0, Medis Suite 3.1) is egyre nagyobb
teret nyer a klinikai alkalmazásban. A módszer azonEDQ PLYHO QHP LJpQ\HO VSHFLiOLV DGDWJ\ĦMWpVW DONDOmas a korábbi CMR-felvételek utólagos elemzésére is.
Betegünk esetében, a kiterjedt kardiális érintettségek
PHJMHOHQpVHNRU MHOHQWĘVHQ FV|NNHQW JOREiOLV pV Nirosodott szegmentális longitudinális bal kamrai és bal
pitvari FT strainértékeket kaptunk  WiEOi]DW  A kiindulási CMR-felvételek utólagos FT kiértékelésével a
bal kamrai globális longitudinális strain mérsékelt károsodása igazolódott, mindamellett, hogy az akkori konvencionális módszerekkel érdemi morfológiai és/vagy
funkcionális eltérés nem volt detektálható iEUD (6).
Így a jelenlegi technikai fejlettség segítségével már a
kiindulási CMR-felvételeken is kimutathatóvá váltak a
korai kardiális szervi érintettség jelei.
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]LVVRUiQÄSV]HXGRQRUPDOL]iOW´71-értékek detektálhatók
NLWHUMHGW /*(YHO MHOHQWĘV EDONDPUDKLSHUWUyILiYDO %HWHJQN N|YHWpVHV YL]VJiODWD PiU H]HQ NpVĘL NLWHUMHGW
ILEUy]LVVDO MiUy VWiGLXPEDQ NpV]OW HQQHN PHJIHOHOĘen natív T1-értéke nem tért el a normál tartománytól.
Amennyiben kontrasztanyag adása nem kontraindikált,
úgy a natív és a posztkontraszt T1-térképezés segítségével az extracelluláris tér százalékos aránya is kiszáPtWKDWyDPHO\XJ\DQFVDNVHJtWLDNO|QE|]ĘHWLROyJLiM~
balkamra-hipertrófiák differenciáldiagnosztikáját. Fabry-betegség esetén a miokardiális fibrózis mintázatának
PHJIHOHOĘHQ ORNiOLV (&9Q|YHNHGpV YROW LJD]ROKDWy
míg a myocardium globális ECV-értéke a normáltartományban maradt, amely a szfingolipid-felszaporodás
intracelluláris jellegével magyarázható (5, 8).
A CMR-alapú strainanalízis (FT) segítségével a korai,
akár szubklinikus globális és regionális miokardiális
IXQNFLRQiOLV HOWpUpVHN LV IHOLVPHUKHWĘYp YiOQDN H]iOtal nemcsak a célszervkárosodások diagnosztikájában
jelent egy érzékeny technikát, hanem a kardiális manifesztáció progressziójának megítélésében is új leheWĘVpJHWWHUHPW%HWHJQNQpODNH]GHWL&05IHOYpWHOHN
utólagos FT elemzésével kimutathatóvá vált a strainparaméterek szubklinikus károsodása, normál bal kamrai
volumetrikus és funkcionális értékek mellett. A bal pitvari volumenindex növekedése és strainértékek károsodása szintén jelezheti a korai kardiális érintettséget,
ezáltal mérésük fontos additív információt nyújthat a
célszervkárosodások diagnózisában (9).
$EHWHJHNpOHWPLQĘVpJpQHNpVpOHWNLOiWiVDLQDNMDYtWiViUDYDODPLQWDV~O\RVNOLQLNDLWQHWHNPHJHOĘ]pVpQHN
érdekében – a tüneti kezelés mellett – esszenciális az
oki terápia, az ERT- vagy chaperonterápia minél koraibb megkezdése. A szöveti károsodások kialakulása
HOĘWWLQGtWRWW(57HVHWpQYiUKDWyDOHJMREEWHUiSLiVYiODV](OĘUHKDODGRWWV]HUYLpULQWHWWVpJHNHVHWpQRNLWHUipiával csak a betegség progressziójának lassítása érKHWĘHO$]RQEHWHJHNQpODKROD](57PHJNH]GpVHNRU
miokardiális fibrózis nem volt igazolható, a bal kamra
relaxációs funkció javulása, valamint a bal kamrai izomtömeg csökkenése várható. Azonban ERT indításakor
PiUMHOHQOpYĘYHVHIXQNFLyVNiURVRGiVSURWHLQXULDpV
vagy miokardiális fibrózis esetén a szervi érintettségek
SURJUHVV]LyMDILJ\HOKHWĘPHJ(57DONDOPD]iVDHOOHQpre is (10). A már kialakult progresszív kardiális érintettVpJ HVHWpQ D +)S() DMiQOiVRNQDN PHJIHOHOĘ WHUiSLD
IHOpStWpVHpVDULWPXV]DYDURNPHJHOĘ]pVHpVYDJ\NH]HOpVHLVDODSYHWĘIRQWRVViJ~

Következtetések
A modern CMR-technikák (T1 mapping, ECV-meghatározás, feature tracking) a Fabry-betegség szubklinikus
VWiGLXPiEDQLVOHKHWĘVpJHWQ\~MWDQDNDNDUGLiOLVPDQLIHV]WiFLyNIHOLVPHUpVpUHH]]HOHOĘVHJtWYHD]RSWLPiOLV
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oki terápia (ERT-, chaperonterápia) indítását, aminek
korai alkalmazásával a szervi érintettségek progressziója lassítható és javítható a betegek túlélése.
1\LODWNR]DW
$ V]HU]ĘN NLMHOHQWLN KRJ\ D] HVHWLVPHUWHWpV PHJ
írásával kapcsolatban nem áll fenn velük szemben
SpQ]J\L YDJ\ HJ\pE OpQ\HJHV |VV]HWN|]pV |V]
V]HIpUKHWHWOHQVpJLRNDPHO\EHIRO\iVROKDWMDDN|]
OHPpQ\EHQ EHPXWDWRWW HUHGPpQ\HNHW D] DEEyO OH
YRQWN|YHWNH]WHWpVHNHWYDJ\D]RNpUWHOPH]pVpW
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