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Sunum planı 
•  Temel konular 
�  Tarihçe 
�  Kalıtım ve epidemiyoloji 
�  Patofizyoloji 

•  Klinik  
-  Genel 
-  Nefropati  

•  Tarama ve tanı 

•  Tedaviye genel hatlarıyla bakış  

•  Özet 



Fabry hastalığı 
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1898 yılında  2 dermatolog 
William Anderson, Johannes 
Fabry, ilk kez karakteristik 
cilt bulgularını tanımlamıştır 

‘angiokeratoma corporis diffusum’ 
‘purpura haemorrhagica nodularis’ 

Sistemik 
vasküler 
hastalık 

1955 
de Duve 
tarafından 
lizozom 
keşfedildi.  

1965 
Lizozomal depo 
hastalıkları 
tanımlanmış 
 
FH X’e bağlı 
geçiş 

1967 
lizozomal enzim 
aktivitesinde ! 

1990s 
Rekombinan α-
galactosidase A 
üretildi, ilk preklinik 
çalışmalar yapıldı 

2000s 
ERT kullanılmaya ve 
Klinik çalışmalar başladı 



Fabry hastalığı kalıtsal 
bir hastalıktır 



Fabry hastalığı kalıtsal 
bir hastalıktır 



Fabry hastalığı 
• Genel populasyonda doğum 

" 1/17.000 - 1/117.000 

1.  Meikle PJ, JAMA. 1999;281(3):249-254. doi:10.1001/jama.281.3.249 
2.  Terryn W, Nephrol Dial Transplant 2012;1-11, doi:10.1093/ndt/gfs526 

Populasyon 
Fabry hastalığı prevalansı 

Erkek  Kadın 

Diyaliz %0.33 %0.10 

Renal transplantasyon %0.38 %0 

Sol ventrikül hipertrofisi %0.9-3.9 %1.1-11.8 

Yüksek riskli populasyonda tarama çalışmaları 



Fabry hastalığı 

Ozkara HA, Topcu M: Sphingolipidoses in Turkey. Brain Dev 2004, 26:363-366. 
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Fabry Hastalığı 
Patofizyoloji 

• Lizozomal depo hastalığı 

• Alfa-Galaktosidaz A (A-Gal A) enzim 
eksikliği 

• Erkek hastalarda çok düşük veya 
ölçülemeyecek kadar düşük A-Gal A 



Fabry hastalığı 
Patofizyoloji 

galaktoz 

Galabiaosilseramid 

galaktoz 

galaktoz glukoz seramid 

Globotriaosilseramid (Gb-3) 

α β β 

seramid 

α-galaktozidaz  

galaktoz 
α 

1Desnick et al 2001, Metabol Mol Bases Inherit Disease:3733-74 
2Brady et al 1967, NEJM;276:1163-7 



Fabry hastalığı 
Patofizyoloji 

• Gb3; 
" Renal glomerüler ve tubüler epitelyal 

hücrelerde 
" Miyokardiyal ve valvüler hücrelerde 
" Nöronlarda  
" Vasküler endotel ve düz kas 

hücrelerinde birikir 



Fabry hastalığı 
Patofizyoloji 

• Bozulmuş enerji metabolizması 

• Ca bağımlı K kanal disfonksiyonu 

• Oksidatif stres 

• Küçük damar hasarı 

• Doku iskemisi 

Kardiyak ve 
renal dokuda 

fibrozis 
 

Germain DP, Orphanet Journal of Rare Dis 2010;5,30 
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Klinik özellikler 



Fabry Hastalığı 

•  İlerleyici  

• Multiple organ tutulumu 

• Morbidite # 
•  İnme  
•  Böbrek yetmezliği 
•  Kardiyak komplikasyonlar 



Fabry hastalığı 

Meikle PJ, JAMA. 
1999;281(3):249-254. 
doi:10.1001/jama.
281.3.249



Fabry hastalığı 
Erken semptom ve bulgular 

Akroparestezi  El ve ayaklarda yanma, karıncalanma 

An/hipohidrozis Terleme azlığı veya terleyememe 

Anjiokeratom  Gövde veya kasıklarda tipik deri lezyonları 

Kornea vertisillata Biyomikroskopik muayenede korneal 
opasite 

İşitme kaybı Yüksek frekanslı işitme kaybı, tinnutus 

GİS semptomları Karın ağrısı, ishal 

Böbrek hastalığı Mikroalbuminüri, Proteinüri  



Fabry hastalığı 
Sistemlerin tutulumu 

Kornea verticillata  

Hipohidroz 
$  kuru cilt  
$  sıcak, soğuk ve 
egzersiz intoleransı 

GI dismotilite 
$  abdominal kramp 
$  diyare 
$  abdominal şişkinlik 
$  bulantı Renal komplikasyonlar 

$ GFR’de düşüş 
$  (aşikar) proteinüri 
$  son evre böbrek hastalığı 

Periferik nöropati 
$  kronik yanma şeklinde ağrı  
$  ciddi epizodik ağrı krizleri   
$  parestezi 
$  duyusal anomaliler    

Anjiyokeratom 

Duyma kaybı, tinnitus 

Psikolojik bozukluklar (Örn. depresyon) 
Yorgunluk (Fatigue) 

Erken inme, TİA  

Kardiyak komplikasyonlar 
$  aritmiler 
$  ileti bozuklukları 
$  valvular disfonksiyon 
$  sol ventrikül hipertrofisi (LVH) 
$  myokard enfarktüsü 
$  kalp yetmeziği   
$  ani ölüm 



Fabry hastalığı 

• Bazal epitel ve Bowman tabakalarında sfingolipid 
birikimi sonucu oluşan kornea verticillata (vorteks 
keratopati) Fabry hastalığı için tipiktir 



Fabry hastalığı 
Angiokeratom  

• Dermiste damar dilatasyonları ile birlikte 
vaskuler endotelyal hücrelerin kümülatif  
hasarına bağlı olarak gelişen yüzeyel 
anjiyomalar 

• Tek başına yada grup şeklinde olabilir 

Orteu CH, Jansen T, et al: Fabry  disease and the skin: data from FOS, 
the Fabry Outcome Survey. Br J  Dermatol 2007, 157:331-337. 





Fabry hastalığı 
Ya
ş 

Klasik fabry hastalığı Atipik fabry hastalığı 

Akroparestezi 
Anjiokeratom 
Hipohidroz 

Böbrek yetmezliği 
İnme 
Sol ventrikül 
hipertrofisi 
Proteinüri 

İzole böbrek 
yetmezliği 

İzole sol 
ventrikül 

hipertrofisi 



Fabry 
Nefropati 



              Alfa- Gal A ! 
        

              Gb3 !  
        

              

        

Fabry hastalığı 
Renal tutulum 

   Böbrekte Gb3 birikimi; 
% Vasküler hücrelerde 
% Glomerüler hücrelerde 
% Tubüler ve İnterstisyel  
    hücrelerde 



Glomerüler hücreler 

Podositlerde 
Endotel hücresinde 
Mezengial hücrelerde 

Gb3 birikimi 



Renal biyopsi 

• Fabry hastalığı tanısında nadiren gerekli 
olabilir 

• Eşlik eden başka bir böbrek hastalığının 
tanısı konabilir 



Işık mikroskopisi 
•  Podositlerde vakualizasyon 

•  Glomerüler kapiller endotel hücreleri, tubüler 
epitelyal hücrelerde vakualizasyon 

•  Mezengial alanda genişleme 

•  Interstisyel fibrozis 

•  Tubüler atrofi 

•  Segmental glomerüloskleroz 

•  Global glomerüloskleroz 



Işık mikroskopisi 
• Vasküler endotelyal hücreler (&), podositler 

(P), mesengial hücrelerde (&) Gb-3 birikimi 

P 



Işık mikroskopisi 
Kadınlarda da sekonder renal hasar erken görülür. 

11 yaşında kız 14 yaşında kız 

Fokal segmental glomeruloskleroz Küçük arter mediasında hiyalin 
benzeri madde 



Elektron mikroskobu 



Tam idrar tetkiki 
•  Proteinüri 

•  Hematüri 

•  Lipidüri  

•  Idrar sitolojisi; 
•  Tubuler epitelyal hücreler 
•  PAS veya papanicolaou boyasında 

inklüzyonlar saptanabilir 

•  Idrar sedimentine Gb3 ölçümü 
yapılabilir 



Fabry hastalığı 
Renal tutulum 

% Hiperfiltrasyon 

% Konsantrasyon bozuklukları 

% İdrarda Gb3 atılımının artması 



Fabry Hastalığı 
Renal tutulum 

Mikrovasküler hasar 
Podosit hasarı 
Tubulointerstisyel hasar 

(Aşikar) Proteinüri 
GFR’de progressif azalma 
Son evre böbrek hastalığı 



Fabry hastalığı 
Proteinüri 

•  Genellikle , mikro-albuminüri yaşamın 2. dekadında gelişir1 

•  Makro-albuminüri yaşamın 3. dekadında gelişir1 

•  Erken gözlenen özellik olmakla birlikte yokluğu Fabry Hastalığı’nı 
dışlamaz2,3 

•  Ayrıca kronik böbrek yetmezliği evre 1 hastalarında (eGFR ≥ 90 
ml/min/1.73m2) da tespit edilebilir, erkeklerde (%43) kadınlara 
(%26) göre daha fazla görülür2 

•  Seviyesi hem erkeklerde hem kadınlarda daha ciddi Fabry 
hastalığı böbrek tutulumu ile artar 

1Desnick et al 2003, Intern Med;138:338-46  
2Ortiz et al 2008; Nephrol Dial Transplant;23:1600-7 
3Schiffmann et al 2009, Nephrol Dial Transplant; 24:2102-11  



Najafian et al. Kidney Int. 2011 Mar;79(6):663-70 

Podositler 

Mezengial 
hücreler 

Endotel hücreleri 
Sitoplazma 

Gb3 birikimi - Yaş 



Gb3 birikimi - Proteinüri 

Najafian et al. Kidney Int. 2011 Mar;79(6):663-70 



Proteinüri – GFR ! 

Schiffmann R, Nephrol Dial Transplant. 
2009 Jul;24(7):2102-11. 

1942-2002 
Retrospektif 
279 erkek 
168 kadın 



Fabry Hastalığı 
Böbrek Yetmezliği 

• Erkeklerin hemen hemen tamamı, 
kadınların %15-20 sinde 3-5. dekatta 
SDBY gelişmekte 

• Erkek hastalarda en önemli ölüm 
nedeni 

• Takipte mikroalbuminüri, BUN, 
kreatinin, GFR kontrol edilmelidir 



RRT - Yaş 

Ortiz A, Nephrol Dial Transplant (2010) 25: 769–775 



Fabry hastalığı 
Sürvi 

Schiffmann R, Nephrol Dial Transplant. 2009 Jul;24(7):2102-11. 



Fabry hastalığı 
Hipertansiyon 

• Hipertansiyon, FH nın bir bulgusu değildir 

• Ancak ilerleyen böbrek hastalığı ile ortaya 
çıkabilir 

• Hipertansiyon, FH nın %50’sinde (özellikle 
GFR<60 ml/dk olanlarda) saptanmaktadır 

• KBH olanlarda hipertansiyon olması FH 
açısından bir dışlama kriteri olmamalıdır. 

Terryn W, Nephrol Dial Transplant 2012;1-11, doi:10.1093/ndt/gfs526 



Fabry 
hastalığı 

Tarama ve Tanı 



• Klasik FH da bir çok erkek hasta 50 
yaşından önce ölmekte veya evre 5 KBH na 
ulaşmaktadır 

• Kadınlarda FH bulguları daha geç yaşlarda 
ortaya çıkabilir 

• Aile hikayesi olmayanlar da de nova 
mutasyon olabilir 

Terryn W, Nephrol Dial Transplant 2012;1-11, doi:10.1093/ndt/gfs526 

Fabry hastalığı 



Fabry hastalığı 
•  Genel popülasyonda tarama önerilmiyor. 

•  Tanı konulan hastalarda aile ağacının çıkarılması ve 
ailenin taranması önemlidir 

•  1 hastaya tanı konması ailede başka hastalarında 
bulunmasını sağlar 

•  Bir yeni endeks hastanın belirlenmesi bu ailede 
ortalama 5 yeni hastanın tanısını sağlar. Bu nedenle 
endeks hastanın tanısı sonrası aile taraması ve 
genetik danışmanlık mutlaka yapılmalıdır. 

•  Çoğu ailede sadece bu ailede bulunan bu aileye 
«özel» mutasyonlar bulunur 



Terryn W, Nephrol Dial 
Transplant 2012;1-11 



Kimlerde fabry düşünelim ? 
• Ailede FH hikayesi 

• Korneal vertisillata 

• Veya aşağıdakilerden en az iki tanesi olanlar 
•  1. Hipohidroz/anhidroz 
•  2. Anjiokeratom 
•  3. Akroparestezi  
•  4. Böbrek yetmezliği hikayesi 
•  5. Egzersiz, sıcak veya soğuk intoleransı öyküsü 
•  6. Açıklanamyan sol VH 

Laney DA, J Genet Counsel 
2013:22;555-564 



Fabry hastalığı 
Tanı 

• Biyokimyasal analiz 

• A-Gal A enzim düzeyi (Lökosit, plazma)  

• Kuru kan örnekleri (dried blood spots 
[DBS]) 

• Moleküler genetik analiz 
• GLA mutasyon analizi 



Fabry hastalığı 
Tanı 

• Kadınlarda; 

• FH olan 1/3 kadında enzim düzeyi normal 
veya normale yakındır 

• Enzim aktivitesi ölçümünün sensitivitesi 
düşüktür 

• FH şüphesi olan kadınlarda genetik test 
yapılması önerilmektedir 



Fabry hastalığı 
Tanı 

•  Erkeklerde; 

•  Altın standart lökositlerde α-Gal A enzim 
aktivitesinin ölçülmesidir 

•  A-Gal A düzeyi erkeklerde sensitivitesi ve 
spesifitesi yüksek bir testtir 

•  Ancak sağlıklı genel populasyonda pozitif 
prediktif değeri düşüktür. 



Fabry hastalığı 
Tanı 

• Gb3 ölçümü 

•  Idrar Gb3 düzeyi ölçümü 

• Özellikle heterozigot kadınlarda tanıda idrar 
Gb3 ölçümü kullanılabilir (%95 #) 

• ERT yapılan hastalarda tedaviye yanıtı 
değerlendirmede idrar Gb3 ölçümü 
kullanılabilir 



Sık yanlış tanılar 
•  Romatoid veya juvenil artrit 

•  Romatizmal ateş 

•  Fibromiyalji / Kronik Yorgunluk 
Sendromu 

•  Multipl skleroz 

•  Kronik intermitan 
demiyelinizan polinöropati 

$  Raynaud sendromu  

$  Bağ doku hastalığı 

$  Peteşi 

$  Kardit 

$  Vaskülit 

$  Otoimmun hastalık 

$  Büyüme ağrıları  
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Tedavi 



Fabry hastalığı 
Tedavi Seçenekleri 

Semptomatik Tedavi 
 

(Örn. Ağrı yönetimi, ACE-İ/ARB, 
diyaliz, böbrek 
transplantasyonu, kardiyak 
pacing, anti-depresanlar) 

Hastalığa 
Spesifik Tedavi 

Enzim replasman tedavisi 
(ERT) 



Fabry hastalığı 
Semptomatik tedavi 

Belirti/Bulgu Tedavi Seçenekleri 
Ağrı krizleri, akroparesteziler Fiziksel yorgunluk ve tetikleyici faktörlerden uzak durmak 

Fenitoin, karbamazepin, okskarbazepin, gabapentin, topiramat 

Geçikmiş mide boşalması, dispepsi Küçük/sık öğünler metoklopramid, diyet kısıtlamaları, H2 blokeri 

Proteinüri  ACE-İ ve/veya ARB 

Hipertansiyon ACE-İ, kalsiyum kanal blokeri 

Yüksek dereceli AV-blok veya 
belirgin bradi- taşiaritmiler 

Kalıcı kardiyak pacing 

Renal/kardiyak yetmezlik Diyaliz, böbrek transplantasyonu, kardiyak transplantasyon 

İnme profilaksisi Aspirin veya diğer anti-agregan ajanlar 

Dislipidemi Statinler 

Duyma kaybı İşitme cihazları 

Anjiyokeratom Lazer metodları dikkate alınmalı 

Kornea vertisillata Tedavi nadiren gereklidir 

Hava yolu obstruksiyonu, öksürük Sigaranın bırakılması, bronkodilatörler 

Depresyon, anksiyete, ilaç kullanımı Psikiyatri değerlendirmesi, ağrı merkezi değerlendirmesi, sosyal 
hizmetler, serotonin geri alım  inhibitörleri 



Fabry hastalığı 
Enzim tedavisi 

•  Agalsidase beta 

•  1 mg/kg, IV infüzyon (4 saat), 2 haftada bir 
 

•  Agalsidase alpha 

•  0.2 mg/kg, IV infüzyon (40 dk), 2 haftada bir 

•  Pediyatrik hastalar, erişkin hastalar için 
kullanılan aynı doz ile tedavi edilir 



Fabry hastalığı 
Enzim tedavisi 

•  Bir çok çalışmada enzim tedavisinin plazma ve 
dokulardaki Gb3 birikimini azalttığı gösterilmiştir. 

•  Ağrıyı azaltır 1-5 

•  GI şikayetleri azaltır 6,7,8 

•  Enerjiyi iyileştirir, okula gitme süresini iyileştirir 

•  Yaşam kalitesini iyileştirir 1-3,6,8 

1Eng et al. N Engl J Med 2001;345:9-16 
2Germain et al. J Am Soc Nephrol 2007;18:1547-57 
3Wilcox et al. Am J Hum Genet 2004;75:65-74  
4Hilz et al. Neurology 2004; 62:1066-72 
5Breunig et al. Kidney Int 2006;69:1216-21 
6Guffon et al. J Inherit Metab Dis 2004;27:221-7 
7Banikazemi et al. Mol Genet Metab 2005;85:255-9 
8Wraith et al. J Pediatr 2008;152:563-70  



Fabry hastalığı 
Enzim tedavisi 

• Proteinüri ve renal fonksiyonlar üzerine 
etkisi net değil 

• Evre 1-2 KBH olanlarda ve proteinürisi 
aşikar olmayan hastalarda ERT etkili  

• Evre 3 KBH, proteinüri > 1 gr/gün olan 
hastalarda etki ? 

• Proteinürisi olan hastalarda RAS blokörü 
verilebilir ( etki ?) 

Terryn W, Nephrol Dial Transplant 2012;1-11, doi:10.1093/ndt/gfs526 
Tahir H, J Am Soc Nephrol 2007; 18:2609-2617 



•  FAACET study; ERT + RAS blokörü ? 

•  24 Erişkin FH (9 K/15 E, yaş= 44 ± 9) 

•  eGFR < 60 ml/dk, UPCR > 0.5 g/gün 

•  eGFR < 125 l/dk, UPCR > 1 gr/gün 

•  Agalsidase beta (1 mg/kg, 2 haftada bir) 

•  ACE inh veya ARB  

•  18 ay  

Fabry hastalığı 
Enzim tedavisi 

Warnock DG, Thomas CP, J Am Soc Nephrol, 23;2012 



Fabry hastalığı 
Enzim tedavisi 



Fabry hastalığı 
Enzim tedavisi 

•  Böbrek dışı diğer organ tutulumu endikasyonu 
hariç eGFR < 60 olan veya proteinüri (>1 gr/gün) 
olan hastalara ERT başlanması önerilmiyor 

•  HD e giren hastalara HD seansı sırasında ERT 
verilmesi öneriliyor 

•  SDBY gelişen hastalara renal Tx yapılabilir 

•  Tx sonrası ERT gerekli değil (diğer endikasyonlar 
yoksa) 

Terryn W, Nephrol Dial Transplant 2012;1-11, doi:10.1093/ndt/gfs526 



Enzim tedavisinin 
etkileri 

Banikazemi et al. Ann Intern Med 2007;146:77-86 

RR, risk azalması 

RR = %81 
P = 0.025 
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eGFR  
>55 mL/dk 
/1.73 m2 

eGFR  
≤55 mL/dk  
/1.73 m2 

Proteinüri 
≤ 1 

Proteinüri  
> 1 

RR = %75 
P = 0.034 

Serum kreatinin 
≤132.6 µmol/L  
(≤1.5 mg/dL) 

Serum kreatinin 
>132.6 µmol/L  
(>1.5 mg/dL) 

Hastalık ciddiyetine göre sonlanım noktası hazard 
oranları 

n=82 



Enzim tedavisinin 
etkileri 

Banikazemi et al. Ann Intern Med 2007;146:77-86 

p=0.32 
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Erken tedavi önemlidir 

H
as

ta
lık
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Zaman 

Birikim Hasar Yetmezlik 

Hücresel GL-3 birikimi 

Doku tutulumu 

Organ 
yetmezliği 

E
R

T 

E
R

T 

E
R

T 

İleri dönemde müdahalede 
geç kalınmış olabilir 

Erken müdahale kritiktir 



ÖZET - I 
FH hem erkekleri hem 
kadınları etkileyen 
progressif, çoklu-organ 
tutan, hayatı tehdit edici bir 
hastalıktır 

Fabry Hastalığı’ndan şu 
durumlarda şüphelenilmelidir:  

1)Açıklanamayan KBH/KBY, proteinüri, albüminüri 
2) Etiyolojisi bilinmeyen sol VH 
3) Etiyolojisi bilinmeyen inme, TİA  
4) Nöropatik ağrı  
5) Açıklanamayan GI semptomplar  
6) Sıcak/soğuk intoleransı, terleme azlığı 
7) Özellikle ailede FH öyküsü 
Daha spesifik bulgular anjiyokeratom ve korneal 
opasiteler 



ÖZET - II 

Kadınlar da 
erkekler kadar 
ciddi etkilenebilir 

Temel tetkik erkeklerde enzim 
aktivite değerlendirmesi ve 
(buna ilave olarak) kadınlarda 
mutasyon analizi 

FH tanısı sonrası aile 
taraması genellikle 
etkilenmiş diğer aile 
bireylerine erken tanı 
konmasını sağlar 

Erken tanı ve tedavi ile organ hasarları 
engellenirken hastaların yaşam 
kalitesini artırmak mümkündür 



İlginiz için 
Teşekkür ederim 


