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OBJECTIUS/INTRODUCCIÓ: 
Presentar el cas clínic d’un pacient amb neuromiopatia severa que s’orienta sense tenir en compte la patologia 
de base: la malaltia de Fabry (MF). 
 
MATERIAL I MÈTODES: 
Presentem un home de 55 anys amb MF diagnosticada el 1984 en tractament enzimàtic (agalsidasa-?) des del 
2001 amb complicacions renals (trasplantament renal el 2016), cardíaques, neurològiques i digestives. 
El pacient acut a Urgències per malestar i febre de probable origen abdominal amb inestabilitat hemodinàmica, 
sent traslladat a la Unitat de Cures Intensives requerint ventilació mecànica, drogues vasoactives, serumteràpia, 
corticoides a dosis de shock i antibioteràpia amb meropenem davant la presència d’Escherichia coli als 
hemocultius; el quadre és orientat com a shock infecciós-cardiogènic. En aquest context, el pacient presenta 
requeriments de hemodiafltració veno-venosa contínua, es manté immunosupressió amb tacrolimus i es suspèn 
l’agalsidasa-?. 
 
RESULTATS: 
El pacient evoluciona favorablement hemodinàmicament i renal, però l’extubació no és exitosa fins al 24è dia 
atesa la severa neuromiopatia, orientada com a miopatia del pacient crític. 
A sala, persisteix important miopatia a extremitats superiors i inferiors, sent valorat per Neurologia, els quals 
sol·liciten biòpsia muscular on s’observen dipòsits en vacuoles citoplasmàtiques a les fibres compatibles amb 
miopatia per MF*. 
 
CONCLUSIONS: 
• L’afectació muscular és molt freqüent a MF, però sovint s’ha considerat una conseqüència de la insuficiència 
cardíaca o neuropatia perifèrica. Tanmateix. en aquest cas es constata l’afectació histològica de la musculatura 
esquelètica amb dipòsits de GL-3 malgrat 17 anys en tractament de reemplaçament enzimàtic. 
• La prevalença estimada de la neuromiopatia en els pacients crítics és gairebé del 50% en pacients amb 
sèpsia, fallida multiorgànica i/o ventilació mecànica prolongada, sent el cas del nostre pacient. Malgrat la seva 
freqüència, cal tenir en compte sempre les patologies de base dels pacients perquè poden jugar un paper molt 
important en la seva evolució clínica. 
 


