III./3.3.1. Wilson-kór
Bevezetés
Wilson-kór a réz anyagcsere autosomalis recesszív módon öröklődő
zavara, mely kóros réz lerakódáshoz vezet főleg az agyban és a májban.
Ritka betegség, prevalenciája világszerte 3/100 000, Magyarországon
2-300 beteg becsülhető. A Wilson-kór kezelés nélkül letalis, a korán
elkezdett kezeléssel a tünetek többsége megszűntethető. A mortalitás
fulmináns hepatitis esetén kb. 70%.
Részletes klinikai adatbázis érhető el a www.eurowilson.org weblapon.
A Wilson-kórról először Samuel Alexander Kinnier Wilson publikált a
Brain folyóiratban, 1912-ben. „Progresszív lenticularis degeneráció”-nak
nevezte, mely leírása szerint máj cirrhosissal kísért öröklődő halálos
neurológiai betegség. Azóta számos biokémiai, genetikai eltérést
azonosítottak a betegség hátterében.
Kulcsszavak
réz, ceruloplasmin, hepatolenticularis degeneráció
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III./3.3.1.1. Pathomechanizmus
A szervezet napi réz szükséglete 1-3mg. A réz nagy részben
coeruloplasminhoz, kisebb részben albuminhoz, fehérjékhez kötött, a
szabad réz koncentrációja a vérben 0,1mg/l. A normális réz homeosztázist
a vékonybélből történő felszívódás és az epeúti kiválasztás közötti
egyensúly tartja fenn. A per os beadott réz 40-70%-a szívódik fel, és
90-150 perc után mutatható ki a keringésben. A bélből az albuminhoz
kötött réz a vena portae-n keresztül jut a májba, ott egy specifikus,
transzport rendszer révén a májsejtekbe kerül. A réz felszívódása
korlátlan. A fölös réz a májból az epével kiválasztódik, aminek három fő
útja van, egyik az ATP7B függő exkréció a Golgi rendszer útján. Wilsonkórban ennek az ATP-áz fehérjének a működészavra miatt a réz nem tud
az epével ürülni, felhalmozódik a májsejtekben, majd ezek sérülése miatt
a vérbe jut. Így a plazma szabad rézszintje emelkedik, általában nagyobb,
mint 0,3 mg/l. A réz felhalmozódik a legtöbb szervben, elsősorban a
májban és a központi idegrendszerben. Toxikus hatású, oxidálja a sejtek
lipoprotein membránját, szabadgyök képződést indukál. Fő támadáspontja
a mitokondrium.
A betegség autosomalis recesszív módon öröklődik. A Wilson-kór génje
(ATP7B) a 13. kromoszóma hosszú karján helyezkedik el és az azonos
nevű réztranszportáló ATP-áz fehérjét kódolja. Az ATP7B gén főként a
májban expresszálódik, de kisebb mértékben a vesében, az agyban és a

placentában is. Az észak-,kelet- és közép-európai Wilson-betegekben a
14-es exonon található H1069Q pontmutáció a leggyakoribb, a betegek
64-71%-ában kimutatható2. Homozigótáknál a betegség később
kezdődik, gyakori a neurológiai manifesztáció. A génnek jelenleg több
mint 350 mutációját detektálták, de nem minden mutáció okoz
betegséget.
Mivel a betegség klinikai tünetei nem mindig specifikusak Wilson-kórra,
a réz anyagcsere biokémiai markerei félrevezetőek lehetnek, a genetikai
vizsgálat a diagnosztikai protokoll részévé vált.

III./3.3.1.2. Klinikai tünetek
A Wilson-kórban előforduló klinikai tünetek:
a. Secunder chronikus májbetegség
b. Neurológiai tünetek
c. Pszichiátriai tünetek
d. Szemészeti eltérések
e. Nephropathia
f. Haemolyticus anaemia
g. Csont és mozgásrendszeri eltérések
h. Cardiomyopathia
i. Bőr és köröm elváltozások
j. Endokrin zavar
a. Secunder chronikus májbetegség: Gyermekkorban a
hepatológiai manifesztáció a leggyakoribb (8-16év). Acut,
chronicus májbetegség is jelentkezhet, de tünetmentes
transaminase szint emelkedést is észleltek. Átlagosan az esetek
24%-ában alakul ki steatosis, fibrosis, 28%-ában chronicus
hepatitis, 33%-ában cirrhosis. Subacut, fulmináns
májelégtelenség is előfordulhat, melyben az icterus kialakulása
után 2-8 héttel hepaticus encephalopathia tünetei észlelhetők.
b. Neurológiai tünetek: A betegség lefolyása alatt 44-88%-os
valószínűséggel alakulnak ki, gyakran 12-35éves korban, a réz
lerakódás gyakran később okoz neurológiai szövődményt, mint
hepatopathiát3. 40-50%-os gyakorisággal az első tünet
neurológiai, pszichiátriai eltérés. Gyakori neurológiai tünetek:
flapping tremor, posturalis tremor (53%); Parkinson-syndroma;
dysarthria (93%); dystonia; járási ataxia (79%); végtag ataxia;
dysdiadochokinesia (100%); pseudobulbaris tünetegyüttes; risus
sardonicus; insomnia; epilepsziás roham.
c. Pszichiátriai tünetek: A betegek 20%-ában első tünetként
észlelhetők: személyiségfejlődési zavar, irritabilitás, impulzivitás,
kiszámíthatatlan viselkedés, agresszivitás, dementia, szorongás,
depresszió, mániás-depressziós psychosis, hypersomnia.
d. Szemészeti eltérések: Kayser-Fleischer gyűrű (1. ábra),
napraforgó cataracta mellett neurológiai tünetként kóros
saccadok, szemnyitási apraxia is előfordulhat.

1.ábra: Kayser-Fleischer gyűrű.

e. Nephropathia: Kivételesen ritka, mint első tünet. A vesében a
rézakkumuláció százszorosa is lehet a normálisnak, proteinuria,
glycosuria, phosphaturia, aminoaciduria, mikroszkópos
haematuria, hypercalcuria-vesekövesség, renalis osteodystrophia
alakulhatnak ki. Fulmináns hepatitisben a nephropathia a
májbetegség következményeként alakul ki.
f. Haemolytikus anaemia: A réz katalizátor a haemoglobin építés
egyes reakcióiban. A magas réz szint miatt megváltozik a
vörösvértestek membránstabilitása, a transport enzimek
mennyisége csökken, fulmináns májelégtelenség is
súlyosbíthatja. Gyermek, illetve fiatal felnőtt korban ismeretlen
okból kialakuló hemolyticus anaemia esetében gondolni kell
Wilson-kórra, ha a Coombs teszt negatív.
g. Csont és mozgásrendszeri eltérések: Osteoporosis az esetek
38%-ban fejlődik ki (magyarországi adat), de osteomalacia,
spontán törések, korai degenerativ arthritis, subarticularis cysták,
polyarthralgia is kísérheti a betegséget. Az izületekben is
kimutatható az emelkedett réz koncentráció.
h. Kardiológiai eltérések: A szívizomban a rézlerakódás jelei
kevésbé találhatók meg. Felléphet azonban congestiv
szívelégtelenség, szívizom hypertrophia, fokális gyulladás és nem
specifikus ritmuszavar is.
i. Bőr és köröm elváltozások: Jellegzetes a barna
bőrpigmentáció, különösen az alsó végtag feszítő oldalán,
acanthosis nigricans, kékes körömelszíneződés.
j. Endokrin zavar?: A májbetegséggel lehet kapcsolatban a
késleltetett pubertás, a primer vagy secunder amenorrhoea.
Diabetes mellitust, exocrin pancreas insufficienciát,
hypoparathyreosist is okozhat Wilson-kór.

III./3.3.1.3. Diagnózis felállítása, a betegség követése
A beteg klinikai vizsgálata mellett a vér biokémiai vizsgálata, koponya
MR vizsgálat, genetikai vizsgálat szükséges a diagnózis felállításához, a
betegség progressziójának, gyógyszeres kezelés hatékonyságának
követéséhez. A diagnózis valószínűségét meghatározó pontozó skálát a 2.
ábra szemlélteti.

2. ábra: A Wilson–kór diagnózisához elvégzendő laboratóriumi vizsgálatok listája, és az
egyes eredmények értékelését segítő pontozó skála.

Fontos elvégzendő vizsgálatok:
Rutin labor, májfunkció: szérum bilirubin, alkalikus foszfatáz,
aszpartát-aminotranszferáz (AST), alanin-aminotranszferáz
(ALT), γ-glutamil-transzferáz (GGT)
24h-ás rézürítés >100μg a betegek 65%-ában penicillamin teszt
(500mg adása12 óránként): 24h-ás rézürítés >1600μg vagy az
alapérték 10-szerese
Serum összréz koncentráció (norm: 70-150ug/dl):
coeruloplasminhoz kötött és szabad réz. Alacsony lehet
tünetmentes betegekben az alacsony coeruloplasmin szint miatt
vagy emelkedett aktív májbetegség esetén, mivel a szabad réz
szintje magas. Nem specifikus vizsgálat.
Szabad réz szint (az összréz 10%-a a plazmában) albuminhoz,
aminosavakhoz kötve kering. Wilson kórban emelkedett, 5-12
ug/dl, de cholestasisban is magasabb
Serum coeruloplasmin: < 20 mg/dl a betegek 95%-ában false
negatív: fertőzés, terhesség, ösztrogén szedés false pozitív:
heterozygota (20%), acoeruloplasminaemia, súlyos
májelégtelenség
A máj réztartalma ≥250 μg/g. (Sensitivitás: 82%, specificitás:
95%)- < 50 μg/g érték kezeletlen betegben legtöbbször kizárja a
Wilson-kór diagnózisát, a legjobb kémiai marker
Szemészeti vizsgálat-réslámpával Kayser-Fleischer gyűrű – a
betegek 44-62%-ában észlelték, főleg hepatológiai manifesztáció
esetén. False pozitív lehet chronicus cholestasis esetén.
Neurológiai manifesztáció esetén hiányozhat
Genetikai vizsgálat Kérdéses esetekben, család szűrésére
Koponya MR: A neurológiai manifesztáció diagnosztikájának
legfontosabb eszköze, bár nem minden betegnél mutatható ki
eltérés, és nem specifikusak a radiológiai jelek: diffúz atrophia,
focalis eltérések: T1-súlyozott hypointensitás és T2-súlyozott
hyperintensitás a putamenben (61%), globus pallidusban (59%),
az agytörzsben („face of the giant panda” jel) és cerebellumban
(34%), thalamusban, fehérállományban (3. ábra). MR
spectroscopia (MRS): felnőtt Wilson-kóros betegekben csökkent
a NAA/Cr és Cho/Cr hányados kétoldalon, a globus pallidusban.

3. ábra: diffúz atrophia, focalis eltérések: T1-súlyozott hypointensitás és T2-súlyozott
hyperintensitás a putamenben, globus pallidusban, az agytörzsben („face of the giant
panda” jel) és cerebellumban, thalamusban, fehérállományban.

III./3.3.1.4. Terápiás lehetőségek
A betegség kezelés nélkül halálos, a korán elkezdett kezeléssel a tünetek
többsége megszűntethető. A betegeknek rézben szegény diétát kell
tartaniuk, mely során a napi rézbevitel nem haladhatja meg a 1,5 mg-ot.
Tilos fogyasztani: csokoládét, aszalt gyümölcsöket, májat, borjúhúst,
sonkát, parajt, ananászt, gombát, diót. A lágyított vizek is sok rezet
tartalmaznak, ezért főzéshez desztillált víz használata javasolt.
A gyógyszeres kezelés fő komponensei a kelátképző vegyületek.
D-penicillamin
A penicillin anyagcsere terméke, penicillin allergiában nem adható.
Nem-toxikus réz-penicillamin komlexeket képez, és/vagy fokozza a
metallothionein szintézist, amelyek nem toxikus formában kötik a rezet,
ezáltal fokozódik a renalis rézürítés. Hatása lassan alakul ki, kezdetben a
neurológiai tünetek átmenetileg fokozódhatnak. Mellékhatások miatt a
betegek 30%-ánál le kell állítani. (Korai: láz, nyirokcsomó
megnagyobbodás, granulo- és thrombocytopenia. Késői: nephrotoxicitás,
immunológiai eltérések, mint SLE, pemphigus, myasthenia gravis,
polymyositis, piridoxin hiány, ízérzészavar, leuko-, és thrombocytopenia.)
A kezelés hatására a neurológiai, psychiatriai tünetek és haematológiai
tünetek javulnak, a májbetegség nem progrediál. A Kayser-Fleischer
gyűrű eltűnhet, a szérum szabadréz koncentrációja csökken, az MR
eltérések regrediálnak. Tünetmentes homozygota Wilson-kóros betegnél
is ajánlott a kezelés bevezetése.
Trientin
Penicillamin intolerancia esetén használt chelátképző vegyület. Fokozza a
rézürítést, növeli a serum szabad réz koncentrációt. Napi dózisa 750-2000
mg naponta 3 részletben, étkezés előtt fél órával. Kevesebb a
mellékhatása, a serum vaskoncentrációt csökkenti, ami microcytaer
anaemiat okozhat. Vassal együtt nem adható, a képződő chelát toxikus.
Cink
Gátolja a bélből a rézfelszívódást, fokozza a réz kiürülését a széklettel,
serkenti a metallothionein képződést a vörösvérsejtekben vagy /és a
májsejtekben. Napi 150 mg elemi cinket adnak szulfát vagy acetát
formájában 3 részletbe elosztva. Étkezés előtt fél órával vagy étkezés után
2 órával kell bevenni. Gyomorégést okozhat, mely a cinkacetat kezelésnél
ritkább. A cinkterápiában részesülő betegekben microcytaer anaemia

alakulhat ki.
E-vitamin
Antioxidánsként adható.
Tetrathiomolybdate: kísérleti fázisban lévő gyógyszer
Máj transzplantáció:
Súlyos hepatopathia esetén merül fel, mint akut májelégtelenség,
decompenzált májcirrhosis alvadási zavarral. A transzplantációig dialysis
is szükséges lehet.
Központi idegrendszeri manifesztáció nem indikálja a máj
transzplantációt, bár a neurológiai tünetek jelentős javulását észlelték a
beavatkozás után.
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