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Η νόσος Wilson είναι μια σπάνια κληρο-
νομική ασθένεια που αφορά διαταραχή 
του μεταβολισμού του χαλκού. Η γενετική 
αυτή ατέλεια προκαλεί την υπερβολική 
συσσώρευση χαλκού στο συκώτι, καθώς 
και σε άλλους ιστούς, όπως στον εγκέφαλο. 
Η συχνότητα της ασθένειας Wilson υπολο-
γίζεται περίπου σε έναν σε κάθε 30.000 
ανθρώπους παγκοσμίως. Στην Ελλάδα, η 
συχνότητα φορέων είναι 1,2% στον γενικό 
πληθυσμό. Υπολογίζεται ότι διαγιγνώσκο-
νται 1 έως 3 νέοι ασθενείς το χρόνο.

Το αρμόδιο γονίδιο βρίσκεται επί το γνω-
στό χρωμόσωμα 13. Το γονίδιο καλείται 
ATP7B. Οι μεταλλάξεις αφορούν το γονί-
διο που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη ATP7B. 
Αναφέρονται περισσότερες από 200 (300 
περίπου) γνωστές μεταλλάξεις στη βιβλι-
ογραφία. Η πιο συχνή είναι η H1069Q 
(αντικατάσταση μιας ιστιδίνης από γλουτα-
μίνη) που αφορά το 40% του συνόλου των 
μεταλλάξεων παγκοσμίως και το 65% των 
μεταλλάξεων στην κεντρική Ευρώπη.

H πρωτεΐνη ATP7B εκφράζεται στο ήπαρ, 
στο νεφρό και στον πλακούντα. Έχει δύο 
λειτουργίες ανάλογα με την εντόπισή της 
στο ηπατοκύτταρο. Πέριξ του πυρήνα του 
ηπατοκυττάρου: σύνδεση του χαλκού με 

τη σερουλοπλασμίνη. Στη μεμβράνη του 
ηπατοκυττάρου: έξοδος περίσσειας χαλκού 
από το ηπατοκύτταρο στη χολή. Τα άτομα 
με νόσο Wilson έχουν παθολογική ATP7B 
πρωτεΐνη και έτσι διαταράσσονται τόσο η 
σύνθεση της σερουλοπλασμίνης, όσο και 
η απέκκριση του χαλκού από το ήπαρ.

.Πού οφείλεται η νόσος Wilson;

Τα μικρά ποσά χαλκού είναι τόσο ου-
σιαστικά όσο οι βιταμίνες. Ο χαλκός υ-
πάρχει στα περισσότερα τρόφιμα, όπως 
οστρακόδερμα, σπλάχνα ζώων, ξηροί 
καρποί, κακάο, σοκολάτα, μανιτάρια και 
διάφορα αποξηραμένα φρούτα. Έτσι, οι 
περισσότεροι άνθρωποι έχουν περισσό-
τερο χαλκό απ’ όσο χρειάζονται. Οι υγιείς 
άνθρωποι αποβάλλουν το χαλκό που δεν 

χρειάζονται, αλλά αυτοί με νόσο Wilson 
δεν μπορούν.

Στα φυσιολογικά άτομα, ο χαλκός απορ-
ροφάται από το 12δάκτυλο κυρίως. Η ποσό-
τητα ποικίλλει ανάλογα με την προσλαμβα-
νόμενη ποσότητα (περίπου 60%). Μόλις το 
5-15% της ημερήσιας ποσότητας απεκκρί-
νεται στα ούρα. Το υπόλοιπο απεκκρίνεται 
στα κόπρανα μέσω των χοληφόρων. Στο 
ηπατοκύτταρο, ο χαλκός συνδέεται με την 
ATP7B πρωτεΐνη, η οποία ρυθμίζει και την 
περαιτέρω διακίνηση του χαλκού.

Στα άτομα με νόσο Wilson διαταράσ-
σεται η διακίνηση του χαλκού, δηλαδή 
η απέκκριση του χαλκού από τα ηπατικά 
κύτταρα στη χολή και μέσω αυτής δια των 
χολαγγείων στο έντερο. Ο χαλκός αρχίζει 
να συσσωρεύεται αμέσως μετά από τη γέν-
νηση. Ο υπερβολικός χαλκός εναποτίθεται 
στο συκώτι, όπως και σε άλλα  όργανα, με 
αποτέλεσμα την εμφάνιση συμπτωμάτων 
από το ήπαρ, την εμφάνιση ψυχιατρικών 
και νευρολογικών εκδηλώσεων από τον 
εγκέφαλο, αλλά και άλλων συμπτωμάτων 
αναλόγως το προσβληθέν όργανο.

Ποια συμπτώματα εμφανίζει ο 
ασθενής με νόσο Wilson;

Ο χαλκός αποτελεί ένα στοιχείο άκρως 
απαραίτητο για τον οργανισμό, ωστόσο, 
στους συγκεκριμένους ασθενείς, λόγω 
της δυσλειτουργίας ή της απουσίας του 
ενζύμου, παραμένει και συγκεντρώνεται σε 
μεγάλες ποσότητες στα ηπατικά κύτταρα, 
όπου και δρα τοξικά. Ένα μέρος του από 
τα ηπατικά κύτταρα μεταφέρεται μέσω του 
αίματος σε άλλα όργανα, ιδιαιτέρως στον 
εγκέφαλο, αλλά και στα μάτια και στους 
νεφρούς, με αποτέλεσμα τη συσσώρευσή 
του και τη δημιουργία βλάβης στα όργανα 
αυτά.

Το πρώτο μέρος του σώματος όπου ο 
χαλκός έχει επιπτώσεις είναι το συκώτι. 
Περίπου στους μισούς από τους ασθενείς 
με νόσο Wilson, το συκώτι είναι το μόνο 
επηρεασμένο όργανο. Οι αρχικές αλλα-
γές στο συκώτι είναι ορατές μόνο κάτω 
από το μικροσκόπιο. Όταν η ηπατίτιδα 
αναπτύσσεται, οι ασθενείς θεωρούνται 
συχνά πως έχουν τη μολυσματική ηπατί-
τιδα ή μολυσματική μονοπυρήνωση, ενώ 
έχουν ηπατίτιδα λόγω της νόσου Wilson. Σε 
προχωρημένο πλέον στάδιο, προκαλείται 
κίρρωση και ο ασθενής λόγω του τελικού 
σταδίου της νόσου έχει άμεση ανάγκη για 
μεταμόσχευση.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η εκδήλω-
ση των συμπτωμάτων γίνεται σε ηλικία 5-35 
ετών. Τα ηπατικά προβλήματα εμφανίζονται 
στην παιδική ηλικία, ενώ οι νευρολογικές 
και ψυχικές διαταραχές στην τρίτη δεκαετία 
της ζωής. Οι ηπατικές εκδηλώσεις, συνή-
θως, αποκαλύπτονται σε τυχαία εξέταση 
του παιδιού λόγω ήπιας ηπατομεγαλίας και 
σπληνομεγαλίας. Οι ασθενείς μπορούν να 
έχουν ίκτερο, κοιλιακή διόγκωση, εμέτους, 
και κοιλιακό πόνο.

Τα νευρολογικά συμπτώματα περιλαμ-
βάνουν αρχικώς διαταραχές της συμπε-
ριφοράς, ελάττωση της απόδοσης στο 
σχολείο ή στη δουλειά και δυσκολία στην 
εκτέλεση δραστηριοτήτων που απαιτούν 
συνεργασία ματιών και χεριών. Αργότερα, 
εμφανίζονται: τρόμος, δυσκολία στην ομι-
λία και σιελόρροια. Οι ψυχικές διαταραχές 
εμφανίζονται με κατάθλιψη, διαταραχή της 
προσωπικότητας και εκδηλώσεις ψύχωσης. 
Μπορεί να αναπτύξουν κάθε μορφή διανο-
ητικής ασθένειας, συμπεριλαμβανομένης 
της ανθρωποκτόνου ή αυτοκαταστροφικής 
συμπεριφοράς, της κατάθλιψης και της 
επιθετικότητας.

Εκτός όμως από αυτές τις κύριες εκδηλώ-
σεις, μπορεί να συνυπάρχουν και συμπτώ-
ματα που πηγάζουν από άλλα όργανα, 
όπως είναι η οξεία αιμολυτική νόσος (έντο-
νη ωχρότητα, ίκτερος και σκούρα κόκκινα 
ούρα), η μυοκαρδιοπάθεια, η παγκρεατίτιδα 
και η νεφρολιθίαση.

Οι γυναίκες μπορεί να έχουν και εμμη-
νορροϊκές παρατυπίες, απουσία περιόδου, 
στειρότητα, ή πολλαπλές αποβολές.

Πώς εντοπίζεται η ασθένεια 
Wilson;

Η διάγνωση της ασθένειας Wilson γίνεται 
από σχετικά απλούς ελέγχους. Οι έλεγχοι 
μπορεί να εντοπίσουν την ασθένεια και 
στους συμπτωματικούς ασθενείς και στους 
ανθρώπους που δεν παρουσιάζουν κανένα 
σημάδι της ασθένειας. 

Αυτές οι δοκιμασίες μπορούν να περι-
λάβουν: 
•  Οθαλμολογική εξέταση για δαχτυλίους 

Kayser-Fleischer.
• Έλεγχος ορού Ceruloplasmin.
•  Έλεγχος εικοσιτετραώρου χαλκού ού-

ρων.
•  Βιοψία ήπατος για την ιστολογία και ι-

στοχημεία του και να προσδιοριστεί η 
ποσότητα χαλκού.

•  Γενετικός έλεγχος, ανάλυση χρωμοσω-
μάτων στα αδέλφια και ανάλυση με-
ταλλαγής.
Στο 10% των ασθενών με τεκμηριωμένη 

νόσο Wilson δεν ανευρίσκεται γνωστή 
μετάλλαξη και ο γενετικός έλεγχος είναι 
αρνητικός. Οι περισσότεροι ασθενείς είναι 
ετεροζυγώτες, φέροντας διαφορετικές με-
ταλλάξεις σε κάθε χρωμόσωμα 13.

Θεραπεία

Η φαρμακευτική «φαρέτρα» περιέχει τρεις 
Σχήμα 1. Η ATP7B πρωτεΐνη αποτελείται από 1.466 αμινοξέα. Είναι μία ATPάση P-τύπου που 
συνδέει το χαλκό στο Ν-τελικό άκρο της.

Ο υπερβολικός χαλκός εναποτίθεται στο συκώτι, όπως και σε 

άλλα  όργανα, με αποτέλεσμα την εμφάνιση συμπτωμάτων από το 

ήπαρ, την εμφάνιση ψυχιατρικών και νευρολογικών εκδηλώσεων 

από τον εγκέφαλο, αλλά και άλλων συμπτωμάτων αναλόγως το 

προσβληθέν όργανο.
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βασικές ουσίες. Οι δύο πρώτες έχουν τον 
ίδιο μηχανισμό δράσης: πρόκειται για την 
D-πενικιλλαμίνη, η οποία εμφανίστηκε το 
1956 και έφερε επανάσταση στη θεραπεία 
της νόσου (συνδέεται βεβαίως, όπως όλα 
τα φάρμακα, με ανεπιθύμητες ενέργειες 
- με κύριες τον πυρετό, το εξάνθημα, την 
αναιμία, τη λευκοπενία και τη θρομβοπε-
νία) και για τη μεταγενέστερή της τριεντίνη 
(συνδέεται κυρίως με την παρενέργεια της 
πρόκλησης αναιμίας). 

Οι ουσίες αυτές συμβάλλουν στην α-
ποβολή της περίσσειας του χαλκού από 
τον οργανισμό με τα ούρα. Θεωρούνται 
χρήσιμες όταν ένα άτομο έχει εκδηλώσει 
τη νόσο. 

Στις περιπτώσεις της πολύ πρώιμης διά-
γνωσης, όταν ακόμη δεν έχει γίνει μεγάλη 
συσσώρευση χαλκού στα όργανα, χορηγεί-
ται ψευδάργυρος, ο οποίος εμποδίζει και την 
απορρόφησή του από τον οργανισμό.

Γενετική συμβουλευτική: 
Πώς η ασθένεια Wilson 
κληρονομείται;

Η νόσος Wilson μεταβιβάζεται με υπο-
λειπόμενο σωματικό χαρακτήρα. Αυτό 
σημαίνει ότι σε ζευγάρια όπου και οι δύο 
γονείς είναι φορείς, η πιθανότητα γέννη-
σης πάσχοντος παιδιού είναι της τάξεως 

του 25%. 
Όταν ένας από τους δύο γονείς νοσεί, 

τότε τα παιδιά που γεννιούνται είναι όλα 
φορείς, δηλαδή όλα τα παιδιά ασθενούς 
με νόσο Wilson κληρονομούν τουλάχι-
στον ένα γονίδιο με μεταλλαγή. Όμως, 
μόνο το 1:2 (50%) των παιδιών ενός φορέα 
κληρονομούν τουλάχιστον ένα γονίδιο με 
μεταλλαγή. 

Η πιθανότητα ενός ατόμου στο γενικό 
πληθυσμό να είναι φορέας, δηλαδή να 
φέρει γονίδιο με μεταλλαγή είναι 1:100.

Πιθανότητες εκδήλωσης 
της νόσου ή φορείας του 
μεταλλαγμένου γονιδίου

Παιδιά ασθενών με νόσο Wilson
Πιθανότητα: 1:200 να νοσήσουν και 1:1 

(100%) να είναι φορείς.
Πιθανότητα: 1:100 ο ή η σύζυγος του 

ασθενούς να είναι φορέας και 1:2 (50%) να 
το μεταβιβάσει στην επόμενη γενεά.

Αδέλφια ασθενούς με νόσο Wilson
Πιθανότητα: 1:4 (25%) να νοσήσουν

Παιδιά αδελφών ασθενούς με νόσο 
Wilson με δεδομένο ότι και οι δύο 
από τους γονείς είναι φορείς

Πιθανότητα: 1:4 (0,25) να νοσήσουν ή να 

είναι υγιείς (δεν φέρουν γονίδιο με μεταλ-
λαγή), 1:2 (0,50) να είναι φορείς.

Εγγόνια ασθενούς με νόσο Wilson
Πιθανότητα: 1:400 να νοσήσουν, δηλαδή 

πιθανότητα 1:2 (50%) να είναι φορείς με 
δεδομένο ότι το παιδί του ασθενούς είναι 
φορέας και πιθανότητα 1:200 το εγγόνι 
να κληρονομήσει το γονίδιο με κάποια 
μεταλλαγή από τον άλλο γονέα (πιθανότητα 
1:100 ο ή η σύζυγος του ασθενούς να είναι 
φορέας και 1:2 (50%) να το μεταβιβάσει 
στην επόμενη γενεά). 

Συνολικά 1/2Χ1/100Χ1/2=1/400 πιθανό-
τητα να νοσήσει το εγγόνι του ασθενούς 
με νόσο Wilson.

Ανήψια ασθενούς με νόσο Wilson
Πιθανότητα: 1: 600 να νοσήσουν με δεδο-

μένο ότι τα αδέλφια του ασθενούς με νόσο 
Wilson είναι φορείς δηλαδή δεν νοσούν. Τα 
2/3 των αδελφών του ασθενούς με νόσο 
Wilson είναι φορείς.

Ο κίνδυνος και οι δύο γονείς να είναι 
φορείς είναι 2/3Χ1/100=1/150. Η πιθανό-
τητα τα παιδιά τους να έχουν τη νόσο είναι 
1/150Χ1/4=1/600.
Ξαδέλφια ασθενούς με νόσο Wilson

Πιθανότητα: 1: 800 να νοσήσουν. Η πι-
θανότητα είναι 1:2 (50%) των θείων να 
είναι φορείς. Έτσι ο κίνδυνος και οι δύο 

γονείς ενός ξαδέλφου να είναι φορείς εί-
ναι 1/100Χ1/2=1/200. Με δεδομένο ότι 
1 στα 4 παιδιά γονέων που είναι φορείς 
νοσεί, ο γενικός κίνδυνος ξαδέλφου του 
ασθενούς με νόσο Wilson να νοσήσει είναι 
1/4Χ1/200+1/800. 

Ποιος να ελεγχθεί;
Όλα τα αδέλφια και τα παιδιά ασθενών 

με νόσο Wilson πρέπει να υποβληθούν 
σε γενετικό έλεγχο. Επίσης, συγγενείς με 
κλινικά ή εργαστηριακά ευρήματα που 
θέτουν την υποψία για νόσο Wilson πρέπει 
να ελεγχθούν. Δυστυχώς, προγεννητικός 
έλεγχος δεν είναι διαθέσιμος αυτή τη στιγμή 
σε εγκύους.

Γενετικός έλεγχος πρέπει να γίνει σε ειδικές 
πληθυσμιακές ομάδες, όπως σε άτομα 
με εμφάνιση αυτοάνοσης ηπατίτιδας σε 
παιδική ηλικία, σε ενήλικες με άτυπη αυ-
τοάνοση ηπατίτιδα ή αυτοάνοση ηπατίτιδα 
που δεν έχει καλή ανταπόκριση στην κορ-
τιζόνη, σε άτομα με εμφάνιση οξείας ηπα-
τικής ανεπάρκειας με αιμολυτική αναιμία 
με Coombs (αρνητική), τρανσαμινασαιμία 
και ALP/TBIL<2 και σε γυναίκες αναπαρα-
γωγικής ηλικίας με ιστορικό ανεξήγητων 
επαναλαμβανόμενων αποβολών. IG


