Choroba Wilsona
Choroba Wilsona to zwyrodnienie wÄ…trobowo- soczewkowate, kt&oacute;re jest uwarunkowane genetycznie. Powoduje jÄ… mutacja genu,
kt&oacute;ry jest odpowiedzialny za biaÅ‚ko biorÄ…ce udziaÅ‚ w metabolizmie miedzi. PowstaÅ‚y defekt genu prowadzi do zaburzeÅ„ metabolizmu
miedzi. MiedÅº gromadzi siÄ™ od poczÄ…tku Å¼ycia chorego i magazynuje siÄ™ przede wszystkim w wÄ…trobie, a takÅ¼e w m&oacute;zgu,
rog&oacute;wkach oczu i nerkach. W rezultacie wszystkie te organy ulegajÄ… uszkodzeniu. Objawami tego zaburzenia sÄ…: niewydolnoÅ›Ä‡
wÄ…troby (wodobrzusze, Å¼&oacute;Å‚taczka), objawy neurologiczne i psychiczne (drÅ¼enie rÄ…k i ramion, zachwiania r&oacute;wnowagi,
zaburzenia mowy i poÅ‚ykania, Å›linienie, napady padaczkowe, ruchy mimowolne, wybi&oacute;rczy apetyt na potrawy, sztywnoÅ›Ä‡ i kurcze
miÄ™Å›ni). CzÄ™sto choroba Wilsona mylona jest ze schizofreniÄ…, gÅ‚&oacute;wnie ze wzglÄ™du na zwiÄ…zane z niÄ… zaburzenia
zachowania i osobowoÅ›ci pacjenta. Pierwsze objawy choroby Wilsona wystÄ™pujÄ… zwykle w wieku 5-40 lat. BezpoÅ›rednim i
charakterystycznym dla tego zaburzenia objawem jest pomaraÅ„czowo-brunatna obw&oacute;dka widoczna w rog&oacute;wce oka u pacjenta.
Obw&oacute;dka ta nazywana jest pierÅ›cieniem Kaysera-Fleischera. Diagnostyka choroby Wilsona opiera siÄ™ na badaniach laboratoryjnych
(obniÅ¼ony poziom miedzi oraz ceruloplazminy w surowicy krwi) i badaniu okulistycznym, podczas kt&oacute;rego stwierdza siÄ™ pierÅ›cieÅ„
Kaysera-Fleischera. MoÅ¼na takÅ¼e zastosowaÄ‡ badanie USG, kt&oacute;re ukazuje powiÄ™kszenie wÄ…troby lub Å›ledziony, a takÅ¼e
tomografiÄ™ komputerowÄ… i rezonans magnetyczny, obrazujÄ…ce zmiany w m&oacute;zgu chorego. ChorobÄ™ Wilsona leczy siÄ™
wyÅ‚Ä…cznie farmakologicznie. Choremu podaje siÄ™ leki obniÅ¼ajÄ…ce poziom miedzi w organizmie, zapobiegajÄ…ce ponownemu
nagromadzeniu siÄ™ miedzi, wspomagajÄ…ce jej wydalanie, a takÅ¼e zmniejszajÄ…ce wchÅ‚anianie jej w jelicie (penicylamina lub
trietylenotetramina). Dodatkowo zaleca siÄ™ r&oacute;wnieÅ¼ dietÄ™ ubogÄ… w miedÅº (eliminacja z diety ryb, podrob&oacute;w, czekolady,
orzech&oacute;w, grzyb&oacute;w). Pokarmy bogate w miedÅº pacjent moÅ¼e spoÅ¼ywaÄ‡ wyÅ‚Ä…cznie w poÅ‚Ä…czeniu z biaÅ‚kami mleka. W
przypadku zbyt p&oacute;Åºno postawionej diagnozy, a co za tym idzie - uszkodzenia wÄ…troby, konieczny jest przeszczep wÄ…troby. Leczenie
choroby Wilsona w wiÄ™kszoÅ›ci przypadk&oacute;w przebiega pomyÅ›lnie i wszelkie objawy tego zaburzenia ustÄ™pujÄ… po podaniu
lek&oacute;w. Osoba cierpiÄ…ca na tego rodzaju defekt gen&oacute;w musi pamiÄ™taÄ‡ o leczeniu podtrzymujÄ…cym, kt&oacute;re naleÅ¼y
prowadziÄ‡ do koÅ„ca Å¼ycia. Opiera siÄ™ ono w duÅ¼ej mierze na przyjmowani cynku, hamujÄ…cego wchÅ‚anianie miedzi w jelitach.
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