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::  Choroba Menkesa 

 
Orpha number: ORPHA565 

 
Synonimy: MK, MNK, MD, zespół Menkesa, choroba kręconych włosów, zespół  

kręconych włosów 

 
 
STRESZCZENIE 
 

Choroba Menkesa (MD) to z reguły ciężkie, wieloukładowe schorzenie, wynikające z 

nieprawidłowego metabolizmu miedzi. Charakteryzuje się postępującą neurodegeneracją 

i wyraźnymi zmianami tkanki łącznej, a także występowaniem typowych rzadkich, 

kręconych włosów. Dane dotyczące częstości MD nie są dostępne. Rocznie w Europie 

występuje 1/300 000 urodzeń, a w Japonii 1/360 000 urodzeń. W Australii częstość 

występowania jest wyższa (1/50 000-100 000), co może być spowodowane tzw. efektem 

założyciela. MD jest chorobą sprzężoną  z chromosomem X, zasadniczo dotyka osoby 

płci męskiej, a kobiety z reguły są bezobjawowymi nosicielkami. Choroba rozpoczyna się 

w okresie noworodkowym. Większość pacjentów rodzi się o czasie, z prawidłowymi 

parametrami urodzeniowymi. U noworodków sporadycznie obserwuje się krwiaki 

podokostnowe i spontaniczne złamania. Jeszcze w okresie noworodkowym mogą 

występować objawy takie jak: przedłużająca się żółtaczka, hipotermia, hipoglikemia oraz 

trudności w karmieniu. Odnotowano także występowanie: lejkowatej klatki piersiowej, 

przepukliny pępkowej i pachwinowej. Pierwszym objawem, w wieku 1-2 miesięcy, mogą 

być rzadkie, matowe włosy na głowie. Charakterystyczne, nieprawidłowe włosy zawierają 

mało pigmentu lub są odbarwione, w związku z czym są stalowo-wełniste. Włosy takie są 

matowe i łamliwe, zwłaszcza w miejscach podatnych na wycieranie. Dodatkowe objawy to 

nieprawidłowy rozwój, słaby apetyt, wymioty i biegunka. Może występować 

charakterystyczny wygląd twarzoczaszki: jasna skóra, wypukłe kości czołowe i 

potyliczne, mała żuchwa oraz wydatne policzki. U pacjentów stopniowo rozwijają się 

zaburzenia ruchu i napady padaczkowe. We wczesnym okresie życia napięcie mięśniowe 

jest zmniejszone,  ale później zastępuje je spastyczność. Przebieg kliniczny jest 

najczęściej ciężki. Choroba przybiera różne formy,  najłagodniejszą  jest zespół rogu 
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potylicznego (occipital horn syndrome, OHS  (sprawdź ten termin). MD jest spowodowany 

mutacjami w genie <ATP7A> (Xq21.1) kodującym białko transportujące  miedź (ang. 

Cu2+-transporting ATPase-alpha polypeptide). Do dnia dzisiejszego odnotowano około 

200 różnych mutacji tego genu. Nie ma jednoznacznych korelacji pomiędzy mutacjami a 

przebiegiem choroby. Wstępną diagnozę stawia się na podstawie objawów klinicznych 

(zwłaszcza typowych zmianach włosów) i weryfikuje w badaniach laboratoryjnych: 

obniżony poziom miedzi  i ceruloplazminy w osoczu. Jednakże, w okresie 

noworodkowym, parametry te mogą nie decydować o rozpoznaniu, ponieważ w tym 

wieku są one niskie także u zdrowych noworodków. Szybkim testem diagnostycznym  

może być w tym okresie badanie poziomu katecholamin w osoczu (poziom DOPA do 

dihydroksyfenyloglikolu), wskazujące na niedobór beta-hydroksylazy dopaminy. Zdjęcia 

rentgenowskie uwidaczniają uogólnioną osteoporozę, „płomienie” i ostrogi w 

przynasadowych częściach kości długich, odczyny okostnowe i ścieńczenie trzonu kości, 

kostki Worma w szwach czaszkowych. Ostateczna diagnoza stawiana jest na podstawie 

badania genetycznego. Diagnostyka różnicowa obejmuje zespół Ehlersa i Danlosa, zespół 

Marfana, skórę wiotką (cutis laxa), zaburzenia mitochondrialne, wrodzoną łamliwość 

kości (sprawdź te terminy), jak też zespół dziecka maltretowanego. Dziedziczenie jest 

recesywne sprzężone z chromosomem X. Jednak, ze względu na dużą wielkość genu i 

różnorodności aberracji zaobserwowanych w poszczególnych rodzinach, identyfikacja 

podłoża molekularnego choroby w danej rodzinie może być czasochłonna. Mimo 

wszystko u rodzin obarczonych ryzykiem bardzo ważna jest próba znalezienia mutacji w 

genie <ATP7A> i zidentyfikowanie heterozygotycznych kobiet (nosicielek) przed  zajściem 

w ciążę oraz możliwość diagnostyki prenatalnej. Leczenie jest głównie objawowe. 

Wczesne parenteralne  podawanie preparatów miedzi może zmienić postęp choroby i 

niektóre objawy poprzez dostarczenie dodatkowej porcji miedzi do tkanek i zależnych od 

miedzi enzymów. Doustne podawanie miedzi jest nieefektywne, ponieważ zostaje ona 

uwięziona w jelitach. Rokowanie jest złe, a pacjenci z reguły umierają we wczesnym 

dzieciństwie. Jednakże, troskliwa opieka medyczna i możliwość podawania miedzi może 

wydłużyć życie.  
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Streszczenie To Zostało Przetłumaczone Dzięki Wsparciu Finansowemu Xxx [W Razie 
Potrzeby] 
 

Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim 
informacje w żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej 
wykwalifikowanych specjalistów i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do 
diagnozowania lub leczenia. 

 
 
 


