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:: Η νόσος Menkes 
 

Αριθμός Orphanet: ORPHA565 

 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η νόσος Menkes (MD) είναι μια ,συνήθως, σοβαρή, πολυσυστημική διαταραχή του 

μεταβολισμού του χαλκού, που χαρακτηρίζεται από προοδευτική νευροεκφύλιση και σημαντικές 

ανωμαλίες του συνδετικού ιστού καθώς και από χαρακτηριστικά, ανώμαλα, αραιά μαλλιά, με 

«ατσάλινο» χρώμα. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την επίπτωση της ασθένειας. Η 

ετήσια συχνότητα εμφάνισης είναι 1/300.000 στην Ευρώπη και 1/360.000 στην Ιαπωνία. Στην 

Αυστραλία, η ετήσια επίπτωση φέρεται να είναι πολύ υψηλότερη (1/50.000-100.000), και μπορεί 

να οφείλεται σε ιδρυτική επίδραση (founder effect). Η MD είναι μια φυλοσύνδετη ασθένεια που 

επηρεάζει κυρίως τους άνδρες, ενώ οι γυναίκες είναι συνήθως ασυμπτωματικοί φορείς. Τα 

συμπτώματα εμφανίζονται στη νεογνική περίοδο. Οι περισσότεροι ασθενείς γεννιούνται μετά 

από τελειόμηνη κύηση, με φυσιολογικά σωματομετρικά.  Κατά τη γέννηση, σπάνια, 

παρατηρούνται εγκεφαλικά αιματώματα και αυτόματα κατάγματα. Στήν πρώιμη  νεογνική 

περίοδο, οι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν παρατεταμένο ίκτερο, υποθερμία, υπογλυκαιμία και 

δυσκολίες στη σίτιση. Έχουν επίσης αναφερθεί τροπιδοειδής θώρακας (pectus excavatum) 

ομφαλικές  και βουβωνικές κήλες .Τα ασυνήθιστα αραιά και θαμπά μαλλιά του τριχωτού της 

κεφαλής, στην ηλικία των 1-2 μηνών μπορεί να είναι πρώτη ένδειξη της νόσου.Τα 

χαρακτηριστικά μαλλιά είναι υπο-ή αποχρωματισμένα και στην όραση και την αφή 

προσομοιάζουν με ατσάλι. Είναι θαμπά και εύθραυστα, ιδιαίτερα στις περιοχές του τριχωτού της 

κεφαλής που υπόκεινται σε τριβή. Πρόσθετα συμπτώματα είναι η καθυστέρηση της ανάπτυξης, 

οι δυσκολίες σίτισης, οι εμετοί και η διάρροια. Μπορούν επίσης να παρατηρηθούν χλωμό δέρμα, 

προεξέχων μέτωπο ή προεξέχουσα ινιακή περιοχή, μικρογναθία και «φουσκωτά» μάγουλα. Οι 

ασθενείς αναπτύσσουν προοδευτική κινητική δυσλειτουργία και επιληπτικές κρίσεις. Ο μυϊκός 

τόνος είναι συχνά μειωμένος στην πρώιμη  παιδική ηλικία, αλλά αργότερα αντικαθίσταται από 

σπαστικότητα και αδυναμία των άκρων. Η κλινική πορεία είναι συνήθως σοβαρή. Υπάρχουν 

διάφορες κλινικές μορφές και το σύνδρομο των ινιακών κεράτων (OHS) είναι η ηπιότερη 

αναγνωρισμένη μορφή (βλ. τον όρο αυτό). Η MD προκαλείται από μεταλλάξεις στο γονίδιο <i> 

ATP7A </ i> (Xq21.1) που κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη μεταφοράς του χαλκού, το πολυπεπτίδιο 

μεταφοράς Cu2 +- ΑΤΡ-άλφα. Μέχρι σήμερα, έχουν αναφερθεί περίπου 200 διαφορετικές 

μεταλλάξεις σε αυτό το γονίδιο. Δεν υπάρχει εμφανής συσχετισμός μεταξύ των μεταλλάξεων και 

της κλινικής πορείας. Η αρχική διάγνωση βασίζεται στα κλινικά χαρακτηριστικά (κυρίως τυπικές 

αλλαγές στα μαλλιά) και υποστηρίζεται από την εύρεση μειωμένων επιπέδων χαλκού και 

σερουλοπλασμίνης στο αίμα. Ωστόσο, στη νεογνική περίοδο οι δείκτες αυτοί θα πρέπει να 

ερμηνεύονται με προσοχή, καθώς τα επίπεδά τους είναι χαμηλά και σε υγιή νεογνά. Κατά την 

περίοδο αυτή, η ανάλυση των κατεχολαμινών πλάσματος (λόγος ντοπαμίνης (DOPA) προς 

διυδρόξυφαινυλγλυκόλη (dihydroxyphenylglycol),που είναι  ενδεικτική της ανεπάρκειας της β-

υδροξυλάσης της ντοπαμίνης, μπορεί να είναι η καλύτερη ταχεία διαγνωστική εξέταση. Οι 

ακτινογραφίες δείχνουν γενικευμένη οστεοπόρωση, διαπλάτυνση της μετάφυσης και προεξοχές 

στα μακρά οστά, περιοστική αντίδραση και πάχυνση της διάφυσης και Βορμιανά οστάρια 

(Wormian bones ) στις κρανιακές ραφές. Η οριστική διάγνωση βασίζεται στο μοριακό γενετικό 
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έλεγχο. Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει τα σύνδρομα Ehlers-Danlos, Marfan και cutis laxa, 

τις μιτοχονδριακές διαταραχές, την ατελή οστεογένεση (δείτε αυτούς τους όρους) και την παιδική 

κακοποίηση. Η μεταβίβαση είναι φυλοσύνδετη υπολειπόμενη. Λόγω του μεγάλου μεγέθους του 

γονιδίου και της ποικιλίας των μεταλλάξεων που παρατηρούνται σε διαφορετικές οικογένειες, η 

ανίχνευση της μετάλλαξης σε μια δεδομένη οικογένεια μπορεί να είναι χρονοβόρα. Επομένως, 

σε οικογένειες υψηλού κινδύνου είναι πολύ σημαντικό να προσδιοριστεί η μετάλλαξη <i> ATP7A 

</ i> έγκαιρα για τον εντοπισμό γυναικών ετεροζυγωτών πριν από μια ενδεχόμενη εγκυμοσύνη 

και προγεννητική διάγνωση. Η θεραπεία είναι κυρίως συμπτωματική. Η έγκαιρη παρεντερική 

χορήγηση συμπληρωμάτων χαλκού-ιστιδίνης μπορεί να τροποποιήσει την εξέλιξη της νόσου και 

κάποια συμπτώματα  παρέχοντας  επιπλέον χαλκό στους ιστούς και στα χαλκο-εξαρτώμενα 

ένζυμα. Η από του στόματος χορήγηση χαλκού είναι αναποτελεσματική, δεδομένου ότι αυτός 

παγιδεύεται στον εντερικό σωλήνα. Η πρόγνωση είναι κακή και οι ασθενείς συνήθως πεθαίνουν 

στην πρώιμη παιδική ηλικία. Ωστόσο, η προσεκτική ιατρική φροντίδα, και, ενδεχομένως, η 

χορήγηση του χαλκού, μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής. 
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Το έγγραφο αυτό αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών. Σε καμία περίπτωση δεν 

μπορεί να υποκαταστήσει την Ιατρική φροντίδα που παρέχεται από ειδικούς επιστήμονες 

και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαν βάση για τη διάγνωση ή θεραπεία. 


