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CHOROBA WILSONA 

Rzadka, ale podlegająca leczeniu 

choroba 
 

Różnorodność objawów klinicznych- 
czasami tylko: 

  - ruchowe 

  - wątrobowe  

  - psychiczne  
 

Wczesna diagnoza często trudna.  

 



Choroba Wilsona 

   1912 rok Samuel 
Aleksander Kinnier 
Wilson 



Choroba Wilsona-rys historyczny 

1912 rok 
 S. A. Kinnier Wilson 
• Klasyczna monografia opisująca 12 

przypadków występującej rodzinnie 
choroby „ postępującego 
zwyrodnienia wątrobowo-
soczewkowatego” 

• Objawy: ruchy mimowolne, 
sztywność, zaburzenia mowy, 
psychiczne, w przeciągu kliku lat 
śmierć 

• Badanie patologiczne: uszkodzenie 
jąder podstawy i marskość wątroby 
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  Postępujące zwyrodnienie 

  wątrobowo – soczewkowe  

 



Choroba Wilsona 

• 1 przypadek na 40 000 zdrowo  urodzonych 

 

• Mniej niż połowa rozpoznana za życia 

 

• Dziedziczona autosomalnie recesywnie 

 

• Defekt genetyczny prowadzi do odkładania się 
miedzi początkowo wątrobie, potem głównie w 
mózgu, ale i w innych narządach 



Choroba Wilsona - klinika 

Początek między 5 a 50 rokiem 
życia 

 

Jako pierwsze zaburzenia: 
 

 

  wątrobowe - 40% 
 

   neurologiczne - 40% 
 

    psychiatryczne - 15% 
 

     inne - 5% 

 



 



CHOROBA WILSONA 



CHOROBA WILSONA 



 
 

RROZPOZNANIE 
 

Pierścień Kayser-Fleischera 
Stężenie ceruloplazminy w surowicy 
Dobowe wydalanie miedzi z moczem 

Stężenie miedzi w surowicy 
Stężenie miedzi w wątrobie 

Brak wbudowywania się radioaktywnej miedzi do 
ceruloplazminy 

Analiza DNA 

Neuroobrazowanie      



Choroba Wilsona-leczenie 

 

 1951-wprowadzono chelatujący związek  

 chemiczny dimerkaprol (BAL) stosowany  

 w iniekcjach domięśniowych 

 

 

 

 

 Denny-Brown D, Porter H. The effect of BAL (2,3-dimercaptopropanol) on hepatolenticular  

 degeneration (Wilson's disease). N Engl J Med. 1951 Dec 13;245(24):917–925.  
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Choroba Wilsona - leczenie 
 

1956 D-penicylamina, lek chelatujący  

miedź,  stosowany doustnie 

Złoty standard leczenia, sprowadzany od lat 60. do 
połowy 70. na import docelowy z Anglii, potem 
produkowany prze Polfa-Kutno refundowany do 
31.12.2011 
1960 sole cynku ( np. siarczan), zmniejszające wchłanianie miedzi 
z przewodu pokarmowego – lek drugiego rzutu 

1969 trientina,  lek chelatujący  miedź  

1984 tetratiomolibden 

1982 przeszczep wątroby 
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Leczenie farmakologiczne skuteczne pod 
warunkiem stałego, nieprzerywanego 

leczenia 
 

Przerwa w leczeniu nawet  
kilkutygodniowa może doprowadzić do  

zgonu lub znacznego pogorszenia 



Efekt leczenia obserwowany u 288 pacjentów ze zdiagnozowaną 

chorobą Wilsona  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

p. asymtomatyczna 

polepszenie 

bez zmian 

pogorszenie 

zgon 

stan nieznany 

Leczeni regularnie n=126 

Leczeni nieregularnie n=83 

Nie leczenie n=19 

CHOROBA WILSONA 



Przeżywalność pacjentów leczonych regularnie jest większa 
(p<0,0001) w porównaniu z grupą pacjentów nieregularnie 
leczonych 
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 leczeni regularnie n=126 

 leczeni nieregularnie n=102 

P< 0,0001 

CHOROBA WILSONA 



Przeżycie chorych bezobjawowych 

• 87 bezobjawowych na 
podstawie badania rodzin 

• średni okres obserwacji 
15 lat sd.12 

 

• 55 pozostało bez 
objawów 

 

• 13 objawy neurologiczne 
lub psychiatryczne 10 
wątrobowe, 9 zmarło 





Pacjent leczony D – penicylaminą od roku 1962 





 



Stowarzyszenie osób z Choroba 
Wilsona – 2006 r 



Ośrodki zajmujące się chorobą Wilsona 

• Instytut  Psychiatrii i Neurologii – Warszawa 

    701 chorych w rejestrze od lat 60. 

 

• Centrum Zdrowia Dziecka –  

    Warszawa 

     90 chorych od lat 90. Prof.                 
Ignacy Wald           
   1923 - 1991 



Penicylamina – refundacja – korespondencja oficjalna 

Polskiego Stowarzyszenia Pacjentów z Chorobą Wilsona. 

• 30/12/2011 – pismo do: 

 Podsekretarza Stanu Dr.A.Włodarczyka;  

(do wiadomości Dyrektor Teva Pharmaceutical, 

 Przewodniczący Zespołu Chorób Rzadkich przy Ministrze Zdrowia; 

Prezes Krajowego Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich) 

 

 – przedstawiono w nim chorobę Wilsona i problem pacjentów z 
brakiem refundacji penicylaminy (wzrost ceny z ryczałtu 3,20zł do 
100-168zł na miesiąc kuracji, a 24-28 zł za opakowanie)  

 

• 12/01/2012 – odpowiedź Teva Pharmaceuticals do MZ; 

 

- w związku z apelem Stowarzyszenia Teva pragnie wystąpić z 
wnioskiem o refundację natomiast prosi o odstąpienie od  
składania pełnego raportu HTA i analizy racjonalizacyjnej (czas 
przygotowania tego byłby 2-3 miesiące i bardzo kosztowny) a 
penicylamina ma rejestrację w Polsce od 4.03.1977r (35 lat); 



Penicylamina– refundacja – korespondencja oficjalna 

Polskiego Stowarzyszenia Pacjentów z Chorobą Wilsona. 

• 20/01/2012 – odpowiedź MZ (Dyrektor Departamentu Polityki 

Lekowej i Farmacji A. Fałek) do Stowarzyszenia: 

 

-przyczyną braku refundacji penicylaminy – brak złożenia wniosku 

przez producenta, w przypadku złożenia wniosku i spełnieniu 

innych warunków ustawowych możliwa będzie refundacja leku;  

 



Penicylamina – refundacja – korespondencja oficjalna 

Polskiego Stowarzyszenia Pacjentów z Chorobą Wilsona. 

• 31/01/2012 – pismo do: 
 Podsekretarza Stanu Dr.A.Włodarczyka;  
(do wiadomości Dyrektor Teva Pharmaceutical, 
 Przewodniczący Zespołu Chorób Rzadkich przy Ministrze Zdrowia; 
Prezes Krajowego Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich 
Krajowy Konsultant ds.Neurologii) 
 
- kolejna prośba do Ministerstwa Zdrowia o podjęcie działań w celu 

refundacji penicylaminy – z korespondencji dotychczasowej nie 
wynika, że problem zostanie rozwiązany, a realnie pozostał on 
między MZ a Teva Pharmaceutical; 

-  refundacji aktualnie lek ciągle nie ma; 
 
Brak odpowiedzi na pismo  
 
Do chwili obecnej (15/06/2012) Stowarzyszenie oficjalnie nie zostało 

poinformowane czy wniosek został złożony czy można oczekiwać 
refundacji?..... 
 



Penicylamina – refundacja – działalność oficjalna 

Polskiego Stowarzyszenia Pacjentów z Chorobą Wilsona. 

• od stycznia do maja 2012 wielokrotne zgłaszanie problemu na 

spotkaniach i konferencjach Zespołu Chorób Rzadkich (działa przy 

Ministrze Zdrowia) i Forum Chorób Rzadkich, a także wielokrotne 

listy samych pacjentów do MZ; 

• omówienie problemu w prasie – Gazeta Wyborcza 10/03/2012 

„Choroba Wilsona się nie opłaca” 

 

 

Kwiecień 2012 II Klinika Neurologii, IPiN otrzymuje darowiznę 1000 

opakowań penicylaminy od Teva Pharmaceuticals dla pacjentów z 

chorobą Wilsona – aby zabezpieczyć pacjentów nie mogących kupić 

leku; 

 



Penicylamina refundacja – działalność indywidualna pacjentów: 

• Interpelacje poselskie w sprawie penicylaminy: 

- P. Poseł Andrzej Buła 13/02/2012; 

- P. Poseł Stanisław Jańczyk 23/01/2012 

 

- Odpowiedź MZ 13/03/2012 – „lek nie został umieszczony w pierwszym 
wykazie refundacyjnym z przyczyn niezależnych od Ministerstwa Zdrowia 
- w efekcie zaniechania przez podmiot odpowiedzialny procedowania w 
procedurze określonej w art. 67 ustawy o refundacji poprzez nieudzielnie 
odpowiedzi na wezwanie Ministra Zdrowia”….” Teva Pharmaceuticals 
Polska sp. z o.o. w lutym 2012 r. złożył wniosek o objęcie refundacją leku 
penicylamina”  

 

Skarga do Rzecznika Praw Pacjenta 

 – Zespół Interwencyjno Poradniczy – odpowiedź na pismo pacjenta  

2/04/2012: 

…”opierając się na zgłoszeniach pacjentów Rzecznik przygotowuje i 
przekazuje MZ zestawienie leków nierefundowanych…, Decyzję o 
umieszczeniu leku na liście leków refundowanych podejmuje MZ. 

 W celu uzyskania informacji o zmianach na liście leków 
refundowanych, uprzejmie proszę śledzić stronę internetową 
MZ”…  

 

 
 



 Penicylamina refundacja – interwencje i zapytania 

pisemne eskpertów w dziedzinie neurologii i 

farmakologii klinicznej do MZ : 

• List Kierownika II Kliniki Neurologii IPiN Prof.dr.hab A.Członkowskiej 
do MZ z 23/04/2012 – prośba o interwencje MZ oraz podjęcie 
działań w celu refundacji penicylaminy dla pacjentów z chorobą 
Wilsona– bez odpowiedzi; 

 

• List Krajowego Konsultanta w dziedzinie Farmakologii Klinicznej 
23/04/2012 Prof.dr.hab A.Członkowskiego - prośba o przywrócenie 
refundacji penicylaminy dla pacjentów z chorobą Wilsona – bez 
odpowiedzi;   



Penicylamina – refundacja? 

• Aktualnie dzięki interpelacjom poselskim wiemy oficjalnie 

tylko, że wniosek o refundację penicylaminy został złożony w 

lutym 2012; 

 

• Wg. informacji z AOTM wniosek oddalony, gdyż nie pełny 

 

• Nadal na nie wiadomo czy lek wejdzie na listę refundacyjną; 

Odpowiedz telefoniczna dr Bartolika  w maju – sprawę 

skierowano do AOTM 

 

• Na listy w sprawie do MZ poza odpowiedzią z 20/01/2012 nie 

uzyskano nowych odpowiedzi; 





Podsumowanie 

• Brak rozwiązania problemu wynika z braku  

 procedury postepowania w rzadkich  chorobach 

 jeżeli producent leku nie jest zainteresowany.  

 

Spodziewane efekty: zgony, przeszczepy 
wątroby,  niesprawność 



Choroby rzadkie neurologiczne - inne 

• Ch. Huntingtona – ok.3000 chorych 

• Ch. Pompego (spicrzanie glikogenu) – 28 
chorych, terapia enzymatyczna Myozyn 

• Ch. Gauschera – ( spichrzanie sfingolipidów) 

     70 chorych  terapia Cerezym 

 

• Konieczność powstania ośrodków 
referencyjnych  diagnostyki i leczenia 


