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ABSTRAK
Pendahuluan: Wilson’s disease (WD) adalah kelainan metabolisme tembaga yang diturunkan secara autosomal resesif. 

Prevalensinya 1 per 30.000 kelahiran. Pada kelainan ini terjadi mutasi gen ATP7B. Gambaran kunci WD adalah gangguan hepar 
dan neuropsikiatri. Diagnosis ditegakkan berdasarkan skor ferenci dengan nilai ≥ 4 (meliputi Kayser-Fleischer (KF) rings, gejala 
neuropsikiatri atau gambaran MRI kepala yang khas, anemia hemolitik, serum ceruloplasmin, tembaga urine basal, tembaga liver dan 
analisis mutasi gen). Terapi WD adalah agen pengikat tembaga dan zinc. Kasus dan Pembahasan: Anak laki-laki, 13 tahun dengan 
gejala klinislengan kiri kaku sejak 6 bulan yang lalu diikuti kaku pada seluruh anggota gerak dan rahang serta kejang status fokal 
secondary generalized. Pada pemeriksaan neurologis didapatkan spastik, hipomimik, drooling, dantrismus. Pada kornea didapatkan 
KF rings. Didapatkan juga peningkatan serum aminotransferase. Pada USG abdomen didapatkan parenchymal liver disease dan asites 
minimal. MRI kepala ditemukan gambaran lesi di nukleus caudatus dan nukleus lentiformis kanan dan kiri yang tampak hipointens di 
T1W1, hiperintens di T2W1 dan T2 FLAIR disertai atrofi  otak. Skor ferenci bernilai 4 menunjang suatu diagnosis WD. Setelah penderita 
mendapat terapi zinc 3x50mg (obat agen pengikat tembaga seperti penicillamin maupun trientin tidak tersedia), terjadi perbaikan 
motorik dan spastisitas, serta makan minum tanpa sonde. Kesimpulan: Walaupun diagnosisnya mudah ditegakkan, tetapi WD sering 
terlewatkan karena merupakan penyakit yang jarang ditemui. Terjadi perbaikan klinis pada pasien ini dengan pemberian zinc setelah 
ditegakkan diagnosis melalui gejala neurologis, KF rings serta gambaran MRI yang khas. 

Kata Kunci: gambaran klinis, skor ferenci, Wilson’s Disease

PENDAHULUAN

Wilson’s Disease (WD), suatu degenerasi hepatolentikular, 
diturunkan secara autosomal resesif yang menyebabkan 
kelainan metabolisme tembaga. Hal ini memicu terjadinya 
akumulasi endapan tembaga dan terganggunya fungsi 
organ-organ target.1Wilson’s Disease diperkenalkan oleh 
Kinnier Wilson tahun 1912. Hepar adalah organ utama 
terjadinya endapan tembaga pada WD. Endapan tembaga 
yang berlebihan ini menyebabkan disfungsi hepar dari 
kelainan yang ringan pada tes fungsi hepar, sampai hepatitis 
akut atau kronis, sirosis atau hepatitis fulminan. Endapan 
yang berlebihan pada otak menyebabkan gangguan seperti 
gejala Parkinson termasuk bradikinesia, temor, dan distonia, 
atau gejala neuropsikiatri seperti hipomnesia dan gangguan 
kepribadian. Kayser-Fleischer (KF) ring, suatu cincin 
berwarna coklat disekitar kornea disebabkan oleh endapan 
tembaga di kornea2. 

KASUS

Anak laki-laki usia 13 tahun dibawa ibunya ke IRD 
RSUD Dr. Soetomo karena kejang 4 kali sejak malam hari 
sebelum dibawa ke rumah sakit, diantara kejang tidak sadar, 
durasi kejang ± 30 menit, bentuk kejang mata melirik ke 
atas, diawali lengan dan tungkai kiri kaku dan menghentak 
kemudian diikuti seluruh anggota gerak. Setelah kejang 
seluruh ekstremitas kaku, rahang kaku sehingga tidak bisa 
membuka mulut secara maksimal dan tidak bisa berjalan. 
Pasien mulai mengeluh lengan kiri kaku sejak bulan juli 
2015.Ekspresi mimik wajah seperti datar dengan lekuk pipi 
yang dalam (hipomomia) dan drooling. Riwayat penyakit 
sebelumnya tidak didapatkan sakit hepar (liver), hipertensi, 
atau penyakit metabolik lainnya. Riwayat keluarga tidak ada 
yang sakit seperti ini. Ekspresi mimik wajah datar, drooling, 
trismus yang mengesankan gejala parkinsonian tampak pada 
gambar 1.
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Pemeriksaan fisik didapatkan keadaan umum tampak 
lemah, dengan tanda-tanda vital dalam batas normal. 
Pada pemeriksaan mata didapatkan Kayser-Fleischer ring 
pada mata kanan dan kiri (tampak pada gambar 2).Status 
neurologis, GCS 435, Pupil isokor diameter 3mm/3mm 
dengan reflek cahaya +/+, dan adanya slight fasial palsy 
kanan, terdapat spastisitas pada otot masseter dan kedua 
lengan dan tungkai. Tidak didapatkan peningkatan 
reflek fisiologis tetapi didapatkan tanda babinski di 
kanan. Pemeriksaan laboratorium didapatkan anemia, 
trombositopenia dan peningkatan SGOT dan SGPT, serta 
penurunan hasil serum Cu.

Pada pemeriksaan EEG didapatkan CSA (continous slow 
activity) general yang mengindikasikan adanya disfungsi otak 
difus derajat ringan yang bisa berpotensi epileptogenik.

Hasil MRI kepala dengan kontras pada gambar 
4, menunjukkan lesi di nukleus caudatus dan nukleus 
lentiformis kanan kiri yang tampak hipointense di T1W1, 
hiperintense di T2W1 dan T2 flair disertai brain atrophy. 
Pada USG abdomen didapatkan parenchymal liver disease 
dan asites Minimal.

Diskusi Kasus
Prevalensi WD di seluruh dunia diperkirakan antara 

1/30.000 sampai 1/100.000 orang, dan tingkat karier sekitar 
1 sampai 90 dari populasi3. Pada studi kecil di Eropa dan 
Amerika tahun 1980, insiden WD diperkirakan 1:30.000. 
Frekuensi WD yang lebih tinggi, kemungkinan disebabkan 
laju migrasi penduduk yang rendah dan kekerabatan yang 
dekat seperti insiden di Canary Islands 1:2600, Sardinia 
1:7000 dan 1:10.000 di China dan Jepang4.

Kejadian WD dikaitkan dengan adanya mutasi gen 
ATP7B (kromosom 13). Gen ini paling banyak diekspresikan 
di hepar, ginjal dan plasenta. Lebih dari 300 mutasi yang 
berbeda telah dijelaskan. Beberapa mutasi tergantung pada 
kelompok etnis.7 Meskipun ilmu biomolekular mengalami 
kemajuan yang pesat, penegakan WD sulit jika hanya 
mengandalkan diagnosis tes genetik saja karena adanya 
genetik WD yang heterogen. Data klinis, neuroradiologi, 
pemeriksaan biokimia dan biopsi hepar sangat berguna dalam 
praktek sehari-hari untuk menegakkan diagnosis WD7.

Gejala klinis WD dapat dimulai pada berbagai usia. Pada 
sebagian besar pasien, usia onset adalah antara 5 sampai 
35 tahun. Pada 3% kasus, gejala terjadi pada usia dewasa 
(bahkan hingga dekade kedelapan)4. Meskipun manifestasi 
WD berspektrum luas, namun gejala penting dan mendasar 
dari penyakit ini adalah manifestasi pada hepar, neurologik, 
dan psikiatrik. Penyakit ini paling sering berawal dari gejala 
pada hepar (40% -60%), diikuti neurologik (40% -50%) dan 
psikiatrik (10% -25%)4.

Manifestasi neurologis terjadi pada hampir 40% sampai 
50% pasien dengan rata-rata usia onset 19 tahun.Gejala 
awal timbul pada usia 6 tahun dan paling lambat usia 72 
tahun. Manifestasi neurologis umumnya berupa rigiditas-
akinesia (parkinsonianlike), tremor, ataksia, dan dystonia. 
Pada banyak kasus, sulit untuk mengklasifikasikan gejala 
neurologis pasien karena presentasinya bercampur4. Kejang 

jarang terjadi pada WD, tetapi hal ini dialami oleh 6%pasien.
Kejang fokal paling sering terjadi. Pada EEG umumnya 
didapatkan epilepsi benign dengan spikesentrotemporal. 
Status epileptikus meskipun jarang, namun dapat terjadi3.

Pada kasus ini, anak laki-laki usia 13 tahun mengalami 
kejang pertama kali dengan durasi kejang selama 30 menit, 
kejang didahului lengan dan tungkai kiri kaku dan menghentak 
kemudian diikuti seluruh anggota gerak, kejang sebanyak 4 
kali dan diantara kejang pasien tidak sadar. Didapatkan 
kekakuan pada rahang dan keempat ekstremitas, raut wajah 
tampak datar. Sebelum muncul gejala-gejala tersebut pasien 
diketahui tidak mau melanjutkan sekolah namun sayangnya 
pasien tidak mau memberitahukan alasannya kepada orang 
tuanya. Secara klinis didapatkan gejala spastisitas, riwayat 
status epileptikus, hipomimia dan mungkin gejala psikiatri 
berupa depresi, cemas atau antisosial yang membuat pasien 
tidak mau melanjutkan sekolah. 

Pada pemeriksaan oftalmologi di kasus ini ditemukan 
bentukan Kayser-Fleischer ring pada kedua mata yang 
telah dikonfirmasi oleh bagian oftalmologi, Hal ini sesuai 
dengan kepustakaan bahwa pada WD umunya ditemukan 
Kayser-Fleischer (KF) rings dan katarak sunflower. 
Kebutaan malam, strabismus exotropic dan neuritis optik 
jarang terjadi7. Kayser-Fleischer (KF) rings disebabkan 
adanya deposit granular tembaga dipermukaan bagian 
dalam kornea di membran descemet. Pada pemeriksaan 
menggunakan penlight terlihat gambaran cincin emas 
kecoklatan di tepi kornea. Pemeriksaan slit lamp diperlukan 
untuk mengkonfirmasi dan menegaskan ada tidaknya KF 
rings. Katarak sunflower tidak mengganggu penglihatan 
dan hanya terlihat dengan pemeriksaan slit-lamp. Baik KF 
rings maupun katarak sunflower dapat reversibel dengan 
terapi medis.7

Pada kasus ini, hasil laboratorium dan USG abdomen 
menunjukkan adanya peningkatan enzim hepar dan suatu 
parenkim liver disease dengan asites yang minimal. Namun 
untuk tujuan diagnostik, biopsi hepar hanya diperlukan jika 
didapatkan tanda klinis dan tes non-invasif tidak memberikan 
diagnosis final atau jika ada kecurigaan kelainan hepar yang 
lain. Akumulasi tembaga di hepar adalah karakteristik dari 
WD. Kadar tembaga hepar > 250 μg/g dapat dipertimbangkan 
sebagai penegakan diagnosis WD. Namun, pada gangguan 
kolestatik lama, kadar tembaga hepar juga dapat meningkat 
di atas level ini. Nilai kadar tembaga hepar < 40-50 μg/g 
dapat menyingkirkan diagnosis WD8.

Magnetic resonance imaging (MRI) adalah pemeriksaan 
neuroradiologis yang terpenting untuk diagnosis dan 
monitoring pengobatan. Tanda patologis MRI yang khas 
(gambar 3) digambarkan dengan adanya hiperintensitas 
yang simetris pada T2 putamen (72%), globus pallidus 
(61%), thalamus (58%) dan pons (20%)4. Hasil MRI kepala 
dengan kontras pada kasus ini seusai dengan gambaran yang 
khas WD yaitu lesi yang simetris kanan dan kiri di nukleus 
caudatus dan nukleus lentiformis yg tampak hipointense di 
T1W1, hiperintense di T2W1 dan T2 flair (gambar 4).

Pemeriksaan klinis, laboratoris dan gambaran MRI pada 
kasus ini menunjukkan tanda-tanda dan kecurigaan suatu 
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WD tetapi dibutuhkan suatu pemeriksaan tambahan untuk 
menegakkan diagnosis WD seperti serum ceruloplasmin, 
ekskresi tembaga urin 24 jam, tembaga hepar dan analisis 
mutasi gen. Pemeriksaan-pemeriksaan tersebut tidak tersedia 
sehingga tidak dilakukan pada kasus ini.

Pengukuran kadar serum ceruloplasmin diperlukan untuk 
mendiagnosis WD. Jika kadarnya < 20 mg/dl, menunjukkan 
adanya gangguan biosintesis. Ceruloplasmin adalah reaktan 
fase akut, sehingga pada pasien hepatitis aktif secara 
histologist, dapat memberi nilai normal semu8.Sekitar 20% 
pasien WD, baik anak maupun dewasa menunjukkan kadar 
ceruloplasmin normal. Sebaliknya, kadar ceruloplasmin yang 
rendah tidak selalu mengindikasikan gangguan penyimpanan 
tembaga8.

Tembaga urine basal adalah tes lain yang berguna 
dalam mendiagnosis WD. Kadar yang ditentukan sebagai 
diagnostik pada pasien WD simtomatis adalah > 100 μg/24 
jam. Namun pada beberapa kasus WD pada anak, 19% 
pasien menunjukkan nilai tembaga urin di bawah nilai batas. 
Tembaga urine basal dihubungkan secara langsung dengan 
usia saat diagnosis WD ditegakkan. Jika nilai tes ini > 40 
μg/24 jam dapat dipertimbangkan sebagai diagnosis WD8.

Tes genetik dapat mengkonfirmasi diagnosis WD. Tes 
genetik penting dalam diagnosis WD, terutama pada pasien 
dengan temuan biokimia yang tidak meyakinkan dan pasien 
dengan WD yang relatif asimtomatik4.

Pada tahun 2003, Ferenci et al mengusulkan skor 
diagnostik WD (tabel 1), mencakup klinis, biokimia, 
histologi dan temuan molecular. Diagnosis ditegakkan jika 
skor ferenci ≥ 45. Skor ferenci pada pasien ini (tabel 2) 
adalah 4 yang berarti sangat memungkinkan didiagnosis 
sebagai WD.

Jika tidak dilakukan transplantasi hepar, pengobatan 
penyakit Wilson hanya paliatif. Pengobatan paliatif ditujukan 
untuk mengembalikan dan menjaga keseimbangan tembaga. 
Diperlukan komitmen pengobatan seumur hidup. Pembatasan 
intake tembaga umumnya tidak efektif3.

Pengobatan WD didasarkan pada penggunaan agen 
pengikat tembaga untuk mengekskresikan tembaga, atau 
zinc untuk mengurangi absorbsi tembaga, atau keduanya. 
Penicillamine adalah pengobatan awal yang biasanya 
digunakan sebagai terapi WD, namun jika intoleran dapat 
diberikan trientin sebagai alternatif chelator. Amonium 
tetrathiomolybdate, merupakan agen chelator lain, tetapi 
masih dalam uji klinis. Agen ini berada di bawah penilaian 
Amerika Serikat/Eropa dalam pengobatan neurologis pada 
WD10.

Penicillamin diperkenalkan oleh Walsh sebagai 
pengobatan untuk WD pada tahun 1956 dan kemudian 
dengan cepat menjadi terapi standar. Setelah inisiasi 
pengobatan, tembaga cepat dimobilisasi dari jaringan dan 
dieliminasi melalui urine. Perbaikan fungsional kurang 
lebih dalam waktu 2 minggu dari permulaan pengobatan. 
Dosis awal penicillamin 250-500 mg empat kali sehari dan 
diberikan saat perut kosong3.

Pada beberapa tahun terakhir, beberapa ahli menaruh 
perhatian terhadap kecenderungan terjadinya kerusakan 

fungsi neurologis pada permulaan pengobatan. Walshe dan 
Yealland mencatat terdapat 22% dari pasien yang mereka 
obati, sedangkan Brewer dan rekan-rekan menjumpai pada 
53% pasien. Ada beberapa bukti bahwa kerusakan neurologis 
yang diinduksi oleh penicillamin cenderung berkurang jika 
dosis yang digunakan lebih rendah3. Penicillamin juga 
dapat menyebabkan berbagai dampak buruk lainnya seperti 
reaksi sensitivitas akut, ruam kulit, demam, eosinofilia, 
trombositopenia, leukopenia, dan limfadenopati yang terjadi 
pada 20 sampai 30% dari pasien dan sering menyebabkan 
withdrawal. Komplikasi kronis dapat berupa sindroma 
nefrotik, sindroma goodpasture, sindroma menyerupai 
lupus, sindroma menyerupai myasthenia, poliartritis akut, 
trombositopenia, perdarahan retina, dan penurunan sensasi 
pengecapan3.

Trientin merupakan terapi alternatif WD sebagai 
pengganti penisilamin. Dosis awal agen ini adalah 1200-
1800 mg/hari yang terbagi dalam dua sampai empat dosis, 
diminum setelah makan. Dosis terapi rumatan adalah 900-
1200 mg/hari. Efek samping mencakup pansitopenia, reaksi 
hipersensitif dan gangguan ginjal. Anemia sideroblastik dan 
hepatic siderosis dapat terjadi jika berkembang menjadi 
defisiensi tembaga karena pengobatan yang berlebihan. 
Frekuensi kerusakan neurologis dengan trientine lebih kecil 
jika dibading penicillamine10.

Zinc diusulkan oleh Schouwink tahun 1961, untuk 
mengurangi absorbs tembaga usus melalui induksi 
metallothionein dalam enterosit usus. Peningkatan 
metallothionein kemudian mengikat zinc dan tembaga, 
yang pada akhirnya diekskresikan dalam feses. Zinc terutama 
digunakan sebagai terapi pemeliharaan setelah pengobatan 
awal.Beberapa peneliti juga menganjurkan penggunaan 
zinc sebagai monoterapi pengobatan awal untuk WD. Dosis 
regimen untuk zinc adalah 50 mg zinc elemental tiga kali 
sehari (zinc sulfat tablet mengandung 220 mg zinc sulfat 
garam yang diwujudkan dalam 50 mg zinc elemental; zinc 
acetate diberi label oleh kandungan zinc elementalnya). 
Zinc umumnya ditoleransi dengan baik, meskipun 
ketidaknyamannan lambung dapat terjadi3.

Pada kasus ini tidak diberikan obat agen pengikat 
tembaga seperti penicillamin maupun trientin, karena 
keduanya tidak tersedia di Indonesia. Penderita mendapat 
terapi zinc. Setelah penderita mendapat terapi zinc 3 x 50 
mg, terjadi perbaikan motorik dan spastisitas, serta penderita 
mampu makan minum tanpa sonde

Prognosis untuk pasien dengan WD ini sangat baik jika 
penyakit ini didiagnosis dini dan diobati dengan tepat10.
Pemantauan pengobatan awal harus ditindaklanjuti dengan 
terapi yang tepat.Selama terapi dengan agen pengikat 
tembaga yang adekuat, tembaga urin 24-jam kadarnya 
disarankan senilai 3-8 μmol per hari (200-500 mg). Selama 
terapi zinc, ekskresi tembaga 24 jam harus kurang dari 
2,0 mmol/hari (< 125 mg)10.

Kesimpulan
Walaupun diagnosisnya mudah ditegakkan, tetapi WD 

sering terlewatkan karena merupakan penyakit yang jarang 
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ditemui. Terjadi perbaikan klinis pada pasien ini dengan 
pemberian zinc setelah ditegakkan diagnosis melalui gejala 
neurologis, KF rings serta gambaran MRI yang khas. 
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LAMPIRAN

Tabel 1. Skor Ferenci: sistem skor untuk diagnosis WD5.

Skor Diagnosis

Kayser-Fleischer rings
Ada
Tidak ada

2
0

Gejala-gejala neurologis
Berat
Ringan
Tidak ada

2
1
0

Serum seruloplasmin
Normal (> 200 mg/L)
100-200 mg/L
< 100 mg/L

0
1
2

Anemia Hemolitik
Ada 
Tidak ada

1
0

Kadar tembaga hati (jika tidak ada kolestasis)
> 5 x ULN (> 250 μg/g)
50-250 μg/g
Normal (< μg/g)
Rhodanine positive granulest

2
1
-1
1

Kadar tembaga urine (jika tidak ada hepatitis akut)
Normal
1-2 x ULN
>2 x ULN
Normal tetapi > 5 x ULN setelah 

pemberian penisilamin

0
1
2
2

Analisis Mutasi
Homozigot
Heterozigot
Tidak terdeteksi adanya mutasi

4
1
0

Ket: skor ≥ 4 = diagnosis dapat ditegakkan,
  3 = mungkin suatu WD,
  ≤ 2 = sangat tidak memungkinkan suatu WD

Tabel 2. Skor ferenci pasien

Kriteria SkorFerenci 
KF rings 

Ada 2
Gejala Neurologis atau MRI yang khas 

Ada 2
Anemia Hemolitik

Tidak ada 0
Serum ceruloplasmin Tidak dilakukan
Tembaga hepar Tidak dilakukan
Tembaga urine Tidak dilakukan
Analisis mutasi gen Tidak dilakukan
Total 4

Gambar 1 Ekspresi mimik wajah datar, drolling, trismus 
mengesankan gejala parkinsonian pada penderita 
(foto diambil dengan ijin dan sepengetahuan 
penderita dan keluarga)
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Gambar 3 Gambaran MRI kepala yang khas pada WD. (A) 
pada T2W tampak hiperintensitas yang simetris di 
thalamus, globus pallidus, dan nucleus kaudatus di 
kedua hemispher (panah); (B) hiperintensitas yang 
simetris di putamen di kedua hemispher (panah)4

 

Gambar 4 Gambaran MRI kepala pasien berupa hipointense di 
T1W1, hiperintense di T2W1 di nukleus caudatus 
dan nukleus lentiformis kanan dan kiri (foto diambil 
dengan ijin dan sepengetahuan penderita dan 
keluarga)

Gambar 2 Gambaran KF rings di tepi kornea penderita (foto diambil dengan ijin dan sepengetahuan penderita dan keluarga)


