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STRESZCZENIE
Przodomózgowie jednokomorowe (holoprozencefalia – HPE) 
jest złożonym zaburzeniem rozwojowym polegającym na niedo-
konanym podziale przodomózgowia na dwie półkule, któremu 
towarzyszą malformacje środkowej części twarzy. W zależno-
ści od postaci HPE u pacjentów obserwuje się różnego typu 
problemy neurologiczne, mogą również wystąpić zaburzenia 
endokrynologiczne. Autorzy prezentują przypadek dziewczynki z 
holoprozencefalią semilobarną, która poza innymi zaburzeniami 
budowy środkowej części twarzy miała szczątkowy nos: bez 
struktur kostnych grzbietu nosa i przegrody nosa. Ciężkie zabu-
rzenia rozwojowe korelowały z ciężkością malformacji mózgu i 
wad w obrębie twarzy. 
Słowa kluczowe: przodomózgowie jednokomorowe, wady roz-
wojowe mózgowia, 

ABSTRACT
Holoprosencephaly is a complex developmental abnormality 
characterized by a failure of complete separation of the pros-
encephalon into two distinct cerebral hemispheres. The brain 
malformations are typically associated with midline facial 
anomalies. The severity of neurological deficits depends on type 
of holoprosencephaly. In some cases endocrinological distur-
bances may be detected. Authors present a case of a girl with 
holoprosencephaly semilobaris. Apart from facial malformation 
this girl suffered from a rudimentary nose: the absence of a 
nasal bridge and septum. Poor neurodevelopmental outcomes 
correlated with the severity of brain and facial malformations.
Keywords: holoprosencephaly, brain malformations

�r�odomó�gow�e jed�okomorowe �holopro�e�cefal�a 
– H�E� jes� �łożo�ym �abur�e��em ro�wojowym polegają-
cym �a ��edoko�a�ym pod��ale pr�odomó�gow�a �a dw�e 
półkule, k�óremu �owar�ys�ą wady budowy środkowej 
c�ęśc� �war�y. �ows�aje we wc�es�ym okres�e �arodko-
wym w �w�ą�ku � �abur�e��am� róż��cowa��a me�odermy 
pr�eds�ru�owej. C�ęs�ość wys�ępowa��a u żywo urod�o-
�ych wy�os� 1: 16 000, jed�akże r�ec�yw�s�e wys�ępowa��e 
�ej wady jes� ��ac���e c�ęs�s�e, gdyż obec�a jes� w 1: 250 
pr�ypadków samo�s��ych poro��e� [1]. H�E ma podłoże 
w�eloc�y���kowe, w �ym ge�e�yc��e, a �a jej e��olog�ę � 
kl���c��ą ekspresję mają wpływ rów��eż c�y���k� środo-
w�skowe � �era�oge��e [2,3]. W pa�oge�e��e malformacj� 
waż�ą rolę odgrywają: cukr�yca ma�k�, w�rusy, lek� a��y-
ko�cepcyj�e, sal�cyla�y, ekspo�ycja �a s�a�y�y � ���e lek� 
wpływające �a me�abol��m choles�erolu, ��ek�óre �w�ą�k� 
s�ero�dowe, alkohol, d�e�a ��skokaloryc��a, hypocholes�e-
rolem�a [4]. Ge�e�yc��ym� pr�yc�y�am� H�E mogą być 
��epraw�dłowośc� chromosomal�e, �włas�c�a a�euplo�d�e, 
�p: �r�som�a 13, chromosom p�erśc�e��owy 18, delecja 18q, 

�r�plo�dal�ość, lub jed�oge�owe choroby pr�eb�egające � 
praw�dłowym kar�o�ypem, �ak�e jak �p: �espół �m��h-Leml�-
Op���, �espół Rub��s�e��-Tayb�, �espół �all�s�er-Hall, �espół 
Ge�oa, �espół Meckela, CHARGE [4–6]. Zwraca uwagę, że 
w pa�omecha���m�e w�elu � chorób jed�oge�owych współ-
wys�ępuje eleme�� �abur�e� pr�em�a�y choles�erolu.

Co �ajm��ej w 12 róż�ych reg�o�ach chromosomowych 
��ajdują s�ę ge�y b�orące ud��ał w pa�oge�e��e pr�odo-
mó�gow�a jed�okomorowego. �ą �o m�ęd�y ���ym�: �HH� 
�o��c Hedgehog�, ZIC 2, �IX 3, TGIF [6-14]. Ich mu�a-
cje lub haplo��suf�cje�cja wys�ępują w 20% pr�ypadków 
holoprose�cefal�� [8]. Nawe� w obręb�e �ej samej rod���y 
mu�acja jed�ego ge�u może powodować skraj��e róż�ą 
ekspresję kl���c��ą: c�ężk�e wady mó�gow�a lub łagod�e 
objawy, jak �p. wys�ępowa��e pojedy�c�ego s�ekac�a [2].

Tradycyj��e w �ależ�ośc� od c�ężkośc� malformacj� 
mó�gu wyróż��amy �r�y pos�ac�e holopro�e�cefal��: alo-
bar�ą, sem�lobar�ą � lobar�ą. W os�a���ch la�ach op�sywa�a 
jes� jes�c�e c�war�a pos�ać: środkowa m�ęd�ypółkulowa 
(syntelencephaly – middle interhemispheric holoprosen-
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cephaly MIH� [2,15,16]. W ok. 80% pr�ypadków H�E 
c�ężkość wad w obręb�e �war�y koreluje � c�ężkośc�ą mal-
formacj� mó�gu. Zabur�e��a �eurolog�c��e u�ależ��o�e są 
od s�op��a ��edoko�a��a pod��ału pr�odomó�gow�a [4,17]. 
Le�al�e pr�ypadk� alobar�ej pos�ac� H�E �w�ą�a�e są � 
dużym� �abur�e��am� ge�e�yc��ym� � �ajpoważ��ejs�ym� 
wadam� budowy �war�y [4]. 

OpIS pRZYpADKU
Op�s do�yc�y córk� młodych, ��espokrew��o�ych rod��ców. 
D��ewc�y�ka � c�ąży drug�ej � porodu drug�ego urod��ła 
s�ę w 38 �ygod��u c�ąży drogą c�ęc�a cesarsk�ego � powodu 
pre�a�al�ego ro�po��a��a �espołu wad wrod�o�ych płodu: 
małogłow�a, malformacj� mó�gow�a � ro�s�c�epu pod��e-
b�e��a. �o porod��e oce��o�a była �a 9,9,10 pu�k�ów w skal� 
Apgar, ważyła 2 640 g. Tr�ypokole��owy wyw�ad rod����y 
��e był obc�ążo�y samo�s��ym� poro��e��am�, mar�wym� 
porodam� a�� obec�ośc�ą d��ec� � wadam� wrod�o�ym�. W 
I �rymes�r�e c�ąży u ma�k� ro�po��a�o ��fekcję w układ��e 
moc�owym � wdrożo�o a��yb�o�yko�erap�ę.

�o porod��e bada��em pr�edm�o�owym d��ecka ro�-
po��a�o: małogłow�e �obwód głowy wy�os�ł 29 cm � był 
m��ejs�y o 2 cm od obwodu kla�k� p�ers�owej�. D��ew-
c�y�ka demo�s�rowała wady budowy środkowej c�ęśc� 
�war�y: hypo�elory�m, brak kośc� pr�ys�ec��ej, obu-
s�ro��y, całkow��y ro�s�c�ep warg�, wyros�ka �ębodoło-
wego � pod��eb�e��a ora� s�c�ą�kowy �os: brak s�ruk�ur 
kos��ych gr�b�e�u �osa � pr�egrody �osa, ��ewyks��ałco�e 
�o�dr�a �ryc.1a, b�. N�e s�w�erd�o�o ���ych wad w budo-
w�e c�ała �oworodka.

�r�y pomocy ul�raso�ograf�� pr�e�c�em�e��owej wyko-
�a�ej w p�erws�ej dob�e życ�a ro�po��a�o pr�odomó�go-
w�e jed�okomorowe � �owar�ys�ący mu ��edoro�wój c�ała 
mod�elowa�ego. �ada��e ul�raso�ograf�c��e jamy br�us�-
�ej ora� echokard�ograf�a ��e uw�doc���ły ���ych wad 
wrod�o�ych. Na pods�aw�e �omograf�� re�o�a�su mag�e-
�yc��ego głowy pr�eprowad�o�ej w ósmej dob�e życ�a, 
po�w�erd�o�o ro�po��a��e pr�odomó�gow�a jed�okomo-
rowego – pos�ać sem�lobar�ą. �ada��e wyko�a�e sekwe�-
cjam� F�E w obra�ach T1 – T2 �ależ�ych wyka�ywało 
malformację mó�gow�a w pos�ac� wyks��ałce��a poje-
dy�c�ego pła�a c�ołowego, ro�d��elo�ego s�erpem mó�gu 
jedy��e w c�ęśc� gór�ej, ora� brak ro�d��ele��a pła�ów 
c�em�e��owych u �ch pods�awy. W okol�cy c�em�e��owej 
uw�doc���o�o jed�ak pły�ką, m�ejscam� słabo wyks��ał-
co�ą s�c�el��ę pośrodkową mó�gu. �o�ad�o s�w�erd�o�o 
��ero�d��ele��e jąder pods�awy � w�gór�. W�gór�a �ylko 
c�ęśc�owo ro�d��elało s�c�el��owa�e św�a�ło komory III. 
Komory boc��e ��e były praw�dłowo wyks��ałco�e; jedy-
��e uw�dac���ał s�ę fragme�� �r�o�u komory boc��ej prawej 
� rog� �yl�e komór boc��ych. C�ało mod�elowa�e ogra��-
c�o�e było do pła�a; kola�o � �r�o� ��e były wyks��ałco�e. 
Tyłomó�gow�e � komora IV ��e wyka�ywały odchyle� od 
�ormy �ryc. 2�. 

Jes�c�e w okres�e �oworodkowym u d��ecka wyko-
�a�o bada��a cy�oge�e�yc��e. W hodowl� l�mfocy�ów 
krw� obwodowej barw�o�ych GTG o��ac�o�o kar�o�yp 
46,XX,13ps�k+ps+, pr�y c�ym doda�kowy ma�er�ał �a 
chromosom�e 13 był pol�morf��mem sa�el��ów chromo-

Ryc. 2. Rezonans magnetyczny głowy, obraz TRezonans magnetyczny głowy, obraz T1-zależny. Holo-Holo-
prozencefalia semilobarna. T1-weighted MRI of the head. Holo-Holo-
prozencphaly semilobaris. 

Ryc. 1a i 1b. Noworodek z holoprozencefalią semilobarną. Wady 
środkowej części twarzy. Newborn with holoprosencephalyh holoprosencephaly 
semilobaris. Midline facial malformacions.
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somowych be� ��ac�e��a kl���c��ego. �r�y �as�osowa��u 
�ech��k� FI�H � użyc�u so�d N25 � TU�LE1 wykluc�o�o 
delecję 22q11.2 ��espół CATCH 22�. Okres �oworodkowy 
pow�kła�y był pr�ejśc�owym� problemam� � żyw�e��em 
dous��ym, k�óre us�ąp�ły po wyko�a��u � �as�osowa��u u 
d��ecka akrylowej pły�k� pod��eb�e��ej. �r�eprowad�o�e 
k�lkakro���e w okres�e �oworodkowym � ��emowlęcym 
bada��a labora�oryj�e: jo�ogram, �es�y �arc�ycowe, po��om 
kor�y�olu po�wol�ły wykluc�yć �abur�e��a e�dokry�olo-
g�c��e. 

D��ewc�y�kę � rod��ców od p�erws�ych �ygod�� życ�a 
d��ecka obję�o s�ałą op�eką Ośrodka Wc�es�ej I��erwe�cj�, 
a �akże porad�� pr�ykl���c��ych: �orad�� �a�olog�� Nowo-
rodka, �orad�� Neurolog�c��ej dla D��ec�, �orad�� Ro�-
s�c�epowej. �ard�o �roskl�wa, w peł�� akcep�ująca chore 
d��ecko ma�ka regular��e �głas�ała s�ę �arów�o �a �ajęc�a 
�erapeu�yc��e, jak � �a bada��a lekarsk�e, umożl�w�ające 
śled�e��e ro�woju córk�. W w�eku �r�ech m�es�ęcy d��ew-
c�y�ka �aw�ą�ywała ko��ak� w�rokowy, uśm�echała s�ę, 
jed�ak po�a �ym ��e obserwowa�o u ��ej pos�ępu ro�woju 
ruchowego; ��e u�r�ymywała głowy podc�ąga�a �a rąc�k� 
a�� w po�ycj� �a br�us�ku. �ada��em �eurolog�c��ym, 
po�a małogłow�em � opóź��o�ym ro�wojem, s�w�erd�a�o 
słabe �ap�ęc�e m�ęś�� os� głowa–�ułów. W w�eku s�eśc�u 
m�es�ęcy d��ewc�y�ka wod��ła w�rok�em, gruchała, syg-
�al��owała po�r�eby � modulując głos wyrażała ��e�ado-
wole��e � radość. Na br�us�ku u�ysk�wała słaby podpór 
�a pr�edram�o�ach, podc�ąga�a �a rąc�k� u�r�ymywała 
głowę w os� c�ała. N�e chwy�ała pr�edm�o�ów. �ada��e 
�eurolog�c��e wyka�ywało cechy w�możo�ego �ap�ęc�a 
m�ęś��owego ko�c�y� dol�ych. W �ym c�as�e pojaw�ły s�ę 
p�erws�e �apady padac�kowe, k�óre w poc�ą�kowym okre-
s�e m�ały charak�er �apadów �o��c��ych � �owar�ys�ącym 
oc�opląsem. D��ewc�y�kę hosp��al��owa�o, wykluc�o�o 
�abur�e��a elek�rol��owe. W odd��ale ��e było możl�wo-
śc� wyko�a��a w�deo-EEG. �ada��e EEG wyko�a�e we 
ś��e wyka�ywało �a �le c�y��ośc� pods�awowej wys�ę-
powa��e we ws�ys�k�ch odprowad�e��ach �apadowych 
ser�� fal wol�ych o c�ęs�o�l�wośc� 2–3 H� � �ap�ęc�u do 
250 mkV. W lec�e��u �as�osowa�o kwas walpro��owy 
w dawce około 30 mg/kg masy c�ała � dobrym efek�em. 
�od ko��ec p�erws�ego roku życ�a pojaw�ły s�ę �apady 
�g�ęc�owe, jed�ak bada��e EEG w dals�ym c�ągu wyka-
�ywało wys�ępowa��e we ws�ys�k�ch odprowad�e��ach 
�apadowych ser�� fal wol�ych � pr�ewagą ��ad półkul� 
lewej. Zmodyf�kowa�o lec�e��e � dołąc�o�o w�gaba�ry�ę, 
u�yskując redukcje �apadów do sporadyc��ych. W w�eku 
jed�ego roku d��ewc�y�ka ��e poc�y��ła dals�ych pos�ę-
pów w ro�woju psychoruchowym. Dobr�e ko��rolowała 
us�aw�e��e głowy, ale ��e ro�w��ęła um�eję��ośc� s�ada-
��a, obro�u c�y p�o���acj�. Nadal ��e po�raf�ła chwy�ać a�� 
u�r�ymywać włożo�ego w rąc�kę pr�edm�o�u. Jej um�eję�-
�ośc� oce��o�e �a pods�aw�e D��ec�ęcej �kal� Ro�wojowej 
odpow�adały �r�ec�emu m�es�ącow� życ�a. �om�mo dużych 
�abur�e� mo�oryc��ych dobr�e �aw�ą�ywała ko��ak� � 
ma�ką � s�ars�ym bra�em popr�e� uśm�ech � modulację 
głosu w �rakc�e wokal��acj�. �yg�al��owała swoje emocje. 
�ada��e �eurolog�c��e wyka�ywało ��ac���e w�możo�e 
�ap�ęc�e m�ęś��owe w obręb�e ko�c�y� dol�ych � �a��a-

c�o�e cechy dys�o��� w obręb�e ko�c�y� gór�ych. �om�mo 
wc�eś��ejs�ych pla�ów ��e podję�o s�ę operacyj�ej reko�-
s�rukcj� �osa. D��ewc�y�ka �marła w �r�ec�m roku życ�a 
w pr�eb�egu poospowego �apale��a płuc. Na prośbę rod��-
ców ods�ąp�o�o od bada��a sekcyj�ego d��ecka.

OMóWIENIE
U prezentowanej pacjentki rozpoznanie holoprozencefa-
l�� ��e bud��ło żad�ych wą�pl�wośc�, �a�om�as� określe��e 
pos�ac� H�E: jako sem�lobar�ej c�y lobar�ej, doko�ywa�e 
�a pods�aw�e obra�u usg � re�o�a�su mag�e�yc��ego mó�-
gow�a, było problema�yc��e. �od��ał �a pos�ac�e alobar�ą, 
sem�lobar�ą � lobar�ą jes� umow�y, gdyż w prak�yce obser-
wuje s�ę c�ągłe spek�rum ��epraw�dłowośc� �w�ą�a�ych � 
�abur�o�ym pod��ałem pr�odomó�gow�a – od pos�ac� �aj-
c�ężs�ych po wyrażo�e bard�o łagod��e [7,17,18]. 

Najc�ężs�ą pos�ać – alobar�ą – charak�ery�uje całko-
w��y brak pod��ału mó�gow�a �a półkule. �ow�er�ch��a 
��edoro�w���ę�ego mó�gu pr�eważ��e wyka�uje �abur�e-
��a bru�dkowa��a. �rak jes� s�ruk�ur środkowych, �ak�ch 
jak c�ało mod�elowa�e, pr�ysadka mó�gowa, opus�k� 
węchowe, III komora, �a�oka s�r�ałkowa gór�a. W�gór�a 
ora� jądra pods�awy są ��ero�d��elo�e. Układ komorowy 
pr�eds�aw�a obra� jed�ej wspól�ej komory mó�gu. �r�e-
waż��e obec�a jes� cys�a gr�b�e�owa, pows�ała w �w�ą�ku 
� u�rud��e��em krąże��a pły�u mó�gowo-rd�e��owego, 
k�óra może prowad��ć do �aras�a��a wodogłow�a. 

W pos�ac� sem�lobar�ej s�c�el��a m�ęd�ypółkulowa � 
s�erp mó�gu wy�wor�o�e są w �yl�ej c�ęśc� mó�gu, pod-
c�as gdy pła�y c�ołowe � c�em�e��owe ��e są ro�d��elo�e. 
N�e ma wyks��ałco�ych rogów c�ołowych komór boc�-
�ych. We wspól�ej komor�e obec�y jes� �arys rogów 
skro��owych. C�ęśc�owo ro�d��elo�e w�gór�a dają �arys 
św�a�ła komory III. C�ało mod�elowa�e jes� ��ekomple��e 
� s�op�e� jego ��ewyks��ałce��a ku pr�odow� koreluje � 
c�ężkośc�ą �abur�e� ro�wojowych. Mó�g jes� m��ejs�y ��ż 
praw�dłowy. 

�os�ać lobar�ą – �ajlżejs�a forma H�E – charak�ery-
�uje obec�ość s�c�el��y m�ęd�ypółkulowej. �rak ro�-
d��ału pólkul mó�gow�a �wykle do�yc�y �ylko pr�ed��ej 
c�ęśc� pła�ów c�ołowych; w�gór�a � jądra pods�awy pr�e-
waż��e są ro�d��elo�e. Układ komorowy jes� wyks��ał-
co�y, jed�ak rog� c�ołowe, choc�aż obec�e, mogą ��e być 
praw�dłowo wyks��ałco�e. �om�mo ��edoro�woju c�ała 
mod�elowa�ego uformowa�y jes� jego pła� � �yl�a połowa 
p��a. Zaws�e brakuje pr�egrody pr�eźroc�ys�ej � wys�ępuje 
�ylko jed�a �ę���ca pr�ed��a mó�gu [4,17,18].

W pre�e��owa�ym pr�ypadku malformacja mó�gu 
�a pods�aw�e bada��a re�o�a�su mag�e�yc��ego �os�ała 
określo�a jako pos�ać sem�lobar�a, jed�akże w pew�ym 
se�s�e s�a�ow�ła formę pośred��ą pom�ęd�y sem�lobar�ą a 
lobar�ą. O �akwal�f�kowa��u jej do pos�ac� sem�lobar�ej 
pr�esąd��ła obec�ość �ylko s�c�ą�kowego c�ała mod�elo-
wa�ego ogra��c�o�ego do pła�a ora� s�c�ą�kowa komora 
III � brak wyks��ałce��a rogów c�ołowych komór boc�-
�ych.

Według Cars�e�s u pacje��ów � H�E s�op�e� ��e-
ro�d��ele��a mó�gow�a de�erm��uje c�ężkość wad w 
obręb�e �war�y [19]. N�epraw�dłowośc�, �ak�e jak cyklo-
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p�a �jed�ooc�e�, probosc�s �wał skór�y w m�ejscu �osa 
um�ejscow�o�y powyżej pojedy�c�ego oka�, e�mocefal�a 
�hypo�elory�m � m�ęd�yoc�odołowy probos�s�, cebocefal�a 
�hypo�elory�m � �os � pojedy�c�ym �o�dr�em�, brak seg-
me��u m�ęd�ys�c�ękowego, a�osm�a, są charak�erys�yc��e 
dla �ajc�ężs�ej � pos�ac�, c�yl� alobar�ej. W łagod��ejs�ych 
pr�ypadkach H�E wys�ępują: hypo�elory�m, spłas�c�o�y 
gr�b�e� �osa, pośrodkowy ro�s�c�ep warg� � pod��eb�e-
��a. U pacje��ów � holopro�e�cefal�ą pła�ową ��epraw�d-
łowośc� w obręb�e �war�y mogą �awe� ogra��c�yć s�ę do 
łagod�ego h�po�elory�mu � pojedy�c�ego pośrodkowego 
s�ekac�a [3,4,6,7,18]. Op�sywa�a d��ewc�y�ka pre�e��o-
wała duże ��epraw�dłowośc� budowy �war�y, jak�e ��gdy 
��e są op�sywa�e w pos�ac� lobar�ej. C�ężkość wad �war�y 
dobr�e korelowała � �as�le��em �abur�e� �eurolog�c�-
�ych.

D��ec� � pr�odomó�gow�em jed�okomorowym wyka-
�ują róż�ego s�op��a �abur�e��a ro�woju psychorucho-
wego � upośled�e��e umysłowe. C�ęs�o wys�ępują u ��ch 
�abur�e��a �ap�ęc�a m�ęś��owego: wc�es�a h�po�o��a, 
�as�ęp��e dys�o��a ko�c�y� gór�ych � m�ęś�� oral�ych 
ora� spas�yc��ość ko�c�y� dol�ych. Z�ac��e �abur�e��a 
ro�woju � głębok�e upośled�e��e umysłowe są charak�ery-
s�yc��e dla pos�ac� alobar�ej [20]. Około 50% pacje��ów 
� holopro�e�cefal�ą lobar�ą ro�w�ja fu�kcję chod�e��a, 
um�eję��ośc� ma�ual�e ora� komu��kację słow�ą [21]. 
Nawe� w c�ężk�ch pr�ypadkach pr�odomó�gow�a jed�oko-
morowego op�sywa�e są ro�wój um�eję��ośc� ro�um�e��a 
mowy, �aw�ą�ywa��e ko��ak�u � wyraża��e emocj� pr�e� 
wokal��ację [22]. Dla ws�ys�k�ch pos�ac�, �akże lobar�ej, 
charak�erys�yc��e jes� w róż�ym s�op��u wyrażo�e osła-
b�e��e percepcj� w�rokowej [23]. �om�mo ���e�syw�ej 
rehab�l��acj� pre�e��owa�a pacje��ka wyka�ywała głębo-
k�e �abur�e��a ro�wojowe � �as�lo�ą spas�yc��ość ko�-
c�y� dol�ych. �rak ro�woju fu�kcj� ma�ual�ych w�ą�ał 
s�ę m�ęd�y ���ym� � dys�o��ą ko�c�y� gór�ych. Ro�wój 
emocjo�al�y był leps�y od bard�o słabego ro�woju mo�o-
ryk�. Żywa wokal��acja d��ecka była sposobem wyraża��a 
emocj� � formą �aw�ą�ywa��a ko��ak�u. ��a� �eurolog�c��y 
odpow�adał �abur�e��om ro�wojowym op�sywa�ym pr�e� 
���ych au�orów [20] u d��ec� � holopro�e�cefal�ą. 

U około 50% pacje��ów � pr�odomó�gow�em jed�o-
komorowym ro�po��aje s�ę padac�kę, pr�y c�ym praw-
dopodob�e�s�wo wys�ąp�e��a jej ��e koreluje �e s�op��em 
��ero�d��ele��a mó�gow�a. Najbard��ej charak�erys�yc��e 
są �apady c�ęśc�owe �łożo�e � w�ór��e uogól��o�e. Op�-
sywa�e są rów��eż �apady uogól��o�e �o��c��o-klo-

��c��e, �o��c��e, a�o��c��e, m�oklo��c��e, a �akże �apady 
�g�ęc�owe [20]. W 50% pr�ypadków u�yskuje s�ę dobrą 
odpow�edź �a lec�e��e farmakolog�c��e. N�e do�yc�y �o 
pacje��ów � H�E � �e współ�s���ejącą dyspla�ją korową 
[21]. U pre�e��owa�ej d��ewc�y�k� obserwowal�śmy 
poc�ą�kowo �apady uogól��o�e, a �as�ęp��e �g�ęc�owe; 
�apady poddawały s�ę lec�e��u farmakolog�c��emu.

Kolej�ym problemem kl���c��ym op�sywa�ym u 
pacje��ów � H�E są �abur�e��a e�dokry�olog�c��e, �w�ą-
�a�e � ��epraw�dłową budową pr�ysadk� � podw�gór�a, 
�ak�e jak: w�elohormo�al�a ��edoc�y��ość pr�ysadk�, 
��olowa�a w�ór�a ��edoc�y��ość �ad�erc�y lub �arc�ycy 
� moc�ówka pros�a � ��edoboru wa�opresy�y. �o�ad�o op�-
sywa�a jes� �akże h�per�a�rem�a �euroge��a, wymagająca 
róż��cowa��a � moc�ówką pros�ą [24]. ��op�e� �as�le��a 
pow�kła� e�dokry�olog�c��ych pr�eważ��e korespo�duje 
�e s�op��em ��ero�d��ele��a podw�gór� [4]. U op�sywa-
�ej pacje��k� w �rakc�e k�lkakro���e wyko�ywa�ych bada� 
labora�oryj�ych, uw�ględ��ających jo�ogram surow�cy 
krw� � moc�u, �es�y �arc�ycowe, po��om kor�y�olu, ��e ro�-
po��al�śmy �abur�e� e�dokry�olog�c��ych.

Okres pr�eżyc�a d��ec� � H�E jes� róż�y � �ależy od 
c�ężkośc� malformacj� mó�gu � �war�y. Wc�es�e �go�y 
są charak�erys�yc��e dla pacje��ów � �ajc�ężs�ym� �abu-
r�e��am� ge�e�yc��ym� prowad�ącym� do całkow��ego 
braku pod��ału mó�gow�a ora� �ajc�ężs�ych wad �war�y, 
jak cyklop�a c�y e�mocefal�a [4,25]. �o�os�al� pacje�c� � 
c�ężk�m� pos�ac�am� H�E obec��e mają s�a�sę pr�eżyć 
okres ��emowlęcy. Śm�erć �as�ępuje u ��ch �ajc�ęśc�ej 
� powodu �abur�e� fu�kcj� p��a mó�gu, �apale��a płuc, 
odwod��e��a w pr�eb�egu moc�ówk� lub � powodu drga-
wek lekoopor�ych [4]. W łagod��ejs�ych pos�ac�ach holo-
pro�e�cefal�� okres pr�eżyc�a jes� dłużs�y. W grup�e 104 
pacje��ów � róż�ym� pos�ac�am� H�E, oce��a�ych pr�e� 
Hah� � �law�er [20], śred�� okres pr�eżyc�a wy�os�ł 4 la�a, 
a dla 15% bada�ych m�eśc�ł s�ę w pr�ed��ale 10–19 la�. 
M�ęd�y�arodowe bada��a objęły obserwacją 182 d��ec� � 
H�E. Śred�� okres pr�eżyc�a wy�os�ł około 9 la� ��akres 
od 3 m�es�ęcy do 28 la��, w �ym w grup�e 27 pacje��ów � 
alobar�ą pos�ac�ą holopro�e�cefal�� około 5 la� ��akres od 
3 m�es�ęcy do 20 la�� [26]. Zgo� pre�e��owa�ej pacje��k� 
w �r�ec�m roku życ�a w pr�eb�egu �apale��a płuc �w�ą�a�y 
był � chorobą pods�awową, choc�aż praw�dłowy kar�o�yp 
d��ecka, brak �abur�e� e�dokry�olog�c��ych � u�yska��e 
ko��rol� �apadów padac�kowych dawały s�a�sę �a dłużs�e 
pr�eżyc�e. 
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