
Wywiad od rodziców

Chłopiec w wieku 19 lat (który ma młodszego 
o 3 lata, zdrowego brata) został urodzony w 38. 
tygodniu ciąży przez cięcie cesarskie i uzyskał 10 
punktów w skali Apgar. Z uwagi na brak odruchu 

ssania utrzymujący się około miesiąca spędził ten 
czas w inkubatorze. Opóźniony był także rozwój 
psychoruchowy – nie podnosił głowy. Zaczął cho-
dzić w 3. roku życia. Trzy lata później w Instytucie 
Matki i Dziecka w Warszawie zdiagnozowano 
u niego zespół Pradera-Williego oraz dodatkowo: 

 Streszczenie  Cel pracy. Przedstawienie problemów terapeutycznych 19-letniego chłopca cierpiącego na zespół 
Pradera-Williego. Leczenie dzieci z zespołem Pradera-Williego stanowi poważne wyzwanie terapeutyczne dla lekarzy 
wielu specjalności. Z literatury przedmiotu wiadomo, że leczenie farmakologiczne często jest nieskuteczne i trudne 
do prowadzenia, gdyż wielu pacjentów z zespołem Pradera-Williego może przejawiać własne idiosynkratyczne reak-
cje na środki psychotropowe.
Opis przypadku. Zespół, na który cierpi chłopiec, jest złożonym schorzeniem uwarunkowanym genetycznie, spowo-
dowanym zaburzeniem struktury 15. chromosomu. Najbardziej charakterystycznym przejawem zespołu jest hiperfa-
gia − niezaspokojony głód, nad którym chory nie ma kontroli. Przy braku ścisłego nadzoru prowadzi to do narasta-
jącej otyłości, która stanowi podstawowy problem medyczny w tej chorobie. Częstym problemem jest też hipotonia 
− obniżone napięcie mięśniowe. Jednocześnie niedobór hormonu wzrostu powoduje niskorosłość i hamuje rozwój 
masy mięśniowej. Częste są także problemy behawioralne i kognitywne. Literatura przedmiotu najczęściej dotyczy 
leczenia niskorosłości oraz otyłości, mniej zaś zaburzeń zachowania, niezwykle uciążliwych dla rodziny i otoczenia, 
co dodatkowo pogłębia izolację tych osób od ich rówieśniczego środowiska. 
Wnioski. Ze względu na hiperfagię, hipotonię, niskorosłość, hipogonadyzm, dysfunkcje podwzgórza oraz zaburze-
nia zachowania wskazane byłoby holistyczne podejście do terapii tych schorzeń. Zespół Pradera-Williego można 
więc opisać jako zespół wielorakich problemów rozwojowych, neurologicznych i behawioralnych, których przejawy 
odzwierciedlają rozproszoną dysfunkcję ośrodkowego układu nerwowego. 
Słowa kluczowe: Zespół Pradera-Williego, leczenie.

 Summary  Objectives. This study presents a therapeutic problem of 19-year-old boy suffering from Prader-Willi syndro-
me. Treatment of children with Prader-Willi syndrome is a serious therapeutic challenge for physicians of many specialties. 
From the literature it is known that pharmacological treatment is often ineffective and difficult to conduct because many 
patients with Prader-Willi syndrome can manifest their own idiosyncratic reactions to psychotropic drugs.
Case report. A boy, aged 19, diagnosed with Prader-Willi syndrome is described. This syndrome is a complex disease, 
determined genetically due to the disordered structure of chromosome 15. The most characteristic symptom of the 
disorder is hyperfagia – great hunger, over which the patient has no control. In the absence of strict control of diet 
leads to increasing obesity, which is the primary medical problem in this disease. A common problem is hypotonia  
– reduced muscle tension. Simultaneously, growth hormone deficiency causes short stature and inhibits muscle 
growth. Often there are also behavioral and cognitive problems. Literature usually describes treatment of short stature 
and obesity, and disregards behavioral problems, extremely important for the family and the environment, which 
further deepens the isolation of these people from their environment. 
Conclusions. Due to hyperphagia, hypotonia, short stature, hypogonadism, hypothalamus and behavioral disorders, 
a holistic approach to therapy of these disease is recommended. Prader-Willi syndrome can thus be described as 
a syndrome of multiple developmental problems, neurological and behavioral manifestations of behavior which 
reflect diffuse central nervous system dysfunction.
Key words: Prader-Willi syndrome, treatment.
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marskość nerki prawej, przewlekłą chorobę nerek 
i nadciśnienie tętnicze. Naukę w szkole podstawo-
wej rozpoczął w klasie integracyjnej. Od początku 
nie był akceptowany przez rówieśników i ich ro-
dziców. W związku z tym został skierowany do in-
dywidualnego nauczania. Na krótko podjął naukę 
w szkole specjalnej. W okresie nauki szkolnej miał 
problemy z koncentracją. Potrafi czytać. W wieku 
10 lat mierzył 90 cm, przy wadze 60 kg. Od 11. 
roku życia miał podawany hormon wzrostu; obec-
ny wzrost wynosi 166 cm. Między 14. a 18. rokiem 
życia przebywał w ośrodku szkolno-wychowaw-
czym i tam uczył się w gimnazjum. Rodzice szu-
kali placówki, gdzie syn byłby akceptowany przez 
otoczenie. W okresie nauki w gimnazjum częste 
były skargi na jego zachowanie − zaburzał lekcje. 
Ostatnio nasiliły się zachowania agresywne, które 
pojawiły się już w 10. roku życia – wyrywał lusterka 
z zaparkowanych samochodów, okulary dzieciom 
i nauczycielom, niszczył przedmioty, np. wyrzucił 
przez okno akwarium brata, a rybki wpuścił do 
kanalizacji. Przez ostatnie kilka miesięcy uczęszczał 
do Zespołu Szkolno-Wychowawczego − szkoły 
przysposabiającej do zawodu. Na 2−3 tygodnie 
przed przyjęciem do szpitala odmawiał chodzenia 
do szkoły, zniszczył w domu telewizor oraz groził 
rodzicom, że ich pozabija w nocy. Po odstawieniu 
hormonu wzrostu obniżyła się aktywność fizyczna 
chłopca. Nie czuje sytości, bardzo dużo je. Drze 
papier, książki, gazety. Skłonny jest do wymyślania 
historii, które nie znajdują pokrycia w rzeczywi-
stości, m.in. wezwał do domu policję, informując, 
że w domu są włamywacze; udzielając wywiadu 
podał, że ma 4 siostrzyczki, które są bliźniaczkami, 
że ojciec bije prętem żonę itp. W 12. roku życia 
był hospitalizowany w Oddziale Neuropsychiatrii 
Dziecięcej Szpitala Psychiatrycznego w Lublinie, 
gdzie rozpoznano „zaburzenia zachowania i emo-
cji u chłopca z zespołem Pradera-Williego; zespół 
hiperkinetyczny; upośledzenie umysłowe w stop-
niu lekkim; reakcję separacyjną inadaptacyjną”. 
Ponownie hospitalizowany, rok później postawiono 
rozpoznanie: „przewlekłe zaburzenia dezadap-
tacyjne u chłopca z zespołem Pradera-Williego 
uwarunkowane złożoną etiologią, upośledzenie 
umysłowe w stopniu lekkim”. Po roku niezbędna 
była kolejna hospitalizacja w tym samym oddziale 
z powodu stanów pobudzeniowych. W 17. roku 
życia przebywał w Klinice Chorób Metabolicznych 
Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, gdzie 
rozpoznano: „zespół Pradera-Williego, przewle-
kłą chorobę nerek, nadciśnienie tętnicze, stan po 
obustronnej orchidopeksji z powodu wnętrostwa, 
wadę postawy”.

W czasie ostatniej hospitalizacji w oddziale psy-
chiatrycznym – w ciągu dnia senny. Ujawniał znacz-
ne zaburzenia zachowania − zabierał różne rzeczy, 
pieniądze z szafek pacjentów, bezzasadnie zaalar-
mował pogotowie ratunkowe jakoby w oddziale 

umierało dziecko, a lekarze sobie nie radzą z sytu-
acją. Często obnażał się, masturbował w obecności 
innych pacjentów, nie dbał o higienę. Krytycznym 
uwagom ze strony personelu – zaprzeczał.

Wywiad od pacjenta 

Pacjent podał, że w przeszłości leżał w oddziale 
dziecięcym szpitala psychiatrycznego, korzystał 
też z leczenia psychiatrycznego ambulatoryjnego. 
Mieszka z rodzicami i młodszym o 3 lata bratem. 
Brat chodzi do szkoły społecznej, bardzo dobrze 
się uczy. Rodzice pracują zawodowo. Ukończył 
szkołę specjalną, potem uczył się zawodu piekarza, 
umie piec. Pytany o aktywność podał, że ukła-
da puzzle, nawet z kilku tysięcy elementów i po 
ułożeniu przykleja je na antyramę. Ma około 10 
takich obrazków. Lubi grać na komputerze, umie 
pisać, wydrukować dokument. Ogląda telewizję, 
lubi filmy o zwierzętach na Animal Planet, w domu 
jest wiele kanałów telewizyjnych. Sam wychodzi 
z domu na podwórko, gra z kolegami w kosza. Ma 
rentę w wysokości 700 zł, którą odbierają rodzice. 
Czasem sam robi zakupy, np. kupuje cukierki, 
które kosztują 3 zł. Alkoholu „nie pije i nie będzie 
pił, bo alkohol jest niezdrowy − można się upić 
na śmierć”. Zaprzeczał niedostosowanym zacho-
waniom, np. obnażaniu się − stwierdził, że „nie 
można zdejmować spodni, ja bym nigdy tak nie 
zrobił”. Przyznaje, że czasem ma napady złości 
i nie musi być tak, że ktoś go zdenerwuje: „samo 
przychodzi”, „może jestem niegrzeczny, ale nie 
wiem czemu nie mogę się uspokoić”.

W czasie pobytu przeprowadzono szereg ba-
dań, m.in. TK głowy, EEG i badania psychologiczne. 
Wyniki badań: w TK głowy z kontrastem − poza 
widocznymi niewielkimi zwapnieniami w splo-
tach naczyniówkowych rogów potylicznych komór 
bocznych mózgu – nie stwierdza się obecności 
uchwytnych w badaniu TK zmian patologicznych. 
EEG – zapis nieprawidłowy. Zmiany uogólnione 
dotyczące czynności podstawowej, niezróżnico-
wanej przestrzennie, zwolnionej w stopniu lekkim, 
głównie nad przednim obszarem mózgu, gdzie re-
jestruje się najwyższy wskaźnik fal wolnych theta.

Wyniki badań psychologicznych

Iloraz inteligencji w skali pełnej znajduje się 
na pograniczu upośledzenia umysłowego lekkiego 
i umiarkowanego (skala słowna – upośledzenie 
w stopniu lekkim; skala bezsłowna – w stopniu 
umiarkowanym). Ujawniają się zmiany organicz-
ne w OUN, zaburzenia wzrokowo-przestrzenne. 
W sferze społeczno-emocjonalnej widoczne są 
tendencje do zachowań agresywnych, impulsyw-
nych z obniżoną kontrolą emocjonalną i znacznymi 
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ograniczeniami w zakresie krytycyzmu. Chłopiec 
ujawnia reakcje separacyjne, nie akceptuje dłuż-
szego pobytu w systemie opieki stacjonarnej. Jest 
emocjonalnie związany z bratem i rodzicami. Tę-
skni za domem, dłuższe okresy separacji nasilają 
zaburzenia behawioralne. 

Pacjent został wypisany do domu pod opieką 
rodziców z zaleceniami dalszej opieki ambulato-
ryjnej w PZP dla dzieci i młodzieży z leczeniem 
farmakologicznym podtrzymującym, zmniejszają-
cym stany rozdrażnienia, napięcia wewnętrznego 
i zaburzeń zachowania. Zalecono przyjmowanie: 
Neurotopu w dawce 1200 mg/dobę i Rispoleptu 
3,5 mg/dobę oraz − doraźnie, w stanach po-
budzenia − Hydroxyzynę. Wskazano także na 
konieczność dalszego nauczania indywidualnego, 
konieczność opieki psychologa w celu rozwijania 
umiejętności społecznych kontaktów, zachowań 
i utrzymywania pozytywnych relacji w środowisku, 
psychoedukację rodziców. 

Zakończenie

Pomimo że zespół Pradera-Williego jest scho-
rzeniem stosunkowo rzadkim – szacowana częstość 
zespołu Pradera-Williego w populacji żywo uro-
dzonych dzieci wynosi 1 na 10−15 tysięcy (niektó-
re źródła podają wartość 25 tysięcy) − można przy-
puszczać, że w związku z licznymi problemami, 
jakie niesie ze sobą ta choroba, to lekarz rodzinny 
niejednokrotnie będzie pierwszą osobą, do której 
zwrócą się rodzice lub opiekunowie dziecka z proś-
bą o pomoc. Albowiem właśnie lekarz rodzinny ma 
zapewnić poczucie stabilności i bezpieczeństwa we 
wszystkim co dotyczy zdrowia pacjenta. Od jego 
decyzji bowiem będzie zależeć dalsze postępowa-
nie (badania, wizyty u innych specjalistów, w tym 
również skierowanie do psychologa) umożliwiające 
podjęcie zintegrowanej terapii.
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