
 Streszczenie    Choroba Huntingtona jest najczęstszą dziedziczoną autosomalnie dominująco chorobą zwyrodnieniową 
ośrodkowego układu nerwowego. Dominującymi objawami choroby u dorosłych pacjentów są: zmiany charakterolo-
giczne, pląsawicze ruchy mimowolne i postępujące otępienie. Opisany został przypadek kobiety z podejrzeniem choroby 
Huntingtona. Diagnozę postawiono na podstawie wywiadu, badania neurologicznego i psychiatrycznego oraz TK głowy.  
Słowa kluczowe: choroba Huntingtona, objawy, leczenie.

 Summary  Huntington’s disease (HD) is commonly recognized, and the most common autosomal dominant neu-
rodegenerative disease of the central nervous system. The major clinical symptoms in adults include mood changes, 
choreic movements and progressive cognitive decline. We report a case of a woman with suspected Huntington’s 
disease. The diagnosis was supported by history, CT, neurological examination, psychiatric test.
Key words: Huntingtons’s disease, symptoms, treatment.
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Choroba Huntingtona – opis przypadku 

Huntington’s disease – case study
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a – przy go to wa nie pro jek tu ba da nia, B – zbie ra nie da nych, C – ana li za sta ty stycz na, D – in ter pre ta cja da nych,  
e – przy go to wa nie ma szy no pi su, F – opra co wa nie pi śmien nic twa, G – po zy ska nie fun du szy

A. Adamczak-Ratajczak i wsp.

Choroba 
Huntingtona

Wstęp 
Choroba Huntingtona (HD – Huntington's di-

sease), zwana także pląsawicą Huntingtona, jest 
postępującą, dziedziczoną autosomalnie domi-
nująco chorobą, z charakterystycznymi cechami 
fenotypowymi, takimi jak: zaburzenia koordynacji 
ruchowej i ruchy pląsawicze z dystonią. W obra-
zie klinicznym pacjenta występują rozmaite obja-
wy psychiatryczne, zaburzenia zachowania oraz 
poznawcze. Choroba rozpoczyna się zazwyczaj 
w wieku średnim. gen, którego mutacja wywołuje 
chorobę, znajduje się na końcu krótkiego ramienia 
chromosomu 4. zmieniony gen zawiera dodatko-
we kopie trójnukleotydu CAg. u zdrowych ludzi 
stwierdza się 10–29 powtórzeń, pacjenci z HD ma-
ją 39–121 powtórzeń. Ponieważ nie ma skuteczne-
go leczenia neuroprotekcyjnego, spowalniającego 
progresję choroby, podstawą prowadzenia terapii 
pozostaje leczenie objawowe. Do zwalczania róż-
nych objawów HD użyto poszczególnych klas le-
ków, włączając w to typowe i atypowe neurolepty-
ki, leki wypłukujące dopaminę, przeciwdepresyjne, 
antyglutaminergiczne, agonistów receptora gABA, 
leki przeciwpadaczkowe czy toksynę botulinową. 

opis przypadku 
Pacjentka 52-letnia, skierowana na ostry dyżur 

neurologiczny, z rozpoznaniem: „sm – podejrzenie 
i rzutu” (w rodzinie sm). Leczyła się w PzP od wielu 
tygodni bez efektów. skargi na bezsenność i ner-
wowość – przyjmowała do 3 dni wstecz sulpiryd, 
Tegretol CR, Cloranxen. Chora podała, że siostra 
około 50. roku życia miała rozpoznane sm oraz 
była leczona psychiatrycznie (mimowolne ruchy, 
zaburzenia psychiczne – z pogłębiającymi objawami 
żyła ok. 5 lat). Podobne objawy wystąpily u ojca pa-
cjentki. Przy przyjęciu stan ogólny pacjentki dobry. 
Przytomna, z kontaktem logicznym, bez objawów 
oponowych. Ruchy mimowolne mięśni całego ciała, 
o małym nasileniu, dyskretne, o charakterze pląsa-
wiczym. Twarz symetryczna, gałki oczne ruchome, 
bez oczopląsu, źrenice równe, reaktywne. Odruchy 
ścięgniste kończyn dolnych i górnych żywe, syme-
tryczne. zborność zaburzona. Chód chwiejny. Wy-
konano badania krwi, eKg, TK głowy, gdzie opisano 
zanik korowy, nieadekwatny do wieku. Poza tym 
struktury mózgowia przed i po podaniu środka cie-
niującego bez zmian. układ komorowy poszerzony 
(ryc. 1). Pacjentka była konsultowana psychiatrycz-
nie, postawiono rozpoznanie zespołu psychoorga-
nicznego otępiennego. Chora skierowana do Kliniki 
neurologii celem dalszej diagnostyki genetycznej.
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Rycina 1. TK głowy


