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StReSzczeNie
Nawracająca hipersomnia (Zespół Kleine-Levin, KLS) jest bardzo 
rzadką chorobą charakteryzującą się występowaniem nawra-
cających epizodów nadmiernej senności z nadmiernie długim 
czasem snu, zaburzeniami funkcji poznawczych i zachowania 
takimi jak: splątanie, derealizacja, apatia, kompulsywne jedze-
nie i hiperseksualność, trwających najczęściej kilka, kilkanaście 
dni, rozdzielonych okresami bezobjawowymi. Jej częstość 
występowania szacuje się na 1-5 przypadki na milion, a męż-
czyźni chorują częściej niż kobiety. Początek choroby przypada 
zazwyczaj na drugą dekadę życia. Pojawiająca się epizodycznie 
nadmierna senność jest głównym, występującym u wszystkich 
chorych objawem nawracającej hipersomnii. W trakcie epizodu 
obserwujemy sen trwający powyżej 18 godzin/dobę. Zaburze-
nia poznawcze są drugim najczęstszym objawem, a odczucia 
nierzeczywistości są powszechne i prawdopodobnie są najbar-
dziej specyficznym objawem zespołu. U znacznej grupy chorych 
mogą pojawiać się objawy takie jak: kompulsywna konsumpcja 
wysoko kalorycznych posiłków, rozhamowanie seksualne, draż-
liwość i agresja. W leczeniu nawracającej hipersomnii nie ma 
standardu postępowania. Na podstawie danych z piśmiennic-
twa w celu zmniejszenia częstości i ciężkości epizodów stosuje 
się między innymi preparaty litu, kwasu walproinowego czy 
karbamazepiny.
Słowa kluczowe: Nawracająca hipersomnia, Zespół Kleine-
-Levin, zaburzeniami funkcji poznawczych, zaburzenia snu, nad-
mierna senność, derealizacja.

ABStRAct
Recurrent hypersomnia (Kleine-Levin syndrome, KLS) is a very 
rare disease characterized by  recurrent episodes of excessive 
sleepiness with prolonged sleep time, cognitive and behavioral 
disturbances such as confusion, derealisation, apathy, compul-
sive eating and hypersexuality, usually lasting a few or several 
days, separated by asymptomatic periods. Its incidence is esti-
mated at 1-5 cases per million and men are affected more often 
than women. Disease onset is usually in the second decade 
of life. Episodic excessive sleepiness is the main symptom of 
recurrent hypersomnia that occurs in all patients. During the 
episode sleep lasting more than 18 hours / day is observed. 
Cognitive impairment is the second most common symptom 
and feelings of unreality are common and, possibly, the most 
specific symptom of the syndrome. Symptoms such as com-
pulsive consumption of high-calorie meals, sexual disinhibition, 
irritability and aggression may appear in a significant group of 
patients. There is no standard of care in the treatment of recur-
rent hypersomnia. Based on the literature data, lithium, valproic 
acid or carbamazepine preparations are used to reduce the fre-
quency and severity of episodes. 
Key words: Recurrent hypersomnia, Kleine–Levin syndrome, 
cognitive disorders.

Serię przypadków choroby, której istotę stanowi okre-
sowo występująca (nawracająca) nadmierna senność w po-
łączeniu ze zwiększonym apetytem opisał po raz pierwszy 
w 1925 roku psychiatra niemiecki Willi Kleine. W 1929 
roku podobny zespół chorobowy opisał Max Levin, który 
w 1936 roku połączył okresowo występującą senność z ob-
jawami chorobliwego apetytu.

W 1962 roku Critchley opublikował dalsze dane i na-
dał chorobie nazwę „Zespół Kleine-Levina”, zastępującą 
stosowane wcześniej „zespół nawracającej senności i cho-
robowego głodu” lub „okresowa choroba snu”. Wydaje się 
jednak, że pierwszy opisany przypadek zespołu Kleinego 
- Levina ogłosił Brierre de Boismont już w 1862 roku [1].

Nawracająca hipersomnia (Zespół Kleine-Levin, KLS) 
jest bardzo rzadką chorobą charakteryzującą się wystę-
powaniem nawracających epizodów nadmiernej senności 
z nadmiernie długim czasem snu, zaburzeniami funkcji 
poznawczych i zachowania takimi jak: splątanie, dereali-
zacja, apatia, kompulsywne jedzenie i hiperseksualność, 
trwających najczęściej kilka, kilkanaście dni, rozdzielo-

nych okresami bezobjawowymi [2, 3]. 
W trzeciej edycji Międzynarodowej Klasyfikacji Zabu-

rzeń Snu (ICSD-3) Nawracająca Hipersomnia została za-
kwalifikowana do nowo wyodrębnionej grupy hipersom-
nii, czyli zaburzeń związanych z nadmierną sennością [2]. 
Do grupy tej zalicza się:

• Narkolepsja typu 1
• Narkolepsja typu 2
• Hipersomnia idiopatyczna
• Nawracająca Hipersomnia (zespół Kleine-Levin)
• Hipersomnia związana z chorobami somatycznymi
• Hipersomnia związana z stosowaniem leków lub in-

nych substancji
• Hipersomnia towarzysząca zaburzeniom psychicz-

nym
• Zespół niedoboru snu
Choroba jest bardzo rzadka, jej częstość występowania 

szacuje się na 1-5 przypadków na milion. Mężczyźni cho-
rują częściej niż kobiety (60-87% chorych stanowią męż-
czyźni) [1, 4-6].
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pojawić się objawy depresji, nawet u 50% chorych [4].
Kryteria diagnostyczne nawracającej hipersomnii wg 

ICSD-3:
A. Pacjent doświadczył co najmniej dwóch nawraca-

jących epizodów nadmiernej senności i nadmiernie 
długiego snu, trwające od 2 dni do 5 tygodni każdy.

B. Epizody powtarzają się częściej niż raz w roku a nie 
rzadziej niż co 18 miesięcy.

C. Pacjent musi demonstrować podczas epizodów co 
najmniej jeden z następujących objawów:

1. zaburzenia funkcji poznawczych
2. zaburzenia postrzegania
3. zaburzenia odżywiania (nadmierne łaknienie lub 

anoreksja)
4. rozhamowanie w tym hiperseksualność
D. Nadmierna senność i inne objawy nie mogą być le-

piej wytłumaczone przez występowanie innych za-
burzeń snu, innych zaburzeń neurologicznych czy 
psychiatrycznych lub efekt działania leków i narko-
tyków [2].

Występująca epizodycznie nadmierna senność jest 
głównym objawem nawracającej hipersomnii i pojawia się 
u wszystkich chorych. Mediana czasu trwania epizodów 
nadmiernej senności wynosi 10 dni jednak ich długość mo-
że wahać się od 2 dni nawet do 5 tygodni. Incydenty mogą 
powtarzać się z różną częstością (od 3 w roku przez jeden 
epizod w miesiącu trwający 7-10 dni.), występuje jednak 
co najmniej jeden epizod co 18 miesięcy. Jedna trzecia 
chorych ma długie epizody trwające tygodnie lub dłużej 
[1, 3, 4].

W trakcie epizodu obserwujemy sen trwający powyżej 
18 godzin/dobę czasami niezgodny z rytmem okołodobo-
wym [1, 4]. U chorych występują trudności w obudzeniu. 
Chorzy budzą się spontanicznie w celu załatwienia potrzeb 
fizjologicznych i jedzenia. Próby obudzenia przez osoby 
trzecie powodują rozdrażnienie, irytację a nawet agresję. 
Sen w trakcie epizodów jest niespokojny a epizody pokryte 
niepamięcią. Na koniec epizodu nadmiernej senności może 
wystąpić krótki okres zmniejszenia potrzeby snu z towa-
rzyszącą euforią.

Zaburzenia poznawcze są drugim najczęstszym obja-
wem po hipersomnii. Zaburzenia pamięci są częste, obser-
wowane nawet u 96% chorych, którzy zgłaszają między 
innymi  niepełne przypominanie sobie przebiegu epizo-
dów. Zdecydowana większość chorych ma trudności z czy-
taniem i mówieniem podczas epizodów [1, 4]. Nieprawi-
dłowa mowa została opisana u ponad dwóch trzecich przy-
padków. Objawy obejmują mutyzm, brak spontanicznej 
mowy, monosylabizowanie lub krótkie zdania, ograniczo-
ne słownictwo oraz niewyraźny, zamazany, niespójny lub 
dziecinny stereotypowy język. Między epizodami zarówno 
poziom czuwania jak i funkcje poznawcze są prawidłowe, 
a chorzy funkcjonują całkowicie normalnie.

Podczas epizodów nadmiernej senności chorzy mają 
poczucie derealizacji. Postrzegają otoczenie jako złe, znie-
kształcone lub nierealistyczne. Percepcja wzroku, dźwię-
ku, zapachu, smaku, temperatury i bólu może wydawać 

Genetyczne podłoże zaburzenia sugeruje przewaga  
przypadków w populacji Żydów aszkenazyjskich, co su-
geruje efekt założycielski, jednak do tej pory nie zidentyfi-
kowano żadnych konkretnych genów [7]. Chociaż znacz-
na większość przypadków KLS jest sporadyczna, około 
8 procent chorych z KLS to przypadki rodzinne [4, 6, 8]. 
Zauważono, że u krewnych pierwszego stopnia chorych 
cierpiących na nawracającą hipersomnię istnieje podwyż-
szone ryzyko wystąpienia choroby. Szacowane ryzyko 
KLS u krewnego pierwszego stopnia chorego z KLS wy-
nosi 1% i jest od 800 do 4000 razy wyższe niż w populacji 
ogólnej [4, 5]. Ostatecznie potwierdziły to badania rodzi-
ny, wśród której siedmiu członków jest dotkniętych KLS. 
Analiza genomu tych chorych metodą sekwencjonowania 
eksonów (wyłącznie regionów kodujących białko w geno-
mie) wykazała obecność różnych typów mutacji w genie 
LMOD3. Sugeruje to, że to brak aktywnej formy białka le-
iomodiny 3 (Leiomodin 3) jest związany z powstawaniem 
schorzenia. Wykazano także, że część chorych dziedziczy 
zmutowaną kopię LMOD3, choć ich rodzice nie prezen-
tują objawów KLS, co wskazuje na niepełną penetrację 
mutacji. Nie można jednak wykluczyć, że także inne geny 
i niezidentyfikowane dotychczas mutacje, niekoniecznie 
występujące w sekwencjach eksonów, prowadzą do wy-
stąpienia choroby. Jednocześnie dowiedziono, że w mózgu 
myszy białko LMOD3 jest zlokalizowane w strukturach 
zaangażowanych w regulację stanu czuwania (vigilance 
states). Z kolei analiza dostępnych baz danych dokumen-
tujących ekspresję genów w organach człowieka dowiodła, 
iż ekspresja leiomodiny 3 w mózgu jest wysoka. Najwięcej 
białka zlokalizowano w móżdżku i jądrach podstawy, wy-
stępuje ono też w korze mózgowej i hipokampie. Ponieważ 
białko leiomodina 3 należy do rodziny białek struktural-
nych LMOD, regulowanych na etapie rozwoju zarodko-
wego, sugeruje się, że Nawracająca Hipersomnia  może 
być neurorozwojową chorobą mózgu [9, 10]. Dauvilliers 
i wsp. sugerują oprócz dysfunkcji podwzgórza, zaburzenia 
w metabolizmie serotoniny oraz dopaminy, możliwość au-
toimmunizacyjnej etiologii KLS [8].

Początek choroby przypada zazwyczaj na drugą dekadę 
życia (ok 80% przypadków), jednak opisywane są przy-
padki o początku między 4 a 82 rokiem życia [1, 4, 5]. Kla-
syczny wiek zachorowania to ok 16 roku życia [4]. Chorzy, 
u których choroba rozpoczęła się przed 12 rokiem życia 
uważa się, że mają częstsze epizody a chorzy, u których 
choroba zaczęła się po 35 roku życia mają dłuższe epizody. 
Dziewczynki chorują później niż  chłopcy (18,5 vs 15.0 
rż). Epizody zwykle występują co najmniej raz w roku. 
Pierwsze epizody występują najczęściej jesienią lub zimą. 
W serii 110 chorych z nawracającą hipersomnią mediana 
czasu trwania choroby wynosiła 8 lat [1]. W innym badaniu 
108 nowych przypadków KLS średni czas trwania choroby 
wynosił 14 lat, a około 15% chorych miało przebieg cho-
roby dłuższy niż 25 lat [4]. Czynnikami ryzyka dłuższego 
przebiegu choroby były: płeć męska, występująca podczas 
epizodów hiperseksualność i początek choroby po 20 roku 
życia. Istnieją sugestie, że po około 3 latach objawy nawra-
cającej hipersomnii ulegają zmniejszeniu, natomiast mogą 
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się nieprawidłowa [11]. Odczucia nierzeczywistości są po-
wszechne, występują nawet u 100% chorych i prawdopo-
dobnie są najbardziej specyficznym objawem zespołu [4].

U znacznej grupy chorych zaburzeniom funkcji po-
znawczych mogą towarzyszyć takie objawy jak: żarłocz-
ność 66%-80% (kompulsywna konsumpcja wysoko kalo-
rycznych pokarmów, połączona ze wzrostem masy ciała 
o kilka kilogramów), rozhamowanie seksualne 43-53%, 
drażliwość 65% i agresja [1, 4].

U części kobiet epizody nawracającej hipersomnii mo-
gą być związane z cyklem menstruacyjnym (Menstrual re-
current hypersomnia (MRH)) [2, 5, 12]. 

U chorych na nawracającą hipersomnię zgłaszano wy-
stępowanie różnych potencjalnych czynników prowokują-
cych występowanie epizodów, a epizody nadmiernej sen-
ności mogą być poprzedzone objawami prodromalnymi 
takimi jak: bóle głowy lub poczucie wszechogarniającego 
zmęczenia czy problemy z porannym wstawaniem z łóżka 
[1]. W opisach serii przypadków jako czynniki prowoku-
jące występowanie epizodów nadmiernej senności chorzy 
zgłaszali: 

• infekcję (72%),
• spożycie alkoholu (23%),
• deprywację snu (22%),
• silny stres (20%),
• wysiłek fizyczny (19%)[4].
W okresach międzynapadowych chory jest całkowicie 

bezobjawowy. 
Rokowanie jest dobre, choć u niektórych chorych 

zaburzenie funkcji poznawczych może mieć charakter 
utrwalony.

Około jedna czwarta chorych miała opisywany prawi-
dłowy zapis EEG podczas epizodów. U siedemdziesięciu 
procent chorych opisywano niespecyficzne uogólnione 
zwolnienie czynności podstawowej EEG. Badania neuro-
obrazowe mózgowia u chorych na nawracającą hipersom-
nię nie wykazują odchyleń od stanu prawidłowego [1, 5]. 

W leczeniu nawracającej hipersommnii nie ma standar-
du postępowania. Na podstawie danych z piśmiennictwa 
w celu zmniejszenia częstości i ciężkości epizodów sto-
suje się między innymi: preparaty litu, kwasu walproino-
wego czy karbamazepiny [13-19]. Jedynie preparaty litu 
pozwalały na uzyskanie istotnego statystycznie efektu te-
rapeutycznego (około 41% odpowiedzi) [15-17]. W trak-
cie epizodów można stosować leki rutynowo podawane 
w nadmiernej senności w ciągu dnia np. modafinil czy 
metylofenidat, pamiętając jednak, że leki te mogą jedynie 
zmniejszać objawy senności nie wpływając na pozostałe 
objawy [20, 21]. W subiektywnej ocenie chorych tylko 
ok. 20% chorych zgłosiło pewne korzyści ze stosowania 
stymulantów podczas epizodu, a wielu chorych czuje się 
lepiej, śpiąc, a nie będąc sztucznie obudzony przez środki 
farmakologiczne [1].

U chorych, u których w trakcie epizodów utrzymują się 
objawy psychotyczne, objawowo stosuje się atypowe 
leki przeciwpsychotyczne, takie jak rysperidon, a w przy-
padku nasilonych objawów lękowych można zastosować 
hydroxyzynę lub beznodiazepiny. W leczeniu próbuje się 
również stosowania fototerapii i witaminy B [1, 5].
Lepsze poznanie objawów choroby może przyczynić się do 
poprawy diagnostyki a co za tym idzie do wcześniejszego 
wdrożenia leczenia u chorych z nawracającą hipersomnią.
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