
Rzut oka
na chorobę Huntingtona

Choroba Huntingtona (ang. Huntington’s 
disease, HD) to rzadkie, uwarunkowane 
genetycznie schorzenie neurodegeneracyjne,
które zaburza codzienne funkcjonowanie, na przykład w zakresie 
poruszania się czy myślenia. Wywiera wyniszczający wpływ 
na każde pokolenie; obecnie nie ma sposobu pozwalającego 
zapobiec progresji choroby, spowolnić ją lub zatrzymać1.

Przyczyną HD jest zmiana 
(mutacja) w pojedynczym 
genie kodującym huntingtynę 
(HTT), która powoduje tworzenie 
się toksycznego (zmutowanego) białka 
huntingtyny (mHTT)2.

U każdego pacjenta z HD 
istnieje ryzyko 50/50, 
że jego dzieci odziedziczą 
wadliwy gen HTT3.
Wywołuje to niepokój i stres u osób 
z HD oraz ich krewnych4, którzy 
widzą, w jaki sposób choroba 
wpływa na życie ich bliskich, 
i zastanawiają się, czy nie powinni 
sami przebadać się na obecność 
wadliwego genu.

HD dotyka 
w przybliżeniu 
1 na 10 000 osób5-9*, 
w równym stopniu 
kobiety i mężczyzn10.

W jaki sposób HD wpływa na 
życie codzienne11,12,13?
Objawy HD zwykle pojawiają się 
w wieku od 30 do 50 lat14.
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Pląsawica (mimowolne 
nagłe ruchy w obrębie 
całego ciała) może zacząć 
utrudniać chodzenie 
i jedzenie

Wykonywanie codziennych 
zadań w domu i w pracy 
zaczyna sprawiać trudność

Podwyższona drażliwość, 
niepokój lub impulsywność

Coraz większa trudność 
z wykonywaniem 
codziennych czynności, 
takich jak prowadzenie 
samochodu czy praca

Często wymagana jest 
profesjonalna opieka 
w domu przez całą dobę, 
7 dni w tygodniu

Coraz większą trudność 
sprawiają podstawowe 
umiejętności, takie jak 
przełykanie i utrzymywanie 
temperatury ciała

Choroba wywiera wpływ 
na 10 członków rodziny 
i opiekunów każdego 
chorego na HD4.

Obecnie dostępne leczenie HD
Mimo że stale prowadzone są badania, 
nie ma obecnie żadnych zatwierdzonych 
metod leczenia, które spowalniają, 
zatrzymują lub odwracają progresję choroby 
Huntingtona16. Aktualnie dostępne terapie 
skupiają się na łagodzeniu objawów, 
ułatwianiu funkcjonowania i optymalizacji 
jakości życia16.

Jednak osoby chore na HD, 
ich opiekunowie i bliscy 
podejmują działanie poprzez:

Zwiększanie 
świadomości 
społeczeństwa 
na temat HD

Tworzenie grup 
wsparcia dla chorych 
i ich rodzin

Uczestniczenie 
w spotkaniach 
społecznościowych 
i naukowych

Współpraca 
z ośrodkami 
klinicznymi 
wspomagającą 
ich badania

Firma Roche aktualnie prowadzi badania eksperymentalnej metody 
leczenia, której celem jest zmniejszenie ilości toksycznego białka 
huntingtyny w organizmie.

*Średnia wyliczona na podstawie pięciu przytoczonych źródeł.
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Tygodniowo opiekunowie 
poświęcają przeciętnie

42
godziny15

- to praca 
na pełny etat!


