Huntingtonova
choroba

Huntingtonova choroba (HD – Huntington's
Disease) je vzácné, geneticky podmíněné,
neurodegenerativní onemocnění,
které závažným způsobem postihuje každodenní funkce, jako
je pohyb a myšlení. Má devastující dopad napříč generacemi
a v současnosti neexistuje žádná možnost prevence, zpomalení
nebo zastavení progrese onemocnění.1

HD je způsobena změnou
(mutací) v jednom genu
pro huntingtin (HTT),

která vede k tvorbě toxického (mutovaného)
proteinu huntingtinu (mHTT).2

Každý rodič s HD má
50% pravděpodobnost,
že jeho dítě zdědí
vadný gen HTT.3
To může způsobovat obavy
a stres jak u nemocných s HD,
tak u jejich příbuzných,4 kteří vidí,
jaký má HD dopad na jejich blízké,
a kteří se rozhodují, zda se mají
nechat testovat na přítomnost
mutovaného genu pro HTT.

HD postihuje
přibližně
1 z 10 000 osob5-9*
bez rozdílu pohlaví.10

Jak HD ovlivňuje
každodenní život? 11,12,13
Symptomy HD se obvykle objevují
mezi 30. a 50. rokem věku.14
Objevují se jemné
změny v přemýšlení, náladě
a chování.

Prodromy

(před diagnózou)

Časné projevy

Chorea (škubavé
mimovolní pohyby celého
těla) může začít rušit při
chůzi a jídle.

(v současnosti
moment klinické
diagnózy)

Lidé obtížněji zvládají
každodenní domácí
a pracovní činnosti.

Objevuje se zvýšená
podrážděnost, úzkost nebo
impulzivita.

Středně
závažné
projevy

Narůstají obtíže při
provádění každodenních
činností, např. při řízení
auta nebo při práci.
Často je nutná nepřetržitá
podpora v profesionálních
zařízeních s pečovatelskou
službou.

Pokročilé
projevy

Základní schopnosti, jako
je polykání a udržování
tělesné teploty, jsou čím dál
obtížnější.

Na každého člověka s HD
připadá dalších 10 členů
rodiny a pečovatelů,
jejichž život nemoc
významně ovlivňuje.4

Každý týden věnují
pečovatelé průměrně
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– jedná se o práci
na plný úvazek!

Současná léčba
Huntingotovy choroby
V současnosti sice probíhá výzkum, ale
zatím neexistuje žádná schválená léčba,
která by dokázala zpomalit, zastavit nebo
zvrátit rozvoj onemocnění.16 Aktuálně
dostupné možnosti léčby se zaměřují
na zmírnění symptomů, zachování
funkcí a zlepšení kvality života.16

Lidé s HD, jejich pečovatelé
a rodiny jsou však aktivní:
zvyšují
povědomí
o HD
u veřejnosti,

vytvářejí podpůrné
skupiny pro rodiny
a osoby s HD,

účastní se
komunitních
a odborných
setkání,

navazují partnerství
s klinickými centry
a tím pomáhají
podporovat výzkum.

*Hodnota vypočtená jako průměr z pěti referenčních zdrojů
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