
HD засяга 
приблизително 
1 на 10 000 души,5-9* 
поравно мъже 
и жени.10

КАКВО ВЛИЯНИЕ ОКАЗВА 
HD ВЪРХУ ВСЕКИДНЕВНИЯ 
ЖИВОТ?11,12,13

Симптомите на HD обикновено започват 
на възраст от 30 до 50 години.14

Продромален 
стадий   
(пред-диагностичен)

Ранна проява  
(в момента на поставянето 

на клиничната диагноза)

Умерена 
проява

Напреднала 
проява

В момента Рош проучва едно лечение, чиято цел е да 
намали токсичния Хънтингтин протеин.

КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ 
ЗА БОЛЕСТТА НА 
ХЪНТИНГТЪН

За всеки родител с това 
заболяване (HD) има 50/50 
шанс децата му да наследят 
дефектния HTT ген.3

Това може да увеличи 
притеснението и стреса на 
хората с HD и на роднините им4, 
които виждат ефекта от HD 
върху близките си и трябва да 
вземат решение дали самите те 
да се изследват за наличието на 
дефектния ген.

Всяко лице с HD засяга 
още 10 члена на 
семейството си, в това 
число и като 
болногледачи.4
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* Цифра, изчислена като средна стойност от петте референтни източника

Въпреки, че изследванията 
продължават, в момента няма одобрени 
терапии, които могат да забавят, да 
спрат или да обърнат развитието на HD. 
Наличните в момента лечения се 
фокусират върху облекчаване на 
симптомите, осигуряване на  
максимално функциониране и 
оптимизиране на качеството на живот.16

ЛЕЧЕНИЯ ЗА HD В МОМЕНТА

Едва забележими 
промени в 
мисленето, 
настроението и 
поведението

Хорея (резки, неволеви, 
движения на цялото тяло), 
която може да започне да 
нарушава ходенето и 
храненето

Извършването на 
всекидневните дейности 
вкъщи и на работа 
започва да се затруднява  

Повишена 
раздразнителност, 
тревожност или 
импулсивност

Повишено затруднение при 
извършване на 
всекидневните дейности, 
като шофиране и работа  

Често е необходима 
помощ 24/7 в дом за 
професионални грижи

Основните функции, 
като преглъщане и 
поддържане на телесната 
температура, стават все 
по-трудни

Болестта на Хънтингтън (HD) е рядко, 
генетично, невродегенеративно заболяване,  
което оказва тежко влияние върху ежедневните функции на 
индивида, като движение и мислене. Тя има пагубно 
въздействие върху поколенията и в момента няма начин за 
предотвратяване, забавяне или спиране на нейното 
прогресиране.1

НО ПАЦИЕНТИТЕ С HD, ТЕХНИТЕ 
БОЛНОГЛЕДАЧИ И СЕМЕЙСТВАТА 
ИМ ПРЕДПРИЕМАТ ДЕЙСТВИЯ 
ЧРЕЗ:

Повишаване на 
осведомеността 
за HD сред 
широката 
общественост

Партньорство с 
клинични центрове за 
оказване на подкрепа 
за техните изследвания  

Създаване на мрежи 
за подкрепа за 
семействата и лицата 
с HD

Участие в събрания 
на общността и в 
научни срещи

Всяка седмица, 
болногледачите 
отделят

средно15

- това е работа на 
пълно работно време!

42часа

HD се причинява от 
промяна (мутация) в 
един ген, наречен 
Хънтингтин (HTT), 
която задейства образуването на 
токсичен (мутантен)  Хънтингтин 
протеин (mHTT).2


