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:: Η νεανική νόσος Χάντινγκτον 

 

Αριθμός Orphanet: ORPHA248111 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η νεανική νόσος Χάντινγκτον (JHD) είναι μια μορφή της νόσου Huntington (HD; δείτε αυτόν τον 

όρο), η οποία χαρακτηρίζεται από την έναρξη των εκδηλώσεων και συμπτωμάτων πριν από την 

ηλικία των 20 ετών. Η ακριβής επίπτωση της νεανικής μορφής δεν είναι γνωστή, αλλά εκτιμάται 

ότι  είναι περίπου 1/166.000 άτομα. Η JHD αφορά στο 6% του συνόλου των περιπτώσεων της 

HD, η οποία έχει επίπτωση 1/10.000 άτομα. Οι διαταραχές συμπεριφοράς και οι μαθησιακές 

δυσκολίες στο σχολείο είναι συχνά οι πρώτες εκδηλώσεις. Ως προς την κινητικότητα εμφανίζεται  

συχνά υποκινησία  και  βραδυκινησία με στοιχεία δυστονίας. Η άνοια είναι παρούσα στο αρχικό 

στάδιο της νόσου. Η χορεία, η κλασική εκδήλωση της HD, είναι σπάνια στην πρώτη δεκαετία και 

εμφανίζεται μόνο στη 2η. Συχνά είναι οι επιληπτικές κρίσεις, η αταξία και η απώλεια βάρους. Η 

HD οφείλεται σε  επαναλήψεις του τρινοκλεοτιδίου CAG (36 επαναλήψεις ή περισσότερες), στο 

μικρό βραχίονα του χρωμοσώματος 4 (4p16.3), στο γονίδιο huntingtin, <i> ΗΤΤ </ i>. Στη 

νεανική νόσο του Huntington, στις περισσότερες περιπτώσεις ,ο αριθμός των επαναλήψεων 

CAG είναι μεγαλύτερος των 55. Ο αριθμός  των επαναλήψεων εξηγεί περίπου κατά 70% τη 

διακύμανση στην ηλικία έναρξης, αλλά φυσικά δεν αποτελεί καμία ένδειξη των αρχικών 

συμπτωμάτων, της πορείας ή της διάρκειας της ασθένειας. Στο 75% των ασθενών με JHD, ο 

πάσχοντας γονέας είναι ο πατέρας . Η διάγνωση βασίζεται στην κλινική εικόνα σε ένα άτομο με 

ένα γονέα με αποδεδειγμένη HD, και επιβεβαιώνεται από την εξέταση DNA. Η 

προσυμπτωματική γενετική εξέταση έχει κωδικοποιηθεί στις κατευθυντήριες γραμμές της 

International Huntington (IHA) Association (διεθνής ένωση για την ασθένεια) και της Ερευνητικής 

Ομάδας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Νευρολογίας (WFN), και δεν πρέπει να παρέχεται σε 

άτομα υψηλού κινδύνου  κάτω από την ηλικία των 18 ετών. Η διαφορική διάγνωση της JHD είναι 

ο νεανικός τύπος 2 της  νωτιαιοπαρεγκεφαλιδικής αταξίας (SCA2: 12q) με χορεία, δυστονία, και 

άνοια, και η οδοντοερυθροωχρολουσιανή ατροφία (dentatorubral pallidoluysian )(DRPLA: 12P) 

με χορεία και μυοκλοινική επιληψία, όπως επίσης  η SCA3 (14q) με ακαμψία, αταξία και 

δυστονία και η SCA17 (6q) με ψυχιατρικές  εκδηλώσεις και άνοια (βλέπε αυτούς τους όρους). 

Πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη κι άλλες αιτίες χορείας συμπεριλαμβανομένων των  

γενικών παθολογικών διαταραχών ή των ιατρογενών διαταραχών ,που οφείλονται σε  φάρμακα. 

Η χορεία Sydenham και η μεταστρεπτοκοκκική χορεία εξακολουθούν να υπάρχουν σε πολλά 

μέρη του κόσμου. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει, διαθέσιμη θεραπεία. Η αντιμετώπιση  θα πρέπει 

να είναι διεπιστημονική και βασίζεται στην αντιμετώπιση των εκδηλώσεων με σκοπό τη βελτίωση 

της ποιότητας ζωής του πάσχοντος. Η χορεία πρέπει να αντιμετωπίζεται με φραγή του 

υποδοχέα της ντοπαμίνης (ρισπεριδόνη, τιαπείδη, πιμοζίδη), ή παράγοντες που οδηγούν στην 

εξάντληση της (τετραβεναζίνη). Κανένα από αυτά τα φάρμακα δεν έχουν εγκριθεί επίσημα για 

χρήση σε παιδιά, αλλά συνταγογραφούνται εκτός ενδείξεως ως θεραπεία των  κύριων 

συμπτωμάτων της νόσου. Έχουν γίνει προσπάθειες για τη αντιμετώπιση των κινητικών 

διαταραχών με σειρά φαρμάκων, αλλά χωρίς επιτυχία. Συνιστάται η παραϊατρική φροντίδα με 

λογο-,εργο-, φυσικοθεραπεία και η ψυχολογική υποστήριξη του ασθενούς και της οικογένειας. Η 

εξέλιξη της νόσου οδηγεί σε πλήρη εξάρτηση στην καθημερινή ζωή, και οι ασθενείς χρειάζονται 
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πλήρη φροντίδα, μέχρι το θάνατο. Η μέση διάρκεια της ασθένειας είναι συγκρίσιμη ή ελαφρώς 

μικρότερη από την διάρκαεια της μορφής HD των ενηλίκων. Η πιο κοινή αιτία θανάτου είναι η 

πνευμονία. 
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Το έγγραφο αυτό αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών. Σε καμία περίπτωση δεν 

μπορεί να υποκαταστήσει την Ιατρική φροντίδα που παρέχεται από ειδικούς επιστήμονες 

και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαν βάση για τη διάγνωση ή θεραπεία. 


