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Υπάρχουν λίγα παραδείγματα καταστάσεων οι οποίες 
ορίζουν τη νευροψυχιατρική διαταραχή και φροντίδα 
τόσο ξεκάθαρα όσο η νόσος του Huntington (HD). 
Αυτή η κληρονομική διαταραχή προκαλεί νευρωνική 
εκφύλιση μέσα στα μετωπιαία-υποφλοιώδη κυκλώ-
ματα, η οποία εκδηλώνεται με κινητικά, γνωστικά, 
συναισθηματικά και συμπεριφορικά συμπτώματα και 
σημεία, κάνοντάς την μια παραδειγματική νευροψυ-
χιατρική διαταραχή. Το άτομο και η οικογένεια με HD 
αποτελούν μια ευκαιρία για τους κλινικούς με νευρο-
ψυχιατρική εκπαίδευση να χρησιμοποιήσουν πλήρως 
την εξειδίκευσή τους και τις υπάρχουσες θεραπεί-
ες για να ανακουφίσουν τον πόνο, παρόλο που δεν 
υπάρχει μια καθορισμένη θεραπεία για την ίδια την 
HD. Η έρευνα για την HD προοδεύει γρήγορα και, 
μέχρι τη στιγμή της συγγραφής του παρόντος κεφα-
λαίου, μελετώνται μερικές συμπτωματικές θεραπείες 
και θεραπείες τροποποίησης της νόσου.

Εν τω μεταξύ, η περίπλοκη φύση της HD και η συ-
σχέτιση των ποικίλων νευροψυχιατρικών διαταραχών 
που προκαλεί απαιτούν μια διεπιστημονική προσέγ-
γιση στη θεραπεία – μια προσέγγιση που να υπολο-
γίζει όχι μόνο τις ανάγκες του ατόμου αλλά, επίσης, 
εκείνες των συγγενών σε κίνδυνο και των σημαντικών 
άλλων, καθώς και εκείνων που παρέχουν υποστήρι-
ξη και φροντίδα. Σε αυτό το κεφάλαιο, ανασκοπώ εν 
συντομία τη φύση της HD και τα κλινική θέματα τα 
οποία είναι απαραίτητο να διευθετηθούν για να ανα-
πτυχθεί μια τεκμηριωμένη προσέγγιση στη θεραπεία 
των ατόμων με HD.

Αιτιολογία

Τα άτομα με HD φέρουν έναν αυξημένο αριθμό 
τρινουκλεοτιδίων κυτοσίνης-αδενίνης-γουανίνης 
(ΚΑΓ) ο οποίος επαναλαμβάνεται στο χρωμόσωμα 
4, την «μετάλλαξη της επέκτασης στην HD». Αυτή η 
μετάλλαξη κληρονομείται με έναν αυτοσωμικό κυρί-
αρχο τρόπο, υπό την έννοια ότι κάθε βιολογικό παιδί 
ενός ατόμου με HD έχει 50% πιθανότητες να κλη-
ρονομήσει τη μετάλλαξη και να αναπτύξει τη νόσο, 
ανεξάρτητα από το φύλο. Σημεία και συμπτώματα της 
HD, συνήθως, εμφανίζονται στη νεαρή ή μέση ενή-
λικη ζωή, παρόλο που αναφέρονται και πιο πρώιμες 
ή όψιμες περιπτώσεις. Ο αριθμός των επαναλήψεων 
ΚΑΓ συσχετίζεται αντιστρόφως με την ηλικία έναρ-
ξης των συμπτωμάτων της HD, με τέτοιον τρόπο που 
ένας μεγαλύτερος αριθμός επαναλήψεων ΚΑΓ στο 
γονίδιο της HD συνδέεται με έναρξη των συμπτω-
μάτων σε μικρότερη ηλικία. Το γονίδιο της HD, επί-
σης, επιδεικνύει εξαρτώμενη από το μήκος διαγενε-
ακή αστάθεια κατά τη διάρκεια της γαμετογένεσης, 
η οποία μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των επαναλή-
ψεων ΚΑΓ οι οποίες κληρονομούνται από τους απο-
γόνους (κυρίως των ανδρών με HD). Το διευρυμένο 
γονίδιο HD οδηγεί στην εμφάνιση των συμπτωμάτων 
σε ακόμη νεαρότερη ηλικία από εκείνη του γονέα που 
νόσησε, μια διαδικασία γνωστή ως «αναμονή». Αυτό 
σημαίνει ότι υπάρχει μια μεγάλη διακύμανση στην 
ηλικία έναρξης των συμπτωμάτων για οποιοδήποτε 
δεδομένο μήκος επαναλήψεων, κάνοντας τον ακριβή 



και μπορούν, χωρίς περαιτέρω εξετάσεις, να υπολογί-
σουν αυτόν τον κίνδυνο (δηλαδή, 50% κίνδυνος για 
τα αδέλφια και τα παιδιά, 25% κίνδυνος για τα εγγό-
νια). Επομένως, η εμπλοκή σε γενετική συμβουλευτι-
κή κατά τη διαδικασία αξιολόγησης προκειμένου να 
παρασχεθεί καθοδήγηση και υποστήριξη σχετικά με 
την εξέταση και τα αποτελέσματά της μπορεί να είναι 
πολύ βοηθητική στους ασθενείς και τα μέλη των οι-
κογενειών τους, περιλαμβανομένων των συζύγων και 
άλλων γενετικά άσχετων οικογενειακών μελών, ακό-
μη και στο πλαίσιο της (φαινομενικά) επιβεβαιωτικής 
εξέτασης.

Η δεύτερη κατάσταση – η προβλεπτική εξέταση 
για το γονίδιο της HD σε ένα ασυμπτωματικό άτο-
μο σε κίνδυνο για HD- είναι λιγότερο οικεία στους 
άλλους κλινικούς από ό,τι στους ειδικούς στην HD. 
Η Εταιρεία της Νόσου του Huntington της Αμερικής 
(Huntington’s Disease Society of America - HDSA· 
hdsa.org) μαζί με την Αμερικάνικη Ομάδα Γενετικής 
Εξέτασης για τη Νόσο του Huntington έχει γνω-
στοποιήσει κατευθυντήριες οδηγίες για να βοηθή-
σει του παρόχους ιατρικής φροντίδας στη χορήγηση 
της επιβεβαιωτικής, προβλεπτικής και προγεννητι-
κής εξέτασης για το γονίδιο της HD, οι οποίες είναι 
σχεδιασμένες να προστατεύουν την ευημερία αυτών 
που επιλέγουν να εξεταστούν. Σε αυτήν την ειδι-
κή περίσταση, συνιστάται ο ασθενής να συναντήσει 
έναν γενετικό σύμβουλο και να υποβληθεί σε ένα ει-
δικό πρωτόκολλο για τον γονιδιακό έλεγχο της HD, 
ο οποίος ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές της 
HDSA. Μια νευρολογική εξέταση, συνήθως, προ-
σφέρεται κατά τη διάρκεια του ελέγχου για να διαπι-
στωθεί εάν τα συμπτώματα είναι παρόντα, επειδή τα 
άτομα σε κίνδυνο μπορεί να μην έχουν επίγνωση ότι 
εμφανίζουν πρώιμα σημεία ή συμπτώματα. Η ψυχια-
τρική αξιολόγηση διεξάγεται, επίσης, για να διασφα-
λιστεί ότι οποιαδήποτε υποκείμενη κατάθλιψη, άγχος, 
κατάχρηση ουσιών, ή άλλη ψυχιατρική διαταραχή θα 
θεραπευθεί πριν το άτομο υποβληθεί σε εξέταση και 
λάβει ένα αποτέλεσμα το οποίο δυνητικά θα αλλάξει 
τη ζωή του (Robins Wahlin, 2007). Τα περισσότερα 
προγράμματα εξέτασης απαιτούν ένα άτομο που θα 
παρέχει υποστήριξη, όπως έναν σύζυγο, στενό φίλο ή 
αδελφό/ή, για να εμπλακεί και να συνοδεύει το άτομο 
στις ιατρικές επισκέψεις εξέτασης, καθώς και την ημέ-
ρα που δίνονται τα αποτελέσματα.

αριθμό των επαναλήψεων μη βοηθητικό στην πρό-
γνωση σχετικά με την έναρξη της διαταραχής σε ένα 
συγκεκριμένο άτομο (Rubinsztein et al., 1997).

Οι νευροπαθολογικές αλλαγές ξεκινούν χρόνια 
πριν την εμφάνιση των κινητικών συμπτωμάτων, με 
την απώλεια νευρώνων στο ραβδωτό σώμα και τη 
φλοιική λέπτυνση να βρίσκονται ανάμεσα στις πιο 
πρώιμες αλλαγές (Vonsattel et al., 1985). Η εκφύλιση 
του κερκοφόρου πυρήνα αποτελεί ορόσημο στην HD, 
αλλά επίσης η κυτταρική απώλεια λαμβάνει χώρα κι 
αλλού στο ραβδωτό σώμα. Καθώς η διαταραχή προ-
οδεύει, αναπτύσσεται γενικευμένη εγκεφαλική ατρο-
φία ως αποτέλεσμα τόσο πρωτογενών επιδράσεων 
στον νεοφλοιό όσο και δευτερογενούς ατροφίας λόγω 
της απώλειας των φλοιοραβδωτών προβολών (Rosas 
et al., 2011). Ο μηχανισμός με τον οποίο η επέκταση 
της ΚΑΓ στο γονίδιο της HD οδηγεί στη νευροπα-
θολογία της HD παραμένει ασαφής. Ωστόσο, πιθανοί 
μηχανισμοί περιλαμβάνουν τοξικότητα λόγω ενισχυ-
μένης λειτουργίας (toxic gain-of-function), απώλεια 
της λειτουργίας (loss-of-function), λανθασμένη ανα-
δίπλωση της πρωτεΐνης του Huntington που οδηγεί 
σε δυσλειτουργία, ή έναν συνδυασμό κυτταρικών δυ-
σλειτουργιών (Ross & Tabrizi, 2011).

Γενετική εξέταση

Η γενετική εξέταση για την HD μπορεί να πραγ-
ματοποιηθεί όταν ένας ασθενής παρουσιάζει σημεία ή 
συμπτώματα και επιθυμεί να μάθει εάν έχει τη μετάλ-
λαξη της επέκτασης της HD (δηλαδή, επιβεβαιωτική 
εξέταση). Η εξέταση για το γονίδιο της HD, επίσης, 
πραγματοποιείται συχνά όταν ένα άτομο, το οποίο 
βρίσκεται σε κίνδυνο να αναπτύξει HD –για παρά-
δειγμα, το ενήλικο παιδί ενός ασθενούς που διαγνώ-
στηκε με HD-, θέλει να γνωρίζει εάν θα αναπτύξει τη 
νόσο ή όχι (δηλαδή, προβλεπτική εξέταση). Η πρώ-
τη κατάσταση είναι πιο οικεία, τουλάχιστον αρχικά, 
στους κλινικούς: ένας ασθενής με εκδήλωση συμπτω-
μάτων μιας διαταραχής παρουσιάζεται με συμπτώμα-
τα ενδεικτικά της HD, πραγματοποιείται η εξέταση 
για το γονίδιο της HD και παρέχεται μια διάγνωση 
HD βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της εξέτασης. 
Ακόμη και σε αυτήν την οικεία περίπτωση, ωστόσο, 
είναι απαραίτητο να έχει κάποιος την επίγνωση ότι η 
επιβεβαιωτική εξέταση παρέχει πληροφορίες όχι μόνο 
για τον ασθενή αλλά επίσης για τους εξ αίματος συγ-
γενείς του. Όταν τα αποτελέσματα της γονιδιακής 
εξέτασης για τη HD ενός ασθενούς γίνουν γνωστά 
στα μέλη της οικογένειάς του, αυτά τα μέλη ενημερώ-
νονται ότι βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν HD 



στολή της χορείας μπορεί, εν μέρει, να τη διορθώσει. 
Οι χορειακές κινήσεις αυξάνουν με το άγχος, τη νευ-
ρικότητα και την κόπωση, έτσι είναι σημαντικό να 
αξιολογηθούν αυτά τα προβλήματα πριν την έναρξη 
της θεραπείας συγκεκριμένα για τις χορειακές κινή-
σεις · η αποτελεσματική διαχείριση αυτών των συννο-
σηροτήτων μπορεί να μειώσει την ανάγκη ή τη δόση 
της φαρμακευτικής αγωγής, η οποία στοχεύει στις χο-
ρειακές κινήσεις. Πολλοί ασθενείς δεν ενδιαφέρονται 
για την καταστολή της χορείας, και μετά από προσε-
κτική συζήτηση με τον ασθενή και την οικογένεια, 
εάν δεν επηρεάζεται η λειτουργικότητα, τότε δεν 
υπάρχει ανάγκη να θεραπευτεί η χορεία (Burgunder 
et al., 2011; Jankovic & Roos, 2014).

Η χορεία μπορεί να θεραπευτεί με αλοπεριδόλη, 
βενζοδιαζεπίνες ή τετραβεναζίνη [έναν αναστρέψι-
μο αναστολέα κυστιδικών μεταφορέων μονοαμίνης 
2 (VMAT2), ο οποίος μειώνει τη ντοπαμίνη]. Η επι-
λογή της θεραπείας βασίζεται, κυρίως, στην ευνοϊκό-
τητα του προφίλ των παρενεργειών καθεμιάς από τις 
διαθέσιμες θεραπείες, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκρι-
μένα χαρακτηριστικά. Εάν η χορεία λαμβάνει χώρα 
μόνο το βράδυ, η χρήση βενζοδιαζεπινών μόνο την 
ώρα του ύπνου, όταν μειώνεται ο κίνδυνος πτώσεων 
και η νάρκωση είναι ωφέλιμη, μπορεί να είναι η καλύ-
τερη επιλογή. Για ασθενείς με προεξέχουσα ευερεθι-
στότητα, η αλοπεριδόλη μπορεί να είναι η καλύτερη 
επιλογή για την καταστολή της χορείας, επειδή θα 
βοηθήσει, επίσης, στη βελτίωση αυτού του συμπερι-
φορικού συμπτώματος. 

Η τετραβεναζίνη φέρει ένα προειδοποιητικό «μαύ-
ρο κουτί» από τον FDA σχετικά με τον αυξημένο κίν-
δυνο κατάθλιψης και αυτοκτονικότητας, οι οποίες 
συνδέονται με τη θεραπεία. Η απόφαση για συντα-
γογράφηση τετραβεναζίνης για τη χορεία πρέπει να 
αντισταθμίσει τον κίνδυνο κατάθλιψης και αυτοκτο-
νικότητας με την ανάγκη για έλεγχο της χορείας. Η 
τετραβεναζίνη αντενδείκνυται σε ασθενείς με ενεργό 
αυτοκτονικότητα και άτομα με μη θεραπευμένη ή 
ανεπαρκώς θεραπευμένη κατάθλιψη. Οι ασθενείς, τα 
μέλη της οικογένειας, οι φροντιστές και οι κλινικοί 
πρέπει να βρίσκονται σε επαγρύπνηση για την εμ-
φάνιση τέτοιων προβλημάτων κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας και να παρεμβαίνουν αμέσως όταν αυτά 
λαμβάνουν χώρα.

Η δυστονία (δηλαδή, ο μη φυσιολογικός μυϊκός 
τόνος ο οποίος έχει ως αποτέλεσμα μυϊκούς σπα-
σμούς και μη φυσιολογική στάση του σώματος), επί-
σης, αναπτύσσεται συχνά σε άτομα με HD. Η δυστο-
νική στάση του σώματος συχνά εμπλέκει την άκρα 
χείρα, τον βραχίονα και το άκρο πόδι, και είναι συ-
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Η συντριπτική πλειονότητα των φορέων της με-
τάλλαξης της HD επιλέγουν να αναπαραχθούν φυσι-
κά, χωρίς οποιαδήποτε παρέμβαση για την πρόληψη 
της μετάδοσης του γονιδίου HD (Schulman & Stern, 
2015). Για εκείνους οι οποίοι επιθυμούν να διασφαλί-
σουν ότι δεν θα έχουν ένα παιδί με τη μετάλλαξη της 
επέκτασης της HD, η εξωσωματική γονιμοποίηση, η 
δωρεά σπέρματος, η υιοθεσία, και η δωρεά ωαρίων 
αποτελούν επιλογές (de Die-Smulders et al., 2013). 
Όπως σημειώθηκε παραπάνω, η HDSA έχει καθιερώ-
σει κατευθυντήριες οδηγίες για τον προγεννητικό γε-
νετικό έλεγχο· οι κλινικοί ενθαρρύνονται να ανασκο-
πήσουν αυτές τις οδηγίες με σκοπό να εφαρμόσουν 
τις καλύτερες πρακτικές.

Κινητικά συμπτώματα

Τα κινητικά συμπτώματα της HD περιλαμβάνουν 
χορεία, δυστονία, μείωση των σακκαδικών κινήσεων, 
διαταραχή στο βάδισμα, απώλεια συντονισμού, δυ-
σφαγία, και δυσαρθρία. Η χορεία είναι σίγουρα το πιο 
συχνό σύμπτωμα της HD, λαμβάνοντας χώρα σε άνω 
του 90% των ασθενών. Η HD είναι η κλασική υπερ-
κινητική διαταραχή κίνησης, η οποία εκδηλώνεται 
με ακανόνιστες, απρόσμενες κινήσεις που μοιάζουν 
με χορό ή συστροφικές χορειακές κινήσεις. Η χορεία 
ξεκινά νωρίς στην πορεία της νόσου στα άκρα και 
το πρόσωπο, και προχωράει στην εμπλοκή του κορ-
μού, όπου μπορεί να επηρεάσει την ισορροπία. Παρά 
την ενίοτε δραματική εμφάνιση της χορείας, πολλοί 
ασθενείς δεν έχουν επίγνωση ότι παρουσιάζουν αυτό 
το σύμπτωμα, ή ελαχιστοποιούν τη σοβαρότητά του. 
Ο Snowden και οι συνεργάτες του (1998) έδειξαν ότι 
οι ασθενείς είναι πιθανό να παρατηρήσουν τη χορεία 
μόνο όταν αυτήν έχει κάποιον αντίκτυπο στο περι-
βάλλον τους (π.χ. να ρίχνουν τα πιάτα).

Η απόφαση για θεραπεία της χορείας εξαρτά-
ται από τις επιθυμίες και τις ανάγκες του εκάστοτε 
ασθενούς και της οικογένειάς του. Μερικοί ασθενείς 
αναζητούν την καταστολή της χορείας για ελάχιστα 
συμπτώματα επειδή δεν θέλουν να φαίνονται «άρρω-
στοι» ή διαφορετικοί, ή εργάζονται κάπου όπου μια 
κινητική διαταραχή δεν θα ήταν ευπρόσδεκτη, όπως 
η διδασκαλία. Άλλοι ασθενείς με πιο σοβαρή χορεία 
παρουσιάζουν έκπτωση στην πρόσληψη τροφής, το 
ντύσιμο ή το μπάνιο λόγω των κινήσεών τους. Εάν 
επηρεαστούν ο κορμός και τα κάτω άκρα, μια χορει-
ακή κινητική διαταραχή του βαδίσματος μπορεί να 
εντείνει σε μεγάλο βαθμό την αναπηρία, και η κατα-



άνοια, σε αντίθεση με τις φλοιικές άνοιες όπως η νό-
σος του Alzheimer. Η υποφλοιώδης άνοια εκδηλώνε-
ται με βραδύτητα και αναποτελεσματική επεξεργασία 
των πληροφοριών, μειωμένη ψυχοκινητική ταχύτητα, 
δυσκολίες στην εκκίνηση γνωστικών διεργασιών, δυ-
σκολία στην ανάκτηση προηγουμένως μαθημένων 
πληροφοριών, και εκτελεστική δυσλειτουργία. Οι 
ασθενείς, συνήθως, δεν παρουσιάζουν άλλα τυπικά 
χαρακτηριστικά της φλοιικής άνοιας, όπως αφασία, 
εξασθενημένη νέα μάθηση ή οπτικοχωρικά ελλείμμα-
τα, μέχρι τα όψιμα στάδια της HD.

Η εκτελεστική δυσλειτουργία είναι το πιο πρώιμο 
γνωστικό σύμπτωμα της HD. Οι ασθενείς και οι φρο-
ντιστές τους συχνά αναφέρουν, πολύ πριν την έναρξη 
των κινητικών συμπτωμάτων, δυσκολίες στην εκτέλε-
ση πολλαπλών έργων, δυσκολία στην εκτέλεση έργων 
τα οποία απαιτούν μια εναλλαγή από μια δράση σε 
μια άλλη, και δυσκολία με την υψηλότερου επιπέδου 
οργάνωση (Papoutsi et al., 2014). Η εκτελεστική δυ-
σλειτουργία μπορεί να περιορίσει σημαντικά την κα-
θημερινή λειτουργικότητα, έχοντας ως αποτέλεσμα 
μερικές φορές προβλήματα στην εργασία και απώλεια 
της εργασίας πολύ πριν την ανάπτυξη των κινητικών 
συμπτωμάτων, τα οποία εν συγκρίσει εντείνουν την 
αναπηρία. Η νευροψυχολογική αξιολόγηση μπορεί να 
είναι εξαιρετικά χρήσιμη στους ασθενείς με γνωστικά 
ελλείμματα – ιδιαιτέρως με εκτελεστική δυσλειτουρ-
γία – για την αναγνώριση ελλειμμάτων, για τα οποία 
μπορούν να αναπτυχθούν αντισταθμιστικές στρατη-
γικές διατήρησης των λειτουργιών, ή τα οποία απαι-
τούνται για την αίτηση παροχών αναπηρίας. 

Η έλλειψη επίγνωσης των ελλειμμάτων (ανοσο-
γνωσία, ή νοσοαγνωσία), επίσης, αναπτύσσεται σχε-
τικά νωρίς σε πολλούς ασθενείς με HD. Οι νοσοα-
γνωσικοί ασθενείς εμφανίζονται σε μεγάλο βαθμό μη 
ενήμεροι σχετικά με τα γνωστικά τους ελλείμματα και 
τις λειτουργικές τους συνέπειες. Αν και συχνή, η νο-
σοαγνωσία δεν είναι με κανέναν τρόπο γενικευμένη 
στην έναρξη των γνωστικών ελλειμμάτων που σχετί-
ζονται με τη HD· μερικοί ασθενείς με HD είναι πολύ 
ενήμεροι για τα αρχικά γνωστικά τους ελλείμματα. 
Δυστυχώς, δεν υπάρχουν εδραιωμένες θεραπείες για 
τη νοσοαγνωσία σε ασθενείς με HD.

Η γνωστική λειτουργικότητα είναι ένας ισχυρός 
προβλεπτικός παράγοντας της συνολικής λειτουργι-
κής κατάστασης σε άτομα με HD. Για παράδειγμα, ο 
Rothlind και οι συνεργάτες του (1993) εξέτασαν κι-
νητικές και γνωστικές μετρήσεις ως προβλεπτικούς 
παράγοντες της ανεξαρτησίας στις δραστηριότητες 
της καθημερινής ζωής και ανέφεραν ότι η ψυχοκινητι-
κή ταχύτητα και η ικανότητα ρύθμισης της προσοχής 

νήθως πιο εμφανής κατά τον περίπατο. Η δυστονία 
του κορμού μπορεί να προκαλέσει κλίση προς τη μια 
πλευρά και να επηρεάσει την ισορροπία. Η σοβαρή 
δυστονία μπορεί να προκαλέσει αναπηρία και πόνο. 
Η θεραπεία με ενέσεις αλλαντικής τοξίνης μπορεί να 
ανακουφίσει σε σημαντικό βαθμό τα συμπτώματα της 
δυστονίας (Adam & Jankovic, 2008).

Οι ανωμαλίες και τα ελλείμματα στο βάδισμα είναι, 
επίσης, συχνά στη HD και συνήθως είναι το αποτέλε-
σμα πολλαπλών παραγόντων, περιλαμβανομένων της 
χορείας, της δυστονίας, και μερικών φαρμακευτικών 
αγωγών (π.χ. αλοπεριδόλη, βενζοδιαζεπίνες). Η φυσι-
οθεραπεία και η μείωση των φαρμάκων, τα οποία συμ-
βάλλουν στο πρόβλημα, μπορούν να βοηθήσουν στη 
μείωση των προβλημάτων βάδισης και τη βελτίωση 
της ασφάλειας των ασθενών, οι οποίοι είναι πολύ ευά-
λωτοι σε υποσκληρίδιο αιμάτωμα λόγω των πτώσεων, 
δεδομένου του μεγάλου μεγέθους της γενικευμένης 
ατροφίας στον εγκέφαλο.

Η απώλεια του συντονισμού των κινήσεων επηρε-
άζει τις δραστηριότητες της καθημερινότητας. Απλές 
πράξεις, όπως το να φέρει κάποιος ένα κουτάλι στο 
στόμα, μπορούν να γίνουν ακατόρθωτες. Η φυσιοθε-
ραπεία και η εργοθεραπεία μπορούν να βοηθήσουν 
στην παροχή νέων στρατηγικών, και μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν βοηθητικές συσκευές, οι οποίες είναι 
πιο εύκολες στον έλεγχο, όπως κουτάλια με βάρος και 
φλιτζάνια που δεν πέφτουν,.

Οι διατροφικές συμβουλές μαζί με τις εκτιμήσεις 
της ομιλίας και της κατάποσης είναι βοηθητικές για 
τη δυσφαγία και τη δυσαρθρία, οι οποίες αποτελούν 
μια σημαντική αιτία νοσηρότητας στη HD, επειδή η 
απώλεια βάρους και ο πνιγμός αποτελούν προβλήμα-
τα καθώς η διαταραχή προχωράει.

Η διαταραχή των σακκαδικών κινήσεων είναι ένα 
πρώιμο σύμπτωμα της HD, ξεκινώντας με αργές ή δι-
ακοπτόμενες σακκαδικές κινήσεις και προχωρώντας 
τελικά σε μειωμένο εύρος σακκαδικών. Δεν υπάρχουν 
καθιερωμένες θεραπείες για αυτές τις διαταραχές των 
οφθαλμικών κινήσεων στη HD, και η κλινική χρησι-
μότητα αυτού του σημείου της HD βρίσκεται κυρίως 
στη διάγνωση. Ο μυόκλονος δράσης είναι ένα σπάνιο 
σύμπτωμα, το οποίο παρατηρείται στην όψιμη φάση 
της νόσου. Οι επιληπτικές κρίσεις παρατηρούνται, 
κυρίως, σε περιπτώσεις νεανικής έναρξης (εμφάνιση 
των κινητικών συμπτωμάτων πριν την ηλικία των 18 
ετών) και θεραπεύονται με αντισπασμωδικά.

Γνωστικά συμπτώματα

Η HD συχνά περιγράφεται ως μια υποφλοιώδης 



ακολουθεί τις γραμμές που συνήθως ακολουθούνται 
σε ασθενείς με ιδιοπαθείς διαταραχές της διάθεσης.

Αυτοκτονικότητα

Τα ποσοστά αυτοτραματισμού και αυτοκτονικών 
σκέψεων είναι αυξημένα σε ανθρώπους με HD καθώς 
και σε εκείνους οι οποίοι παρουσιάζουν γενετικά αυ-
ξημένο κίνδυνο για τη νόσο. Οι απόπειρες αυτοκτο-
νίας λαμβάνουν χώρα σε ένα ποσοστό 10 φορές με-
γαλύτερο από εκείνο της πραγματικής αποπεράτωσης 
της αυτοκτονίας στον γενικό πληθυσμό, και οι από-
πειρες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα σοβαρούς 
τραυματισμούς, ακόμη και αν ο θάνατος δεν επιτευ-
χθεί· επομένως, η παρουσία αυτοκτονικών σκέψεων 
ή αποπειρών απαιτεί άμεση εκτίμηση και διαχείριση 
(Hawton et al., 1998). Η συχνότητα των αποπειρών 
σε εκείνους με συμπτωματική HD είναι 4,8%-17,7% 
κατά την πορεία της νόσου· τα ποσοστά ποικίλουν 
ανάλογα τις μεθόδους κατηγοριοποίησης τους σε με-
λέτες που διεξήχθησαν μέχρι σήμερα (Alonso et al., 
2009; Dewhurst et al., 1970; Farrer, 1986; Hayden et 
al., 1980; Hubers et al., 2013). Ανάμεσα στα άτομα τα 
οποία γενετικά βρίσκονται σε κίνδυνο για HD, η αυ-
τοκτονικότητα και ο κίνδυνος αυτοκτονίας αυξάνουν 
καθώς εκδηλώνονται τα πρώιμα σημεία και συμπτώ-
ματα της νόσου στη νευρολογική εξέταση (Paulsen et 
al., 2005). Σε μια μεγάλη μελέτη της πρόδρομης HD, 
την PREDICT HD (Fiedorowicz et al., 2011), οι από-
πειρες αυτοκτονίας σε εκείνους με κίνδυνο ανάπτυξης 
HD συνδέθηκε με κατάθλιψη, ιστορικό προηγούμε-
νης απόπειρας αυτοκτονίας, και φυλάκιση.

Απάθεια

Η απάθεια αφορά μια μείωση στη στοχοκατευθυ-
νόμενη νόηση, το συναίσθημα και τη συμπεριφορά, 
και είναι πολύ συχνή σε ασθενείς με HD. Είναι το μο-
ναδικό συμπεριφορικό σύμπτωμα το οποίο αυξάνει σε 
σοβαρότητα με έναν γραμμικό τρόπο με την πρόοδο 
της διαταραχής, και αποτελεί το πιο συχνό νευροψυχι-
ατρικό σύμπτωμα το οποίο παρατηρείται στα προχω-
ρημένα στάδια της νόσου (Thompson et al., 2012; van 
Duijn et al., 2014). Η διαφοροποίηση της απάθειας 
από την κατάθλιψη μπορεί να αποτελέσει πρόκληση, 
αλλά αυτά τα συμπτώματα διαχωρίζονται πιο ξεκά-
θαρα από τα αντίστοιχα συναισθηματικά τους στοι-
χεία: η κατάθλιψη είναι μια κατάσταση επίμονης και 
έντονης θλίψης και/ή απώλειας της ικανότητας για 
απόλαυση (ανηδονία), ενώ η απάθεια χαρακτηρίζεται 
από απουσία συναισθήματος και μειωμένη συναισθη-

μπορούν να είναι ιδιαιτέρως σημαντικοί καθοριστικοί 
παράγοντες της καθημερινής λειτουργικότητας στην 
ήπια HD.

Αυτήν τη στιγμή, δεν υπάρχει καμία καθιερωμένη 
φαρμακολογική θεραπεία για τα γνωστικά ελλείμμα-
τα τα οποία σχετίζονται με τη HD. Οι κλινικές δοκι-
μές για τους αναστολείς της ακετυλοχολινεστεράσης 
δεν έχουν δείξει οφέλη για τα γνωστικά ελλείμματα 
λόγω HD (Cubo et al., 2006; Li et al., 2015). Τα διε-
γερτικά φάρμακα (π.χ. η μεθυλφενιδάτη), καθώς και 
τα διεγερτικά αντικαταθλιπτικά (π.χ. η βουπροπιόνη), 
χρησιμοποιούνται μερικές φορές για τη βελτίωση της 
προσοχής και της εγρήγορσης σε άτομα στα αρχικά 
στάδια της HD. Ωστόσο, η βάση των αποδεικτικών 
στοιχείων για αυτές τις θεραπείες είναι περιορισμένη, 
και η χρήση τους μπορεί να επιδεινώσει την ευερεθι-
στότητα· επομένως, η θεραπεία με διεγερτικά πρέπει 
να αποφεύγεται σε ασθενείς με ευερεθιστότητα προ 
θεραπείας.

Συμπεριφορικά συμπτώματα

Τα ψυχιατρικά συμπτώματα αναφέρονται συχνά 
και, συνήθως, προηγούνται των κινητικών ανωμαλι-
ών της HD (Epping et al., 2016; Paulsen et al., 2013; 
van Duijn et al., 2007). Η εκδήλωση και η πρόοδος 
αυτών των συμπτωμάτων δεν επηρεάζονται από το 
μήκος των επαναλήψεων των ΚΑΓ (Vassos et al., 
2008). Τα ψυχιατρικά συμπτώματα της HD συμβάλ-
λουν στην επιβάρυνση και τη νοσηρότητα του φρο-
ντιστή και αποτελούν μια αιτία τοποθέτησης σε μα-
κροχρόνια φροντίδα. Σε αντίθεση με τα κινητικά και 
γνωστικά συμπτώματα, τα περισσότερα συμπεριφο-
ρικά συμπτώματα δεν εξελίσσονται προβλέψιμα από 
στάδιο σε στάδιο. Η απάθεια, η οποία επιδεινώνεται 
με την πρόοδο της HD, αποτελεί μια εξαίρεση στον 
γενικό κανόνα.

Κατάθλιψη

Η κατάθλιψη είναι συχνή στη HD, με περισσότε-
ρους από τους μισούς ασθενείς να βιώνουν κατάθλι-
ψη σε κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της ασθένειάς 
τους (van Duijn et al., 2007). Η θεραπεία της κατάθλι-
ψης ακολουθεί τις γραμμές που προσφέρονται στους 
ασθενείς με ιδιοπαθή κατάθλιψη, με τις συνήθεις αντι-
καταθλιπτικές θεραπείες και δόσεις οι οποίες γενικά 
χρησιμοποιούνται. Άλλες διαταραχές της διάθεσης, 
όπως η μανία, είναι σχετικά σπάνιες στη HD. Η θε-
ραπεία για αυτές τις διαταραχές της διάθεσης, επίσης, 



ες έχουν ως αποτέλεσμα τη νάρκωση και άλλες ανε-
πιθύμητες ενέργειες. Ένας αλγόριθμος βασισμένος 
στη γνώμη των ειδικών έχει δημοσιευτεί (Groves et 
al., 2011), μαζί με ανασκοπήσεις εξειδικευμένων από-
ψεων οι οποίες είναι χρήσιμες στην καθοδήγηση της 
θεραπείας, εν απουσία ελεγχόμενων μελετών. Οι ει-
δικοί συνέστησαν ένα αντιψυχωτικό φάρμακο ως θε-
ραπεία πρώτης γραμμής της επείγουσας επιθετικής 
ευερεθιστότητας. Για ασθενείς των οποίων η ανάγκη 
για θεραπεία δεν είναι επείγουσα ή αναδυόμενη, οι 
εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης της σερο-
τονίνης (ΕΑΕΣ) θεωρήθηκαν ως θεραπεία πρώτης 
γραμμής από τους περισσότερους ερωτηθέντες στη 
Νότια Αμερική και την Αυστραλία· στην Ευρώπη, 
τα αντιψυχωτικά εγκρίθηκαν ως θεραπεία πρώτης 
γραμμής για την ήπια και μέτρια ευερεθιστότητα. Οι 
αντισπασμωδικοί σταθεροποιητές της διάθεσης ανα-
γνωρίστηκαν, επίσης, ως πιθανή θεραπεία της ήπιας 
ή μέτριας ευερεθιστότητας. Αν και οι βενζοδιαζεπίνες 
δεν θεωρήθηκαν ως μονοθεραπείες για την ευερεθι-
στότητα, αναγνωρίστηκαν ως πιθανή συμπληρωμα-
τική θεραπεία ανάμεσα σε ασθενείς με συννόσηρο 
άγχος· ωστόσο, η χρήση τους μπορεί να αυξήσει τον 
κίνδυνο πτώσεων και να προκαλέσουν γνωστική έκ-
πτωση, κάνοντας τες λιγότερο κατάλληλες για χρήση 
σε ασθενείς με ανωμαλίες στο βάδισμα και/ή άνοια οι 
οποίες σχετίζονται με τη HD. Η μιρταζαπίνη, επίσης, 
αναγνωρίστηκε ως πιθανή θεραπεία, είτε ως μονοθε-
ραπεία είτε ως συμπληρωματική θεραπεία, όταν η αϋ-
πνία είναι συννόσηρη με την ευερεθιστότητα.

Ψύχωση

Ο επιπολασμός της ψύχωσης στη HD κυμαίνεται 
μεταξύ 3% και 11% (van Duijn et al., 2007). Υψηλότε-
ρη συχνότητα ψύχωσης αναφέρονται σε πληθυσμούς 
που βρίσκονται στα όψιμα στάδια της νόσου, ιδιαί-
τερα εκείνων σε ιδρυματικό πλαίσιο (Zarowitz et al., 
2014). Οι παρανοειδείς παραληρηματικές ιδέες (π.χ. 
φόβος ότι το φαγητό είναι δηλητηριασμένο) και οι 
παραληρηματικές ιδέες απιστίας (δηλαδή, μοιχεία συ-
ζύγου) είναι σχετικά συχνές και γενικά μη περίπλοκες 
(δηλαδή, προέρχονται από συνηθισμένες εμπειρίες 
της ζωής). Όταν τα ψυχωτικά συμπτώματα αναπτυ-
χθούν έντονα, συχνά αποτελούν δείκτες παραληρή-
ματος λόγω της συχνής εμφάνισης στα όψιμα στάδια 
ιατρικών νόσων (π.χ. λοίμωξη του ουροποιητικού 
συστήματος, πνευμονία) ή σε νευρολογικές βλάβες 
(δηλαδή, μια αδιάγνωστη κρανιοεγκεφαλική κάκωση 
και/ή υποσκληρίδια αιματώματα λόγω πτώσης ή επί-
θεσης).

ματική ανταποκρισιμότητα σε όλα τα ερεθίσματα, οι 
οποίες συνδυάζονται με μειωμένες αυθόρμητες σκέ-
ψεις και ενέργειες (Levy et al., 1998; Naarding et al., 
2009).

Η φαρμακολογική θεραπεία της απάθειας μερικές 
φορές γίνεται με τη χρήση διεγερτικών (π.χ. μεθυλ-
φενιδάτη)· ωστόσο, οι ενδείξεις με τις οποίες καθο-
δηγείται η θεραπεία της απάθειας στη HD είναι πολύ 
περιορισμένες (Mestre et al., 2009). Γενικά, η θεραπεία 
πρέπει να είναι εξατομικευμένη για τον ασθενή και το 
υποστηρικτικό του σύστημα και περιβάλλον, και πρέ-
πει να περιλαμβάνει διεπιστημονική συμμετοχή, περι-
βαλλοντικές τροποποιήσεις και ψυχοκοινωνική υπο-
στήριξη. Η εκπαίδευση των μελών της οικογένειας 
είναι μια ουσιώδης συνιστώσα της θεραπείας. Ξεκινά 
βοηθώντας τους να κατανοήσουν ότι ο απαθής ασθε-
νής δεν είναι καταθλιπτικός, ιδιαιτέρως να καταλά-
βουν ότι ο απαθής ασθενής με HD δεν είναι «τεμπέ-
λης» ή σκόπιμα μη συνεργατικός ή μη συμμετοχικός, 
αλλά αντιθέτως είναι συμπεριφορικά ανάπηρος λόγω 
της νόσου του. Καθώς οι φροντιστές ξεκινούν να κα-
τανοούν καλύτερα την απάθεια, μπορούν να εφαρμο-
στούν στρατηγικές αντιστάθμισης των λειτουργικών 
περιορισμών τους οποίους προκαλεί.

Ευερεθιστότητα

Η ευερεθιστότητα στη HD αναφέρεται στην τάση 
του ασθενούς να εκνευρίζεται και να εξοργίζεται εύ-
κολα, και συχνά συνδέεται με λεκτικές και σωματικές 
εκρήξεις. Η ευερεθιστότητα μπορεί να είναι μια κα-
θαρά εσωτερική κατάσταση με μικρή εξωτερική εκ-
δήλωση. Έχει υψηλό επιπολασμό στη HD σε διάφορα 
στάδια της διαταραχής, με τα αναφερόμενα ποσοστά 
ευερεθιστότητας να κυμαίνονται από 40% έως 70% 
(van Duijn et al., 2007). Σύμφωνα με μια πρόσφατη 
εργασία, η ευερεθιστότητα είναι ένας πρώιμος δεί-
κτης για την πορεία της HD (van Duijn et al., 2014). 
Ωστόσο, σε συνέπεια με τη συχνή εμφάνιση της νο-
σοαγνωσίας στη HD, η αναφερόμενη από τον ασθενή 
ευερεθιστότητα και η αναφερόμενη από τον πληρε-
ξούσιο (συχνά οικογένεια ή φροντιστής) ευερεθιστό-
τητα είναι συχνά ασύμβατες (Chatterjee et al., 2005). 
Επομένως, η συνέντευξη του ασθενούς και των ενη-
μερωμένων άλλων είναι απαραίτητη για την πλήρη 
αξιολόγηση της ευερεθιστότητας στη HD. 

Δεν υπάρχουν καθόλου έρευνες μακροπρόθεσμης 
επανεξέτασης και καμία τυφλή μελέτη θεραπείας 
στη HD. Η θεραπεία της ευερεθιστότητας, η οποία 
βασίζεται στην κλινική εμπειρία, συχνά οδηγεί σε 
πολυφαρμακία και ακατάλληλες θεραπείες, οι οποί-



κατάθλιψης, και μπορούν να επιδεινώσουν τη σοβα-
ρότητα της διαταραχής (Anderson et al., 2001, 2010; 
Beglinger et al., 2007). 

Όπως με άλλα συμπεριφορικά συμπτώματα στη 
HD, ελεγχόμενες μελέτες για τη θεραπεία εκλείπουν, 
αλλά συναινετικές κατευθυντήριες συστάσεις των ει-
δικών είναι διαθέσιμες (Anderson et al., 2011). Αυτές 
οι κατευθυντήριες γραμμές αναγνωρίζουν τους ΕΑΕΣ 
ως θεραπείες πρώτης γραμμής για ψυχαναγκαστι-
κές-καταναγκαστικές/επαναλαμβανόμενες συμπερι-
φορές στη HD, αν και η κλομιπραμίνη μπορεί, επίσης, 
να είναι χρήσιμη ως μονοθεραπεία. Τα αντιψυχωτικά 
και οι αντισπασμωδικοί σταθεροποιητές της διάθεσης 
μπορούν να θεωρηθούν συμπληρωματικές στρατηγι-
κές για αυτές τις συμπεριφορές όταν οι παρεμβάσεις 
πρώτης γραμμής είναι μόνο μερικώς αποτελεσματι-
κές.

Μελλοντικές θεραπευτικές επιλο-
γές

Υπάρχουν, αυτήν τη στιγμή, πολυάριθμοι παρά-
γοντες υπό εξέλιξη για τη θεραπεία των συμπτωμά-
των της HD και την επιβράδυνση της προόδου της 
νόσου. Βελτιωμένες προσεγγίσεις για τη συμπτωμα-
τική θεραπεία αναπτύσσονται (π.χ. τροποποίηση της 
τετραβεναζίνης για να μειώσει δυνητικά τις δοσο-πε-
ριοριστικές παρενέργειες). Μέχρι αυτήν τη στιγμή, 
εξετάζονται στρατηγικές για να μειωθεί επιλεκτικά η 
μετάλλαξη της Χαντινγκτινής πρωτεΐνης, να ρυθμι-
στεί η μη φυσιολογική εγκεφαλική ανοσολογική από-
κριση, να αυξηθούν οι νευροτροφικοί παράγοντες και 
να αντιμετωπιστούν οι μεταβολικές ανωμαλίες (βλέ-
πε Ross et al., 2014; Shannon & Fraint, 2015; Wild & 
Tabrizi, 2014 για ανασκοπήσεις)
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