
ХБ зафаќа
приближно 1 на
10.000 лица,5-9*

подеднакво и
мажи и жени.10

Kaкo ХБ�влијае врз
секојдневниот живот�����


Симптомите на ХБ типично се
појавуваат меѓу 30 - 50 години.14

Продромални
(пред-дијагноза)

Рана 
манифестација
(момент на клиничка 
дијагноза)

Умерено
манифестни

Напреднато 
манифестни

Моментално во Рош се проценува истражувачки лек кој 
има за цел да го редуцира токсичниот huntingtin протеин.

Свртување внимание
кон Хантингтонова болест

Кај секој родител со ХБ,
постои 50/50 шанса
неговото дете да
наследи дефектен    
HTT ген.3

Ова може да ја зголеми грижата и
стресот кај лицата со ХБ и нивните
роднини4 кои го гледаат ефектот кој
ХБ го има врз нивните најблиски и
да одлучат дали да се тестираат за
присуство на дефектниот ген.

За секое лице што 
живее со ХБ, други
10 членови  на  
семејтвото и  
негуватели се  
засегнати.4
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*Бројка пресметана како просек од пет референтни извори

Додека траат истражувањата,
моментално нема одобрени
третмани кои ќе ja успорат,
стопираат или вратат прогресијата
на болеста назад.16 Моментално
достапните третмани се
фокусираат на олеснување на
симптомите, максимизирање на
функцијата и оптимизирање на
квалитетот на живот.16

Тековни третмани за ХБ

Суптилни промени 
во размислувањето, 
расположението и 
однесувањето

Хореа (грчевити 
неконтролирани движења 
на телото) може да почне да 
влијае врз одот и јадењето

Способноста за изведување 
на секојдневни домашни и 
работни активности станува 
отежната

Зголемена иритабилност,
анксиозност или 
имплусивност

Изведување на 
секојдневни задачи, како 
што се возење и работа со 
зголемена тешкотија

Често е потребна 24/7 
поддршка 

Основни способности, како 
голтање и одржување на 
телесна температура, 
стануваат се потешки за 
изведување

Хантингтонова болест (ХБ) е ретка,
генетска, невродегенеративна болест
која сериозно влијае врз секојдневните функции на лицата,
како што се движење и размислување. Има деструктивно
влијание низ генерациите и моментално нема начин да
се превенира, успори или  стопира  прогресијата  на болеста.1

Но лицата со ХБ�
негувателите и
семејствата превземаат
активности како�

Зголемување
на јавната
свест за ХБ

Партнерство со 
клинички центри 
со цел поддршка 
на истражувањето

Обезбедување  на 
мрежа за поддршка 
на фамилиите и 
лицата со ХБ

Учество на  
научни и други 
состаноци

Секоја недела,
негувателите 
посветуваат

во просек15

- тоа е работа со 
полно работно време!

42 
часа

ХБ е предизвикана од 
промена (мутација) на
единечен huntingtin ген 
(анг. HTT), кој предизвикува 
формирање на токсичен (мутантен) 
huntingtin протеин (mHTT).2


