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Boala Huntington 







• Afecțiune neurodegenerativă progresivă 

• Prevalență: 4-10 din 100.000 

• Cauzată de expansiunea genei HD de pe cromozomul 4 

• Transmitere autozomal dominantă 

 Copiii unei persoane afectate sunt la risc de 50% 

• Bărbații și femeile au șanse egale de a moșteni gena modificată 
de la un părinte afectat 

• Persoanele care au gena vor dezvolta boala 

• Cei care nu moștenesc gena nu vor dezvolta boala și nu o vor 
transmite copiilor lor 

• Diagnostic:  
– Simptomele descrise în istoric 

– Semne clinice la examinare 

– Istoric familial 

– Confirmat de testare moleculară 

 



• Caracteristici clinice 

– Aspecte motorii  
• Hiperkinezie (coree) 
• Hipokinezie (bradikinezie, rigiditate / spasme, mișcări 

voluntare afectate) 

– Deteriorări cognitive  
• Deficit în funcțiile executive (planificare, gândire abstractă, 

flexibilitate cognitivă) 
• Deficit de atenție și memorie 

– Simptome afective 
• Depresie 
• Anxietate 
• Agresivitate, Impulsivitate 
• Ideație suicidală 

• Vârsta medie de debut este între 40 și 45 ani 

• Decesul apare la 15-20 de ani după apariția primelor simptome 

 

 



• Viața cu HD 

– Nu există un pacient tipic cu HD 

– Starea tuturor indivizilor cu HD se deteriorează în timp 

– Își pierd locul de muncă, independența și abilitatea de a se 
îngriji singuri  

– Foarte des se simt singuri și pot vedea boala ca pe o povară 
asupra familiei  

– De cele mai multe ori depind de partener și se bazează pe 
acesta complet 

 

• Management 

– În prezent nu există tratament pentru HD  

– Există tratamente eficiente pentru simptomele frecvente 
(depresie sau anxietate;  mișcări involuntare) 

– Strategii pentru tratamentele viitoare (prevenție, restaurare, 
modificarea bolii) 



Clinica Huntington 
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Ghiduri internaționale 



• Activități administrative 
– Asociația pentru Boala Huntington din România 
– Contact cu profesioniști 
– Identificarea pacienților 

 

 
• Activități de conștientizare 

–Traducerea unor materiale educaționale, broșuri, site-uri 
–Prelegeri 
–Publicații 

 
• Dezvoltarea serviciului 

– “Infrastructură”  
–  Logistică (evaluare psihiatrică, neurologică, testare genetică) 
–  Persoanele implicate 
–  Colaborarea cu alte departamente 



Clinica HD 
 

– Lunară 
– Interdisciplinară  
– Evaluare conform ghidurilor internaționale 

• Examinare neurologică 
• Evaluare cognitivă 
• Exaluare psihiatrică 
• Testare genetică 

– Tratament medical și consiliere genetică 
– Feedback constant de la colegi din alte centre 

internaționale 

 

 



Registrul Național pentru 
Boala Huntington 





De ce este nevoie de un registru? 

• Pentru a avea date precise despre prevalența bolii HD 
în populația României 

• Pentru a derula studii care pot contribui la clarificarea 
mecanismelor implicate în apariția și evoluția bolii 

• Pentru a iniția cercetări în care sunt implicați membrii 
familiei 

• Pentru a derula cercetări pentru testarea eficienței 
unor tratamente 

• Pentru a asigura evaluarea, monitorizarea și 
managementul pacienților din România la fel ca și în 
alte țări europene / nord-americane 

 



Progresul până acum 

• Ne dorim ca România să se alăture comunității HD la 
nivel internațional 

• Registrul a fost inițiat de cercetători și clinicieni de la 
Departamentele de Psihologie (UBB), Neurologie 
(UMF), Psihiatrie (UMF), Genetică Medicală (UMF) 

 

• 25 familii din Bistrița-Năsăud, Brașov, Cluj, 
Constanța, Craiova, Maramureș, Sibiu, Suceava,  
– pacienți 
– persoane aflate la risc 
– membri ai familiei 
 

 



 
Ce presupune înregistrarea în registru? 

 
• Înregistrarea este gratuită 

• Participarea este voluntară  

• Pot participa persoane afectate, persoane aflate la 
risc, persoane asimptomatice sau membri ai familiei 

• Pot participa persoane din toată România 

• Înregistrarea nu implică obligația de a participa la 
studii 

• Contact: RegistrulHuntington@gmail.com 

 

mailto:RegistrulHuntington@gmail.com


Beneficii 

• Noutăți despre boala Huntington care ar putea fi de 
interes pentru pacienți și familii  

• Informații despre activitățile și serviciile disponibile  

• Invitații la studiile pe care le derulăm 

• Analize medicale și psihologice gratuite 

• Contact constant cu o echipă de profesioniști 

• Contact (pentru cei care doresc) cu pacienți sau familii 
care se confruntă cu boala Huntington 



Cum ne puteți sprijini 

• Dacă aveți rude sau prieteni care se confruntă cu 
boala Huntington și credeți că ar fi interesați, ne 
puteți sprijni spunându-le despre activitatea noastră 

 

• Dacă aveți colegi sau colaboratori din genetică, 
neurologie, psihiatrie sau medicină generală care ar 
putea avea pacienți cu boala Huntington, le puteți 
transmite să ia legătura cu noi 



Proiecte viitoare 



Vă mulțumim! 
 

RegistrulHuntington@gmail.com 

 


