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Lietuvos Huntingtono ligos asociacija 
Kas tai yra? Huntingtono liga (HL) yra paveldimas smegenų veiklos sutrikimas, kurį gali paveldėti 

bet kuris žmogus. Huntingtono liga (sin. Hungtingtono chorėja) – reta (serga 5-10:100 000 

gyventojų) autosominiu dominantiniu būdu paveldima neurodegeneracinė liga, kurios simptomus 

sukelia smegenų ląstelių praradimas smegenų pusrutulių dalyje, todėl pažeidžiamos sergančiųjų 

motorinės (judėjimo), kognityvinės (pažintinės), emocinės bei elgesio funkcijos. Progresuojant 

nervų sistemos pažeidimui pacientai netenka galimybės kalbėti, vaikščioti, valgyti, apsitarnauti.. 

Šios ligos simptomai atsiranda dažniausiai vidutinio amžiaus darbingiems žmonėms, kurie jau būna 

sukūrę šeimas. Ląstelių pažeidimas paveikia žmogaus pažintinius gebėjimus (mąstymą, sprendimų 

priėmimą, atmintį),  judėjimo ir emocinę kontrolę. Liga taip pat gali pasireikšti mažiems vaikams ir 

vyresnio amžiaus žmonėms. Liga trunka 10 – 20 metų, paskutiniai 6-7 ligos metai būna visiškos 

negalios Šia liga vyrai ir moterys serga vienodai dažnai. Dar visai neseniai apie šią ligą buvo 

žinoma labai mažai. Tačiau per pastaruosius dvidešimt metų buvo daug sužinota apie HL priežastis, 

poveikį, gydymo ir terapijos būdus. Po dešimties metų paieškų, 1993 m. mokslininkai nustatė geną, 

kuris sukelia HL.  

Rizika susirgti. Huntingtono liga vadinama šeimos liga, nes yra paveldima iš  kartos į kartą,  

vienam iš tėvų perduodant „mutuotą” geną vaikui. Kiekvienas vaikas, kurio vienas iš tėvų turi šį 

geną, turi vieną iš dviejų, arba 50 proc., tikimybę paveldėti geną, kuris sukelia šią ligą. Mokslinėje 

literatūroje rašoma, kad žmonės, kurie turi šį geną, galiausiai suserga Huntingtono liga,  nebent jie 

miršta nuo kokios nors kitos priežasties iki simptomų atsiradimo.  

Lietuvos HL statistika. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos Medicininės 

genetikos centro duomenimis (2014 rugpjūčio mėn.) HL diagnozuota 158 asmenims, tačiau 

vertinant mokslinėje literatūroje nurodomą ligos dažnį, tokių pacientų ir iki simptominių asmenų 

skaičius Lietuvoje galėtų būti apie 350 - 550. Turinčių rizika susirgti šia liga gali būti apie 1100 

žmonių. HL pasireiškia maždaug 1 iš 10 000 žmonių. Žmonės, kurie nepaveldi mutavusių genų, 

nesirgs šia ligą, taip pat nesirgs ir jų vaikai. HL „neperšoka per kartą”. Genetiniais tyrimais yra 

įmanoma nustatyti, ar asmuo „turi” mutavusių HL genų.  

Pasaulinė HL statistika. Nyderlanduose HD sergančiųjų yra 1500, rizika susirgti turi 4000 – 5000. 

Čekijoje 440 sergančiųjų, rizika susirgti turi apie 1500 žmonių.  

Visos šalys pabrėžia, jog daugiau negu dvigubai diagnozuotų žmonių skaičiui, ši liga 

nediagnozuojama.  

Gydymas. Šiuo metu yra tik simptominis Huntingtono ligos gydymas.  

Šeimos gyvenimo kokybė. Tiksinčios bombos jausmas. Baisiausia, kad liga užklumpa žmogų 

gražiausiais gyvenimo metais. Liga palaipsniui atima viską (gebėjimą vaikščioti, gebėjimą kalbėti, 

rijimo (valgymo) gebėjimą, gebėjimą valdyti emocijas). Paskutiniais ligos metais (apie septynerius 

metus) žmogus būna visiškai neįgalus (liaudiškai šnekant „daržovė“). Pačios diagnozės 

sužinojimas, susitaikymas su liga, pokalbiai su vaikais – tai dideli psichologiniai iššūkiai, tenkantys 

sergančiajam ir jo šeimai.  
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Užsienio šalių patirtis. Viena iš daugiausiai Europos šalių, prisidėjusių prie HL diagnostikos 

atradimų bei sveikatos sistemos darbuotojų ir artimųjų mokymų, yra Nyderlandų karalystė. 

Nyderlanduose įsteigta HL asociacija nuo 1977 metų stengiasi palengvinti sergančiųjų gyvenimą. 

Nyderlandų vyriausybė finansuoja HL specializuotus slaugymo namus. Šioje šalyje yra įteisinta 

šios ligos atveju eutanazija. Nyderlantų karalystės HL asociacija ir šios asociacijos steigėjai 

konsultuoja Lietuvos HL asociaciją gydymo, slaugymo ir šeimos paramos klausimais.  

Amerikoje ir daugelyje Europos šalių veikia HL asociacijos bei specializuoti slaugymo/gydymo 

centrai, kuriuose teikiama fizioterapija, kalbos terapija, psichologinė, socialinė, profesinė ir kitokia 

pagalba. Slaugos specialistai, socialiniai darbuotojai, profesinės sveikatos specialistai, 

kinezeterapeutai, logopedai, mitybos specialistai gali atlikti naudingą vaidmenį ligonio 

nepriklausomam gyvenimui. Beveik visos Vakarų Europos šalys šios ligos gydymo ir slaugymo 

aspektais yra pažengusios trisdešimt metų į priekį. 

Šios ligos aktualumą ir reikšmę medicinos mokslui patvirtina leidžiamas specialus mokslinis 

neuromokslų žurnalas, skirtas tiktai šiai ligai, „Journal of Huntington's Disease". Taip pat kas 

dvejus metus organizuojama pasaulinė medicininė, mokslinė, klinicistinė, praktinė konferencija. 

2014 rugsėjo 17 – 22 d. vykusioje šioje konferencijoje dalyvavo per 900 dalyvių (neurologų, 

mokslininkų, genetikų, klinicistų, psichiatrų, psichologų, HL asociacijos narių ir kt). iš visų 

pasaulio kontinentų. Lietuvai šioje konferencijoje atstovavo dr.Živilė Navikienė (Lietuvos 

Huntingtono ligos asociacijos atstovė). Šiai konferencijai išleistas specialus Neurology, 

Neurosurgery&Psychiatry numeris, kuriame pateikiama Huntingtono ligos tyrėjų atliekamų 

mokslinių tyrimų rezultatai.   Mokslinis ligos aktualumas grindžiamas atliktų retų ligų tinklalapių 

analize (Orphanet, clinicaltrials.gov ir kt.).  

Filmai apie šią ligą. Do you really want to know? (USA), Eloge of Movement (France), Twitch 

(documentary, USA), Alive and Well ir kiti filmai. 

Parama ir pagalba Lietuvoje. Lietuvos Huntingtono ligos asociacija bus įsteigta 2014 spalio 3 d. 

Lietuvos Huntingtono ligos asociaciją remia Europos Huntingtono ligos asociacija, taip Lietuvos 

asociacija įtraukta į Tarptautinę Huntingtono ligos asociacijos tinklą. Lietuvos Huntingtono ligos 

asociacija palaiko ryšius beveik su visomis Europos Huntingtono ligos asociacijomis bei 

neurologais, slaugos specialistais, mokslininkais, dalyvaujančiais Europos HL tinklo veikloje 

visame pasaulyje.  
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hdasociacija@gmail.com
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