
 
 

 (Huntington's disease)بیماری هانتینگتون 

های عصبی در مغز ده سلولیک بیماری نادر و ارثی است که باعث تخریب پیشرون (HD)بیماری هانتینگتون 

است متغیر  عالئم در بیماران سن بروزداشته و اگرچه  الگوی توارث اتوزومی غالب بیماری هانتینگتون شود.می

عموماً از نسلی  بروز بیماریسن این  بر . عالوهافراد دارای جهش عالئم بیماری ظاهر خواهد شددر همه تقریباً  لیو

در این مقاله که توسط گروه علمی  .ص اگر بیماری توسط پدر منتقل شودیابد به خصوبعدی کاهش میبه نسل 

 خته ایم.به بررسی این بیماری پردا شده، تدوینشبکه آزمایشگاهی رصد در بخش ژنتیک 

 ی هانتینگتون جیست؟عالئم بیمار

سالگی ظاهر  40 تا 30، اما اغلب عالئم در سنین در هر سنی آغاز شودتواند نگتون میعالئم بیماری هانتی 

های عملکردی فرد دارد و معموالً منجر به اختالالت حرکتی، ای بر تواناییاین بیماری تاثیر گسترده .دنشومی

و اختالالت در حرکات  یرارادیغ یمشکالت حرکت. شودمیها با طیف وسیعی از عالئم و نشانهشناختی و روانی 

 ای یمانند سفت یعضالن مشکالتی، ارادریغ اتانقباض ای عیسر حرکات موارد زیر باشند: توانند شاملمی یاراد

 و تعادل تیوضعاختالل در در راه رفتن،  اختالل، چشم یعیطبریغ ایآهسته  تحرک، (یستونی)د یانقباض عضالن

 مشکل همراه است عبارتند از: نگتونیهانت یماریکه اغلب با ب یشناخت اختالالت. بلع ایگفتار  و اشکال در، بدن

 ایفکر، رفتار  کیکردن در ریبه گ لیتما ای یریپذانعطاف عدم، کارها یتمرکز رو ای یبندتیاولو ،یدر سازمانده

 یاختالل روانپزشک نیترعیشا. دیاطالعات جد یریادگیدر  مشکل و کلمات افتنی ایدر پردازش افکار  یکند ،عمل

در عملکرد  یبعد راتییبه مغز و تغ بیآس لیرسد به دلیبه نظر م که است یافسردگ نگتونیهانت یماریمرتبط با ب

 یمتفاوت است. برخ اریبس گریبه فرد د یشوند، از فردیبار ظاهر م نیاول یکدام عالئم برا نکهیا دهد.می مغز رخ

 رییتغ یماریتوانند در طول دوره بیاما م ارند،د یعملکرد ییبر توانا یشتریب ریتأث ایرسند یتر به نظر معالئم غالب

 به طور کلی میتوان عالئم این بیماری در دسته بندی های زیر بیان کرد: .کنند



 
 

 یحرکت اختالالت

و اختالالت در حرکات  یرارادیغ یتواند شامل مشکالت حرکت یم نگتونیهانت یماریمرتبط با ب یحرکت اختالالت

 باشد، مانند: یاراد

 یاراد ریانقباض غ ای عیتند و سر حرکات  

 (یستونی)د یانقباض عضالن ای یمانند سفت ،یعضالن مشکالت 

 یعیطب ریغ ایچشم آهسته  حرکات 

 بدن و تعادل تیدر راه رفتن، وضع اختالل 

 بلع ایدر گفتار  مشکل 

 یفرد برا ییبر توانا یشتریب ریممکن است تأث - یرارادیحرکات غ یبه جا - یدر حرکات اراد اختالل 

 ارتباط و مستقل ماندن داشته باشد. یروزانه، برقرار یها تیکار، انجام فعال

 یشناخت اختالالت

 همراه است عبارتند از: نگتونیهانت یماریکه اغلب با ب یشناخت اختالالت

 کارها یتمرکز رو ای یبند تیاولو ،یدر سازمانده مشکل 

 عمل  ایفکر، رفتار  کیکردن در  ریبه گ لیتما ای یریانعطاف پذ عدم 

 شود یجنس یبندوبار یعمل بدون فکر و ب ان،یتواند منجر به طغ یکه م کنترل تکانه عدم 

 خود یها ییاز رفتارها و توانا یآگاه عدم 

 کلمات "افتنی" ایدر پردازش افکار  یکند 

 دیجد مسائل یریادگیدر  مشکل 

 



 
 

 یروان اختالالت

 کیفقط  نیاست. ا یافسردگ نگتونیهانت یماریمرتبط با ب یاختالل روانپزشک نیتر عیشاهمان طور که گفته شد 

به مغز  بیآس لیبه دل یرسد افسردگ ی. در عوض، به نظر مستین نگتونیهانت یماریب صیتشخ افتیواکنش به در

 :اشدب ریدهد. عالئم و نشانه ها ممکن است شامل موارد ز یدر عملکرد مغز رخ م یبعد راتییو تغ

 یتفاوت یب ای ینیغمگ ،یریپذ کیتحر احساس 

 یاجتماع یریگ کناره 

 یخوابیب 

 یو از دست دادن انرژ یخستگ 

 یخودکش ایمکرر مرگ، مرگ  افکار 

 عبارتند از: جیرا یاختالالت روانپزشک ریسا

 شود. یمشخص م یتکرار یکه با افکار مکرر، مزاحم و رفتارها یتیوضع ،یوسواس اجبار اختالل 

 عزت نفس شود. شیو افزا یرفتار تکانش ،یفعال شیباال، ب یتواند باعث خلق و خو یکه م ،ییدایش 

 ییدایو ش یمتناوب افسردگ یبا دوره ها یتیوضع ،یدوقطب اختالل 

 عیشا یماریب شرفتیبا پ ژهیبه و نگتونیهانت یماریبر اختالالت فوق، کاهش وزن در افراد مبتال به ب عالوه 

 است.

 نوجوانان نگتونیهانت یماریب عالئم

که  یمتفاوت از بزرگساالن باشد. مشکالت یدر افراد جوانتر ممکن است کم نگتونیهانت یماریب شرفتیو پ شروع

 شوند عبارتند از: یظاهر م یماریب هیاغلب در مراحل اول

 یرفتار راتییتغ 



 
 

 در توجه مشکل 

 مدرسه یو قابل توجه در عملکرد کل عیسر افت 

 یرفتار مشکالت 

 یکیزیف راتییتغ 

 در کودکان خردسال( ژهیگذارند )به و یم ریتأثمنقبض و سفت که بر راه رفتن  یها چهیماه 

 فیخف یاراد ریحرکات غ ای لرزش 

 مکرر یکالفگ ایخوردن  نیزم 

 تشنج 

 شرفتیشود. سرعت پیدر طول زمان بدتر م جیفرد به تدر یعملکرد یهاییتوانا نگتون،یهانت یماریاز شروع بپس 

تقریباً . کشدطول میسال  30تا  10تا مرگ اغلب حدود  یماریظهور ب از و مدت زمان آن متفاوت است.  یماریب

 HTTژن  5′ذر ناحیه (CAG)نوکلئوتیدی  3همه افراد مبتال به بیماری هانتینگتون دارای افزایش تکرارهای 

دسته تقسیم کرد.  4به  CAGهای تکراری توان بر اساس طول توالیرا می HTT ژنهای جهش باشند.می

بیماری ایجاد  CAGتکرار  35تا  27های دارای باشند. جهشیا کمتر می CAGتکرار  26های طبیعی دارای ژن

های جدیدی را سبب شوند. جهش و های بعدی دچار افزایش تکرار شدهنسلکنند اما ممکن است در نمی

. در همراه باشندیا عدم بروز بیماری با بروز بیماری در سنین باال  ممکن استتکرار  39تا  36های شامل جهش

. در همواره عالئم بیماری را بروز خواهند داد یا بیشتر هستند CAGتکرار  40شامل هایی که جهشنهایت 

 باشد.تکرار می 55هانتینگتون نوجوانان تعداد تکرارها اغلب بیشتر از 

 

 



 
 

 تشخیص بیماری هانتینگتون به چه صورت انجام میشود؟

تشخیص بیماری هانتینگتون بر اساس عالئم و سابقه خانوادگی فرد و تایید قطعی بیماری توسط آزمایش ژنتیک 

فعالً ها داروهایی برای کمک به مدیریت عالئم بیماری هانتینگتون در دسترس هستند اما درمانگیرد. صورت می

فرد مبتال به بیماری و متاسفانه  توانند از زوال جسمی، ذهنی و رفتاری مرتبط با این بیماری جلوگیری کنندنمی

 . هد کردپیدا خواهای روزمره نیاز به کمک برای تمام فعالیت نهایتاً هانتینگتون

 یعصب نهیمعا

 دهد: یانجام م ینسبتاً ساده ا یها شیپرسد و آزما یم یسؤاالتبیمار مغز و اعصاب از  متخصص

 و تعادل یمانند رفلکس، قدرت عضالن ،یحرکت عالئم 

 ییو شنوا یینایاز جمله حس المسه، ب ،یحس عالئم 

 یروان تیمانند خلق و خو و وضع ،یروانپزشک عالئم 

 انجام دهد: ریموارد ز یبررس یرا برا یاستاندارد شاتیممکن است آزما نیمغز و اعصاب همچن متخصص

 حافظه 

 استدالل 

 یذهن یچابک 

 یزبان یها ییتوانا 

 ییفضا استدالل 

 یروانپزشک یابیارز 

 تا موارد زیر بررسی شوند: دیشو یبه روانپزشک ارجاع داده م نهیمعا یاحتماالً برا بیمار

 یعاطف حالت 



 
 

 یرفتار یالگوها 

 یمقابله ا یها مهارت 

 اختالل در تفکر عالئم 

 سوء مصرف مواد شواهد 

 و عملکرد مغز یربرداریتصو 

 د.ده یاز مغز را نشان م یقیدق ریتصاو میتواننداسکن  یت یس ای یام آر آ

ممکن  راتییتغ نینشان دهد. ا نگتونیهانت یماریب ریرا در مغز در مناطق تحت تاث یراتییممکن است تغ ریتصاو

که ممکن است  یطیشرا ریرد سا یبرا توانندیم نیهمچن هاشیآزما نیظاهر نشوند. ا یماریدوره ب لیاست در اوا

 عالئم شوند، استفاده شوند. جادیباعث ا

 آیا میتوان از بیماری هانتینگتون پیشگیری کرد؟

باشند که می این مطلب افرادی که دارای سابقه خانوادگی بیماری هانتینگتون هستند به طور قابل توجهی نگران

باید توجه داشت که  .رده باشندبه فرزندان خود منتقل ک به ارث برده و یا آن را آیا ممکن است ژن این بیماری را

مبتال و یا افرادی  افراد شوند.معموالً نیمی از فرزندان مبتال می% است و 50خطر انتقال این بیماری به فرزندان 

به پزشک متخصص  برای مشاوره ژنتیک توانندمیشان بیمار مبتال به هانتینگتون وجود دارد، که در بستگان نزدیک

 مطلع شوند.ان انتقال این بیماری به فرزند از های پیشگیریو از راه ردهمراجعه کیا آزمایشگاه ژنتیک معتبر  ژنتیک

بارداری  15تا  10در هفته قبل از تولد  هایآزمایش ، انجامثبات ابتالی هر یک از زوجین به این بیماریدر صورت ا

در  ها. از دیگر گزینهتواند از تولد فرزند مبتال پیشگیری نمایدمی و یا مایع آمنیون جفت بر روی پرزهای کوریونی

ها است. در این فرآیند تخمک (PGD)گزینی لقاح آزمایشگاهی و تشخیص ژنتیکی قبل از النه زوجین مبتال، انجام



 
 

ها از نظر وجود ژن هانتینگتون شوند. سپس جنینها خارج شده و با اسپرم پدر در آزمایشگاه بارور میاز تخمدان

 شوند.در رحم مادر کاشته می های سالمجنینو  شدهآزمایش 

 :بیماری هانتینگتون عوارض

شود. سرعت  یدر طول زمان بدتر م جیفرد به تدر یعملکرد یها ییتوانا نگتون،یهانت یماریپس از شروع ب

سال است.  30تا  10تا مرگ اغلب حدود  یماریظهور بو مدت زمان آن متفاوت است. زمان  یماریب شرفتیپ

 شود. یمرگ م هسال پس از بروز عالئم منجر ب 10الً در عرض معمو انجوان نگتونیهانت یماریب

نشان  قاتیتحق یدهد. برخ شیرا افزا یممکن است خطر خودکش نگتونیهانت یماریمرتبط با ب ینیبال یافسردگ

که فرد شروع به از  یزمان یماریب یانیو در مراحل م یماریب صیقبل از تشخ شتریب یدهد که خطر خودکش یم

 دهد. یکند، رخ م یدست دادن استقالل م

به کمک دارد.  ازیروزمره و مراقبت ن یزندگ یها تیتمام فعال یبرا نگتونیهانت یماریفرد مبتال به ب کی ت،ینها در

 گتوننیهانت یماریتواند صحبت کند. فرد مبتال به ب یشود و نم یم بستریاو احتماالً در تخت  ،یماریدر اواخر ب

 یخانواده را نم یاعضا یدارد، اگرچه برخ یخود آگاه انقادر به درک زبان است و از خانواده و دوست یبه طور کل

 شناسند.

 مرگ عبارتند از: عیشا علل

 عفونت ها ریسا ای یپنومون 

 مربوط به سقوط صدمات 

 در بلع یمربوط به ناتوان عوارض 
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