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Метою нашої роботи є дослідження медико-

соціальної експертизи хвороби Хантінгтона, ви-

вчення ранньої діагностики, прикладів побудови та 

формулювання клінічного діагнозу за чинною кла-

сифікацією, а також актуальні питання з профілак-

тики інвалідності, лікування та принципи реабілі-

тації інвалідів.  

Ключові слова: хвороба Хантінгтона, рев-

матична хорея (хорея Сиденгама), хорея вагітних, 

класифікація, лікування, медико-соціальна експер-

тиза, побудова діагнозу, профілактика інвалідності, 

реабілітація. 
 

 

 

 

 
 

Abstract 

EXPERTISE OF DISABILITY IN HUNTINGTON’S DISEASE 

Onopriyenko O.P. 

Department of angioneurology, Brovary Central Regional Hospital, Kyiv region, Ukraine 

The purpose of our research was to study the medical and social expertise, early diag-

nostics, examples of the formulation of a clinical diagnosis, as well as current issues on the 

prevention of disability, treatment, and the principles of rehabilitation in Huntington’s Dis-

ease. 

Keywords: Huntington’s Disease, Sydenham’s chorea, chorea gravidarum, classifica-

tion, treatment, expertise of disability, prophylaxis, rehabilitation. 
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Хвороба Хантінгтона (E10-14) 

Хвороба Хантінгтона – прогресуюче 

спадкове дегенеративне захворювання, 

основними клінічними ознаками якого є 

хореїчний гіперкінез, деменція і прогре-

суючий перебіг. Поширеність в різних 

країнах коливається від 3,2 до 17,4 на 100 

000 населення [Rubinsztein D.C., 

Carmichael J., 2003; Труфанов Е.А. і спі-

вав., 2016; Suchowersky O., 2016]. Значен-

ня захворювання визначається ранньою 

соціальною дезадаптацією хворих. Пере-

важна більшість з них визнаються інвалі-

дами другої або першої групи [Онопрієнко 

О.П., 2015].  

Класичний опис хвороби дав George 

Huntington у 1872 році (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. George Huntington 

 

Етіологія і патогенез. Хвороба Хан-

тінгтона відноситься до хвороб експансій, 

що виникають внаслідок динамічних му-

тацій. Суть мутації полягає в експансії 

(повторенні) одних і тих же тринуклеоти-

дних наслідувань. Виникнення мутацій в 

гені збільшує здатність до його подальшої 

мутації, що визначає феномен антиципації 

– більш ранній початок і важчий перебіг 

хвороби у нащадків. Ген хвороби Хантін-

гтона картований на короткому плечі чет-

вертої хромосоми. Він містить ділянку 

ДНК, в якій нуклеотидна послідовність 

представлена збільшеною кількістю три-

плетів, що свідчить про експансію 

[Katsuno M, Banno H, Suzuki K, et al., 

2008]. Переважно атрофуються дрібні клі-

тини шкаралупи та хвостатого ядра (холі-

нергічні та ГАМК-ергічні нейрони). У корі 

головного мозку відзначається атрофія 

дрібних клітин, клітини Беца не руйну-

ються. Виявляється також дегенерація 

ГАМК-ергічного стріонігрального тракту. 

Передбачається, що зменшення ацетилхо-

лінових і ГАМК-нейронів веде до пору-

шення балансу нейромедіаторів у бік пе-

реважання дофамінової медіації [Wexler 

A., 2008]. Лікування препаратами, що збі-

льшують в мозку вміст ГАМК (наприклад, 

препаратами вальпроєвої кислоти), не да-

ло бажаного ефекту, а L-ДОФА посилює 

гіперкінез. В той же час лікування антаго-

ністами дофаміну значно зменшує вира-

женість гіперкінезу, а саме тому галопе-

ридол й інші нейролептики знайшли ши-

роке застосування.  

Клініка. Хворобою Хантінгтона є де-

генеративне захворювання, що вражає ба-

зальні ганглії та кору мозку. Першими 

проявами хвороби служать прогресуюча 

деменція і насильницькі рухи. Захворю-

вання успадковується за аутосомно-

домінантним типом і зазвичай виявляється 

в середньому віці. Воно має прогресуючу 

течію і хворі гинуть, в середньому, через 

16 років після появи його перших ознак. 

Насильницькі рухи можуть мати різні фо-

рми – хорея, атетоз, дистонія із залучен-

ням всіх частин тіла. Довільна рухова ак-

тивність і стрес часто підсилюють гіперкі-

нез, а у спокої він може зменшуватися. 

Іншими руховими розладами є окорухові 

порушення, дизартрія і дисфагія. Психічні 

порушення виявляються явним зниженням 

інтелекту, можуть бути також виражені 
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психотичні розлади і глибокі зміни на-

строю. У 5-10% хворих ригідність і бра-

дикинезія можуть бути більше виражени-

ми, ніж хорея. Цей варіант спостерігається 

головним чином у випадку початку захво-

рювання в дитячому або молодому віці 

(ювенільна, або вестфалівська форма). У 

хворих з цим підтипом хвороби Хантін-

гтона часто спостерігаються епілептифор-

мні припадки, а зниження інтелекту від-

бувається швидшими темпами. Перебіг 

захворювання неухильно прогресуючий. 

Тривалість його становить 5-10 років з ча-

су появи перших симптомів [Wagle A.C., 

Wagle S.A., Markova I.S., Berrios G.E., 

2000]. Доброякісний перебіг спостеріга-

ється в разі нетипової акінетико-ригідної 

форми.  

Діагностика. Підставою для встанов-

лення діагнозу є генеалогічний анамнез, 

дані об’єктивного обстеження (поєднання 

хореїчного гіперкінезу з психічними роз-

ладами), результати додаткових методів 

дослідження (КТ, МРТ виявляє ознаки ат-

рофії кори головного мозку, електроенце-

фалографія – депресію або повну відсут-

ність альфа-ритму з переважанням низько 

амплітудної біоелектричної активності 

мозку). Хорею Хантінгтона слід диферен-

ціювати із сенільною (старечою) та малою 

хореєю, а також із хореїчними синдрома-

ми, що виникають за наявності різних ло-

кальних захворювань головного мозку 

(пухлина, енцефаліт, судинні ураження). 

Основною ознакою сенільної хореї є від-

сутність цього захворювання у батьків та 

інших близьких родичів. Крім того, ця 

хвороба поширеніша і в клінічній картині 

можуть спостерігатися інші симптоми, на-

самперед пірамідні ознаки, симптоми ора-

льного автоматизму, псевдобульбарний 

синдром. Хореїчний гіперкінез у разі сені-

льної хореї виражений значно меншою мі-

рою. У випадку, коли хвороба Хантінгто-

на виникає у молодому віці, необхідно 

відрізняти від малої хореї, яка характери-

зується вираженішим хореїчним гіперкі-

незом. Хворі не можуть останнього зага-

льмувати, на відміну від хворих на хворо-

бу Хантінгтона. Спостерігаються також 

різні ревматичні прояви, відсутній спад-

ковий чинник. Хвороба спадкова аутосом-

но-домінантного типу, з високою експре-

сивністю і пенетрантністю. У зв’язку з пі-

зньою клінічною маніфестацією хвороби 

Хантінгтона при ранній смерті батьків 

може створюватися враження про спора-

дичні випадки. Середній вік появи перших 

симптомів хвороби – 38 років, середня 

тривалість хвороби – 13-15 років, а життя 

– 52 роки. Проте в 10% випадків захворю-

вання починається у віці близько 18 років, 

а іноді і раніше – так званий юнацький, 

акінетико-ригідний варіант. Як правило, 

перші симптоми хвороби Хантінгтона – 

метушливість, зайва рухливість, неуваж-

ність. На початку захворювання гіперкіне-

зи виникають епізодично за типом парок-

сизмів, обмежуючись певною групою 

м’язів, частіше мімічних. Основний тип 

гіперкінезу – хореїчний, нагадує несподі-

вано раптові виразні рухи, жестикуляцію, 

гримасування, сіпання носом, хропіння, 

зітхання. У міру прогресу хвороби нарос-

тає тонічний компонент, атетоїдний відті-

нок рухів, потім хореоатетоз. Розлад мови 

проявляється в дизартрії, зайвих звуках. 

М’язовий тонус низький або нормальний. 

Іноді бувають вегетативні порушення, гі-

поталамічні симптоми (булімія, поліди-

псія). Рефлекси, чутливість не стражда-

ють. За акінетико-ригідної форми патоло-

гічний домінантний ген передається від 

батька. Клінічно проявляється акінетико-

ригідним синдромом, що поєднується з 

легким, обмеженим, хореїчним гіперкіне-

зом і наростаючим недоумством. Прогрес 

швидший, прогнози гірші, ніж за класич-

ного варіанту. Другим симптомом хворо-

би Хантінгтона – є порушення психіки. 

Паралелізму між мірою психічного дефек-

ту і вираженістю гіперкінезу немає, хоча 

він зазвичай виникає раніше. Психічні ро-

злади проявляються порушенням афекти-

вної сфери, параноїдно-галюцинаторними 

психозами з яскравими зоровими, такти-

льними, слуховими галюцинаціями, маяч-

ними ідеями. У преморбіді психічні відхи-

лення відзначаються у 30-60% хворих ще 

до появи гіперкінезу (інтелектуально-

мнестичне зниження, психопатоподібна 

поведінка, соціальна неповноцінність). 

Найбільш характерний психоорганічний 

синдром, на пізніх етапах хвороби, що до-
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сягає міри деменції. Деменція у випадку 

хвороби Хантінгтона відрізняється відно-

сно повільною прогредієнтністю, внаслі-

док чого хворі пізно госпіталізуються, 

зберігаючи працездатність у рамках прос-

тої звичної діяльності. У кінцевій стадії 

хвороби Хантінгтона може спостерігатися 

послаблення або зникнення гіперкінезу з 

наростанням скутості, підвищенням 

м’язового тонусу [Walker F.O., 2007; 

Kremer B., Bates G., Harper P., Jones L., 

2002]. 

Критерії діагностики – аутосомно-

домінантне спадкоємство, середній або лі-

тній вік початку хвороби (за акінетико-

ригідного варіанту початок можливий в 

дитячому, юнацькому віці), прогресуючий 

хореїчний гіперкінез, прогресуючі психіч-

ні порушення. Дані додаткових дослі-

джень: 1) результати молекулярно-

генетичного дослідження методом прямої 

ДНК-діагностики; 2) дані медико-

генетичного консультування; 3) ЕЕГ – ви-

являється низьковольтна біоелектрична 

активність, іноді на ранній стадії захворю-

вання; 4) експериментально-психологічне 

дослідження (стан інтелектуально-

мнестичних функцій). Характерна демен-

ція підкіркового типу; 5) КТ, МРТ – атро-

фія кори, зміна конфігурації передніх ро-

гів бічних шлуночків внаслідок атрофії 

хвостатого ядра; 6) ПЕТ – зниження мета-

болізму глюкози в хвостатому ядрі (навіть 

на ранній стадії хвороби); 7) консультація 

психіатра [Иванова-Смоленская И.А., Ма-

ркова Е.Д., Иллариошкин С.Н., Нико-

льский Н.Н., 1998; Иллариошкин С.Н., 

Иванова- Смоленская И.А., Маркова Е.Д., 

2002; Онопрієнко О.П., 2016; Труфанов 

Е.А., Суховерская О.Н., Головченко Ю.И., 

2015].  

Диференціальний діагноз 
1. Хорея вагітних (зазвичай рецидив 

перенесеної в дитинстві малої хореї).  

2. Медикаментозно-індукована хорея 

(препарати леводопи, іноді контрацепти-

ви.  

3. Сенільна хорея.  

4. Хвороба Вільсона.  

5. Істеричний гіперкінез.  

6. Диференціювати хорею Хантінгто-

на слід від хореїчного синдрому, що вини-

кає у випадку пухлин головного мозку, від 

сифілісу, енцефаліту, а також судинних 

захворювань.  

Ревматична хорея або мала хорея 

(Хорея Сидегама) має ревматичну етіоло-

гію. Хвороба розвивається через деякий 

час після стрептококової інфекції або ж 

загострення ревматизму. В основі виник-

нення захворювання лежать патологічні 

зміни у відділах головного мозку, підкір-

кових вузлах і корі. Найчастіше мала хо-

рея зустрічається у дітей. Найбільш віро-

гідним віком, в якому хвороба може про-

явитися вважається період з 4-х до 15-ти 

років. Значно вище ступінь захворюванос-

ті у дівчаток, хлопчики хворіють рідше. У 

старшому віці ризик розвитку малої хореї 

різко знижується. Малу хорею розгляда-

ють переважно в рамках активного етапу 

ревматичних змін в організмі. Існують ві-

домості, що часті ангіни, ревматизм суг-

лобів і серця провокують виникнення ма-

лої хореї. Разом з цим симптоми захворю-

вання завжди свідчать про клінічні прояви 

ревматизму. Зазвичай ревматична хорея 

починається поступово. Головною озна-

кою виступає гіперкинез. У хворої дитини 

з’являється набір хаотичних рухів, які не 

контролюються малюком. Рідко відбува-

ється підвищення температури. М’язи, 

відповідальні за лицьову міміку, почина-

ють мимовільні скорочення. В результаті 

цього на обличчі дитини виникають різні 

гримаси, чітко спостерігаються часті рухи 

бровами. Найчастіше дитина висовує язик. 

Кінематика руху рук і ніг порушена. Нері-

дко у хворого трясуться або переривчасто 

рухаються руки. Почерк набуває різнока-

ліберність. Хода стає стрибаючою. Може 

спостерігатися кульгавість. Дитина не зда-

тна виконувати точну роботу, яку раніше 

вона робила з легкістю. Порушується про-

цес пережовування і ковтання їжі, в ре-

зультаті чого її прийом стає досить  важ-

ким [Schneider S.A., Walker R.H., Bhatia 

K.P., 2007; Walker F.O., 2007; Kremer B., 

Bates G., Harper P., Jones L., 2002].  

Хорея вагітних. Хвороба розвиваєть-

ся у першонароджуючих жінок, які в ди-

тинстві перенесли ревматичну хорею. Па-

тологію пов`язують з антифосфоліпідним 

синдромом. Хвороба, як правило, розвива-
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ється на 3-5 місяці вагітності, також може 

рецидивувати у випадку наступної вагіт-

ності. Симптоми виникають спонтанно 

протягом декількох місяців.  

Виділяють кілька симптомів, які хара-

ктерні для будь-якого виду хореї:  

- мимовільні рухи кінцівок (важливий 

діагностичний симптом);   

- посмикування головою; 

- зниження тонусу м`язів; 

- порушення координації рухів;  

- гримасування, жестикуляція посиле-

на;  

- якщо попросити людину що-небудь 

написати, то можна відзначити зміну по-

черку;  

- зниження пам`яті;  

- гіперкінез за даної хвороби зникає 

під час сну;  

- танцююча хода (рис. 2);  

- підвищення температури;  

- всі рухи, які людина намагається ко-

нтролювати, він виконує з великими труд-

нощами. 

 

 
 

Рис. 2. Танцююча хода, гримасування та жестикуляція  

 

Лікування має бути спрямоване на 

зменшення хореїчного гіперкінезу. Засто-

совують нейролептики у поєднанні з тран-

квілізаторами, резерпіном. За наявності 

депресії призначають антидепресанти. 

Спроби лікування хворих, що страждають 

хворобою Хантінгтона за допомогою сте-

реотаксичних операцій виявилися безус-

пішними. 

Для пацієнтів з легкою і середньою 

мірою недоумства застосовують психоте-

рапію, терапію зайнятістю, когнітивні 

тренінги для розвитку інтелекту [Frank S., 

Jankovic J., 2010]. У разі тяжких розладів 

психіки їх госпіталізують у психіатричні 

лікувальні заклади [Wagle A.C., Wagle 

S.A., Markova I.S., Berrios G.E., 2000]. 

МСЕ визнає таких хворих інвалідами ди-

тинства.  

Перебіг і прогноз. Клінічний і соціа-

льний прогноз в усіх випадках несприят-

ливі – хвороба неухильно прогресує. На-

ростання тяжкості хвороби Хантінгтона і 

поява перших симптомів в молодшому ві-

ці від покоління до покоління може бути 

використане при оцінці реабілітаційного 

потенціалу. Хворі зазвичай помирають від 

інтеркурентних захворювань, дезадаптації. 

Причинами летального кінця є не сама 

хвороба, а ускладнення, що розвиваються 

в результаті її впливу, у вигляді травм, 

пневмонії, серцево-судинних патологій. 

Поширеною причиною смерті хворих є 

також суїцид. На останніх стадіях хвороби 

хворі вже не в змозі обслуговувати себе 

самостійно, не здатні упізнавати оточення, 

втрачають пам'ять і особові якості.  

Медико-соціальна експертиза. Кри-

терії ТН. Основа для ТН – стаціонарне 

обстеження з метою уточнення діагнозу, 

розробки схеми лікування (близько 1 мі-

сяця). У випадку декомпенсації, виразно-

му прогресі захворювання тимчасово не-

працездатні працюючі хворі (зазвичай з 

наступним направленням на МСЕК). Ха-

рактеристика обмеження життєді-
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яльності. 1. Рухові порушення. Доцільно 

виділяти чотири міри вираженості гіпер-

кінезу у разі хвороби Хантінгтона, який 

поряд з психічним дефектом визначає стан 

життєдіяльності і трудові можливості хво-

рих: 1) Легко виражений гіперкінез. На-

сильницькі рухи виникають лише у разі 

виконання складних, тонких рухів, інколи 

об’єктивізація можлива за тестових наван-

тажень. Хода не порушена, хворий справ-

ляється з колишньою роботою, повністю 

обслуговує себе. Легкий локальний гіпер-

кінез може також виявлятися у випадку 

втоми, великого фізичного навантаження, 

або значного емоційного перевантаження. 

2) Помірний гіперкінез. Виразно помітні 

невеликої амплітуди, як правило, локаль-

ні, насильницькі рухи (у особі, в руці, у 

разі ходьби). Спостерігаються під час ру-

ху, при багатьох звичайних діях. В разі 

хвилювання, фізичній втомі вони можуть 

переходити на інші групи м’язів, але ніко-

ли не приймають характеру рухової бурі. 

Ефективні коригуючі прийоми. Пересу-

вання вільне, але при тестах (ходьба по 

заданій прямій, із закритими очима) вияв-

ляються виражені обмеження. Подібне 

можна відзначити при письмі, малюванні. 

Можуть бути помірні зміни мови. Самоо-

бслуговування збережене, хоча в цілому 

життєдіяльність обмежена (хворі зазнають 

деяких труднощів при складних маніпуля-

ціях із замками, побутовою технікою, не-

достатньо якісно і швидко виконують свої 

домашні обов’язки). 3) Виражений гіпер-

кінез. Насильницькі рухи виникають пе-

реважно під час руху, але, поширені, пері-

одично спостерігаються і у спокої, часом 

(особливо в разі хвилювання) досягають 

міри рухової бурі. Чітко виражена так зва-

на «танцююча хода», значні порушення 

артикуляції (мова мало зрозуміла). У по-

буті хворі потребують сторонньої допомо-

ги, оскільки значно знижуються сприт-

ність, здатність володіти тілом, можли-

вість комунікації. Побутове самообслуго-

вування (одягання, особистий туалет, їда), 

хоча недостатньо якісне, зберігається 

[Kremer B.,  Bates G., Harper P., Jones L., 

2002]. 4) Різко виражений гіперкінез. 1. 

Постійні, поширені, генералізовані, хореї-

чні і хореоатетозні, насильницькі рухи ча-

сто виникають і у спокої. Ходьба немож-

лива, мова абсолютно незрозуміла. У по-

буті хворий потребує постійної сторонньої 

допомоги у всіх своїх діях (у тому числі в 

особистій гігієні, прийманні їжі, одяганні). 

2. Психічні порушення можуть значно об-

межувати життєдіяльність, у тому числі на 

ранній стадії захворювання. Знижується 

здібність до контролю за ситуацією, пове-

дінкою. За деменції, психозів неможливе 

орієнтування, у зв’язку з чим хворі незда-

тні до самообслуговування, потребують 

постійної сторонньої допомоги [Wagle 

A.C., Wagle S.A., Markova I.S., Berrios 

G.E., 2000].  

Показання для направлення на 

МСЕК. 1. Фактично всі хворі з діагносто-

ваною хореєю Хантінгтона (через 1-4 роки 

від початку захворювання в залежності від 

характеру трудової діяльності). Протипо-

казання до продовження колишньої робо-

ти вельми обширні із-за гіперкінезу, що 

майже завжди поєднується з психічним 

дефектом. Фактично лише особи, що ви-

конують нескладну і допоміжну  працю, 

можуть залишатися на колишній роботі, 

та й то із значним зменшенням її об’єму. 

2. Хворі з вираженим і різко вираженим 

гіперкінезом і психічними порушеннями.  

Необхідний мінімум обстеження при 

направленні на МСЕК.  

1. Дані медико-генетичного аналізу.  

2. Експериментально-психологічне 

дослідження.  

3. Огляд психіатра. 

4. МРТ або КТ голови.  

5. ЕЕГ.  

6. Загальні аналізи крові, сечі.  

Критерії інвалідності. Основними 

критеріями МСЕ за хвороби Хантінгтона є 

поширеність і вираженість гіперкінезу, 

вираженість психічних розладів, темп 

прогресу, соціальні чинники. Третя гру-

па: помірне обмеження життєдіяльності 

унаслідок легкого (помірного) гіперкінезу 

і психічних порушень (за критерієм обме-

ження здатності до трудової діяльності 

першого ступеню). Друга група: значне 

обмеження життєдіяльності у випадку 

прогресування захворювання, вираженому 

поширеному гіперкінезі, виражених пси-

хічних порушеннях (за критеріями обме-
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ження здібності до самообслуговування, 

пересування, контролю за своєю поведін-

кою другої міри). Перша група: вираже-

ний гіперкінез, деменція, що призводять 

до різко вираженого порушення життєді-

яльності (за критеріями обмеження здат-

ності до пересування, спілкуванню, конт-

ролю за своєю поведінкою, самообслуго-

вуванню третьої міри) [Онопрієнко О.П., 

2015]. За умови спостереження за інвалі-

дами першої, другої групи протягом п’яти 

років вона визначається безстроково. 

Причина інвалідності – як правило, зага-

льне захворювання.  

Профілактика інвалідності. Най-

більш важливою діагностичною ознакою 

хвороби Хантінгтона є аутосомно-

домінантний тип спадкоємства. Якщо у 

хворого є діти, то з вірогідністю 50% вони 

мають ризик розвитку захворювання в се-

редньому віці. Якщо за звичайного опиту-

вання, що стосується сімейного анамнезу, 

отримують негативні дані, необхідно ре-

тельне вивчення питання про наявність у 

сім’ї психічних захворювань, випадків 

ранньої смерті (особливо в психіатричних 

стаціонарах) та самогубства. Індивідуаль-

на програма реабілітації складається для 

хворих з відносно повільним прогресу-

ванням захворювання. 1. Медична реабі-

літація: регулярна патогенетична медика-

ментозна терапія. 2. Професійна реабілі-

тація: а) працевлаштування інвалідів тре-

тьої групи на нескладних, краще звичних 

роботах (роздача інструментів, упаковка і 

сортування в індивідуальному темпі, при-

бирання приміщення, робота в невелико-

му гардеробі і т. п.); б) деякі інваліди дру-

гої групи можуть бути працевлаштовані 

вдома, хворі з переважанням психічних 

порушень працевлаштуються в лікуваль-

но-трудових майстернях. 3. Соціальна ре-

абілітація: а) постачання засобами пере-

сування (вело-коляска, крісло-коляска), 

технічними засобами догляду за хворим; 

б) психологічна допомога сім’ї хворого, 

навчання догляду за важким хворим на 

хворобу Хантінгтона [Prigatano G.P., 

1999].  

Профілактика. Єдиним профілакти-

чним методом хвороби Хантінгтона є кон-

сультування самого хворого і його най-

ближчих родичів з питання дітородіння. 

Людина з виявленою генетичною схильні-

стю до розвитку цього захворювання має 

бути попереджена про можливе спадкоєм-

ство патологічного гена його потомством. 
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