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Descripció d’algunes malalties genètiques humanes 

 

Malaltia de Huntington 
 

La malaltia de Huntington és una malaltia neurològic degenerativa. Es coneix, també, 

amb el nom de corea de Huntington; s’anomena així perquè va ser descrita per primera 

vegada pel metge G. Huntington. 

És una malaltia molt poc comuna que afecta a una molt petita proporció de la població. 

Per ara se sap que és una malaltia d’origen hereditari. 

Aquesta malaltia degenerativa produeix la mort prematura de les neurones de l’individu 

provocant, en aquest, la causa de moviments incontrolats, pèrdua de facultats 

intel·lectuals i alteracions emocionals entre d’altres. 

El que s’ha comprovat és que, en individus que pateixen la malaltia de Huntington, no 

totes les neurones es veuen afectades, sinó només les cèl·lules dels ganglis basals i el 

còrtex o superfície exterior del cervell.  

Els ganglis basals són cúmuls de cossos cel·lulars d’origen i que s’associen a funcions 

com la coordinació del moviment. La part més externa del cervell o còrtex controla, 

sobretot, el pensament, la percepció i la memòria. 

La malaltia es produeix per una mutació en el gen HTT que es troba en el cromosoma 

número 4 i que codifica per una proteïna coneguda com a huntingtina. Aquest proteïna, 

en individus que pateixen la malaltia, està alterada de forma que provoca la mort de les 

neurones d’algunes parts del cervell.  

Aquesta mutació implica la repetició anormal d’una seqüència de DNA, i el defecte es 

coneix com a repetició CAG, ja que és aquest el triplet que es repeteix de forma errònia. 

Normalment el segment es repeteix unes 10-35 vegades en el genoma humà, però en 

persones que pateixen la malaltia de Huntington, la repetició pot arribar a ser de 36-120 

vegades. El que s’ha descobert és que no tothom que supera les 36 repeticions 

desenvolupa la malaltia; les persones que tenen entre 36 i 40 repeticions poden o no 

desenvolupar-la, mentre que les que superen les 40 repeticions del trinucleòtid la 

pateixen en el 100% dels casos. 

La malaltia es comporta seguint un patró d’herència autosòmic dominant, el que 

comporta que, una única copia del gen alterat és suficient perquè un individu 

desenvolupi la malaltia. A mesura que es va transmeten la malaltia a través de les 

generacions, les repeticions del triplet CAG tendeixen a augmentar; com major és el 

nombre de repeticions, més probable serà que l’individu desenvolupi la malaltia a edats 

menys avançades. 

És una malaltia poc habitual, però en el cas que es desenvolupi, sol aparèixer en l’etapa 

adulta, al voltant del trenta o quaranta anys. Una persona que comença a desenvolupar 

la malaltia presenta uns símptomes molt concrets com són la irritabilitat, depressió, 

moviments involuntaris petits, falta de coordinació, bradicinèsia o lentitud per iniciar 

moviments voluntari, problemes per assolir nova informació i problemes, fins i tot, a 

l’hora de prendre decisions. En gran part dels casos s’ha pogut veure que els pacients 

pateixen símptomes coneguts com a corea, que consisteixen en moviments 
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espasmòdics involuntaris o petites contraccions musculars conegudes com a 

fasciculacions – de forma que també és correcte anomena la malaltia corea de 

Huntington. Tots aquests símptomes es van agreujant a mesura que avança la malaltia, 

arribant, fins i tot, a perdre la capacitat de parla i d’empassar aliments. En molt pocs 

casos, la malaltia ha començat a aparèixer als 20 anys, degut a l’elevada repetició del 

triplet causant de la malaltia. 

Per ara, no existeix cura contra la malaltia però el que s’intenta es reduir l’avenç de la 

malaltia de forma que la degeneració sigui més lenta. 

 
 

 

 


