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Felnőtt testi sejtek genetikai visszaprogramozásával Indukálható Pluripotens 

Őssejt (IPS) vonalak hozhatóak létre. Az IPS technológia használata fontos lehet 

beteg specifikus sejtvonalak létrehozásában, amelyek új lehetőségeket nyitnak 

meg a betegcsoportra, személyre szabott gyógyszer tesztekhez, illetve a 

betegségek modellezésében. Az első IPS vonalat Takahashi és Yamanaka hozta 

létre 2006-ban oly módon, hogy a pluripotenciáért felelős transzkripciós fehérje 

faktorok bizonyos kombinációját (Oct3/4, Sox2, klf4 és c-Myc) a sejtekbe 

juttatva két-három hét leforgása alatt a sejtek egy kis részében (0.1-1%) 

indukálták a pluripotenciát. A különböző géneket retrovírus transzdukcióval 

juttatták be egér embrionális és felnőtt fibroblaszt sejtekbe. A transzkripciós 

faktorok mélyreható epigenetikai változásokat hoznak létre a sejtekben, így 

lehetséges, hogy a már „elkötelezett” sejtek tulajdonságai megváltoznak. 

Azóta számos kutatócsoport alapított emlős (egér, humán, sertés) IPS vonalakat 

az említett négy faktor alkalmazásával, melyeket különböző génbeviteli 

eljárásokkal juttattak a sejtekbe. A legelterjedtebb IPS létrehozási eljárások 

esetében retro- vagy lentivírus transzdukcióval történik az újraprogramozás, 

ahol a transzgén random integrálódik a genomba, amely inzerciós 

mutagenezishez vezethet. Igaz a legtöbb alkalmazott rendszerben a transzgén 

expressziója idővel elcsendesül, vagy blokkolható (Wernig és mtsai., 2008; 

Sommer és mtsai., 2009), azonban amíg a transzgén jelen van a genomban a re-

aktiválódás veszélye fennállhat, ami a szervezetben tumor kialakulásához is 

vezethet (Bock és mtsai., 2011; Hochedlinger és mtsai., 2005; Markoulaki és 

mtsai., 2009). 

Az IPS vonalak későbbi lehetséges humán klinikai alkalmazásához a 

visszaprogramozási rendszer továbbfejlesztése, annak biztonságossá tétele 

szükséges. Ennek egyik elengedhetetlen eleme az integrált transzgén mentes 

rendszer kidolgozása. 

E probléma egyik lehetséges megoldásaként kutatócsoportok olyan IPS 

vonalakat alapítottak ahol a stabilan integrálódó transzgén kivágható volt. Ilyen 

rendszerek például a transzpozon-transzpozáz (Woltjen és mtsai., 2009), vagy 

módosított lentivírus alapú génbeviteli eljárások (Sommer és mtsai., 2010; 

Soldner és mtsai., 2009; Somers és mtsai., 2010; Chang és mtsai., 2009). Habár 

e rendszerek igen magas hatékonysággal működnek, azonban a kivágás 

megvalósítása problematikus lehet. Más munkacsoportok nem integrálódó 



 

visszaprogramozási módszerek alkalmazásával értek el sikereket, ahol a 

pluripotenciáért felelős faktorokat RNS (Warren és mtsai., 2010, Fusaki és 

mtsai., 2009), minicircle DNS (Jia és mtsai., 2010), episzómális vektor (Yu és 

mtsai., 2009), protein (Kim és mtsai., 2009, Zhou és mtsai., 2009), vagy 

adenovírus (Okita és mtsai., 2008; Stadtfeld és mtsai., 2008) formájában jutatták 

be. Ezen rendszerek ígéretesek lehetnek humán terápiás alkalmazásokban, 

azonban egyelőre alacsonyabb hatékonysággal működnek, így a jelenleg 

kutatási célokra alapított vonalak túlnyomó többsége továbbra is integrálódó 

génbeviteli eljárásokkal történik. Azonban a transzgén jelenléte az IPS 

vonalakban még az in vitro kísérleteket, mint például a sejtek differenciációs 

képességét is negatív módon befolyásolhatja, (Sommer és mtsai, 2010), ezért 

azok eltávolíthatósága mindenképpen indokolt.  

A pluripotens őssejtekből, így IPS sejtekből is a szervezet majdnem minden 

sejttípusa előállítható, amennyiben ismert az ehhez szükséges differenciációs 

protokoll. A Parkinson-kór vizsgálatában a legfontosabb sejttípus a középagyi 

dopaminerg idegsejtek, amelyek hatékony előállítása humán embrionális 

őssejtekből (hES sejtek) már ismert, és sikeres egér, patkány és Rhesus majom 

beültetésekre is sor került (Fasano és mtsai, Cell Stem Cell, 2010, Kriks és 

mtsai, Nature, 2011). Amerikai kutatócsoportok (L. Struder, NYSTEM)  

ismereteink szerint a humán embrionális őssejtekkel már a fázis 1-es kísérletek 

engedélyeztetésén dolgoznak, amelyek során Parkinson-betegek agyába hES 

sejtekből differenciáltatott dopaminerg idegsejteket juttatnának be.    

 

Saját kutatásaink során egy hatékony IPS generálási rendszert hoztunk létre, 

amelyben, egérben hibrid genetikai hátterű C57BL/6JxDBA/2J (F1) embrionális 

fibroblaszt (MEF) sejteket programoztunk vissza lentivírus génbevitelt 

alkalmazva. Az inzerciós mutagenezis által okozott kockázat minimalizálása 

érdekében a visszaprogramozásért felelős 4 faktort expresszáló policisztrónikus 

kazettát úgy terveztük meg, hogy az kivágható legyen a genomból a Cre/Lox 

rendszer segítségével. Egy pluripotens egér sejtvonal jellemzése során az egyik 

legfontosabb jellemző azok csíravonal transzmissziója a következő generációba. 

Korábbi publikációkban ugyan hasonló kivágható IPS generálási rendszereket 

alkalmazva sikeresen hoztak transzgén-mentesített IPS vonalakat (Chang és 

mtsai, 2009, Sommer és mtsai, 2010), azonban azok csíravonal kompetenciája 

nem volt bemutatva. Kísérleteink során sikerült egy olyan transzgén mentes IPS 

generálási rendszert optimalizálni, ahol az alapított vonalak pluripotensek és 

ivarsejt kimérák létrehozására is képesek voltak. Továbbá az alapított 

vonalainkon a transzgén jelenlétének/hiányának hatását is sikerrel vizsgáltuk 

azok in vitro differenciációs képességén keresztül. 

Az egér kísérletek alapján sikerült továbbá ezt a kivágható lentivírus alapú 

rendszert humán sejtekre adaptálni, és bőr, valamint vérmintákból egy 

megbízható visszaprogramozási rendszert beállítani laborunkban. Ezen IPS 

előállító rendszer birtokában a Biotalentum Kft-nél hazánkban is megkezdődött 



 

betegséget hordozó páciensekből pluripotens vonalak alapítása 

alapkutatásokhoz, illetve gyógyszer tesztekhez.  

Az BioTalentum Kft laboratóriumában előállított egér és humán IPS sejtekből 

2D és 3D idegsejt kultúrákat hoztunk létre, melyekben különböző 

idegsejttípusok, többek között dopaminerg idegsejtek és asztrociták is 

kialakulnak. A 3D sejtkultúrák esetében sikerült kimutatni a szinaptikus 

kapcsolatok kialakulását és elektrofiziológiás méréseket végezni. 

A Parkinson-kórnál olyan betegek esetében lenne érdemes a kísérletek 

megkezdése, ahol génhiba okozta „familiáris” betegségről van szó, így az 

epigenetikai változásokat követően is várható a betegség fenotípusának 

megjelenése a pluripotens sejtekből differenciáltatott idegsejtek esetében. 

Ezeken a sejteken hazai kutatócsoportok a betegség kialakulásának folyamatát, 

valamint ennek kismolekulás befolyásolásának lehetőségeit kutathatnák. A 

regenerációs orvoslási célú kísérletek esetében a beteg saját sejtjeiből, vagy a 

beteghez hasonló genetikájú sejtvonalakból lehetne kiindulni, IPS sejteket majd 

ezekből a beültetésre alkalmas sejteket létrehozva. Ez utóbbi engedélyeztetési 

eljárása és a szükséges klinikai kísérletek nagy kihívást jelentenek, de az esetleg 

elérhető tartós, teljes gyógyulás gazdasági, társadalmi haszna is igen jelentős 

lenne. 
 

Köszönetnyilvánítás:  

A kísérleteket az EU FP7 projektjei (InduStem, PIAP-GA-2008-230675; PluriSys, HEALTH-

2007-B-223485; Resolve, FP7-Health-F4-2008-202047; STEMCAM; PIAP-GA-2009-

251186; ANISTEM, PIAPP-GA-2011-286264; STEMMAD, PIAPP-GA-2012-324451; 

EPIHEALTH, HEALTH-2012-F2-278418); valamint az NKTH/KPI (Bonus Plurisys, OMFB-

00236/2010; Bonus Resolve, OMFB-01660/2009) támogatták.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A konvencionális levodopa terápiában részesülő betegeknél észlelhető 

‘wearing off’ jelenség előfordulása és az L/C/E terápia hatása a betegek 

napi aktivitására 

Az  OPTIMUM (CELC200AHU04) és ACTIVITY (CELC200AHU06) 

multicentrikus hazai obszervációs vizsgálatok eredményei 

 

Klivényi Péter, Szentesi Annamária 

és az OPTIMUM, ACTIVITY centrumok orvosai 

 

 

The cardinal symptoms of Parkinson’s disease are resting tremor, rigidity and 

bradykinesis. Up to now the levodopa treatment is considered as a gold standard, 

however levodopa induced motor complications, including wearing off are 

responsible for the disability and poor quality of life in these patients.  

A multicenter nation-wide observational trial was designed to identify the 

wearing off in patient suffering from Parkinson disease treated with 

conventional levodopa therapy and define the treatment strategies. In this trial 

421 patients were included in 2009. 87.2% of these patients were on 

conventional levodopa therapy for 18.6 +/- 10.0 years.  The wearing off 

phenomena could be identified in 97.1% of the patients.  To treat this 

complication doctors elevated the levodopa dose in 4.3%, increased the 

frequency of dosing in 2.9% or combination of these two in 3.3% of the patients, 

while 98.6% of the patients received Stalevo treatment of 324.75 +/- 170.26 

mg/day. This treatment strategy is congruent with the recommendation of 

international expert panels including Movement Disorders Society.  

Another, 24- week, multicenter nation-wide observational trial was 

carried out in 2011 to establish the daily activity measured by the UPDRS part 

II, visual analogue scale and clinical global impression. 537 patients were 

included in this trial. After switching from conventional levodopa to Stalevo 

treatment the UPDRS II and visual analogue scale significantly improved 

compared to the baseline value (18.2+/-8.5 vs. 12.4+/-8.0 and 46.1+/-16.9 vs. 

67.6+/-13.9 respectively; p<0.0001), while 57.2% of the patients experienced 

improvement on clinical global impression scale. Adverse events (AE) were 

observed for 11 patients. None of the AE were considered as serious. Treatment 

discontinuation  happened in 6 cases. 

These data support the previous findings on the benefit of switching 

conventional levodopa therapy to levodopa/carbidopa/entecapone triple 

combination to treat motor complications and to improve the patients care.  

 
These trials were supported by Medical Department of Novartis Hungaria Kft. 

List of participants:  the Hungarian Parkinson centers 

 

 



 

 Egyforma hatékonyságú –e a generikus és az originális retard ropinirol? 

Egy az értékelőre nézve vak, keresztezett, multicentrikus vizsgálat 

 

Kovács N., Bosnyák E., Herceg M., Pál E., Aschermann Zs., Janszky J., 

Késmárki I., Karádi K., Dóczi T., Nagy F., Komoly S. 
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A vizsgálat célja: az originális Requip Modutab és a generikus retard ropinirole 

Ralnea hatékonyságának az értékelőre nézve vak, multicentrikus 

összehasonlítása a Parkinson-kór kezelésében.  

Módszer: A bevont 32 betegből 29 fő fejezte be a vizsgálatot. Az értékelők az 

alkalmazott kezelést nem ismerve az Egyesített Parkinson Pontozó Skála 

(Unified Parkinson´s Disease Rating Scale, UPDRS), a Fahn-Tolosa-Marin 

Tremor Pontozó Skála (Fahn-Tolosa-Marin Tremor Rating Scale, FTMTRS), a 

Nem-Motoros Tüneteket Felmérő Skála (Non-motor Symptom Assessment 

Scale, NMSS), a Montgomery-Asberg Depresszió Pontozó Skála (Montgomery-

Asberg  Depression Rating Scale, MADRS) és egy strukturált ropinirol 

mellékhatásokat értékelő skála segítségével mérték fel a betegek állapotát. 

Ezeken kívül, a betegek az EQ-5D és a Parkinson-kór Alvás Skála (Parkinson's 

Disease Sleep Scale 2nd version, PDSS-2) kérdőíveket töltötték ki. 

Eredmények: Az originális és a generikus retard ropinirole készítmények a 

Parkinson-kór motoros tüneteit mérő skálákon hasonló mértékű eredményt értek 

el (UPDRS-III 23.5±8.2 vs. 26.9±9.1, UPDRS-total: 46.2±16.0 vs. 50.4±18.7 és 

FTMTRS 24.2±9.5 vs. 24.93±10.4, minden esetben p>0.05). Az alvásminőség 

(PDSS-2 14.6±10.5 vs. 14.5±11.2, p>0.05), a nem motoros tünetek (NMSS, 

78.5±49.5 vs. 82.3±48.2, p>0.05), az életminőség (EQ-5D 0.72±0.22 vs. 

0.71±0.21, p>0.05) és a depressziós tünetek (MADRS: 11.1±9.3 vs. 11.9±9.2, 

p>0.05) javulása is hasonló mértékű volt. A két szer mellékhatás profilja a 

gasztrointesztinális tünetek kivételével szintén egyforma volt.  A vizsgálat 

befejezése után a részvevő betegek egyik alkalmazott szert sem preferálták 

szignifikáns mértékben a kezelés folytatására (19 vs. 10 beteg döntött az 

originális illetve a generikus szer mellett, p=0.095). 

Következtetés: Annak ellenére, hogy a vizsgálat csak bizonyos korlátozásokkal 

értékelhető,  az eredményeink arra utalnak, hogy az originális és a generikus 

ropinirol készítmények egymáshoz hasonló mértékben képesek a Parkinson-kór 

motoros és nem motoros tüneteinek kezelésére. 

 
Magyar Tudományos Parkinson Társaság Konferenciája 2013. 05. 31. -06. 01. Budapest 

XXI. World Congress of Neurology (WCN 2013 Bécs) 

 
 

 



 

Kétoldali subthalamicus stimulációt követően progrediáló klausztrófóbia 

Parkinson-kóros betegnél 

 

Dr. Szloboda Péter, dr. Székely György PhD, dr. Valálik István PhD 

Szent János Kórház, Idegsebészeti Osztály, Budapest  

 

 

Bevezetés: Az elmúlt évtized során a STN-DBS műtéttel kezelt betegek száma 

megsokszorozódott. Neuroanatómiai tanulmányokból tudjuk, hogy a 

subthalamicus mag funkcionálisan szenzomotoros (dorzolaterális), limbikus 

(mediális) és kognitív-asszociatív (ventromediális) részekre osztható. 

Az STN motoros rendszerben betöltött szerepéről számos publikáció született, 

azonban a limbikus rendszerre gyakorolt hatásáról csak keveset tudunk. Korábbi 

PET tanulmányokból tudjuk hogy az STN-stimuláció változásokat idéz elő a 

limbikus rendszer aktivitásában. 

A DSM-IV kritériumrendszer alapján a klausztrofóbia szorongásos betegségek 

közé sorolható, melyek pathofiziológiájában, az amygdala a limbikus rendszer 

részeként központi szerepet játszik.  

Esetismertetés: 63 éves férfibeteg kórtörténetében 7 éve ismert Parkinson 

betegséggel, Hoehn-Yahr III stadium, motoros tünetekkel. STN-DBS műtétet 

követően a motoros tünetei jelentősen javultak, a napi L-dopa dózisát 

konzekvensen csökkenteni lehetett. Az elektródák (3389-es model) helyzete 

posztoperatív CT és preoperatív fúziója alapján lett meghatározva. Mindkét 

oldalon a 2-es érintkező közvetlenül az AC-PC sík alatt helyezkedett el. A 

stimuláció kedvező motoros hatásokat eredményezett C+, 2- 90 µ, 130Hz és 2,3 

V beállítások mellett. A klausztrofóbia a műtétet megelőzően is ismert volt, de 

nem igényelt kezelést, a műtétet követő 6 hónapban szorongásos tünetei 

azonban jelentősen romlottak. A tünetek mértékét a “Claustrophobia Scale” 

szerint értékeltük, mely 20 kérdésből áll. A kérdőívek kitöltését külön-külön 

mindkét kontakt monopolaris stimulációját követően és azt megelőzően 1-2 

nappal végeztük el. 

Összegzés: Ez az első szakirodalomban ismertetett eset mely során STN-DBS 

stimulációt követően a klausztrofóbia tünetei rosszabbodtak. Továbbá ez az eset 

rávilágít arra az összefüggésre is, hogy az STN a limbikus rendszer 

modulációján keresztül szerepet játszhat szorongásos betegségek 

patomechanizmusában is. 

 

 

 

 

 

 

 



 

A dopamin es receptorainak szerepe az immunregulációban 

 

Dr. Tóth E Béla, Dr. Vecsernyés Miklós, Dr. Nagy M György 

 

Budapest, Debrecen,  

 

 

A dopamin (DA) szerepe az immunrendszer működésének szabályozásában az 

utóbbi években a tudományos érdeklődés egyik kiemelt témájaként szerepel. Az 

elmúlt közel két évtized kísérleti eredményei egyre pontosabban leírják és 

alátámasztják azokat a szempontokat, melyek a DA, e klasszikus 

neurotranszmiter és az immunsejtek szabályozásának kapcsolatait mutatja be, 

annak ellenére hogy idegi DAerg struktúrák és a perifériás immunesejtek 

látszólag egymástól fizikailag is elválasztott, különböző, de önmagukban jól 

szabályozott rendszerekben működnek.  A DA-t nem csak az idegsejtek, de 

maguk az immunsejtek is szintetizálják, tehát egy a lymphocyták működésében 

szerepet játszó „endogén- katekolamin-rendszert” feltételezhetünk, ami a 

hypothalamo-hypophysealis-mellékvese, valamint a szimpatikus rendszer és az 

immunfolyamatok modulációjaban, összehangolásásban vesz részt. A 

rendszeren belüli egyensúly megbomlása pedig autoimmun es/vagy kóros 

idegrendszeri folyamatokhoz, esetleg túlszabályzoáshoz vezethetnek.     

A DA receptorok sőt a DA aktív tarnszporterei (DAT, VMAT) is megtalálhatók 

a legtöbb immunsejt felszínén, és komoly evidenciákkal bizonyítható a 

receptorokhoz es transzporterekhez kapcsolható különböző szabályozó 

mechanismusok léte. Kézenfekvő tehát, hogy  a DAerg receptorokon keresztül 

egyrészt autokrin/parakrin módon szabályozhatják saját működésüket; másrészt 

a perifériás DA a szimpatikus terminálisokon keresztül közvetlenül is 

befolyásolhatják a lymphocyták érését vagy az egyes populációk 

válaszkészségét. A DA-receptorokon keresztül közvetlenül modulálható a T 

sejtek egy speciális csoportja (CD4
+ 

CD25
+
) az un. „Treg” sejtek, melyek 

önmagukban is tartalmaznak tyrosin hydroxylázt (TH), a DA bioszintézis 

sebesség meghatározó enzimet, es így képesek szintetizálni es üríteni DA-t.  A 

katekolaminok a Treg sejteken keresztül képesek csökkenteni az 

immunszuppressziv cytokinek termelését, és feloldani a Teff (effektor) sejtek 

gátlását, és ezáltal befolyásolják a cytokinek által történő szabályozást, vagy 

éppen Th1/Th2/Th17 arányt.     

Mindezek figyelembevétele mellett felmerül a kérdés, hogy a klinikai 

gyakorlatban használt farmakoterápiás eszközök hatással vannak-e,  vagy 

lehetnek-e a betegek immunstatusára és bizonyos mellékhatások megjelenésére, 

illetve a betegség progressziójára?  A Parkinson betegség  korai diagnosztikus 

lehetőségeinek ismeretében a neuro-immun szabályozás adta lehetőségek 

kihasználhatók-e újabb és kedvezőbb, esetleg célzott neuroprotektív módon ható 

terápiás lehetőségek kifejlesztésére?  (OTKA K-81522 támogatásával) 



 

A D-vitamin receptor gén polimorfizmusainak vizsgálata Parkinson-kóros 

betegekben 

 

Török Rita, Török Nóra, Szalárdy Levente, Plangár Imola, Szolnoki Zoltán, 

Somogyvári Ferenc, Vécsei László, Klivényi Péter 

 

A D-vitamin receptor gén egy transzkripciós faktort kódol, ami befolyásolja a 

kálcium homeosztázist, szabályozza a gyulladásos folyamatokat, és az elmúlt 

évek kutatási eredményei szerint szerepe van a neurológiai betegségekben, 

beleértve a Parkinson-kórt is. A D-vitamin receptor gén polimorfizmusok és a 

Parkinson-kór közötti kapcsolatot már vizsgálták különböző populációkban, 

azonban ezek a vizsgálatok eltérő eredményt mutattak. Egy japán tanulmányban 

a FokI polimorfizmus mutatott kapcsolatot a Parkinson-kórral, míg egy koreai 

kutatás eredménye szerint a BsmI bb genotípusa hajlamosíthat a Parkinson-kór 

kialakulására. 

Kísérletünkben 100 Parkinson-kóros betegben, és 109 egészséges kontrolban 

vizsgáltuk a D-vitamin receptor gén BsmI, FokI, ApaI és TaqI polimorfizmusát 

PCR és RFLP technika segítségével.  

Eredményeink összefüggést mutatnak a gén FokI polimorfizmusa és a betegség 

között, ugyanis a C allél jelentősen gyakoribb a beteg csoportban a kontrolhoz 

képes (p = 0.017). Ez az eredmény megegyezik azzal, amit a kínai és japán 

populációban végzett kutatások mutatnak. A többi polimorfizmus esetében nem 

találtunk eltérést a beteg és a kontrol csoport között. Eredményünkből arra 

következtethetünk, hogy a D-vitamin receptor gén FokI polimorfizmusa talán 

szerepet játszhat a betegség kialakulásában. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kétoldali STN-DBS hosszú távú hatása is tartós Parkinson-kóros 

betegeinknél 

Dr. Valálik István PhD, dr. Kaszás Nóra 

Szt. János Kórház, Idegsebészeti és Neurológiai osztály 

 

Súlyos „on-off” motoros fluktuáció miatt kétoldali subthalamicus 

stimuláción (STN-DBS) átesett Parkinson-kóros betegeink követése során a 

hosszú távon tartós hatást vizsgáltuk. Az egyéves hatást a 3-, -5- és 7 éves 

kontroll eredményeivel hasonlítottuk össze. 

Az értékelés a Hoehn-Yahr állapot a Schwab and England skála az UPDRS 

motoros skála tételei közül a tremor, a dyskinesis, a bradykinesis, a rigor és a 

középvonalas tünetek közül a  poszturális stabillitást, járást, valamint a beszédet 

vettük figyelembe. A gyógyszerezést a  napi Levodopa equivalens 

gyógyszeradag alapján követtük. 

Az irodalmi adatokhoz viszonyított természetes lefolyáshoz képest a 

betegség progressziója kikapcsolt stimulátornál gyógyszermentesen lényeges 

eltérést nem mutatott. Annál a betegcsoportnál, akinél a tremor kifejezettebben 

progrediált, a hosszú távú követés során a hatás még kifejezettebb maradt, mint 

a döntően bradykinetikus betegeknél.  

A kétoldali STN-DBS az értékelő skálák alapján a középvonalas tünetek 

fokozatos romlása mellett a PK fő motoros tüneteit hosszú távon is jelentősen 

csökkenti. Videofelvétellel 14 éve DBS-sel operált betegeink állapotát 

demonstráljuk.  

 

 

 

 

 



 

Egerek és emberek – avagy szemelvények a másodlagos parkinsonismus 

világából 

 

Zádori Dénes, Klivényi Péter, Veres Gábor  Szalárdy Levente, Plangár Imola, 

Tőkés Tünde, Csáti Anett, Vámos Enikő, Vécsei László 

SZTE ÁOK Neurológiai Klinika 

 

Háttér: A parkinsonismussal járó kórképek között a másodlagos 

parkinsonismus gyakorisága hozzávetőlegesen 20%. Az ide tartozó 

kórfolyamatok jelentőségét mégis az adja, hogy az idiopathiás Parkinson-kór 

diagnózisa csak e, bizonyos esetekben reverzibilis tünettannal járó kórképek, 

valamint a degeneratív atípusos formák és a parkinsonismussal is járó 

heredodegeneratív megbetegedések kizárását követően állítható fel. A 

másodlagos formákban kóroki tényezőként toxin- illetve gyógyszerhatás, 

metabolikus ok, vascularis laesio, trauma, paraneoplasia vagy 

infekciózus/immunológiai eredet azonosítható. 

Állatkísérletes eredmények és klinikai esetismertetések: 1. toxinindukált 

parkinsonismus. Az 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridin (MPTP) a 

Parkinson-kór állatkísérletes modellezésére legkiterjedtebben használt toxin. 

Kísérleteink alapján a beltenyésztett C57B/6 egerek érzékenyebbek MPTP 

kezelésre a kültenyésztett CFLP egerekhez képest. E kísérleti eredmények 

toxinérzékenység hátterében álló genetikai faktorok szerepére hívják fel a 

figyelmet. 65 éves férfibetegünk mozgászavara 22 évvel ezelőtt kezdődött, mely 

terápiásan nehezen uralható, súlyos motoros fluktuációk jellemzik. Foglalkozási 

anamnesisét felvéve kiderül, hogy vasöntödében mangánnal dolgozott. 58 éves 

férfibetegünk mentalis hanyatlása és parkinsonismusa a vizsgálatát megelőző 

másfél hónapban alakult ki. Másfél hónappal megelőzően súlyos, intenzív 

osztályos ellátást igénylő szén-monoxid mérgezést szenvedett, az akut koponya 



 

CT vizsgálat kétoldali szubakut törzsdúci ischaemiás károsodásnak megfelelő 

képet mutatott. 2. gyógyszerindukált parkinsonismus. Állatkísérletes 

vizsgálataink a rezerpin által kiváltott csökkent lokomotoros aktivitás hátterében 

igazolták a vesicularis monoamin transzporter 2 (VMAT2) irreverzibilis gátlása 

révén kiváltott striatalis dopamindepléciót. Bár a rezerpint már nem használják a 

klinikai gyakorlatban, a reverzibilis VMAT2 gátlás (pl. tetrabenazin révén) 

parkinsonismus megjelenéséhez vezethet. Bár az köztudott, hogy a típusos 

antipszichotikumok mellékhatásaként gyakran parkinsonismus jelentkezhet, az 

kevésbé ismert, hogy nagyobb dózisoknál az újabb, jobb mellékhatás-profillal 

rendelkező atípusos szereknél is megjelenhet parkinsonismus. Haloperidollal és 

olanzapinnal végzett állatkísérletes vizsgálataink erre szolgáltatnak példát. 

Krónikus valproátkezelés mellett néhány esetben parkinsonismus kifejlődését 

figyelték meg. Állatkísérleteinkben valproátkezelést követően akut hatásként 

dózisfüggő módon a spontán lokomotoros aktivitás csökkenését figyeltük meg. 

Ennek hátterében közepes dózisoknál krónikus valproátkezelést követően sem 

volt kimutatható striatalis dopaminszint-csökkenés. Ugyanakkor a valproát már 

e közepes dózisoknál fokozta az MPTP által kiváltott striatalis dopaminszint-

csökkenést. A dopaminerg rendszeren ható antiemetikumok közül a vér-agy 

gáton penetráló metoclopramide parkinsonismus megjelenéséhez vezethet. 71 

éves disszeminált tüdőtumor agyi metastasisa miatt észlelt nőbetegünknél a 

pulmonológusok által tartósan alkalmazott metoclopramide kezelés mellett 3 

hónappal később történt észlelésekor parkinsonismus tünetei voltak 

megfigyelhetőek. 3. metabolikus ok által kiváltott parkinsonismus. 

Belgyógyászati osztályra akut veseelégtelenség miatt felvett 81 éves 

férfibetegnél a neurológiai vizsgálat során uraemiás encephalopathia tünettanán 

belül rigoros tónusfokozódást is megfigyeltünk. 4. vascularis parkinsonismus. 

71 éves férfibetegünk mozgászavara 9 évvel ezelőtt kezdődött, jobb oldali alsó 

és felső végtagot is érintő tünettannal. A klinikai képet a kifejezett járászavar 

dominálta, vascularis kivizsgálása a koponya MRI vizsgálattal multiinfarct 



 

folyamatot igazolt, a nyaki erek UH kétoldali arteria carotis interna szűkületet 

mutatott. 

Megbeszélés: A parkinsonismus vizsgálata során a másodlagos okok 

kizárásához szükséges a részletes anamnesisfelvétel, különös tekintettel a 

mozgászavar megjelenésének időbeliségére (akut vs. krónikusan progresszív), a 

kórelőzményben szereplő egyéb megbetegedésekre, noxákra, a családi 

anamnesisre, a foglalkozási anamnesisre, beleértve az esetleges 

sporttevékenységet is, a megelőző és jelenlegi gyógyszerelésre, valamint az 

élvezeti szerekre. Továbbá fel kell figyelnünk a neurológiai statusban a 

szokványostól kisebb vagy nagyobb mértékben eltérő tünettanra. Emellett 

képalkotó és laborvizsgálatok is segítségünkre lehetnek. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


