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A tánc hatása a Parkinson-kóros betegek járás paramétereire 

ABSZTRAKT 

Ambrus Mira1, Bertolino Silena 

1 Testnevelési Egyetem, Sportélettani Kutató Központ, Budapest 

Bevezetés 

A Parkinson-kór (PD) a központi idegrendszer hihetetlenül összetett, progresszív és sokoldalú 

rendellenessége, amely negatívan befolyásolja mind a motoros, mind a nem motoros funkciókat. A 

remegés, a merevség, a bradykinesia, a járási rendellenességek gyakoriak és gyakran teljemértékben 

korlátozzák a Parkinson-kórban szenvedők mindennapjait. Korábbi tanulmányok azt mutatták, hogy a 

tánc hatékony eszköz a funkcionális mobilitás, így a PD járás javítására is. A kísérleti tanulmány célja 

az volt, hogy több információt nyújtson a tánc jótékony hatásairól PD-betegek számára, szellemi, 

művészi, társadalmi és fizikai tulajdonságai révén. A beavatkozás középpontjában egy jel és képalapú 

kreatív tánc metódus állt, mely az alacsony intenzitású strukturált és rögtönzött mozgásokat vette alapul. 

A tanulmány a tánc terápia hatásait vizsgálta a Parkinson-kórban szenvedők járás paramétereire. 

Módszerek 

Hat PD páciens önkéntesen vett részt a vizsgálatban. A négyhetes tánc terápia előtt és után felmértük a 

páciensek járás paramétereit, mint sebességét, lépéshosszát és kadencia; öt különböző, önállóan 

kiválasztott sebességgel: preferált, lassú, nagyon lassú, gyors és nagyon gyors. Lineáris regressziós 

elemzést alkalmaztunk a lépéshossz-kadencia összefüggés (SLCrel) feltárására, valamint az egyes 

résztvevők intercept, slope és a determinációs együtthatójának (R2) meghatározására. 

Eredmények 

Szignifikáns különbség nem volt felfedezhető az elővizsgálat és az utóvizsgálat között. Azonban az 

eredményekből arra következtethetünk, hogy a tánc terápia megváltoztatta a járás paramétereit, enyhe 

tendenciát mutatva az intercept és az R2 fokozására. 

Következtetés 

Az eredmények pontosabb megértése érdekében szükséges egy nagyobb elemszámú, randomizált, 

kontrollált vizsgálat elvégzése. A tanulmány segíthet felismerni, megérteni a tánc terápia sokrétű, 

hatékonyságát, amely különösen alkalmas a Parkinson-járás kezelésére. 

Kulcsszavak: Parkinson-kór, tánc, vizuális inger, képalapú kreatív tánc, járás, lépéshossz-kadencia 

viszony 



Apomorfin pen alkalmazása Parkinson-kórban 

Dr. Aschermann Zsuzsa 

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Neurológiai Klinika 

 

 

Az apomorfin gyors hatású dopamin agonista, mely Parkinson-kór terápiájában használható. 

A készítmény szubkután formában alkalmazható, Parkinson-betegség késői motoros 

szövődményeinek (off periódusok) kezelésére. 

Az előadás áttekintést nyújt az apomorfin pen használatának javallatáról, gyógyszer 

dozirozásról, alkalmazásáról, lehetséges mellékhatásokról, gyakorlati tudnivalókról. 

 

 



Húsz éves a mély agyi stimuláció Pécsett 

 

Balás István1, Dóczi Tamás1, Büki András1, Llumiguano Carlos1, Berta Balázs1, Nagy Máté1, Komoly 

Sámuel2, Janszky József2, Aschermann Zsuzsanna2, Deli Gabriella2, Juhász Annamária2, Pintér Dávid2, 

Bóné Beáta2, Karádi Kázmér3, Harmath Márk2, Kovács Norbert2 

PTE KK Idegsebészeti Klinika1, Neurológiai Klinika2 , Magatartás Tudományi Intézet3 

 

A Pécsi Idegsebészeti Klinikán 2001-ben vezettük be a mély agyi stimulációs (DBS) műtéteket. A munkát 

több éves előkészület előzte meg. Az új technika tárgyi és személyi feltételeit kellett első lépésben 

biztosítanunk. Tárgyi feltételek: a műtéti célpontok láthatóvá tételéhez képalkotó vizsgálatokra (CT, 

MRI) volt szükség, amelyet a Pécsi Diagnosztikai Központ létrehozásával sikerült elérni. Ezt követően a 

műtétek kivitelezéshez szükséges, nagypontosságú stereotaxiás célzórendszer beszerzése következett 

(Radionisc CRW). A műtéti célpontok, a behatolási pontok, és elektróda vetületek megtervezéséhez 

navigációs rendszer (Medtronic Farmelink) beszerzése vált szükségessé. A bazális ganglionok területén 

történő manipulációkhoz speciális szondák, elektródák, mikromanipulátor, a mikroelektródás néhány 

sejt elvezetés, intraoperatív stimuláció elvégzése elektrofiziológiai rendszer (Medtronic Leadpoint) 

beszerzését kívánta meg. Mivel hazai viszonylatban az új műtéti technika elsajátítására nem volt 

lehetőség, külföldi tanulmányutak (Svájc, Németország, USA) megszervezésére volt szükség a módszer 

elsajátításához.  

A műtéthez szükséges nagy értékű implantátumok beszerzése további kihívást jelentett, amihez több 

éves pályázást követően sikerült a Magyar Egészségbiztosítás támogatását elnyernünk. A fenti 

feltételek biztosításával hazai viszonylatban Pécsett elsőként sikerül megvalósítanunk az MRI-vezérelt, 

intraoperatív elektrofiziológiai navigációval történő mély agyi elektródák beültetését. Ugyancsak első 

hazai centrumként egészségbiztosítói támogatással a betegek számára költségmentesen biztosítottuk 

az implantátumok beszerzését. Az első évben mindössze öt beteg műtéti kezelésére kaptunk 

támogatást, majd a betegszám emelkedésével ma már az igényeket folyamatosan ki tudjuk elégíteni 

anélkül, hogy várólista alakulna ki.  

A betegek műtét előtti kivizsgálása, a műtéti indikáció felállítása, a stimulátorok programozása, a 

műtét utáni gyógyszeres kezelés módosítása, és a betegek rendszeres ellenőrzésre történő 

visszarendelése, gondozása speciálisan kiképzett neurológusok, neuropszihológusok, pszichiáterek, 

nővérek, műtősnők bevonását, multidisciplináris munkacsoport létrehozását tette szükségessé. 

Előnyünkre szolgált, hogy valamennyi szakterület képviselője ugyanabban a klinikai tömbben 

helyezkedik el, ami a betegekkel kapcsolatos konzultációt, döntéshozatalt, és a műtéti kivitelezést 

megkönnyíti.  

Az agyi elektródák beültetését az esetek többségében éber állapotban végezzük elektrofiziológiára 

kiképzett neurológus felügyelete alatt. A lemerült generátorok cseréjéhez 24 órás felügyelelet 

biztosítunk. A stimulációs műtétek bevezetését közel ötszáz mély agyi ablációs műtét tapasztalata, és 

gyakorlata előzte meg. Az eltelt 20 év során 508 betegnél végeztünk „de novo” mély agyi stimulációs 

műtétet, amelyek során 992 mély agyi elektróda beültetésére került sor. Két oldali beavatkozást 489, 

míg fél oldalit 19 esetben végeztünk. Műtéti indikációink az alábbiak voltak: Parkinson-kór (352 beteg), 

disztónia (98 beteg), esszenciális tremor (45 beteg), epilepszia (11 beteg), ritkább kórképek Tourette-

betegség okozta tic, obszessziv compulziv (OCD) betegség, agresszivitás. A stimulációra kijelölt 



célpontok: subthalamikus mag, globus pallidus, thalamus ventrális intermedius mag, és nucleus 

principális anterior, valamint a hypothalamus voltak. 

A műtéteink eredményét nemzetközi és hazai előadásokon, és közleményekben tettük közzé, amelyek 

megfelelnek a nemzetközi irodalmi adatoknak úgy kimenetel, mind a ritkán előforduló komplikációk 

tekintetében. A DBS-el kapcsolatos tapasztalataink eredményeként több tucat államvizsga dolgozat, 

TDK munka, rektorki pályamunka, hét Ph.D fokozat, három habilitációs fokozat, és egy nagydoktori 

fokozat született. Mindemellett számos kutatási pályázatot nyertünk el, több nemzetközi 

tanulmányban vettünk részt, és nemzetközi regiszterekhez szolgáltatunk adatokat. Rendszeresen 

tartunk hazai és nemzetközi DBS tréningeket, számos európai központ kiképzésében közreműködtünk, 

és adtunk mentori támogatást az első műtétek elindításához. 



Balogh Erzsébet, Rigó Eszter, Bokor Magdolna 

Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet – Nyírő Gyula Kórház, Neurológia 

 

Egyedül nem  megy ! 

 

1. eset: Pszichiátriai beteg – neurológiai szövődménnyel 

41 éves férfi, 16 éve PMD miatt gondozott beteg. Kb. 2 hónapos pszichotikus tartalmakkal 

járó mániás fázis pszichiátriai osztályos kezelése kapcsán kialakult súlyos, dysphagiával 

társuló, testszerte tremorral járó akinetikus tünetek miatti kezelés folyamata. 

2. eset: Neurológiai beteg – pszichiátriai tünetekkel 

47 éves, 14 éve kezdődő, 9 éve diagnosztizált Parkinson kóros nőbeteg. Kórelőzményében 

szorongásos depresszió, fokozott morbustudat. 3 éve kezdődő súlyos motoros és pszichés 

fluktuációk kapcsán felmerülő disszociációs zavar. Az antiparkinson terápia leépítése 

következtében pszichiátriai osztályon észlelt akinetikus állapot miatti neurológiai kezelés és 

az azt követő nehézségek a beteg gondozásában. 

Egyedül nem megy  – sem  nekik, sem  nekünk! 

 



A Huntington-kór genetikai epidemiológiai jellemzőinek vizsgálata 

Despotov Katalin1, Zádori Dénes1, Veres Gábor1, Jakab Katalin1, Gárdián Gabriella1, Tóth 

Eszter1, Kincses Zsigmond Tamás1, Vécsei László1, Ajtay András2,3, Bereczki Dániel2,3, 

Klivényi Péter1 

 
1SZTE ÁOK, Neurológiai Klinika 
2SOTE ÁOK, Neurológiai Klinika 

3MTA-SE Neuroepidemiológiai Kutatócsoport 

Bevezetés – A közelmúltban napvilágot látott terápiás fejlesztések révén lehetőség nyílik a 

Huntington-kórban szenvedő betegek, illetve tünetmentes hordozók esetében a betegség 

progressziójának megelőzésére. Ennek fényében különösen fontos a betegpopuláció részletes 

feltérképezése a terápiás döntések meghozatalához, az egyes terápiák hatékonyságának 

felméréséhez. Jelen tanulmányunk célja a Szegedi Tudományegyetemen Huntington-kórral 

diagnosztizált betegek, illetve tünetmentes hordozók epidemiológiai, klinikai és genetikai 

jellemzőinek vizsgálata. 

Módszerek – A Szegedi Tudományegyetem Neurológiai Klinikájának elektronikus orvosi 

adatbázisában keresést folytattunk a Betegségek Nemzetközi Osztályozásában (BNO) 

szereplő G10H0 kódra az 1998. január 1. és 2018. december 31. közötti időszakra, emellett 

áttekintettük az erre a periódusra vonatkozó, papír alapú járóbeteg-dokumentációt. 

Eredmények – Vizsgálataink során 90 Huntington kóros beteget (45 férfi és 45 nő), valamint 

34 tünetmentes hordozót (15 férfi és 19 nő) azonosítottunk. A medián életkor a tünetek 

megjelenésekor 45 év volt (16-79 év). Fiatalkori (juvenilis) betegség kezdetet 3 esetben 

(3,3%), míg késői betegség kezdetet 7 esetben (7,8%) találtunk. A medián CAG 

ismétlődésszám a patológiás allélok vonatkozásában 43 (36-70), míg a nem patológiás allélok 

esetében 19 (9-35) volt. A patológiás allélok 17,5%-a a csökkent penetranciájú, míg a nem 

patológiás allélok 7%-a az intermedier tartományba esett. 

Következtetés – A vizsgált populáció genetikai és klinikai jellemzői megfelelnek a korábbi 

magyar tanulmányban és a rendelkezésre álló, nemzetközi szakirodalomban szereplő 

adatoknak. Kivétel ez alól a csökkent penetranciájú, illetve intermedier tartományba eső 

allélok magasabb aránya. 



Sialorrhea – gyakori neurológiai tünet, de ki és hogyan kezelje? 

Gárdián G., Klivényi P., Zádori D. 

SZTE, Neurológiai Klinika 

 

Számos neurológiai betegség (Parkinson kór, motoneuron betegség, stroke, 

demencia, traumás agysérültek) egyik tünete a sialorrhea, mely rontja a páciensek 

életminőségét, növeli a gondozók ápolási terheit. Az esetek jelentős részében nem 

valódi hypersalivatio áll a háttérben, hanem a nyál lenyelése/továbbítása okozza a 

problémát.  

A terápiás lehetőségek első vonalába a nem-farmakológiai kezelési 

lehetőségek tartoznak. Ebben egy jól szervezett rehabilitciós team logopédusa, 

gyógytornásza tud segíteni az orofacialis izmok tornáztatásával és a testtartás 

javításával. Ez egy fajta preventív terápiát jelent, enyhébb esetekben tud segíteni.  

Második vonalbeli terápia közé tartoznak az anticholinerg gyógyszerek és a 

botulinum toxin (BoNT). Az anticholinerg szerekről elsősorban tapasztalati 

információink vannak, de használatuk sialorrheaban off label és számos 

mellékhatásuk van, mely tovább ronthatja a páciens életminőségét. Incobotulinum 

toxin-A esetében mRCT vizsgálat (SIAXI study) igazolta a gyógyszer hatékonyságát. 

Mind az FDA, mind az EMA engedélyezte, tehát Magyarországon is használható. A 

NEAK-hoz beadott egyedi méltányossági kérelem lehetőséget ad a finanszírozás 

biztosításához. Rimabotulinum toxin-B egyelőre csak az USA-ban kapott engedélyt. 

A BoNT alkalmazásához kell gyógyszerismeret, némi anatómiai ismeret, a beadás 

pontosságát pedig ultrahang vezérelt injektálással tudjuk emelni. Előírásnak 

megfelelően a parotisok és a submandibularisok kerülhetnek oltásra.  

Harmadik vonalban a nyálmirígyek sebészi eltávolítása (nagyon ritkán a 

submandibularis), valamint idős betegekben az irradiációs terápia jöhet szóba. Ezek 

mellékhatásaik, kockázataik miatt ritkán és csak bizonyos betegek esetében 

alkalmazható eljárások.  

A fentebb leírtak alapján a sialorrhea kezelése multidisciplinaris megközelítést 

kíván, de a terápiás lehetőségek többségének alkalmazása és megszervezése 

neurológus feladata és felelőssége a jelen magyarországi feltételeket figyelembe 

véve.  



COVID-19 halálozás előrehaladott Parkinson-kóros betegeink körében 
 
Krónikus neurológiai betegségben szenvedők SARS-Covid19 által okozott mortalitás 
magasabb (29.7-44.8%), mint az átlag populációban, azonban a Parkinson-kór esetében 
elérhető adatok nem egyértelműek, főként a kis esetszámok miatt. Ennek ellenére a bármily 
okból kórházi ellátást igénylő PK-s betegeknél bizonyos helyeken mégis háromszor magasabb 
lehet a halálozási ráta, mint nem pandemiás időszakban.  
A jelenleg elérhető adatok arra utalnak, hogy a PK-s betegek körében nem magasabb a 
megfertőződési hajlam mint az átlag populációban. Idiopathiás Parkinson-kóros betegekben 
jól ismertek a kór előre haladtával együtt jelentkező komplikációk, mint a restriktív légzési 
zavar, gyengült köhögési reflex, melyek magasabb rizikót jelenthetnek a súlyos légzési 
elégtelenséggel járó, akár halálos kimenetelű covid-19 fertőzésre. Egyéb faktorok, mint a 
társuló dementia, a betegség időtartama, szociális otthon lakói, hypertonia és dopamin 
agonista kezelés is szerepet játszhatnak a kimenetelben.  
66 éves Parkinson-kórral gondozott, DBS implantált, demens, időszakosan téveszméktől 
szenvedő nőbeteget trauma kapcsán elszenvedett humerus törés miatt vették fel a PTE 
Traumatológiai Klinikára, azonban covid-19 PCR pozitivitás miatt Koronavírus Ellátó 
Központba helyezték át. Megfigyelése során nem alakultak ki súlyos felső légúti tünetek, 
parkinsonismusa, negativizmusa uralta a klinikai képet. Negatív Covid-19 PCR mellett 
hypernatraemia miatt Endokrinológiára került, ahol rövidesen exitált. Halálát megelőző 
neurológiai vizsgálat során akinetikus krízis került megállapításra. 
A PK és SARS-Covid19 komorbiditás kapcsán nem elegendő a súlyos tünetekkel járó fertőzés 
klinikai kimenetelre közvetlenül gyakorolt hatásának vizsgálata. Elengedhetetlen a 
betegellátást indirekt módon, potenciálisan negatívan befolyásoló tényezők felismerése is. 



ATP13A2 mutációhoz köthető fiatalkori 
parkinsonizmus - Kufor-Rakeb szindróma 
esetismertetés 
 

dr. Juhász Annamária, dr. Pintér Dávid, dr. Harmat Márk, dr. Kovács Márton, dr. Aschermann 

Zsuzsanna, Prof. Dr. Karádi Kázmér, Dr. Hadzsiev Kinga, Prof. Dr. Melegh Béla,  Prof. Dr. Kovács 

Norbert 

PTE KK Neurológiai Klinika 

 

A Kufor-Rakeb Szindróma (KRS) egy ritka autoszomális recesszív öröklődésű betegség, a klinikai 

fenotípus változatos lehet. A nemzetközi irodalomban kevesebb, mint 50 igazolt esetet közöltek 

ezidáig. A betegségre jellemző típusos tünetek közé a fiatalkori parkinsonizmus, piramisjelek, 

dysarthria, dysphagia, pszichiátriai tünetek, kognitív hanyatlás sorolhatók. Koponya MRI vizsgálat 

során általában cerebrális és cerebelláris atrophia látható, egyes estekben leírtak vaslerakódást a 

bazális ganglionok területében, ezért a szindrómát a vaslerakódással járó neurodegeneratív 

betegségek (NBIA) csoportjába sorolják. Oki terápia egyelőre nem áll rendelkezésre, csak tüneti 

kezelések. A korai fázisban alkalmazott levodopa kezelés javíthat a betegek mozgásteljesítményén.  

Az ATP13A2 (PARK9) gén mutációk több módon szerepet játszanak a betegség kialakulásában: a 

legismertebb patológiás folyamatok közé a károsodott Mn2+ és Zn2+  metabolizmus, a 

mitochondriális homeosztázis felborulása és a lysosomalis diszfunkciók tartoznak, a gén fiziológiás 

funkciója azonba még mindig nem tisztázott teljes mértékben. Korábbi esettanulmányok azt 

sugallják, hogy az ATP13A2 mutációhoz köthető betegségekben a klinikai  fenotípust a genetikai 

mutációk különbségei befolyásolhatják.  

Egy fiatal nőbeteg esetét szeretnénk bemutatni, akinél korai (serdülőkori) indulású mérsékelten 

levodopa-reszponzív parkinsonizmus észlelhető pszichiátriai és kognitív érintettség mellett. Korábban 

más intézetben végzett whole exome sequencing ATP13A2 génben bizonytalan patogenikus 

homozigóta eltérést igazolt. A beteg rövid követésének bemutatásával célunk a KRS klinikailag 

változatos tüneteinek és lefolyásának ismertetése a nemzetközi irodalom tükrében. 

 

 

 

 



Camptocormia és Parkinson-kór 

Camptocormia ( Bent Spine Syndrome)  

A thoracolumbalis gerinc szakasz abnormalis  ( 45 fokot meghaladó) anteflexioja jellemzi álló, 

járó testhelyzetben. Az érintett gerinc szakasz fekvő helyzetben kiegyenesedik. Gyakran 

társul Parkinson-kórral, de dystoniában, MSA-ban, Alzheimer kórban, myopathiaban , 

myastheniaban, CIDP-ben is leírásra került. Ritkán gyógyszer, trauma, ortopédiai 

deformitások is szerepet játszhatnak kiváltó tényezőként.  

Kezelése lehet konzervatív ( fizioterápia, ortezisek használata, gyógyszeres terápia, 

botulinum toxin injekcio,  és invazív terápia ( sebészetei, ortopédiai beavatkozások, DBS) 

Esetbemutatás: 

Cs.P. 70 éves nőbeteg 

Anamnézis: 2003. postmenopausalis osteoporosis, 2011. hypothyreosis, 2013. Parkinson –

kór ( SOTE Parkinson Szakrendelés) szerepel. 

2013-ban reumatológiai szakrendelésen került először leírásra a gerinc anteflexioja, (L-S 

gerinc RTG és is MR készült) tüneti th. , gyógytorna került felírásra 

2015-ben a beteg reumatológián gerincfűzőt kapott 

2015 – 2019 között neurológiai magánrendelésen kezelték parkinsonos tünetei miatt 

2019.02. került szakrendelésünkre a beteg kifejezett, előrehajlott testtartással álló 

helyzetben, illetve járáskor. A beteg csak segítséggel, más személybe kapaszkodva tud 

közlekedni, önállóan járásképtelen. A súlyos előrehajlott testtartás fekvő helyzetben eltűnik. 

Emellett statuszában enyhe bal felső végtagi nyugalmi tremor, rigor észlelhető. 

2019.03. PTE Neurológiai Klinikára irányítottuk a beteget esetleges DBS beültetés céljából, 

ahol  a Parkinson-kór klinikai diagnózis felállítása mellett a camptocormia is megerősítésre 

került.  A beteget DBS műtétre előjegyezték, melyre 2019.05.16-á került sor. Kétoldali 

pallidalis mély agyi stimulációt végeztek. 

2019.11. DBS beültetés óta a beteg felső végtagi tremora jelentősen csökkent, testtartása is 

javult minimálisan, általánosan „ jobb a fizikuma” 

2020.01.  Kecskeméti Neurológián járt kontroll vizsgálaton. 

Aktuálisan statuszában tremor nem észlelhető, bal oldali rigoros tónusfokozódása 

változatlan. A beteg székből önállóan feláll, 4-5 lépésből megfordul. Járása apró léptű, de 

nem csoszogó. Egypontos bottal önállóan járóképes. Testtartása javult.  



Összefoglalva: A Parkinson- kórhoz társultan megjelenő camptocormia korai 1 éven belüli 

felismerése nagyon fontos. Mély agyi stimulációval a kezelés hatékonysága jelentősen 

nagyobb, mintha évekkel a diagnózis felállítása után történik a beavatkozás. 
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BEVEZETÉS: A Parkinson-kór (PK) jelenleg a Föld lakosságának 0,1-0,2%-át érinti. Egyre 

gyarapodó irodalmi adatok alapján a 2-es típusú cukorbetegség (type 2 diabetes mellitus, 

T2DM) PK kialakulásának rizikófaktora lehet. A T2DM-ben szenvedő populációban a PK 

prevalenciája az átlag populációhoz mérten magasabbnak mérhető, akár a 3,4-9,1%-ot is 

elérheti. Egy Klinikánkon zajló vizsgálat keretében parkinsonizmus vonatkozásában negatív 

anamnézisű T2DM-es alanyokat vizsgálva a fentieknél is magasabb parkinsonizmus 

előfordulási gyakoriságot találtunk, 85 T2DM betegből 30 esetben (35,3 %) észleltünk 

parkinsonizmust. 

 

CÉLKITŰZÉS: Célul tűztük ki a korábban parkinsonizmussal nem diagnosztizált T2DM 

populációban a parkinsonizmus, ezen belül is elsősorban a PK előfordulási gyakoriságának 

felmérését nagyobb esetszámú vizsgálat keretében. 

 

BETEGANYAG ÉS MÓDSZERTAN: A pécsi II. sz. Belgyógyászati Klinika és 

Nephrológiai, Diabetológiai Centrummal kooperációban parkinsonizmus vonatkozásában 

negatív anamnézisű T2DM páciensek szűrésére került sor. Egy rövid idő alatt felvehető, 

demográfiai, anamnesztikus, illetve gyógyszereléssel kapcsolatos adatokat rögzítő, valamint 

parkinsonizmus tüneteit (bradikinézia, rigiditás, tremor) rövid fizikális vizsgálat keretében 

felmérő kérdőív kidolgozására került sor, melynek segítségével, edukációt követően, 

belgyógyász kollégák végezték a szűrővizsgálatokat. Ha parkinsonizmus legalább egy tünete 

jelen volt, egy mozgászavarokban jártas neurológus is megvizsgálta a beteget. Azon 

pácienseknek, akiknél a neurológus parkinsonizmust véleményezett, felajánlásra került 

Klinikánkon a részletes kivizsgálás lehetősége a parkinsonizmus hátterében álló etiológia 

tisztázása érdekében. 

 

EREDMÉNYEK: Összesen 311 T2DM páciens vizsgálatára került sor, akik közül 61 betegnél 

(19,6%) észlelte belgyógyász kolléga parkinsonizmus legalább egy tünetét. Ezen betegek 

49,2%-ában (30 beteg) merült fel az anamnesztikus adatok alapján a tünetek hátterében a 

másodlagos (pl. gyógyszer-indukált, poszt-stroke) eredet lehetősége, a fennmaradó betegek 

esetében a tüneteket potenciálisan magyarázó tényezőt nem találtunk. Ezidáig a betegek 40,9%-

át (25 fő) vizsgálta meg neurológus, aki a referált betegek 68%-ában (17 fő) detektált 

parkinsonizmust, míg 8 esetben (32 %) parkinsonizmus nem igazolódott. 

 

KONKLÚZIÓ: Eddigi eredményeink alapján felmerül, hogy magasabb lehet a T2DM 

páciensek körében a PK előfordulási gyakorisága, mint amely az eddigi irodalmi adatokban 

szerepel. Ugyanakkor, vizsgálatunk komplettálására, illetve további nagyobb esetszámú, akár 

országos szintű vizsgálatokra volna szükség a valós prevalencia megbízható tisztázásához. 

Eddigi eredményeink rávilágítanak a szűrés jelentőségére, melyhez az általunk kidolgozott 

rövid idő alatt, egyszerűen felvehető szűrőeszköz, illetve a vizsgálatunkban alkalmazott 

protokoll hasznos támpontot jelenthet. 



Parkinson-kórban a mentális és motoros funkció együttes befolyásolása kettős feladattal. A 

gyakorlás hatása.  

Szögedi Dalma1, Dinya Elek2, Málly Judit3 

1 Testnevelési Egyetem, 2Semmelwweis Egyetem, 3Neurorehabiliáció 

Az önálló életvitelhez jó kognitív és motoros funkciók szükségesek. Ezek felmérésére 

alkalmas a kettős feladatmegoldás. A kettős feladat egyidőben végzett két feladat, ami 

általában motoros és kognitív feladat együttes végzését jelenti. A primér feladat reakció ideje 

megnő a szekunder feladat bevezetésével. A reakcióidő megnyúlását a bottleneck 

(Psychological Refractory Period) jelenséggel vagy a rendelkezésre álló csökkent figyelmi és 

döntéshozatali kapacitással magyarázzák.  

Vizsgálatunk célja az volt, hogy korai Parkinson-kórban (PD) a reakcióidő megnyúlását 

összehasonlítsuk korban hasonló korú egészséges egyének adataival. Vizsgáltuk, hogy a 

különböző feladatok mennyire befolyásolják a reakcióidő megnyúlását. Mennyire korfüggő a 

változás? A gyakorlás egyformán hat-e a parkinzonos és egészséges személyek tanulási 

folyamatára? 

Módszer: Negyvenhat PD és negyvenhét kontroll személyt vontunk be a vizsgálatba. A 

csoportokat  65 év alatti és feletti alcsoportokra osztottuk, akiknek öt különböző feladatot 

kellett elvégezni a Dividat Senso készüléken. A lábmozgással követték a feladat irányát. A 

program az átlagos reakció időt mérte. A feladatokat 5 napon át megismételték a csoportok. A 

PD betegeket gyógyszerhatás alatt vizsgáltuk.  

Eredmények: Az életkortól függetlenül, egy feladat kivételével szignifikánsan megnyúlt a 

reakcióidő a PD csoportban (p < 0,01), a kontroll csoporthoz képest. A reakció idő 

megnyúlásának mértéke különböző volt. A kontroll csoportban két, míg a PD csoportban  

három feladatnál a 65 év felettiek szignifikánsan rosszabbul teljesítettek (p < 0,05). A 

gyakorlásra az első naphoz képest az ötödik napon jelentősen csökkent a reakció idő mind a 

kontroll (p <0,0001), mind a PD csoportokban (p < 0,01). 

Következtetések: A kettős feladat által létrejött reakcióidő megnyúlás PD-ben tükrözi mind a 

motoros funkció, mind  a figyelem károsodását a kontroll csoporthoz képest. A reakció idő 

megnyúlását elsősorban a betegség etiológiája határozza meg, kevésbé az életkor. Előre nem 

meghatározható, hogy a kettős feladat hogyan befolyásolja az interferencia jelenségét. A 

gyakorlással, életkortól függetlenül, mind a motoros mind a kognitív funkció jelentősen 

javítható volt, ami a kettős feladat rehabilitációban való alkalmazását szorgalmazza.    



THE ASSESSMENT OF POSSIBLE GENDER-RELATED EFFECT OF 

ENDOGENOUS STRIATAL ALPHA-TOCOPHEROL LEVEL ON MPTP 

NEUROTOXICITY IN MICE 
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Absztrakt 

Több tanulmány igazolta a Parkinson-kór (PK) férfiakban való gyakoribb előfordulását 

és állatkísérletes toxinmodelljeiben a hímek fokozott érzékenységét, azonban a tapasztalt nemi 

eltérésekre a mai napig nem sikerült a kutatóknak egyértelmű magyarázatot adni. A meglévő 

hormonális különbségek mellett egy másik lehetséges tényező lehet az endogén striatális alfa-

tokoferol (αT) is. Egy korábbi kutatásunk eredményeiből kiindulva felmerült, hogy a nőstény 

egerek szignifikánsan emelkedett αT szintje, korban azonos hímekhez viszonyítva, részt vehet 

az 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridin (MPTP)-indukált neurotoxicitás mérséklésében, 

ezáltal a nőstények csökkent szenzitivitásában. 

A hipotézis vizsgálatához 16 hetes nőstény és hím C57Bl/6N törzsű egereket vontunk be, 

melyeket 12 mg/ttkg MPTP vagy fiziológiás sóoldattal oltottunk intraperitoneálisan ötször 2 

órás időközönként. Egy hét elteltével az állatokat termináltuk és szövetmintáikból egyes biogén 

aminok (striátum) és az αT (striátum és plazma) szintjeit validált, nagyteljesítményű 

folyadékkromatográfiás módszerekkel határoztuk meg. 

Bár a kapott eredmények tükrözték a korábbi megállapításainkat, vagyis a striatális 

dopamin szint csökkenése kevésbé volt kifejezett az kezelt nőstényeknél az intoxikált hímekhez 

képest, és a striatális αT szint szignifikánsan magasabb volt a nőstény egereknél, azonban az 

alkalmazott statisztikai tesztek jelen két változó között szignifikáns összefüggést nem igazoltak. 

Meglepő módon a toxinkezelés nem befolyásolta a striatális αT koncentrációit, de jelentősen 

csökkentette a plazma αT szintjét nemtől függetlenül. 

A jelenlegi tanulmányunkban először vizsgáltuk és mutattuk ki, hogy a nőstény 

C57Bl/6N egerek emelkedett striatális αT szintje nem játszik döntő szerepet az MPTP-indukált 

neurotoxicitás elleni csökkent érzékenység hátterében. 



Trimetazidin és Parkinson-kór: Használt az Európai 

Gyógyszerügynökség figyelmeztetése? 
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BEVEZETÉS: A trimetazidin (TMZ), egy széles körben használt antianginás hatóanyag, a 

mozgászavarok klinikai tünettanát súlyosbíthatja. Ez alapján az Európai Gyógyszerügynökség 

(European Medicines Agency, EMA) ezen hatóanyag alkalmazásának elkerülését javasolja 

Parkinson-kórban. 

 

CÉLKITŰZÉS: Célul tűztük ki az EMA által 2012-ben megfogalmazott ajánlás hazai TMZ 

használatra gyakorolt hatásainak feltérképezését a Parkinson-kóros (PK) betegek körében. 

 

BETEGANYAG ÉS MÓDSZERTAN: A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által 

rögzített egészségügyi adatok felhasználásával, országos szintű, retrospektív vizsgálat 

keretében, megszakított idősor analízis segítségével elemeztük a hazai TMZ használatban 

bekövetkező változásokat 2010 és 2016 között a hazai PK-os populációban. Hat hónapos 

periódusokat vizsgáltunk és intervenciós pontként az EMA ajánlásnak megjelenési dátumát, 

2012. június 22-ét alkalmaztuk. 

 

EREDMÉNYEK: Elemzéseink alapján a magyarországi TMZ használat a PK-os betegek 

körében az EMA 2012-ben megjelenő ajánlását követően minden hat hónapos periódusban 

6,56%-kal csökkent (az intervenció előtti trendben bekövetkező változás -530,22; 95% CI = -

645,00 és -415,44 között; p < 0,001; tizenkét hónappal az intervenciót követően a szinteltolódás 

mértéke -567,26; 95% CI = -910,99 és -223,53 között; p = 0.005). A TMZ alkalmazás 

felfüggesztésének mértéke az intervenciót követően volt a legmagasabb, majd ennek üteme 

lelassult (az intervenció előtti trendben bekövetkező változás -49,69; 95% CI = -85,14 és -14,24 

között, p = 0,011 szignifikáns szinthatás nélkül). A TMZ terápia indításának gyakorisága nem 

változott szignifikáns mértékben az EMA ajánlásának megjelenését követően. Fenti 

eredményeink alapján az ajánlást követően megfigyelhető csökkenő teljes TMZ használat 

elsősorban a gyógyszer elhagyás megnövekedett mértéknek köszönhető. A hazai PK-os betegek 

körében a TMZ felírás fő indikációját kardiovaszkuláris betegségek, ezen belül is elsősorban 

angina pectoris képezte, azonban az off-label felírás is jelentős mértékű volt (40%). 

 

KONKLÚZIÓ: Az EMA TMZ használatra vonatkozó ajánlása közepes hatékonyságúnak 

tekinthető Magyarországon. Habár a TMZ-nel kezelt PK-os betegek száma csökkent az ajánlást 

követően, a hatóanyag használatának gyakorisága PK-ban továbbra is jelentősnek tekinthető 

mind on-, mind pedig off-label indikációkban.   



A Sirt1 és Sirt3 izoformák mRNS expressziójának cerebellaris dominanciát mutató 

megemelkedése a Huntington-kór transzgén egér modelljében 
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A Sirt1 és Sirt2 Sirtuin izoformáknak (III. osztályú NAD+-dependens deacetilázok) a 

Huntington-kór patogenesisében betöltött potenciális szerepét illetően számos, egymásnak 

részben ellentmondó tanulmány érhető el az irodalomban. Ennek ellenére, a Sirt3 izoforma és 

a Huntington-kór összefüggésének vizsgálata ezidáig részleteiben nem történt meg. Jelen 

kutatás célja az volt, hogy a Huntington-kór transzgén egér modelljében (N171-82Q), a 

kontroll csoporttal összehasonlításban a Sirt1 teljes hosszúságú (full-length, Fl-Sirt1) és 

három Sirt3 alizoforma (Sirt3-M1/2/3) mRNS expressziós szintjeit megvizsgáljuk három, a 

motorium szempontjából releváns agyterületben (cortex, striatum, cerebellum). 

Megvizsgáltuk a nem, az életkor és a transzgén jelenlétének hatását a detektált mRNS 

szintekre a vizsgálatba vont 8, 12 és 16 hetes állatokban. A striatum és a cortex 

vonatkozásában elmondhatjuk, hogy a transzgén jelenléte szignifikáns emelkedést 

eredményezett a Sirt1 és a Sirt3-M3 mRNS szintekben. Továbbá a transzgén hatására igen 

kifejezett cerebellaris aktivációt detektáltunk minden általunk vizsgált izoforma esetében. Az 

állatok öregedésének a Sirt mRNS szintekre nem volt érdemi hatása. A transzgén és az 

öregedés között nem találtunk interakciót a vizsgálat csoportokban. A nemeknek a kapott 

eredményekre nem volt statisztikailag értékelhető hatása. Az egyértelmű cerebellaris Sirtuin 

aktiváció felveti - a korábban részleteiben vizsgált striatalis pathológia mellett - a cerebellum 

kompenzatórikus szerepének lehetőségét a Huntington-kór vonatkozásában. Véleményünk 

szerint a kutatásunk során részleteiben vizsgált mitokondriális Sirt3 rendszer befolyásolása 

érdekes új iránya lehet a Huntington-kór kezelését célzó vizsgálatoknak. 

 

Kulcsszavak: Huntington-kór, transzgén, Sirt1, Sirt3, sirtuin, agy. 



Esetbemutatás: egy ritka herediter dystonia altípus – VPS16 
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Laboratórium 

Bevezetés: a dystonia egy olyan mozgászavar, amelyet tartós, vagy intermittáló izomkontrakciók 

jellemeznek. Ezen izomkontrakciók abnormális, gyakran ismétlődő mozgásokat, tartásokat, vagy ezek 

kombinációit eredményezhetik. Ezen mozgászavar a betegek életminőségét jelentősen ronthatja. A 

betegség hátterében álló örökletes tényezők feltárására irányuló törekvés – habár nem kizárólag 

herediter betegségről van szó - az elmúlt időszakban egyre kiemeltebb kutatási területté vált. Annak 

ellenére, hogy az új generációs szekvenálási módszerek egyre könnyebben hozzáférhetők napjainkban, 

a feltételezetten herediter dystoniás betegeknek csak a töredékében (kb. 15-20%) sikerül egyértelmű 

kóroki variánst azonosítani. A prezentáció célja egy ritka herediter dystonia formában (VPS16) 

szenvedő beteg klinikumának (videó) bemutatása. 

Esetbemutatás: a klinikánkon gondozott 70 éves nőbetegnek 18 éves korában kezdődött, elsősorban a 

nyaki régióra lokalizálódó kóros tartása, majd nyelvén akaratlan mozgások jelentek meg és beszéde 

fokozatosan nehezítetté vált. 38 éves kora óta járásképtelen. Neurológiai státuszában generalizált, az 

alsó végtagokat is involváló dystonia, alkalomszerűen megjelenő oro-facialis dyskinesia és dysarthria 

volt észlelhető (BFMDRS: 71 pont, BFMDDS: 12 pont). A részletes kivizsgálás (pulmonológia, 

endokrinológia, hematológia, belgyógyászat) és a koponya MRI vizsgálat panaszait magyarázó eltérést 

nem igazolt. Az alkalmazott kezelések (tiaprid, procyclidin, clonazepam, BoNT, baclofen, levodopa, 

topiramat) a páciens állapotát nem javították. Az elvégzett vizsgálatok a kognitív teljesítmény 

csökkenését (AKV: 67 pont) mutatták megtartott hangulati élet mellett (BDI: 3 pont). Az elvégzett 

teljes exom vizsgálat heterozygota formában egy ismert patogén eltérést igazolt (VPS16; c.1903C>T; 

p.Arg635*). A családban leszűrt tünetmentes hozzátartozókban az eltérés nem volt észlelhető. 

Következtetés: a dystonia hátterében álló herediter komponensek vizsgálata a betegség részletesebb 

karakterizálásához és a jövőbeni klinikai vizsgálatokhoz elengedhetetlen. 

Kulcsszavak: dystonia, VPS16, herediter, generalizált.  

 

(Rövidítések: AKV – Addenbrooke's kognitív vizsgálat; BDI – Beck depresszió kérdőív; BFMDDS – 

Burke-Fahn-Marsden dystonia disability scale; BFMDRS – Burke-Fahn-Marsden dystonia rating 

scale; BoNT – botulinum toxin; VPS16 – vacuolar protein sorting-associated protein 16 homolog.) 



SYNE1 ataxiás betegek szemmozgásának vizsgálata eye-tracker segítségével 

Szpisjak László, Zádori Dénes, Klivényi Péter 

SZTE ÁOK Neurológiai Klinika, Szeged 

 

Bevezetés: A SYNE1 ataxia egy autoszomális recesszív öröklődésű betegség, melynek fő 

tünetei a járási és végtag ataxia, ill. a cerebellaris dysarthria. A kórkép első leírói tisztán kisagyi 

tüneteket észleltek ezeknél a pácienseknél, azonban az elmúlt évek során kiderült, hogy sokkal 

komplexebb neurológiai eltérések jellemezhetik ezt a betegséget.  

Célkitűzés: Vizsgálatunk célja az volt, hogy felmérjük az első néhány SYNE1 ataxiás magyar 

beteg szemmozgásainak eltéréseit eye-tracker szemmozgáskövető eszköz segítségével.  

Módszerek: Három SYNE1 és 6 Friedreich ataxiás beteg, ill. 12 egészséges egyén szakkádjait 

és antiszakkádjait vizsgáltuk meg Tobii TX300 eye-tracker segítségével. A szemmozgások 

vizsgálata mellett részletes neurológiai és neuropszichológiai állapotfelmérés is történt az 

ataxiás pácienseknél.  

Eredmények: A SYNE1 betegek esetében a cerebellaris tünetek mellett mindhárom páciensnél 

észleltünk piramisjeleket, ill. két betegnél polyneuropathia is megfigyelhető volt. Az eye-

trackinggel történő mérések mindhárom SYNE1 ataxiás személynél hypometrikus szakkádokat 

igazoltak a nagyobb amplitúdójú (18,4°) szakkád feladat során, ill. két betegnél a szakkádok 

sebessége is alacsonyabb volt. Az antiszakkádok vizsgálata nagyobb antiszakkád hibázási rátát 

jelzett a SYNE1 ataxiás betegeknél, mint az egészséges kontroll alanyok esetében, ill. az 

antiszakkádok hibázási aránya inverz korrelációt mutatott a munkamemória során elért 

eredményekkel. Ugyenezen paraméterek a Friedreich ataxiás csoportban nagy szórást mutattak 

és részlegesen átfedtek a kontrollcsoport eredményeivel. 

Következtetés: A vizsgálat elsősorban a SYNE1 ataxiás betegek szemmozgászavarára és 

annak jellegzetességeire fókuszál, ill. kiemeli, hogy az antiszakkád feladat során észlelt 

nagyobb hibázási arány összefüggést mutat a munkamemóriában tapasztalható deficittel. 

 

 



A cervicalis dystonia botulinum toxin oltásának UH atlasza 

 

Zádori Dénes, Gárdián Gabriella, Salamon András, Szpisjak László, Klivényi Péter 

SZTE ÁOK, Neurológiai Klinika 

 

Bevezetés – A cervicalis dystoniában az érintett izmok COL-CAP koncepció szerinti 

azonosítása mellett elengedhetetlen azok botulinum toxinnal történő injektálása során a minél 

pontosabb célzás megvalósítása és standard oltási pontok kidolgozása. Ehhez az ultrahang 

(UH) vezérelt oltási technika adja a legnagyobb segítséget, mellyel az egyéni variabilitásból 

adódó különbségek megfelelően áthidalhatók, továbbá a környező nagyobb ér- és 

idegképletek biztonsággal elkerülhetők. 

Célkitűzés – Mivel a szakirodalomban nem áll rendelkezésre olyan atlasz, mely a COL-CAP 

koncepcióban taglalt összes izom standard oltási pontoknak megfelelő lokalizációjú UH képét 

mutatná a környező fontosabb struktúrákkal egyetemben, így annak elkészítését tűztük ki 

célul. 

Módszerek – Munkánk során a Muscle System Pro III appot, a Visible Body Muscle 

Premium 2018 (version 7.1) online atlaszt, a Netter Atlas of Human Anatomy-t, a Blue Book 

Dystonia-t, UH készülékek közül pedig a GE Logiq S8-at és Chison ECO 5-öt használtuk. 

Eredmények – A C2-C7 axiális síkok szerinti MR felvételek alapján először a nagy 

felbontást biztosító GE Logiq S8 készülékkel fenti síkok szerinti axiális metszeti képeket 

készítettünk. Ezt követően a 2D és 3D anatómiai atlaszok, valamint a rendelkezésre álló 

szakirodalmi adatok alapján határoztuk meg a Chison ECO 5 hordozható UH készülék 

különböző síkokban készített felvételeihez adaptált, adott izomra vonatkozó oltási pontjait a 

környező izmok, nagyobb ideg- és érképletek azonosítása mellett. 

Következtetés – Az elkészült atlasz révén a botulinum toxin injekció precízen, 

reprodukálható és vizsgáló-független módon a kiválasztott izomba adható a nem kívánatos 

környező képletek elkerülésével, legyen szó akár mélyebben elhelyezkedő néhány mm vastag 

izomról. 



Lizoszomális funkciózavar és a tauopathiák kapcsolata a DOORS-szindróma kapcsán 

 

Zádori Dénes1, Szalárdy Levente1, Reisz Zita2, Kovács G Gábor3, Török Rita1, Klivényi Péter1 

1SZTE ÁOK, Neurológiai Klinika, Szeged 

2Department of Clinical Neuropathology, King’s College Hospital, London 

3Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, Tanz Centre for Research in 

Neurodegenerative Disease, University of Toronto, Toronto 

Bevezetés – A DOORS-szindróma egy rendkívül ritka, siketséggel, köröm- és csontfejlődési 

zavarral, értelmi fogyatékossággal és epilepsziás rosszullétekkel jellemezhető betegség. A 

kórkép hátterében eddig azonosított mindkét gén (TBC1D24, ATP6V1B2) által kódolt fehérjék 

az endolizoszomális funkcióban játszanak szerepet. 

Célkitűzés – Az ATP6V1B2 gén de novo p.Arg506X ismert patogén mutációjával azonosított, 

72 éves korában elhunyt DOORS-szindrómás betegünk részletes neuropatológiai vizsgálata 

révén célunk a genotípus-fenotípus összefüggés feltárása volt. 

Módszerek – Részletes klinikai fotó- és videodokumentáció, valamint makroszkópos 

neuropatológiai vizsgálat mellett Hematoxilin-Eozin, Luxol Fast Red, továbbá anti-foszfo-tau 

AT8, anti-foszfo-TDP-43, anti-𝛼-synuclein, anti-A𝛽 és anti-p62 immunfestések történtek. 

Eredmények – Az értelmi fogyatékosság/kognitív hanyatlás, valamint viselkedésbeli 

eltérések kapcsán egy kifejezett komplex életkor-asszociált tauopathia igazolódott. Egyrészt 

argyrophil grain betegségre jellegzetes eltéréseket észleltünk a limbikus rendszerben (Saito II. 

stádium). Másrészt a medialis temporalis lebenyekben A𝛽-lerakódással nem társuló primer 

életkorhoz-kapcsolódó tauopathia jegyeit láttuk. Továbbá a basalis agyi régiókban és a 

medialis temporalis lebenyben kifejezett tau-asztrogliopathia ábrázolódott. 

Következtetés – A fenti genetikai eltérés által meghatározott DOORS-szindróma kapcsán ez 

volt az első részletes neuropatológiai vizsgálat, mely alapján felmerül a Niemann-Pick C 

betegséghez hasonlóan egy felgyorsult öregedési folyamat a kórkép hátterében. A kiterjedt 

komplex tauopathia nagy valószínűséggel a lizoszómális és/vagy mitochondrialis 

funkciózavar következményének tartható. 


