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1. BEVEZETÉS

A doktorjelölt tudományos munkássága a neurodegeneratív betegségek genetikai 

hátterének  kutatására  és  ezen  kórképek  nem  pharmakológiai  kezelésének  területére 

összpontosult.  A Ph.D.  értekezése  „  Új  eredmények  a  neurodegeneratív  kórképek 

genetikája és kezelése területén“ címmel igyekszik a munkásság nagy részét egységbe 

foglalni.  Az  alkalmazott  módszerek  szerteágazóak,  a  klinikai  neurológia  mellett 

molekuláris  genetikai  és  képalkotó  vizsgálatok  dominálnak.  A tudományos  munkák 

három  neurodegeneratív  betegséggel  illetve  betegségcsoporttal  foglalkoznak: 

Parkinson-kór, dystonia és motoneuron betegség. A Parkinson-kórral és a motoneuron 

betegséggel  kapcsolatban  klinikai-genetikai  vizsgálatok,  míg  a  dystonia  területén 

genetikai és új keletű terápiás vizsgálatok eredményeit foglalja össze az értekezés.

Alig több mint 10 évvel ezelőtt a kutatók egyetértettek abban, hogy a Parkinson-kór 

nem sorolható be az öröklődő, genetikai betegségek sorába. Az elmúlt évek vizsgálatai a 

Parkinson-kórral kapcsolatos gének locusainak hosszú sorát, - PARK1-től PARK11-ig - 

eredményezték.  Az  elmúlt  években  a  betegséggel  kapcsolatos  gének  felismerése  a 

patomechanizmust illetően új ismereteket eredményezett. Mindmáig hat génről mutatták 

ki,  hogy azok  egyértelműen  összekapcsolhatók  a  betegség  monogénes  formáival.  A 

legtöbb  Parkinson  szindróma  azonban  polygénes,  multifaktoriális  betegség,  melyek 

genetikai  szuszceptibilitási  tényezőinek  feltárása  még nem fejeződött  be.  A modern 

molekuláris  biológiai metodikák mint teljes genom asszociációs vizsgálatok, genom-

wide SNP analízis,  mikro-RNS vizsgálatok új dimenziókat fognak a neurodegeneratív 

betegségek kutatásában megnyitni. 

A genetikai kutatások  tették  lehetővé, hogy a dystoniákat a mindmáig használatos – 

topológiai,  és  a  dystonia  megjelenésének  időpontjához  kötött  -  felosztás  mellett 

etiológiai  szempontból  is  osztályozhassuk  (DYT1-DYT15).  Mindez  nem  csupán 

tudományos  jelentőségű,  hanem  a  beteg  számára  gyakorlati  haszonnal  is  jár.  A 

továbböröklés kérdésén túl a modern kezelési lehetőségek kiválasztásánál is ismernünk 

kell  a  dystonia  okát,  hiszen pl.  a  mélyagyi stimuláció (DBS) az egyes dystoniáknál 

változó eredményességgel alkalmazható.

Az  amyotrophiás  lateralsclerosis  szindróma  (ALS)  a  motoneuronok  degeneratív 
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betegsége.  A Parkinson-kórhoz  hasonlóan sporadikus  formáját  klinikailag  nem lehet 

megkülönböztetni  a  familiáris  ALS-től.  Elsőként  az  SOD1 gén különböző  mutációit 

igazolták familiáris ALS-szindrómában, Ma már 8 locus és 4 gén szerepe igazolódott a 

familiáris ALS hátterében. 

2. CÉLKITŰZÉSEK

Az értekezésben összefoglalt neurodegeneratív betegségek genetikáját vizsgáló 

tudományos munka célkitűzéseit a következő képpen foglalhatjuk össze: 

1.  Monogénes  Parkinson-kórban  a  betegség  hátterében  álló  genetikai  tényezők 

feltérképezése és  már  ismert  Parkinson-kórral  összefüggésben  álló  genetikai 

elváltozások jelenlétének és előfordulási gyakoriságának vizsgálata európai, kaukazoid 

Parkinson családok tagjainál.

2. Dystoniák genomikájának,  genotipus – fenotipus korrelációjának vizsgálata.

3. Familiaris amyotrophias lateralsclerosis genetikai hátterének feltérképezése. 

4. Különböző dystonia szindrómák intervencionális idegsebészeti, mélyagyi stimulációs

terápiájájának vizsgálata.

3. MÓDSZEREK

Parkinson betegek 

A betegek és családtagjaik vizsgálata során valamennyi esetben pontos családi 

anamnézis,  családfa  felállítása,  részletes  neurológiai  vizsgálat  (részben  videó 

dokumentációval) és egyes esetekben 18F-dopa-PET vagy 123J-IPT SPECT vizsgálat, 

sőt néhány esetben - elhunyt betegeknél - autopszia is készült. A genetikai vizsgálatra 

kiválasztott  családok szigorú kritériumoknak feleltek meg: legalább négy Parkinson-

kóros  családtag,  autoszomális  domináns  öröklődési  minta.  A  Parkinson-kórban 

szenvedő családtagoknál a négy fő Parkinson tünetből (akinesis, nyugalmi tremor, rigor 

és poszturális instabilitás) legalább hármat észleltünk, nem voltak piramispálya-, illetve 

kisagyi károsodásra utaló tüneteik, nem volt jelen ophthalmoplegia, alsó motoneuron 
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érintettségre utaló tünet vagy autonóm diszfunkció. Valamennyi betegben a Parkinson-

kór  tüneteinek  egyértelmű  és  jelentős  javulását  észleltük  L-dopa  adása  után. 

Összefoglalva a vizsgált betegek a Ward és Gibb által 1990-ben összeállított és publikált 

Parkinson-kritériumoknak megfeleltek. A funkcionális képalkotó vizsgálatok a B, D és 

K  család  érintett  tagjaiban  egyértelmű,  a  Parkinson-kórra  jellemző  striatális  tracer 

redukciót  mutatták.  A  B,  D  és  G  családból  elhalálozott  Parkinson-kóros  betegek 

autopsziája során Parkinson-kórra jellemző neuronalis degenerációt, gliózist és Lewy-

testeket  találtunk  a  substantia  nigra  területén.  A Parkinson-kóros  családok lényeges 

klinikai  és demográfiai  adatai a mellékelt  közleményekben feltüntetett  táblázatokban 

találhatók (lásd I.-V. sz. közlemény). A linkage analízis során vizsgált családok száma 6 

(II. sz. közlemény) illetve 13 (I. sz. közlemény) volt, utóbbi 13 családnál 53 átvizsgált 

Parkinson-kóros beteggel,  előbbi  hat  családnál  26 átvizsgált,  érintett  családtaggal.  A 

vizsgálatok a The European Consortium on Genetic Susceptibility in Parkinson Disease 

(GSPD) munkacsoporttal együttműködve történtek. (résztvevő munkatársak: lásd I., III., 

IV. sz.  közlemény).  Az  α-synuclein  Ala53Thr,  az  UCH-L1  Ile93Met  és  a  NR4A2 

mutációk vizsgálatánál 77, 11 illetve 44 Parkinson-kóros család vizsgálatát végeztük, az 

előbbiekben leírt diagnosztikai kritériumoknak megfelelően. 

Dystonia betegek 

A alkohol-reszponzív myoclonusos dystoniában szenvedő család 9 érintett és 25 

egészséges tagja részletes neurológiai vizsgálaton esett át.  Az érintett  családtagokról 

videofelvétel készült, melyet egy független neurológus felülvizsgált. 

Az  írásgörcsben  szenvedő  család  tagjai  részletes  neurológiai  vizsgálaton  estek  át. 

Három klinikailag érintett családtagot és négy „at-risk“ családtagot vizsgáltunk.

A DYT1-pozitív  testvérpár  vizsgálata  során  a  részletes  neurológiai  vizsgálaton  túl 

laboratóriumi, elektrofiziológiai, MRI képalkotó vizsgálatok, izom biopszia szövettani 

vizsgálata és genetikai vizsgálat készült. (lásd VIII. sz. közlemény)

A  mélyagyi  stimulációs  vizsgálat  keretében  hat,  részben  különböző  dystonia 

szindrómában  szenvedő  beteget  választottunk  ki.  A  vizsgálatok  vagy  a  rutin 

diagnosztikai  és  terápiás  folyamat  részét  képezték,  vagy  hatályos  etikai  bizottsági 

engedély  állt  rendelkezésünkre.  A hat  beteg  közül  egy  DYT1  pozitív  dystoniában, 
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három szegmentális  dystoniában,  kettő  cervikális  dystoniában szenvedett.  A betegek 

pre- és posztoperatív státuszáról videofelvételek készültek (lásd IX. sz. közlemény).

ALS betegek

A  motoneuron  betegség  a  nagy  létszámú  ausztriai  család  második 

generációjában  jelentkezett  először.  Az  ambulanciánkat  felkereső  index  beteg  és 

egészséges  fiútestvére  két,  ALS-ben  elhunyt  testvérről,  két,  ALS-ben  elhunyt 

unokatestvérről és egy, ugyancsak ALS-ben elhunyt unokaöcsről számolt be. Az index 

beteg az El Escorial kritériumoknak megfelelően „definitív ALS“-nek felelt meg. (lásd 

X. sz. közlemény).

Klinikai módszerek

A  különböző  genetikai  vizsgálatok  probandjainak  neurológiai  kivizsgálása 

magában  foglalta  a  teljes  klinikai  vizsgálatot,  valamint  a  központi  és  perifériás 

idegrendszer részletes vizsgálatát. A műtéti kezelésben részesülő dystoniás betegeknél 

ezenkívül a BMF dystonia skála (Burke és mtsai, 1985) és a Tsui által javasolt cervicalis 

dystoniát értékelő skála szerinti vizsgálatot is elvégeztük (Tsui és mtsai, 1986). Fenti 

klinikai vizsgálatok a műtét előtt, közvetlenül, majd három és 12 hónappal a műtét után 

történtek. Minden beteg kitöltötte a SF-36 életminőséget mérő  kérdőívet is (Ware és 

mtsai, 1992) a pre- és posztoperatív szakban, valamint 3 és 12 hónappal a stimuláció 

megkezdését  követően.  Mind a hat  betegnél  posztoperatív koponya MRI vizsgálatot 

végeztünk,  hogy  az  implantált  elektródák  pontos  anatómiai  lokalizációját 

meghatározzuk  (Magnetom  Vision 1,5  T, Siemens,  München,  Németország).  Egyes 

Parkinson-kóros  betegeknél  a  klinikai  diagnózis  alátámasztása  céljából  funkcionális 

képalkotó vizsgálat történt, részben 18F-Dopa PET, részben 123J-IPT SPECT vizsgálat 

formájában (lásd II. sz. közlemény). 

Molekuláris biológiai metodikák

A  molekuláris  biológiai  vizsgálathoz  perifériás  vérből  izoláltunk  DNS-t, 

standard  metodika  szerint.  A  betegek  írásban  adták  a  genetikai  vizsgálatba  való 

beleegyezésüket.
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Linkage analízis

A  linkage  analízissel  azt  vizsgáljuk,  hogy  van-e  bizonyíték  a  betegségre 

hajlamosító  elméleti  kromoszómális  hely  (locus)  és  a  jelölőhely  (marker  locus) 

alléljeinek  együttes  (kapcsolt)  átöröklődésére  a  betegségben  érintett  többtagú 

családokban.  Olyan  családokat  választottunk  amelyekben legalább  két  beteg  ismert. 

Véletlenszerű öröklődés esetén a testvérek genotípusa egy adott gén négy (két apai és 

két anyai) allélja tekintetében 25-%-ban mindkét allél azonos, 50-%-ban az egyik allél 

közös, 25-%-ban mindkét allél más lesz. Ha az öröklődő betegségben szenvedő egyének 

a betegséggel összefüggésbe hozott marker alléleket ennél nagyobb arányban közösen 

hordozzák, az arra utal, hogy a marker allél és a betegséget okozó locus között kapcsolat 

lehet. Az alkalmazott PCR primerek szekvenciáit,  illetve pontos adatait és a linkage 

two-point  illetve  multipoint  analízis  pontos  leírását  illetően  utalnék  az  egyes 

közleményekre.  A  polimorf  DNS-fragmentumok  PCR  amplifikációja  standard 

technikával, a publikációkban leírt primer szekvenciák segítségével történt. Multipoint 

analízishez  GENEHUNTER   (Kruglyak  és   mtsai,   1996),  two-point   analízishez 

VITESSE (O´Connell és mtsai, 1995) algoritmust illetve programot használtunk. (I. és 

II. sz. közlemény). 

Genotipizálás

A  két  legnagyobb  Parkinson-kóros  családban  358  polimorf  marker 

felhasználásával genotipizálást végeztünk. A markereket a Human genome screening 

set, version 6-ból választottuk (Dubovsky és mtsai,  1995, előállítja és forgalmazza a 

Research Genetics, USA). A marker set 86%-a tri- illetve tetranukleotid repeat marker, 

heterozigóta átlaga 76%, átlag távolságuk 10 cM. A fluorescens primerekkel végzett 

amplifikáció analízise ABI-373A automata szekvenátorral történt (Applied Biosystem 

Inc. USA). Genotipizáláshoz GenScanTM és GenoTyperTM számítógépes programot, 

valamint LinkRun vagy LinkScan screening programot alkalmaztunk.

Szekvenálás

Két metodikát használtunk szekvenálásra, a dye terminator PCR szekvenálást és 

a  direkt  genomikus  DNS-ből  végzett  szekvenálást.  Az  első  metodikánál   Qiaex  II 
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Agarose  Gel  Extraction  (Quiagen,  Chatsworth,  USA)  felhasználásával  izoláltuk  a 

vizsgálandó  amplifikált  fragmentumot majd  a  közleményekben  leírt  primerekkel 

szekvenáltunk.  A direkt  szekvenálást  genomikus  DNS-ből  a  közleményekben  leírt 

standard eljárásnak megfelelően végeztük. 

Emésztéses mutáció detektálás

Ismert mutációk detektálására előzetes PCR amplifikációt követően enzimatikus 

hasítást,  majd  agaróz  gél  elektroforézist  és  radioaktív,  illetve  ethidium  bromid 

vizualizációt  végeztünk  standard  eljárás  szerint.  Részleteket  illetően  a  csatolt 

közleményekre utalnék.

Single-strand konformációs polimorfizmus analízis (SSCP)

Az SOD1 gén 1, 2 és 4 exonjának PCR amplifikációját követve SSCP screening 

vizsgálatot  végeztünk,  mely  során  a  szekvencia  variációkat  követő  konformáció 

változások  detektálásához  6%-os  nem  denaturáló  poliakrilamid  gél  elektroforézist 

alkalmaztunk standard paraméterek szerint.  

Mélyagyi stimuláció

A  mélyagyi  stimulátorok  beültetése  helyi  érzéstelenítésben  történt  MRI 

vezérléssel. A célterület megfelelt a Parkinson-kór esetén korábban leírt pontnak: 3 mm-

rel anterior az AC-PC középponttól mérve,  18-22 mm-re a középvonaltól  laterálisan 

valamint 3-6 mm-re az intercommissuralis szint alatt található (Laitinen és mtsai, 1992). 

Intraoperatív  monopoláris  elektródával  makrostimulációt  végeztünk  az  esetleges 

stimulációs  mellékhatások  felismerése  végett.  Az  optimális  célpont  meghatározását 

követően,  amit  mellékhatásmentes  vagy minimális  mellékhatást  okozó stimulációval 

igazoltunk, a teszt elektróda helyére a permanens kvadripoláris stimulációs elektróda 

(3387-es model, Medtronic, Minneapolis, MN, USA) került. 3-6 napos  perkután külső 

stimulátorral  végzett  ingerlés  után  került  sor  a  végleges,  szubkután  elhelyezett, 

programozható impulzus generátorok beültetésére (Itrel  II,  Medtronic, USA). Utóbbi 

műtét  altatásban történt. A műtét  után több napon keresztül lépcsőzetesen emeltük a 

stimuláció amplitúdóját, így meghatározva a szubjektív, individuális mellékhatás-határt. 
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A klinikai vizsgálatokon túl posztoperatív kontroll koponya MRI készült. A beültetett 

elektródák pontos anatómiai elhelyezkedésének meghatározása érdekében összevetettük 

az  MRI  felvételeket  az  emberi  agy sztereotaxiás  térképével  (The  stereotactic  maps. 

Schaltenbrand és mtsai, 1977) (lásd IX. sz. közlemény).

4. EREDMÉNYEK

Parkinson-kór genetikai komplexitására utaló eredmények  

A Polymeropoulos  által  1996-ban  4q21  és  4q23  között  publikált  Parkinson-

locust  vizsgáltuk. Az általunk vizsgált 13, többgenerációs Parkinson-kóros család közül 

5 családnál a teljes 17 cM tartományt lefedő 7 marker (1. ábra) és  6 további családnál a 

Polymeropoulos által publikált legmagasabb lod score-ral rendelkező 2 marker területén 

nem találtunk szignifikáns linkage-et. Két családnál enyhén pozitív eredményt kaptunk, 

az  1.  ábrán feltüntetett  „K” családnál  1,5-ös  multipoint  scoret  mértünk,  míg a  PD1 

locus-hoz legközelebb fekvő két marker vizsgálatánál a „FR-041”-es családnál 0,29-es 

lod  scoret  találtunk.  A családtagok  kis  létszáma  és  a  családokban  rejlő  alacsony 

elméletileg kiszámított maximális genetikai információ miatt ezek az eredmények nem 

tekinthetők biztos linkage-re utaló eredménynek, véletlen fluktuáció következménye-

ként is magyarázhatóak.  Összefoglalva a vizsgálat eredményét megállapíthatjuk, hogy 

a  Polymeropoulos  által  publikált  PD1  (PARK1) locus  az  autoszomális  domináns 

Parkinson-kór ritka genetikai etiológiájának tekinthető (I.sz. közlemény).

2p13 szuszceptibilitás locus

A  vizsgálat  alapjául  szolgáló  7  Parkinson-kóros  családból  kiválasztott,  a 

leginformatívabb tulajdonságokkal rendelkező  C és D család kiszámított várható lod 

score-ja  1,2  illetve 1,48 volt  (θ=0,05).  A 344 autoszomális  és  14 X-kromoszomális 

markerrel  végzett  teljes  genom  szűrés  a  2p  kromoszómán  több  markerre  is 

egyértelműen pozitív lod score-t mutatott (D2S1356 és D2S1777 közötti eredmények: 

0,720 (θ  =0)   1,533 (θ  =0)   1,782 (θ  =0)   0,137 (θ  =0,2)   0,177 (θ  =0,1). 
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Ezekre a pozitív linkage eredményekre alapozva, a 40 cM régiót további 28 markerrel a 

fennmaradó 6 családnál is megvizsgáltuk. Mind a 6 család eredményeit összesítve, csak 

az érintett betegeket figyelembe véve a maximális lod score 3,96 volt (2. ábra), ami 

szignifikánsan túllépte az elvárt, illetve ehhez az analízishez szükséges 3,3-3,4-es határt. 

A  locus eredményeink szerint a 2p13-as régióban található. A hat családból 4 esetében 

a családok önmagukban is pozitív linkage eredményt mutattak (3. ábra). A feltételezett 

szuszceptibilitási locust az elvégzett haplotípus analízis is támogatta.

α-synuclein Ala53Thr mutáció

Polymeropoulos és munkatársai a többgenerációs Contursi családban a 4q21-23 

locuson pozitív linkage-et találtak. Itt az α-synuclein gén helyezkedik el. A család a gén 

4-es  exonjában  a  209-es  pozícióban  egy  alanin-treonin  cserét  eredményező  G-A 

mutációt  hordoz.  Vizsgálatunk  célja,  hogy  feltérképezzük,  milyen  gyakorisággal 

található meg a leírt Ala53Thr mutáció az európai Parkinson családokban. Kettőszáz 

harminc,  egymástól  független,  legalább  két  vizsgált  Parkinson-kóros  beteggel 

rendelkező család index betegeit vizsgáltuk. Az elvégzett restrikciós enzim vizsgálattal 

a 230 esetből egyetlen egy betegnél sem volt kimutatható a leírt Ala53Thr mutáció. 

Vizsgálatunkkal  azt  igazoltuk,  hogy  az  α-synuclein  gén  Ala53Thr  mutációja  csak 

nagyon ritka esetekben felelős a familiáris Parkinson-kórért. (III. sz. közlemény)

Ubiquitin karboxi-terminális-hidroláz L1 gén

Leroy  és  munkacsoportja  1998-ban  egy  német  család  két  Parkinson-kóros 

betegénél  az UCH-L1 génen egy Ile93Met mutációt  talált.  Jelen vizsgálatunkban 29 

autoszomális  domináns  öröklődésű  kaukazoid  Parkinson  család  11 érintett  tagjának 

DNS-ét analizáltuk a leírt Ile93Met mutációra. Ezenkívül az UCH-L1 gén mind a 9 

exonjának kódoló régióit is megvizsgáltuk esetleges további mutációk keresése céljából. 

A vizsgálatokkal  sem a leírt  mutációt,  sem további  mutációkat  nem detektáltunk. A 

vizsgálat eredményeként megállapítható, hogy a korábban leírt UCH-L1 gén mutáció 

nem tekinthető  európai  Parkinson-kóros  családoknál  jelentős,  illetve  gyakori  kóroki 

tényezőnek (IV. sz. közlemény).

8



NR4A2 gén exon 1

Egy  további,  Le  és  munkacsoportja  által  2003-ban  leírt  NR4A2  mutációra 

szűrtünk 30 autoszomális domináns Parkinson-kórban szenvedő családot, melyekben a 

szülő-gyermek  transzmisszió  egyértelműen  igazolható  volt.  Mind  a  30  család 

negatívnak bizonyult, nem csak a leírt 291T delécióra és a 245TG mutációra, hanem a 

teljes 1-es exon szekvenciájára nézve is. A vizsgálat kimutatta, hogy az ismert NR4A2 

mutáció nem tekinthető európai Parkinson családoknál jelentős illetve gyakori kóroki 

tényezőnek (V. sz. közlemény).

Alkohol-reszponzív myoclonusos dystonia

Egy  alkohol-reszponzív  myoclonusos  dystoniás  család  9  érintett  és  25 

egészséges családtagjának klinikai vizsgálata és a családfa (6. ábra) feltérképezése után 

3  patofiziológiailag  összefüggésbe  hozható  gén  polimorfizmusának  vizsgálatát 

végeztük.   A vizsgálat  során a  DYT1 locust,  a  GABA A receptor  15 alegységének 

locusait  valamint  a  glicin  receptor  2-es  alegységét  vizsgáltuk  linkage  analízissel.  A 

felhasznált  34  CA repeat  polimorfizmus  markerből  30  esetben  az  eredmények  elég 

informatívnak  bizonyultak  ahhoz,  hogy  az  asszociációt  kizárhassuk.  Multipoint 

analízissel a 4-es, 5-ös, 6-os és 15-ös kromoszóma jelentős régióit, melyek a GABA A 

receptor  alegységeinek  génjeit  kódolják,  ugyancsak  kizárhattuk  (lod  score  ≤  -2)  (7. 

ábra). Összegezve: mint kóroki tényezőt mind a három jelölt gént kizárhattuk a leírt 

dystoniás családban. Az alkohol-reszponzív myoclonusos dystonia genetikai hátterére 

nézve  összesen  ~450  cM-t,  vagyis  a  humán  genom  ~15%-át  zártuk  ki  (VI.  sz. 

közlemény). 

DYT1

Egy  korai  kezdetű  írásgörcsben  szenvedő  család  klinikai  és  genetikai 

vizsgálatának  eredménye  a  9-es  kromoszómán található  DYT1 gén  GAG delécióját 

mutatta kóroki tényezőként. A három érintett és 4 egészséges családtag haplotípusának 

meghatározása koszegregációt  mutatott  egy haplotípus és a betegség között.   A two 

point  linkage  analízis  enyhén  pozitív, 0,93-as  lod  score-t  mutatott.  Az  ismert  GAG 

mutáció  helyén  végzett  enzimatikus  restrikciós  vizsgálat  (9.  ábra)  mind  a  három 
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érintettnél kimutatta az említett deléciót, míg a klinikailag egészséges családtagoknál 

negatív volt. Megállapíthatjuk, hogy a DYT1 pozitív korai kezdetű generalizált dystonia 

fenotípusa igen eltérő lehet, az általunk leírt családban a négy érintett családtagnál a 

betegség  lefolyása  során  nem  generalizálódtak  a  tünetek,  egyedül  egy  esetben 

jelentkezett az írásgörcs a másik oldalon is, később felső végtagi dystonia, posturalis és 

akciós tremor, bár a dystonia itt sem terjedt ki az alsó végtagokra (VII. sz. közlemény).

Egy további testvérpár esetét vizsgáltuk, akiknél 12 éves korban jelentkeztek az első 

fokális  tünetek  enyhe  jobb  alsó  végtagi  dystoniával  illetve  ugyancsak  írásgörccsel. 

Dystoniájuk  6  illetve  12  év  kórlefolyás  után  ebben  a  családban  generalizálódott. 

Negatív koponya MRI, elektrofiziológiai és  izombiopsziás eredmények alátámasztották 

a generalizált dystonia diagnózist, amit ugyancsak a DYT1 gén 5. exonjában található 

GAG deleció igazolt (10. ábra) (VIII. sz. közlemény).

Mélyagyi stimuláció különböző dystonia szindrómákban

Összesen  hat,  különböző  dystonia  szindrómában  szenvedő  beteg  mélyagyi 

stimulációs  kezelésének klinikai  eredményeit  vizsgáltuk.  Egy beteg  terápiarezisztens 

DYT1  pozitív  generalizált  dystoniában,  három  beteg  terápiarezisztens  szegmentális 

dystoniában, két beteg terápiarezisztens cervicalis dystoniában szenvedett. 

Posztoperatív tünetcsökkenés 

Az implantációt követő  1-14. napon egy kivételével mindegyik beteg jelentős 

javulást  tapasztalt.  A klinikai  tünetek csökkenése együtt  járt  a  mozgáskorlátozottság 

csökkenésével is. A BFM dystonia mérő skálán átlag 72,5-%-os javulás volt mérhető a 

három hónapos vizsgálat során. A cervicalis dystoniát mérő Tsui skála 63%-os javulást 

igazolt  (figyelmen  kívül  hagyva  a  cervicalis  tünetekkel  nem  rendelkező  beteget  és 

bevonva a késői javulást mutató beteg eredményeit is). A BFM disability score-ban az 

átlagos javulás 75,8%-ot ért el ( IX. sz. közlemény).

Az SF-36,  életminőséget  mérő  kérdőív nyolc paraméterének (1.fizikális  aktivitás,  2. 

általános megszokott életvitel, 3. testi fájdalom, 4. általános egészség tudat, 5. vitalitás, 

6.  szociális  korlátozottság  testi  vagy  lelki  okok  miatt,  7.  a  mindennapi  életvitel 
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korlátozottsága  emocionális  tényezők  miatt,  8.  általános  lelki   egészség)  átlagos 

változása  +36  pont  volt  (minimum  0,  maximum  100  pont).  A  leglátványosabb 

eredményt  a  betegek  fizikai  aktivitásában  és  a  szociális  életminőség  javulásában 

észleltük. Az egyes alcsoportok eredményei az 1, 3, 5, 6, 8-as alcsoport esetében értek 

el klinikai szignifikanciát.

Elektródapozíció MRI vizsgálata

Az elektródák pozíciójának meghatározása céljából posztoperatív koponya MRI 

vizsgálat készült, majd az MRI képeket a bazális ganglionok térképével összevetettük. 

Ezen  módszer  eredményeként  megfigyelhettük,  hogy  a  2-es  számú  DYT1  pozitív 

betegnél történt elektróda eltávolítást és a 2 hónappal később történt újabb implantációt 

követően az elektródák lokalizációjának különbsége különböző  klinikai  eredménnyel 

járt. Az első elektródalokalizációnak köszönhetően látványos javulást észleltünk a jobb 

alsó végtagon, míg a bal alsó végtag tüneteinek csökkenése enyhébb volt. A második 

implantáció alkalmával az elektródák pozíciója mindkét oldalon körülbelül 3 mm-rel 

balra  eltolódott,  ennek  következtében  a  tünetek  a  bal  oldali  végtagon  csökkentek 

határozottabban.  Ebből  a  megfigyelésből  azt  a  következtetést  vonhatjuk le,  hogy az 

elektródák  laterálisabb  pozíciója  a  tünetek  javulását,  vagyis  a  mélyagyi  stimuláció 

hatását csökkenti. 

SOD1 mutáció és a motoneuron károsodás közötti összefüggés vizsgálata

Egy  többgenerációs,  amyotrophias  lateralsclerosisban  (ALS)  szenvedő  család 

genetikai vizsgálatát végeztük. Az SOD1 gén 1-es, 2-es és 4-es exonjainak vizsgálata 

egy új,  az  1-es  exonban található Gln8Leu mutációt  igazolt  az  index betegnél,  míg 

egészséges testvérénél a vizsgálat negatív eredményű volt (lásd X. sz. közlemény).
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5. KÖVETKEZTETÉSEK

Az  értekezés  a  klinikai  idegtudományok  leggyorsabban  fejlődő 

subdiszciplinájában,  a  klinikai  neurogenetikában  és  az  intervenciós  idegsebészeti 

beavatkozásoknak  új,  részben  genetikusan  determinált  kórképek  gyógyításában  elért 

eredményeit ötvözi. A munka célja az örökletes neurodegeneratív betegségek közül a 

Parkinson  kór,  a  dystoniák  és  a  motoneuron  betegség  genetikai  hátterének 

feltérképezése,  fenotípus  –  genotípus  korreláció  vizsgálata  és  az  intervenciós 

idegsebészeti mélyagyi stimulációs kezelés hatásának vizsgálata.

A kutatómunka eredményeit az alábbiakban foglalhatjuk össze:

1) A PARK1 gén rendellenessége az európai kaukazoid  populációban a rendkívül 

ritka genetikai eltérések közé tartozik, így az autoszomális domináns Parkinson 

kórban  a  betegség  etiológiájának  tisztázásának  rutin  diagnosztikáját  nem 

javasoljuk ezen gén vizsgálatával kezdeni. (I. sz. és III. sz. közlemény)

2) Új  szuszceptibilitási  locust  írtunk  le  több  Parkinson-kóros  család  linkage 

analízise eredményeként a 2p13 régióban PARK3 néven. (II. sz. közlemény)

3) Az európai,  kaukazoid  öröklődő  Parkinson-kórban szenvedő  családokban az 

UCH-L1 (PARK5) valamint  a  NR4A2 gének rendellenességét  szignifikánsan 

ritkának minősítettük. (IV. és V. sz. közlemény)

4) Alkohol  reszponzív  myoclonusos  dystoniás  család  genetikai  vizsgálatával  a 

kórkép és a tünetek kialakulásával patofiziológiailag összefüggésbe hozható 18 

gén érintettségét vizsgáltuk és megállapítottuk, hogy a DYT1 gén, a GABA A 

receptor  különböző  alegységeinek  génjei  és  a  glicin  receptor  alegységeinek 

génjei  nem  hozhatóak  összefüggésbe  a  kórkép  etiológiájával.  (VI.  sz. 

közlemény)

5) Két  DYT1 gén  3  bp-s  delceiójával  bíró  dystoniás  család  vizsgálata  kapcsán 

megállapítottuk, hogy ugyanazon gén ugyanazon rendellenessége, genotípusa, 

változatos,  egyrészt  fokális  másrészt  generalizált  klinikai  tünet  spektrumot, 

fenotípust  eredményezhet. (VII. és VIII. sz. közlemény)
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6) A  részben  genetikailag  determinált  neurodegeneratív  betegségek 

farmakoterápiája,  így  a  különböző  dystoniák  terápiája  is  megoldatlan. 

Idegsebészeti  modern  terápiák,  így  a  mélyagyi  stimuláció  (deep  brain 

stimulation:DBS)  új  lehetőséget  nyújt  a  betegek  életminőségének  jelentős 

javítására. Munkák során különböző  dystoniák kezelésében vizsgáltuk a DBS 

biztonságát, hatását, hasznosságát  a betegek motoros tüneteinek javítására és az 

életminőségükre  nézve.  Új  információt  szolgáltattunk  az  elektródák 

lokalizációjának  és  klinikai  hatásának  összefüggéséről  és  e  terápia  hatásáról 

generalizált, szegmentális vagy fokális dystonia szindrómák tekintetében. (IX. 

sz. közlemény)

7) Familiáris ALS-ben szenvedő betegünknél új SOD1 mutációt írtunk le. A SOD1 

gén mutációk feltárása a betegség korai, a tünetek megjelenése előtti diagnózisát 

és  így  a  családtervezésben a  következő  generációban a  kórkép megelőzését 

segítheti  elő.  Az  SOD1  gén  új  mutációjának  ismerete  hozzásegít  az  ALS 

patomechanizmusának megértéséhez. (X. sz. közlemény)
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