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Az idegrendszerrõl alkotott korai elképzelés 
még egy mereven „huzalozott” rendszer 
képét tükrözte, de az elmúlt évtizedekben 
kiderült, hogy még a születés után is van neu-
ronképzõdés. Az egyes központi idegrend-
szeri struktúrák neuronjainak morfológiai 
és funkcionális sajátosságai plasztikusan vál-
toznak az egyéni élet során, és lényegében 
a tanulás folyamatai is ezekkel a plasztikus 
változásokkal magyarázhatók. Nemcsak az 
nyert igazolást, hogy az élet során és külö-
nösen öregkorban a neuronok száma csök-
ken, hanem kimutatták, hogy a senesceni
umban a kérgi sejtek dendrittüskéinek 
száma és a dendritek hossza is csökken, ami 
nyilván azt jelenti, hogy ekkor mind a lokális, 
mind a kiterjedt neuronális hálózatok funk-
ciója is megváltozik. Magatartási, etológiai és 
elektrofiziológiai vizsgálatok alapján tudjuk, 
hogy a fejlõdõ idegrendszerben kritikus érési 
periódusok határozhatók meg, amikor is egy 
adott ingerkontextusnak kell érnie a szer-
vezetet ahhoz, hogy a megfelelõ „normális” 
mûködés kifejlõdjék. Bár az idegrendszeri 
regeneráció és plaszticitás az életkor elõreha-
ladtával beszûkül, számos állatkísérletes adat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
és az emberi patológiás eseményeket kö-
vetõ, hosszú távú vizsgálat igazolta, hogy 
felnõttkorban, sõt öregkorban is lehetséges 
a morfológiai és funkcionális átstrukturá-
lódás, a neuronális hálózatok bizonyos fokú 
regenerációja. Ami az állatkísérleteket illeti, 
a fenti kérdéskörben jelentõs elõrehaladást 
eredményezett a foetális idegsejtek felnõtt 
patkányok agyába történõ transzplantáció-
jának vizsgálata (Bjorklund  et al., 1983; Dun-
nett et al., 1983), mert reményt nyújtott arra, 
hogy bizonyos, idõs korban gyakrabban 
jelentkezõ betegség gyógyítását ily módon 
is megkíséreljék. Az emberi parkinsonizmus 
bizonyos formáiban számos országban 

– köztük Magyarországon is – történt arra 
próbálkozás, hogy autotranszplantációval 
(saját mellékvesevelõ-sejtekkel), illetve 
heterotranszplantációval (humán foetális 
dopamint termelõ sejtekkel) gyógyítsanak 
Parkinson-kóros betegeket. Sajnos több 
esetben, a transzplantáció után különbözõ 
súlyosságú dyskinesia jelentkezett, illetve 
immun-szuppresszív kezelésre volt szûkség 
(Bjorklund et al., 2003; Roybon et al., 2004). 
Bár a kudarcok mellett látványos eredménye-
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ket is elértek, az eljárás nem vált általánossá. 
Etikai megfontolások, a megfelelõ beteg-
anyag kiválasztása, a transzplantált neuronok 
mennyisége és a degenerált agyterületek 
nagysága közti aránytalanság, s annak fel-
ismerése, hogy a fenti betegségcsoportban 
más transzmitterek funkciózavarai is meg-
találhatók, mind szerepet játszottak ebben, 
s nyilvánvalóan további neurokémiai és 
elektrofiziológiai állatkísérletek elvégzésére 
ösztönözték a kutatókat. 

Fluoreszcens és immunhisztológiai eljárá-
sok bevezetésével igazolták, hogy az emlõs-
agyban dopamint termelõ idegsejtek hosszú 
pályás dopaminergiás rendszereket alkotnak 
(Bjorklund et al., 1971). Korábban úgy gon-
dolták, hogy a substantia nigra pars com
pactából eredõ nigrostriatalis dopaminrend-
szer degenerációja okozza a Parkinson-kór 
tüneteit, míg a ventrális tegmentumból 
kiinduló mezolimbikus-mezokortikális 
dopaminrendszer mûködésének vizsgálatára 
kevesebb figyelem irányult. Mára világossá 
vált, hogy ez utóbbi aszcendáló pályarend-
szer nemcsak a limbikus rendszer egészét és 
az agykéreg szinte teljes területét idegzi be, 
hanem az is, hogy alapvetõ szerepet játszik 
a testsúlyszabályozás, a motiváció, a tanulás, 
a megerõsítés, a memória, az érzelmi élet és 
a kognitív folyamatok szabályozásában is 
(Hajnal et al., 1997; Hoebel et al., 1983; Ka-
rádi et al., 1992, 1995; Lénárd – Hahn, 1982; 
Lénárd et al., 1982, 1986, 1995). Az élet során 
azonban ezek a dopaminergiás rendszerek 
jelentõs „öregedési folyamatokon” esnek át, 
és kimutatható az eredõ neuronok számának 
csökkenése, valamint az „öregedési pigment” 
mennyiségének növekedése. Valójában 
nemcsak a dopaminergiás rendszerek, ha-
nem az egész agyvelõ rendkívül érzékeny 
és sérülékeny az oxidatív stressz folyamataira, 
mivel itt fokozott oxidatív metabolizmus és 
autooxidációs folyamatok zajlanak, magas 
a telítetlen zsírsavak mennyisége, és relatíve 
alacsony bizonyos enzimek (szuperoxid 

dizmutáz, kataláz és glutathion peroxidáz) 
koncentrációja. Súlyosbítja a helyzetet, hogy 
a bazális ganglionokban (substantia nigra, 
striatum, nucleus ruber) magas a vastartalom, 
ami elõsegíti a hidroxilgyök-képzõdést, és 
alumíniumionokkal együtt a vasionok sziner-
gista hatást fejtenek ki: szabad gyökök kép-
zõdnek, nõ a lipid peroxid mennyisége, és 
fokozódik a liposzóma-peroxidáció. 

A katecholaminok csoportjába tartozó, 
és a neuronokban képzõdõ dopamin a 
posztszinaptikus receptorokhoz kötõdve 
neurotranszmitterként vesz részt a jelátviteli 
folyamatokban. A dopamin aminosavakból, 
fenilalaninból vagy tirozinból képzõdik. A 
szintézis lépései a következõk:  fenilalanin 
→ tirozin → DOPA → dopamin → noradre-
nalin → adrenalin. Az egyes átalakulásokhoz 
lépésenként mindössze egyetlen enzimre 
van szûkség. Tirozin-hidroxiláz kell a DOPA 
képzõdéséhez, és DOPA-dekarboxiláz 
szükséges ahhoz, hogy a dopamin kiala-
kuljon. Nyilvánvaló, hogy a dopaminergiás 
rendszerek számára a tirozin-hidroxiláz 
mellett a kulcsenzim a DOPA-dekarboxiláz. 
Ha ennek a mennyisége kevés, a DOPA fel-
szaporodik, s mivel a DOPA katabolizmusa 
során indol derivátumok keletkeznek, ezek 
mennyisége is növekszik. Többszörösen 
igazolást nyert, hogy az öregedés során 
a DOPA katabolizmusa fokozódik, és a 
képzõdõ indol derivátumok közül a do-
pachrom mellett a kialakuló 6-hidroxidopa, 
illetve 6-hidroxidopamin különösen veszé-
lyes, mivel a katecholaminergiás rendszerek 
degenerációját okozzák. Ugyanis a 6-hidroxi-
dopa és a 6-hidroxidopamin autooxidációja 
révén szabad gyökök és hidrogénperoxid 
keletkezik. A képzõdött szabad gyökök és 
hidrogénperoxid hatására most már maga a 
DOPA és a dopamin is oxidálódik, quinonok 
képzõdnek irreverzibilis fehérjekötéseket 
eredményezve. Másrészt a dopamin oxidatív 
produktumaiból „öregedési pigment”, neuro-
melanin polimerizálódik. Kimutatható, hogy 
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a neuromelanin mint intraneuronális depo-
zitum mennyisége líneárisan nõ az életkorral, 
amint azt tünetmentes egyének post mor
tem vizsgálatai is tanúsítják. Agyszövettani 
morfometriai vizsgálatokkal igazolták, hogy 
nyolcvanéveseknél kétszer annyi pigment 
rakódik le a substantia nigrában, mint a negy-
venéveseknél. Bár valószínû, hogy a neuro-
melanin-képzõdés és -lerakódás a dopamin-
ergiás neuronok sikeres „védekezõ mecha-
nizmusának” az eredménye a szabad gyökök 
és a quinonok képzõdésével szemben, de 
az is nyilvánvaló, hogy az életkor elõreha-
ladtával megfigyelhetõ fokozott pigmentle-
rakódás egyben a dopaminergiás rendszerek 
funkcionális leépülését is jelzi (Knoll, 1992). 
Egyértelmû tehát, hogy az egyéni élet során, 
az oxidatív stressznek kitett idegrendszerben 
degeneratív leépülési folyamatok zajlanak, és 
ezek a folyamatok nagyban hozzájárulnak 
ahhoz, hogy az emberek nem érik meg azt 
a 115-130 éves életkort, ami a feltételezett 
normális emberi életkor felsõ határa. Sõt, az 
emberi életkor elõrehaladtával jelentõsen 
nõ a parkinsonizmusban szenvedõk száma. 
Nyilvánvaló, hogy az esetek többségében a 
parkinsonizmust nemcsak a nigrostriatalis 
dopaminrendszer, hanem a dopaminergiás 
rendszerek általános rendszerbetegségeként 
kell értelmeznünk (Karádi et al., 1990). 

Az oxidatív stressznek kitett idegrend-
szerben képzõdõ 6-hidorxidopát és 6-hidro-
xidopamint mesterségesen elõállítva mint 
neurotoxinokat forgalmazzák, s kísérletes 
használatuk jelentõsen hozzájárult ahhoz, 
hogy az agyi katecholaminergiás rendszerek 
mûködését jobban megismerjük. Korábbi kí-
sérleteinkben kimutattuk, hogy patkányokon 
a nigrostriatalis dopaminrendszer különbözõ 
területeinek 6-hidroxidopaminnal végzett 
léziói súlyos, az emberi Parkinson-kórra 
emlékeztetõ motoros zavarokhoz, valamint 
afágia és adipszia megjelenéséhez vezetnek 
(Lénárd 1977). Ha a lézió nemcsak a nigrost-
riatalis, hanem a vele részben együtt haladó 

mezolimbikus dopaminrendszert is érintette, 
a fenti tünetek mellett súlyos tanulási zavarok 
és az ún. „szenzoros neglekt” (Marshall et 
al., 1971) tünetegyüttes jelentkezett (Lénárd 
et al., 1982). Ilyenkor a patkányok egyoldali 
lézió esetén nem reagáltak a lézióhoz képest 
kontralaterálisan alkalmazott szenzoros in-
gerekre. A mezolimbikus dopaminrendszer 
funkcionális jelentõségét a tanulás mecha-
nizmusaiban elektrofiziológiai módszerekkel 
is sikerült igazolnunk (Lénárd et al., 1986; 
Karádi et al., 1992). Rhesusmajmon mul
tibarrel mikroelektroforetikus technikával 
kimutattuk, hogy a laterális hipotalamuszban 
dopaminérzékeny neuronok találhatók, s e 
neuronok  jellegzetes aktivitásváltozásokat 
produkálnak feltételes válaszok elsajátítá-
sa során. Feltételes fényinger hatására az 
idegsejtek aktivitása fokozódik, dopamin 
antagonista spiperon adásakor vagy kioltás 
során ez az aktivitásfokozódás elmarad. Ezen 
idegsejtek a mezolimbikus dopaminrendszer 
eredõ területének (ventrális temgentális area) 
elektromos ingerlésekor monoszinaptikus 
választ produkáltak, igazolva, hogy a laterális 
hipotalamikus dopaminérzékeny neuro-
nokat a mezolimbikus rendszer aktiválta 
(Lénárd et al., 1986). Hasonló, a percepci-
ós és tanulási folyamatok alatt plasztikus 
mûködésváltozásokat mutató dopaminérzé-
keny sejteket számos más, a mezolimbikus 
dopaminrendszer által innervált agyterületen 
is (amygdala, ventrális pallidum, a globus 
pallidus ventromediális része, orbitofrontális 
kéreg) sikerült kimutatnunk patkányon és 
majmon is (Karádi et al., 1995; Lénárd et al., 
1995; Nakano et al., 1987).

Az a kérdés azonban megválaszolatlan 
maradt, hogy magának a mezolimbikus do-
paminrendszernek a körülírt szelektív neuro-
kémiai léziói okoznak-e szenzoros neglektet 
és tanulási zavarokat. Az amygdala centrális 
és bazolaterális területei kizárólag a mezo-
limbikus dopaminrendszerbõl kapnak pro-
jekciót, a nigrostriatalis rendszerbõl nem, és itt 
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dopaminergiás sejttestek sem találhatók. Pat-
kányokon végzett kísérleteink eredményei azt 
mutatták, hogy az amygdala centrális vagy ba-
zolaterális részének egyoldali, szelektív, csak 
a dopaminergiás rendszert érintõ léziói után 
a kontralaterálisan alkalmazott különbözõ 
vizuális és szomesztéziás ingerekre az állatok 
nem reagáltak, illetve a válaszok latencia-
ideje jelentõsen megnyúlt az ipszilaterálisan 
kiváltott válaszokhoz képest. Motoros zavart, 
izomtónusbeli eltéréseket nem észleltünk 
egyetlen állatnál sem, és a szenzoros neglekt 
tünetei az álmûtött kontrollállatokon sem 
jelentkeztek. Több kísérletsorozatunk ered-
ményeit elemezve az is igazolást nyert, hogy a 
mezolimbikus dopaminrendszer amygdalába 
érkezõ projekciójának szelektív léziói után 
mind az averzív, mind a pozitív megerõsítéses 
tanulás zavart szenved.  

A fenti állatkísérletes adatokból nyilván-
való, hogy a nigrostriatális dopaminrend-
szer eredésének körülírt léziója elsõsorban 
motoros zavarokat, míg a mezolimbikus 
dopaminrendszer hasonló léziói percepci-
ós, tanulási és memóriazavarokat okoznak. 
Ha az öregkori parkinsonizmus általános 
dopaminrendszer-betegség, mindkét típusú 
tünetcsoportnak jelentkeznie kell e kórfor-
mában. Valóban, viszonylag nagyszámú és 
idõs beteganyagon neurológiai vizsgálatok-
kal, valamint percepciós és kognitív tesztek 
segítségével sikerült igazolnunk (Karádi et al., 
1990), hogy parkinsonizmusban a motoros 
tünetek mellett az észlelésnek és a szenzoros 
információk feldolgozásának változatos, igen 
összetett defektusai figyelhetõk meg. Vizuális 
és kinesztetikus-poszturális észlelési zavarok, 
a perszonális és extraperszonális térbeli tájé-
kozódás zavarai mellett a Parkinson-szindró-
más betegek a kontrollokénál gyengébb tel-
jesítményt nyújtottak vizuális diszkriminációs 
feladat és hangingerre kondicionált tapintási 
diszkrimináció során is.

Amint arra már korábban utaltunk, foe-
tális dopaminsejteket tartalmazó agyszövet 

felnõtt állatok agyába történõ transzplantáció-
jával bizonyos restitució érhetõ el. Azt is 
kimutatták, hogy újszülött patkányok mellék-
vesevelõ-sejtjeit (melyek elsõsorban norad-
renalint és adrenalint termelnek) felnõtt 
állatok caudatumába transzplantálva, a 
túlélõ sejtek transzmutálódnak, és dopamint 
termelõ neuronokká válnak (Nishino et al., 
1988). Ezért próbálkoztak Parkinson-kóros 
betegeken saját mellékvesevelõ-sejtek 
transzplantációjával is, és mivel ez auto-
transzplantáció, ilyenkor immunológiai prob-
lémákkal sem kell számolni. Fluoreszcens 
és immunhisztológiai eljárásokkal, valamint 
dopaminszintmérések alapján többszörösen 
igazolást nyert, hogy a foetális dopaminer-
giás sejtek különösen alkalmasak a túlélésre 
transzplantációt követõen (Björklund et al., 
1983; Freund et al., 1985). Így igazolták azt is, 
hogy a nigrostriatalis dopaminrendszer lézió-
ját követõ tünetek foetális agyszövet transzp-
lantációjával enyhíthetõk (Dunnett et al., 
1983). Saját kísérleteinkben azt vizsgáltunk, 
hogy a mezolimbikus dopaminrendszer 
amygdalában lévõ végzõdéseinek léziói 
után kialakuló szenzoros neglekt tünetei ja-
vulnak-e foetális agyszövet transzplantációját 
követõen. A kísérleteket „idõsödõ”, húsz 
hónapos hím CFY patkányokon végeztük el 
(ez a CFY törzs esetében mintegy hatvanöt 
éves emberi életkornak felel meg) annak 
eldöntésére, hogy ebben az életkorban 
hatásos-e a transzplantáció. Az egyoldali 6-
hidroxidopamin kezelés után kontralaterális 
szenzoros neglektet produkáló állatokon 
dopaminergiás sejteket tartalmazó agyszövet-
szuszpenziót injektáltunk a lézió területére. A 
transzplantációt 13-15 napos foetuszokból 
nyert agyszövet-szuszpenzióval végeztük 
a megfelelõ elõkezelés, sejtszámolás és via-
bilitás-vizsgálat után (Björklund et al., 1983). 
A szuszpendált sejtek elkülönített részét 
fluoreszcens hisztokémiai módszerekkel is 
tanulmányoztuk. A transzplantált állatokon 
a szenzoros neglekt tünetei fokozatosan 
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csökkentek, a negyedik-ötödik héttõl foko-
zatos javulás mutatkozott. Négy hónappal a 
transzplantáció után a különbözõ modalitású 
ingerekre adott kontralaterális válaszok laten-
ciái jelentõsen csökkentek, mintegy 80-85 
%-os gyógyulás mutatkozott. Ez jelentõsen 
jobb teljesítmény volt, mint amit a nem 
transzplantált állatokon megfigyeltünk.

Felmerül, hogy a foetális dopaminsejtek 
transzplantációja pusztán „szubsztitúciós 
terápia”, tehát csak a hiányzó kémiai 
anyag, a dopamin pótlásáról van szó, amit 
a túlélõ sejtek termelnek. A másik lehetõség 
az, hogy a transzplantált sejtek kifejlõdõ 
nyúlványaik segítségével részt vesznek a 
reorganizációban, a lokális idegi hálózat 
aktív részévé válnak, több-kevesebb si-
kerrel. Fluoreszcens és immunhisztológiai 
vizsgálatokból tudjuk, hogy a transzplantált 
foetális sejtek megtapadnak, nyúlványokat 
növesztenek, és e nyúlványok bizonyos idõ 
eltelte után „belenõnek” az ép agyszövetbe, 
innerválják a fogadó (ép) agyterületet is. A 
magatartási adatok mellett ezek a tények is 
a bizonyos fokú funkcionális reorganizáció 
mellett szólnak. Ha ez igaz, akkor a reorga-
nizálódott idegi hálózat részeként, a transzp-
lantált sejtek membránján különbözõ 
receptoroknak kell kifejezõdniük, hogy a 
korábban transzplantált és most már „be-
épült” sejtek fogadni tudják más idegsejtek 
felõl az információt. Az amygdalában 
végzett elektrofiziológiai kísérleteinkben 
sikerült elvezetni a transzplantált agyterü-
leten lévõ sejtek elektromos aktivitását, és 
néhány esetben, különbözõ transzmitterek 
(acetilkolin, glutamát, GABA, szerotonin) 
mikroelektroforetikus alkalmazásakor akti-
vitásfokozódást, illetve gátlást regisztráltunk. 
Ez is arra utal, hogy a katecholaminergiás 
sejtek hallatlan plasztikus képességekkel 
rendelkeznek, és a transzplantációt funk-
cionális reorganizáció követi.

Az idegrendszeri plaszticitás és az 
idegsejtek átültetésének kérdéskörével 

kapcsolatban sejttenyészetekben, megbíz-
ható sejtvonalak elõállításával és az õssejtek 
pluripotens tulajdonságainak felismerésével 
új dimenziók nyíltak meg a kutatásokban. 
Molekuláris biológiai és genetikai módsze-
rekkel ma már lehetséges például tirozin-
hidroxiláz-produkáló sejtvonalat elõállítani. 
Foetális mesencephalikus idegi õssejtek 
izolálhatók, tenyészthetõk, és belõlük dopa-
minergiás sejtvonalak alakíthatók ki (Storch, 
2004). Differenciálatlan egérembrió õssejtek 
transzplantációja a patkány striatumban 
differenciált dopaminsejtek kialakulását 
eredményezi, és csökkenti a dopaminer-
giás lézió utáni tüneteket forgási tesztben 
(Bjorklund et al., 2002; Nakano et al., 2004). 
Szövettanilag igazolták, hogy az ilyen dopa-
minergiás sejtek nyúlványokat növesztenek 
a striatumban (Deacon, 1998). Az idegi 
eredetû progenitor sejtek dopaminergiás 
típusúvá válását különbözõ neurális és 
gliaeredetû neurotrop faktorok, valamint cy-
tokinek (elsõsorban interleukin 1-β) fokoz-
zák (Riaz 2004; Potter, 1999; Roybon 2004). 
Nagyon érdekes, hogy a mesencephalikus 
õssejtek patkányok dopamin-depletált stri-
atumába injektálva sokkal inkább alakulnak 
át dopamintermelõ sejtekké, mint intakt 
striatumban (Nishino et al., 2000). Ez azt 
jelentheti, hogy a fogadó idegszövetben is 
kell valamilyen neurokémiai változásnak 
történnie ahhoz, hogy a differenciálódás 
létrejöjjön: a megváltozott neurokémiai 
környezetben éppen olyan sejt alakul ki, 
mint amilyen hiányzik. Az új molekuláris 
biológiai technikáknak szinte nincs határuk: 
adenovirus vektor segítségével, humán 
tirozin-hidroxiláz gén transzdukciójával 
DOPA-szekretáló asztrocitákat állítottak 
elõ, majd a sejtszuszpenziót hemiparkinson 
patkánymodellben a striatumba injektálták 

– igaz, csak kismértékû és átmeneti ered-
ménnyel (Hida et al., 1999). Mindazonáltal 
az emberi Parkinson-kór sejttranszplan-
tációval történõ gyógyítása messze nem 



��

megoldott. Az embrionális õssejtek ugyan 
kiváló proliferációs képességekkel rendelkez-
nek és jól differenciálódnak, de belõlük tera-
tómák alakulhatnak ki. Az embrionális idegi 
progenitor sejtek hasonlóan jó képességekkel 
rendelkeznek, de mindkét típusú sejtforma 
esetén az etikai kérdések mellett immunológiai 
problémákkal is számolni kell. Ezért inkább 
a felnõtt csontvelõbõl származó õssejtek 
autotranszplantációja kerülhet elõtérbe, de 
a felnõttbõl származó õssejtek proliferációs 
képességeirõl, dopaminergiás sejtekké való 
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