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Előadáskivonatok és poszterek

Génprioritizálástól az oksági következtetésig

Antal Péter
Budapesti Műszaki Egyetem

A jelölt gén asszociációs vizsgálatok után a teljes 
genom szélességű vizsgálatok lehetővé tették az 
összes polimorfizmus együttes vizsgálatát, amit az 
újgenerációs szekvenálási módszerek a ritka vari-
ánsok akár teljes körű vizsgálatával egészítettek ki. 
Emellé még epigenetikai és genomikai, proteomikai, 
lipidomikai, metabolomikai szintek is egyre bővülő 
információ forrást jelentenek a molekuláris biológiai 
alapok megismeréséhez. Az omikai méréstechnikák 
és adatelemzési módszerek fejlődését azonban össze 
kell kapcsolni a kevesebb változóra fókuszált hipoté-
zisalapú kísérlettervezéssel, amely mintegy az értel-
mezésnek és a megerősítésnek a része. 

Elsőként az adatok elemzésénél egyre gyakrabban 
használt Bayes statisztikai és döntéselméleti keret-
rendszer alkalmazását mutatjuk be genetikai kuta-
tásokban. Másodsorban az adatok elemzése kapcsán 
hasonlítunk össze asszociációs hálózatokat, gráfos 
modelleket, és oksági diagrammokat használó mód-
szereket, amelyeken keresztül bemutatjuk az asszo-
ciáció, a gyenge és erős relevancia, és az okozatiság 
kapcsolatát az oksági kutatások legújabb eredményeit 
felhasználva. Harmadsorban bemutatunk egy kísérlet-
tervező metodológiát, amely többlépéses adatgyűjtés 
és kiértékelés során adaptívan határozza meg a vizs-
gált változókat és a szükséges minták számát is. 

Végezetül összefoglaljuk az ismertetett módsze-
reknek az alkalmazását a farmakogenomikában és  
a személyreszabott gyógyászatban.
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A pszichoszociális stressz válaszgátlásra  
kifejtett hatása - előzetes vizsgálat 

Bacskai Anita1, Csifcsák Gábor2, Andó Bálint1, 
Kurgyis Eszter2, Dulic Sonja1, Janka Zoltán1, 
Álmos Péter1

1 SZTE ÁOK Pszichiátriai Klinika, Szeged
2 SZTE ÁOK Pszichiátriai Klinika, SZTE BTK Pszichológiai 
Intézet, Szeged

A válaszgátlás a humán viselkedés azon eleme, mely 
az adott kontextusban nem megfelelő gondolatok, 
reakciók, illetve cselekedetek elnyomásának ké-
pességét jelenti, és alapvető az ember változó kör-
nyezetéhez történő hatékony alkalmazkodásában.  
Kísérletes pszichológiai tanulmányozására különböző 
tesztfeladatokat fejlesztettek ki, melynek alapesete  
az ún. go/no go paradigma. Az elektrofiziológiai és 
képalkotó vizsgálatok segítségével korábban kimu-
tatták, hogy a válaszgátlás az agyi aktivitás szintjén 
is tetten érhető összefüggésben áll az érzelmi feldol-
gozással. így a vizsgálatot finomíthatjuk – és a vá-
laszgátlás valós szerepéhez közelebb kerülünk –, ha 
emocionális stimulusok hatása alatt végzünk go/no 
go tesztet. Mindemellett ismert, hogy a kognitív funk-
ciók működése stresszhatás fellépésekor megváltozik,  
a stresszre adott inadekvát válasz pedig pszichés  
betegségek kialakulásának kockázati tényezője.  
A válaszgátlás deficitjét számos pszichiátriai kórkép-
ben leírták (pl. szorongásos és addiktológiai kórké-
pek, szuicidium, szkizofrénia), azonban a mai napig 
nem tisztázott, hogy ebben mekkora szerepe van  
az érzelmeket szabályozó limbikus rendszernek.  
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A vizsgálatunk célja ezért az, hogy megvizsgáljuk 
az akut pszichoszociális stressz és az emocionális 
kontextus hatását a válaszgátlást jelző eseményfüggő 
potenciálra egészséges felnőtt személyeknél. 

A kísérletet egészséges felnőtt önkénteseken vé-
geztük (n=7), akik emocionális go/no go feladatot 
végeztek stresszmentes és trier social stress test 
segítségével létrehozott, mérsékelt pszichoszociális 
stresszhelyzetben. A go/no go feladat közben mindkét 
alkalommal eseményfüggő potenciálokat regisztrál-
tunk elektroenkefalográfiával. A mérések között két 
hét telt el. 

Előzetes adataink azt mutatják, hogy a tsst haté-
konyan modulálja a no-go helyzettel összefüggő n2 
latenciáját és a P3 amplitúdóját a frontális területek 
felett, de mindezt nem befolyásolja az érzelmi rend-
szer pozitív vagy negatív képek általi modulációja. 
Go helyzetben ezzel ellentétben erőteljes érzelmi va-
lenciahatást észleltünk, amely mind stresszmentes 
állapotban, mind tsst után megjelent. 

Ezen eredmények alapján megállapítható, hogy  
a válaszgátlásában a stressz-szabályozó rendszer  
(főképp a prefrontális kéreg) reguláló szerepe hang-
súlyos, ami ezt a paradigmát ígéretes eszközzé teszi  
a kóros érzelemirányítási/szabályozási mechaniz-
musok tanulmányozására szorongásos és indulati- 
kontroll zavarokban.

Antipszichotikum kombinálás  
a gyakorlatban

Balla Petra, Sári Balázs
DE OEC Pszichiátriai Tanszék, Debrecen

Az antipszichotikumok kombinált alkalmazását élénk 
vita, érvek és ellenérvek veszik körül. A második  
generációs szerek bevezetése óta a kombinálás a vizs-
gálatok, a nemzetközi irodalomban közölt adatok 
szerint mégis egyre gyakoribbá válik.

A szakmai útmutatók a monoterápia mellett  
érvelnek, a polifarmáciát kerülendőnek véleményezik. 
A polifarmácia esetében nő a gyógyszer interakciók 
esélye, nő a mellékhatások száma, áttekinthetetlenebb 
a terápia, csökken a compliance, és az ellátás költsé-
ge is növekszik; biztonságossága és hatásossága sem 
eléggé felmért még.

Mindezek ellenére a szkizofrén betegek 25- 
33%-a szed egynél több antipszichotikumot tartósan.

Az előadás célja áttekinteni napjaink gyakorlatát 
publikált adatok alapján, illetve saját vizsgálatunk 
rövid ismertetése.

Fény az  alagút végén

Csépány Tünde
DE OEC Neurológiai Klinika, Debrecen

A sclerosis multiplex egyidejűleg autoimmun és 
degeneratív betegség. Az elmúlt évtizedekben nagy 
előrelépést jelentett az immunmoduláns kezelések be-
vezetése, melyek hatékonyak a kórlefolyásra. Az első-
nek választható: interferon (inF) béták és glatiramer 
acetat, csak a gyulladásos folyamatokat befolyásolják, 
azt is mérsékelten, a hatásfok kb. 30%. A biotechno-
lógiai fejlődésnek köszönhetően új kezelési stratégi-
ák is napvilágot láttak. A humanizált monoklonális 
ellenanyagok előnye, hogy szelektívebben hatnak 
az autoimmun gyulladásra. A monoklonális el-
lenanyagok közül 2010 februárjától hazánkban is 
választható az alpha4beta1 integrin receptorhoz 
kötődő, t sejtek központi idegrendszeri belépését 
gátló - natalizumab (tysabri) - kezelés. Második 
vonalban javasolható. Hatásfoka > 60%, progresszív 
multifokális encephalopathia rizikója átlagosan 1000 
kezelést kapó egyénből egy betegre becsülhető. Orális 
készítmények közül jövő évre várható két tabletta,  
a fingolimod (Gilenia) és cladribine, melyek hatásfoka 
jobb az elsővonalbeli készítményeknél. A fingolimod 
szfingozin-1-foszfát receptor (s1P) modulátor,  
a repair funckiókban is hatásos lehet. Cladribine  
purin nukleotid analóg, hatása a CD4+ és CD8+ sejtek 
tartós redukcióján alapul. Elsővonalbeli alkalmazá-
sát nem várt mellékhatások korlátozhatják. további  
orális immunmodulánsok - laquinimod és BG000012 
(dimethylfumarat) - iii. fázisú klinikai vizsgálatai 
folyamatban vannak rrsM-ben. 

A terápiás lehetőségek bővülésével azonban, a be-
tegség pathomechanizmusától függően definiálható 
alcsoportok optimális kezelése kihívást jelent mind 
a beteg, mind a kezelőorvos számára.

A vérrögoldás dilemmái (stroke)

Csiba László
DE OEC Neurológiai Klinika, Debrecen

Hazánkban évi 45-50 000 új stroke-ot regisztrálnak. 
Egyetlen hatékonynak bizonyuló stroke terápiás eljá-
rás az intravénás thrombolysis, szöveti plasminogen 
aktivátorral (rt-PA, alteplase, Actilyse, Boehringer 
ingelheim). Az időablak azonban csupán 3 óra, mely 
egyes esetekben 4,5 órára tolható ki. A beavatkozás 
nem veszélytelen, a vérzéses szövődmények aránya  
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6.4% (placebo 0.6%). A viszonylag ritka arteria cerebri 
media elzáródásban 6 órán belüli intraarteriális lízis 
is lehetséges, de ez idő- és eszközigényes eljárás. 

A vénás lízis hatékonysága:100 lizált betegből 32 
javul vagy tünetmentes lesz, 3-nak ártunk vagy más 
megfogalmazásban: 8 lízist kell végezni, hogy egy 
beteg javuljon vagy tünetmentes legyen. A vénás lízis 
viszonylag szerény hatékonysága, az alteplase vér-agy-
gátat károsító, 6%-ban pedig orolingualis allergiát 
provokáló hatása és viszonylag rövid felezési ideje  
(5-7 perc) indokolták a folyamatos további vizsgála-
tokat (tenecteplase, desmoteplase).

Új lehetőség a vénás vérrögoldás kombinálása 
intraarteriálissal, indulás a szokásos dózis 2/3-val,  
0,6 mg/kg, és ha nem javul a beteg, akkor intra-
arteriális módon folytatják 20–40 mg-mal. A MErCi 
mechanikus dugóhúzó alkalmazását lehet mérlegelni 
a stroke-ot követő 8 órán belül. Az intravascularis me-
chanikus eszközök rendkívül drágák (2-3 000 UsD) 
és folyamatosan módosítják őket. Magyarországon 
sem a MErCi, sem az aspirációs terápián alapuló 
Penumbra eszköz nem befogadott. Érdekes próbál-
kozás a sonothrombolysis, mely során a koponyára 
helyezett, 2 MHz-es transcranialis ultrahang szon-
dával próbálják a fibrint fellazítani és az egyide-
jű intravénás thrombolysis hatékonyságát fokozni.  
A felsorolt módszerek egy része Magyarországon is el-
fogadott (intravénás thrombolysis), melyből azonban 
2009-ben nagyon keveset végeztek az országban (570 
finanszírozott lízis évi 45-50 ezer akut stroke-ból!).

sajnos egyetlen igazolt hatású neuroprotektív  
szerünk sincs, néhány vizsgálat folyamatban van. 

igazi áttörés csak akkor várható, ha: 
• legalább évi 2000 lízis költségeit külön finan-

szírozzák.
• Csak az erre szakosodott stroke központok hasz-

nálhatják a lízis-kontingenst.   
• El kell érni, hogy minden akut stroke beteg el-

sőbbséget élvezzen a szállításnál és a képalkotó 
vizsgálatnál. 

• A protokollokat be kell tartani és a hatékonysá-
got ellenőrizni, bekapcsolódni az európai – ke-
let európai stroke – thrombolysis adatbázisokba 
(sits-EAst). 

• Egyénre szabott módon döntsék el erre szakosodott 
szakemberek, hogy egyszerű vénás lízissel, kom-
binált lízissel (intravénás + intraarteriális) vagy 
(a jövőben) mechanikus eszközökkel próbálják-e 
eltávolítani a vérrögöt akut ischemiás stroke-ban. 
A harmadik legnagyobb mortalitással rendelkező 
betegségben áttörés csak a felsorolt módszerek 
megvalósulása esetén remélhető. 

Neurológiai manifesztációk a pszichiátriai 
beteg kezelése során

Csibri Éva
SE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest

A klinikai idegtudományok történetében és fejlő-
désében a pszichiátriában, különböző mértékű és 
jellegű neurológiai zavarok, változó hangsúllyal, de 
nyomon követhetők. Differenciáldiagnosztikai, terá-
piás és prognosztikai hatásuk a biotechnikai fejlődés 
mellett is változatlan. A téma aktualitását elméleti és 
gyakorlati jelentősége indokolja.

Az előadás alábbi tagozódásban, elsősorban gya-
korlati szempontokat követ.

A pszichiátriai kezelések során előforduló ne-
urológiai mellékhatások nagy kihívást jelentenek.  
A tünetek és a kezelési lehetőségek ismételt áttekintése 
a terápiás szemlélet formálását segíti. 

A pszichiátriai és neurológiai határterületi beteg-
ségek esetében a kezelés, az előtérben álló tünetektől 
függően, hol az egyik, hol a másik szakma térfelére 
kerül. A határterületi kórképek speciális neurológiai 
vonatkozásainak pszichiátriai aspektusból való szám-
bavétele a neuropszichiátriai gyakorlatban kamatozhat.

A primer pszichiátriai betegségekben megjelenő 
enyhe vagy küszöb alatti neurológiai tünetek skálája 
további elméleti és gyakorlati értéket hordozhat, ezért 
figyelmet érdemel.

A pszichiátriai beteg kezelése során előforduló 
neurológiai zavarok ismerete a többirányú megköze-
lítés része, ami a komplex gondozás egyik alappillére.

Szkizofrén betegek érzelemfelismerésének 
vizsgálata EEG segítségével

Csukly Gábor1, Komlósi Sarolta1, Stefanics 
Gábor2, Czigler István2, Czobor Pál1
1 Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás 
Klinika, Budapest
2 MTA Pszichológiai Kutatóintézete, Budapest

Korábbi vizsgálatokból ismeretes, hogy szkizofrén 
betegek érzelemfelismerése csökkent egészséges 
kontroll személyekhez képest. tudjuk azt is, hogy 
ezen betegcsoport esetén a vizuális ingerek központi 
idegrendszeri feldolgozása már korai szakaszában sé-
rült. Jelen vizsgálatunkban kiváltott válasz paradigma 
segítségével arra kerestük a választ, hogy arcok, illetve 
érzelemkifejező arckifejezések feldolgozása hol mutat 
eltérést kontroll csoporthoz képest.
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összesen 18 szkizofrén és 17 kontroll személy ada-
tait elemeztük, a két csoport nemben, korban és is-
kolai végzettség tekintetében illesztve volt. Az egyik 
vizsgálati blokkban a kísérleti alanynak arról kellett 
döntenie, hogy a képernyőn női vagy férfi arcot lát,  
a másik blokkban pedig arról, hogy az arcon félelmet 
lát vagy pedig semleges arckifejezést. A döntést a szá-
mítógép megadott billentyűjének lenyomásával kellett 
jelezni, a vizsgálat közben 128 csatornás EEG felvétel 
készült. Mindkét blokkott ismételtük, a sorrendjüket 
személyenként randomizáltuk. Kontroll stimulusként 
mindkét feladat során kevertünk olyan képeket is  
a sorozatba, melyek az arcokkal azonos színintenzitás-
sal és kontraszttal bírtak, de alaktalan foltot mutattak. 

A viselkedéses válaszokat értékelve azt találtuk, 
hogy szkizofrén betegek lassabban döntöttek mind  
a nemek, mind az érzelemkifejező arcok tekintetében. 
Az EEG felvételeket számítógép segítségével elemez-
tük (MAtlAB és sAs software-ek). A nagy meny-
nyiségű adat redukciójához főkomponens analízist 
használtunk, ahol az egyes faktorok megfeleltethetőek 
voltak az egyes kiváltott válasz komponenseknek. Már 
korábbi komponensek esetén is szignifikáns eltérést 
találtunk a két csoport között, de  a legjelentősebb 
különbséget az n2- és P3-nak megfelelő főkompo-
nensek esetén kaptunk. Ebből arra a következtetésre 
juthatunk, hogy szkizofrén betegek esetén az arcok, 
arckifejezések feldolgozása több ponton is sérült.

Keringő endotél progenitor sejtek (cEPC-k) 
vizsgálata depresszióban 

Döme Péter
Semmelweis Egyetem, Kútvölgyi Klinikai Tömb, Klinikai és 
Kutatási Mentálhigiénés Osztály, Budapest

Az EPC-k – bár számos bizonytalanság van mind pon-
tos definíciójuk, mind fenotípusos (antigénmintázat) 
jellemzőik, mind származásuk tekintetében – 1997-
ben történt leírásuk óta a vaszkuláris medicina egyik 
legintenzívebben vizsgált szereplőjévé váltak. A külön-
böző kardiovaszkuláris betegségben (KVB) szenvedő, 
illetve valamilyen kardiovaszkuláris (KV) rizikófak-
tornak kitett populációkban történt számtalan vizs-
gálat zöme azt találta, hogy a cEPC-k száma és/vagy 
funkciója csökkent a fenti populációkban (ugyan-
akkor a számuk nő kardioprotektív tényezők (pl.  
fizikai aktivitás, dohányzás elhagyása, vörösbor vagy 
zöldtea fogyasztás) hatására). Mára elfogadottá vált 
a koncepció, miszerint a cEPC-k egyszerre markerei 
a KV rizikónak és szereplői az endotélkárosodással 

járó KV betegségeknek. A különböző hangulatzava-
rok (major depresszió, bipoláris betegség, disztímia) 
fokozott KV rizikót jelentenek egészségesekben és 
rosszabb prognózissal járnak a már kialakult KVB-k 
esetén. Munkacsoportunk korábban elsőként mutat-
ta ki, hogy depressziós epizódban szenvedő betegek 
cEPC száma csökkent, ami részben magyarázhatná  
a hangulatzavarok és a KVB-k gyakori komorbidítását. 
Jelenleg zajlik a vizsgálat folytatása, melyben első-
sorban arra keressük a választ, hogy a csökkent EPC 
szám “state” vagy “trait” markere-e a hangulatzava-
roknak, illetve, hogy a cEPC számot meghatározó 
egyes fehérjék (VEGF, tnF-α) génjeinek bizonyos 
polimorfizmusai összefüggenek-e az EPC számmal, 
illetve annak a depresszió kezelése során esetlegesen 
észlelhető változásaival.

KöszönEtnyilVánítás

A kutatást az OtKA 80289 támogatta.

Kognitív terápiás lehetőségek a szkizofrénia 
komplex kezelésében

Égerházi Anikó
DE OEC Pszichiátriai Tanszék, Debrecen

A szkizofrénia a neurokognitív funkciók károsodásá-
val jár, melyek már a betegség kezdeténél megjelen-
nek, az idő múlásával állandósulnak, és a gyógyszeres 
kezelés csak kis mértékben befolyásolja. Az alapvető 
neurokognitív funkciók károsodása szoros kapcsolat-
ban áll a funkcionális működésekkel, és súlyos szoci-
ális funkcióromláshoz vezethet. A betegség lefolyását 
jelentősen befolyásoló funkcionális kimenetel szoro-
sabb kapcsolatban áll a neurokognitív károsodással, 
mint a pszichiátriai tünetekkel. 

A kognitív viselkedésterápia (CBt – Cognitive 
Behavioral Therapy) hatékonyan kiegészíti a szkizo-
frénia gyógyszeres kezelését. Eredményesnek bizonyul 
a pozitív és a negatív tünetek kezelésében, a gyógysze-
res kezelésre kellően nem reagáló esetekben, javítja 
a betegségbelátást és a compliance-t, eredményesen 
csökkentheti az agresszív viselkedést. Hatása bizonyí-
tott a korai megelőzésben, a komorbid szerhasználat 
elkerülésében, a relapszusok számának és az intézeti 
kezelés szükségességének csökkentésében. A szki-
zofrénia kezelésére vonatkozó irányelvek többsége 
ajánlja a CBt alkalmazását. Ehhez szükséges, hogy 
a beteg bizonyos szintű logikai gondolkodásra képes  
legyen. 
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A károsodott kognitív funkciók javítására ösz-
szetett kognitív terápiás technikát fejlesztettek ki 
(Crt - Cognitive remediation Therapy), mely kü-
lönböző tanítási módszerekkel igyekszik javítani  
a gondolkodási képességeket. A feladatoknak nincs 
személyes vonatkozásuk és érzelmileg is neutrálisak.

Ezt a technikát az integrált pszichiátriai ellátásban 
a rehabilitációs program részeként végzik. szintén 
kognitív viselkedésterápiás elemekre épül az edukatív 
családgondozás és a készségfejlesztés, mellyel csökken 
a relapszusok száma, javul a foglalkoztatottsági arány, 
csökkennek a családi terhek. 

A szkizofréniás betegek kezelésében alkalmazott 
kognitív terápiás technikák eredményesen alkalmaz-
hatók a pszichiátriai tünetek, a kognitív károsodás és 
a szociális funkcionálás javításában.

A Depresszió Profil: különböző 
agyi neuronális körök hipotetikus 
diszfunkciójának pszichometriai leképezése 
depresszióban

Faludi Gábor
Semmelweis Egyetem, Kútvölgyi Klinikai Tömb, Klinikai és 
Kutatási Mentálhigiénés Osztály, Budapest

Bevezetés
A depresszió számos formában és tüneti képpel mani-
fesztálódik és kutatási adatok utalnak arra, hogy kü-
lönböző altípusainak hátterében eltérő neurokémiai 
diszfunkció áll. A depresszió kezelésére alkalma-
zott szerek eltérő mechanizmussal és eltérő célmo-
lekulákon hatnak, így az különböző biokémiai és 
neuroanatómiai háttérrel rendelkező tüneteket eltérő 
mértékben befolyásolják. A mai napig kihívást jelent  
a pszichofarmakológia számára a tünetek optimális 
kezelése, a maximális tüneti javulás minimális mel-
lékhatások mellett. Alapvető tehát a depresszió tü-
netprofiljának részletes meghatározása és a tünetek 
hátterében szerepet játszó neurokémiai diszfunkció 
pontosabb körvonalazása. Feltételezések szerint  
a különböző tünetek oka a különböző agyi pálya-
körök funkcióváltozása, melyeket jelentős részben 
serotonerg, noradrenerg és dopaminerg inputok sza-
bályoznak és minden páciensben egyéni tünetprofilt 
mediálnak. Jóllehet számos önbeszámoló kérdőívet 
kidolgoztak a depresszió mérésére, ezek általában 
egyetlen összetett pontszámot adnak, így nem teszik 
lehetővé a depresszióval összefüggő főbb tünetcso-
portok külön-külön történő vizsgálatát. Az általunk 
kidolgozott mérőeszköz azonban hasznos lehet  

a depresszió szindróma dekonstruálására, melynek  
segítségével az adott páciensnél a tünetek hipotetikus 
neurobiológiai alapjai tárhatók fel, következésképpen 
ezzel a páciens számára legalkalmasabb hatásme-
chanizmusú gyógyszeres kezelés megválasztása válik 
lehetővé. 

Kutatócsoportunk egy új depresszió kérdőívet 
dolgozott ki, a Depresszió Profilt, amely külön-kü-
lön határoz meg 9 agyi pályakör diszfunkciójához  
kapcsolódó depressziós tüneteket.  további célunk  
az volt, hogy a tünetprofil alapján lehetővé váljon 
olyan „teoretikus neurokémiai szeparált tünetág” 
létrehozása, mely a depressziós tünetek és terápiás 
válaszkészség portfolióját alkotja.

Módszer
339 egymás után felvett DsM-iV szerinti major de-
presszióban szenvedő beteg töltötte ki a Depresszió 
Profilt, míg 81 járóbeteg rendelésen megjelent pá-
ciens a zung önértékelő Depresszióskálát is kitöl-
tötte. A Depresszió Profil belső konzisztenciáját 
itemanalízissel vizsgáltuk. A Depresszió Profil külső 
validitását a zung önértékelő Depresszióskálával 
szemben Pearson korreláció segítségével vizsgáltuk.
 
Eredmények
A Depresszió Profil belső konzisztenciája kiválónak 
bizonyult. Valamennyi alskála esetében a Cronbach 
alfa mutatók értéke a várt minimum érték felett volt. 
A külső validitás vizsgálata esetében az alskálák zung 
önértékelő Depresszióskálával mutatott korrelációja 
minden esetben szignifikáns, és az együttható értéke 
közepesen magas-magas volt.

Megvitatás
A Depresszió Profil elsődleges pszichometriai vizs-
gálatának eredménye arra utal, hogy mérőeszközünk 
belső konzisztenciája és külső validitása egyaránt 
kiváló. A kérdőív emellett hasznosnak bizonyult  
a klinikai munka során is a gyógyszerválasztásban és 
a depresszió altípusának meghatározásában. további, 
képalkotó, genetikai és biokémiai módszereket al-
kalmazó kutatások szükségesek a Depresszió Profil 
által mért 9 tünetcsoport és a hátterükben álló felté-
telezett neuroanatómiai struktúrák és neurokémiai 
folyamatok összefüggéseinek meghatározására, mely 
a depresszió kezelhetőségét és sorsát befolyásolják.  

KöszönEtnyilVánítás

A kutatást az OtKA 80289 támogatta.
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Sigma-1 receptor génpolimorfizmus  
szerepe Alzheimer-kórban

Fehér Ágnes, Juhász Anna, Kálmán János, 
Janka Zoltán
Szegedi Tudományegyetem, Pszichiátriai Klinika

Bevezetés 
Az Alzheimer-kór (AK) késői kezdetű, nem famili-
áris formája komplex genetikai hátterű rendellenes-
ség. irodalmi adatok szerint a sigma-1 receptorok 
száma szignifikánsan alacsonyabb az AK-os betegek 
hippocampusában, mint a mentálisan egészséges idős 
kontrollokéban. A sigma-1 receptor gén (siGMAr1) 
GC-240,-241tt polimorfizmusának (rs1799729) 
tt allélja esetében a transzkripciós aktivitás szig-
nifikánsan alacsonyabb a GC allélhoz viszonyítva. 
Munkánk célja volt tesztelni azt a hipotézist, hogy 
siGMAr1 rs1799729 polimorfizmus önmagában, 
vagy a demenciában rizikótényezőnek tekintett 
apolipoprotein E (APOE) ε4-es alléllal interakció-
ban összefüggésbe hozható-e az AK kialakulásával.

Módszer 
A vizsgálatban 251 egészséges kontroll (K) személy és 
279 AK-ban szenvedő beteg vett részt. A diagnózis 
felállítása a ninCDs-ADrDA kritériumai alapján 
történt. A kognitív funkciókat a Mini-Mental teszttel 
ellenőriztük. A genomikus Dns izolálása teljes vér-
ből történt, a genotipizálást PCr-rFlP módszerrel 
végeztük. Az eredmények statisztikai analíziséhez  
az sPss programot használtuk. 

Eredmények 
A nemek és az életkor megoszlásában nincs szignifi-
káns különbség a két vizsgált csoport között (p>0.05). 
A vizsgált polimorfizmusok genotípus gyakoriságai 
Hardy-Weinberg egyensúlyban vannak mind az AK, 
mind a K csoportban (p>0.05). 

A feltételezéseknek megfelelően az APOE ε4-es 
allél, illetve az ε3/ε4-es genotípus statisztikailag szig-
nifikánsan gyakrabban fordult elő AK-ban, mint a K 
csoportban (p<0.001). Az ε4-es allélt hordozó szemé-
lyeknél az AK kialakulására vonatkozó esélyhányados: 
Or=10.17 (95%Ci: 3.72-27.81, p<0.001). 

A siGMAr1 tt allélt tartalmazó genotípusok 
előfordulási gyakorisága statisztikailag szignifikánsan 
magasabb volt az AK csoportban a K csoporthoz vi-
szonyítva (GC/tt: AK: 27.5%, K: 21.9%; tt/tt: AK: 
3.4%; K: 0.8%, p=0.029). A tt allélt hordozó szemé-
lyeknél az AK kialakulására vonatkozó esélyhányados: 
Or=3.38 (95%Ci: 1.23-9.24, p=0.018). 

A siGMAr1 rs1799729 és az APOE polimorfizmusok 
nem mutattak interakciót a logisztikus regressziós 
modellben (p=0.074). 

Konklúzió 
Eredményeink felvetik a siGMAr1 tt allél szerepét 
az AK kialakulásában, ugyanakkor nem támasztják 
alá a feltételezett genetikai interakciót az AK rizikó-
faktorának tekintett APOE ε4-es alléllal. 

„Hogy a görcs ne rázza…” 
Az epilepszia kezelése az új irányelvnek 
megfelelően

Fekete István
DE OEC Neurológiai Klinika

Az epilepszia diagnosztikájában az első megválaszolan-
dó kérdés: epilepsziás rohamról, epilepsziáról van-e 
szó. A legfontosabb napjainkban is a részletes auto- és 
heteroanamnesis, a megfigyelés. A diagnosztikában 
a következő lépés az interictalis EEG vizsgálat pro-
vokáló eljárások alkalmazásával: rutin, Holter EEG, 
alvásmegvonás, fotostimuláció, HV, sz.e. sphenoidális, 
foramen ovale elvezetésre kerülhet sor. Gyakran vi-
deó-EEG (split screen) vizsgálat szükséges a roham 
szemiológiájának meghatározására. A roham alatt  
az EEG és a videó megfigyelés szinkron történik.

A koponya Mri a speciális epilepszia protokoll 
szerint elsőként választandó, mert finom strukturális 
változások (Hs, dysgenesis, stb.) csak ezzel láthatók. 

A funkcionális képalkotó eljárások közül a bete-
gek egy részében sPECt (ictálisan: az epileptogén 
fókusznak megfelelően: hyperperfúzió), illetve a PEt 
(interictálisan: hypoperfúzió, hypometabolizmus,  
receptor vizsgálatok) végzése válhat szükségessé.

Az epilepsziás betegek átvizsgálásához neuropsycho-
lógiai, psychiátriai, genetikai vizsgálatra is sor kerülhet.

A pontos diagnózishoz a nem epilepsziás, egyéb 
paroxysmális betegségek kizárására szükséges. 
ilyenek: a cardiovasculáris betegségek (syncope-k, 
orthostatikus hypotensio), a cerebrovascularis beteg-
ségek közül a tiA, drop-attack, m.k.o. arteria cerebri 
anterior területi keringészavar, a migraine, a mozgás-
zavarok, az alvászavarok, a metabolikus-toxikus za-
varok, a gastrointestinalis betegségek (profúz hányás, 
hasmenés), a psyciátriai betegségek.

KöszönEtnyilVánítás

A vizsgálat az OtKA K 60589/2006 és az Ett 052-07/2009 számú 
témák támogatásából készült.
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Az epilepszia gyógyszeres kezelésével a betegek 60-
70%-a rohammentessé tehető. A legfontosabb terápiás 
alapelvek az alábbiak:

Az egyes antiepileptikumokat a roham típusa,  
az epilepszia szindrómának megfelelően kell válasz-
tani, amelyet lassan kell felépíteni, és ha szükséges, 
lassan leépíteni. lehetőség szerint monoterápiát 
alkalmazzunk, add-on terápia szükséges, ha a 2. 
monoterápia alatt nem vált a beteg rohammentessé 
(maximum 2-3 AED egyidejűleg adása javasolt).

A cél a lehető legalacsonyabb hatásos dózis elérése. 
Fontos tudni, hogy ami ma optimális dózis, nem biz-
tos, hogy mindig az lesz. A dózisokat az adott egyénre, 
individuálisan kell meghatározni, figyelembe véve  
a társuló betegségeket, az egyéb gyógyszereket, az élet-
kort. Az EEG vizsgálatra bizonyos esetekben szükség 
lehet, de a gondozás során az állandó ismétlés nem 
szükséges. Gondoljunk arra, hogy nem az EEG-t, ha-
nem a klinikai rohamokat kezeljük.

A második generációs antiepileptikumok nem 
jobb rohamgátlók, mint az első generációsak, de 
kevesebb mellékhatással rendelkeznek. néhányról  
a hosszabb megfigyelési idő alatt kiderült, hogy több 
mellékhatással rendelkezik, mint az első eredmények 
alapján az várható volt.

A terápia rezisztens betegeknél, ha a második 
antiepileptikum kombináció is hatástalan, műtéti 
kezelése válhat szükségessé (15-20%). A műtét előtt 
gondos átvizsgálás szükséges: a klinikai tünetek elem-
zése, a pacemaker zóna, a tiltott zóna meghatározása, 
EEG (interictalis, ictalis dokumentált regisztrálás, te-
lemetriás monitorozás, intracranialis EEG: epiduralis 
és subduralis strip elektródok. A legkedvezőbb műtéti 
eredményt temporalis lebeny epilepsziában a Hs és 
a dysgenesis adja.

Klinikai tapasztalatok a felnőttkori ADHD 
kezelésében Svédországban és Magyaror-
szágon

Félegyházy Zsolt
Zadory Pszichiátriai és Pszichoterápiás Rendelő

A figyelemzavar-hiperaktivitás zavar megjelenése  
a lakosság körében különböző vizsgálatok eredménye 
alapján kb. 3-6% közé tehető. A gyerekkorban diag-
nosztizált esetek egy részénél a kor előrehaladtával  
a tünetek enyhülnek, kialszanak. Az ADHD nagyon rit-
kán jár egyedül, mint állapot. Az esetek 70-80%-ában 
jelen van egy pszichiátriai betegség diagnózisa. Az ese-
tek több mint egyharmadában akár több különböző 

pszichiátriai betegség is diagnosztizálható, melyek 
tünetei sohasem szüntethetők meg teljesen, mivel  
a fel nem ismert ADHD tünetei folyamatosan rontják 
a kórkép kimenetelét. A leggyakrabban társuló kór-
képek a következők: depresszió, illetve ennek tünetei 
(20-30%), bipoláris betegség (10%), szorongásos be-
tegségek (pánik betegség vagy generalizált szorongás 
20-30%), alkohol vagy drogfüggőség (25-50%!), alvás-
zavarok (az esetek 75%-ában jelen van!!!). 

A szerző évek óta foglalkozik az ADHD diagnosz-
tizálásával és kezelésével. Előadásában típus-eseteket 
kíván bemutatni, amelyeken keresztül látható a zavar 
differenciáldiagnosztikát megnehezítő volta. Emellett 
gyakorlati tippeket és tanácsokat nyújt a diagnoszti-
záláshoz és terápiához. 

irODAlOM

1. Attention-Deficit Hyperactivity Disorder, Third Edition:  
A Handbook for Diagnosis and treatment, russell A. Barkley 
2006- Guilford Press 

2. ADHD in adults-what the science says russell A. Barkley 
2008- Guilford Press

A perifériás eredetű ellenirritáció 
mediátorai és azok szerepe pszichiátriai 
kórképekben

Füredi Réka1, Bölcskei Kata2, Pethő Gábor3, 
Szolcsányi János3, Herold Róbert1, Fekete 
Sándor1

1 PTE ÁOK OEC Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Pécs 
2 Richter Analgetikum Kutató Laboratórium, Pécs 
3 PTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet, Pécs

Bevezetés és célkitűzések
A kapszaicin-érzékeny érzőideg-végződésekről  
bebizonyosodott, hogy képesek a test távoli területein 
gyulladáscsökkentő hatást kifejteni a belőlük felsza-
baduló és a szisztémás keringésbe jutó szomatosztatin 
révén. Az elvégzett vizsgálatok hasonló „szenzokrin” 
funkció feltárását tűzték ki célul a termonocicepció 
tekintetében. továbbá irodalmi áttekintést végeztünk 
az ellenirritációban résztvevő legfontosabb mediátor, 
a szomatosztatin szerepét illetően a pszichiátriai kór-
képekben. 

Módszerek
A központi idegrendszeri hatások kiküszöbölésére, 
altatásban átvágtuk a patkányok bal hátsó lábát ellátó 
n. ischiadicust és n. saphenust. 18 órával a műtétet 
követően a fájdalomérző idegvégződéseket a talpba 
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adott kapszaicin injekcióval vagy a lábbőr mustár-
olajos ecsetelésével stimuláltuk. Az ellenirritáció 
lehetséges antinociceptív hatásainak vizsgálatához 
a nemrégiben validált, emelkedő hőmérsékletű víz-
fürdőt alkalmaztuk, mely lehetővé teszi a viselkedé-
si nociceptív hőküszöb meghatározását. A mérések 
során az állatok intakt beidegzésű hátsó lábát egy 
vízzel teli tartályba merítettük, majd a vizet 24 °C / 
perc sebességgel melegítettük, amíg az állat ki nem 
emelte a lábát. Az ekkor leolvasható vízhőmérsékle-
tet tekintettük a nociceptív hőküszöbnek. A kontroll 
hőküszöb meghatározását követően a - denervációval 
azonos műtéti ülésben - az intakt beidegzésű láb talpi 
felszínén egy standard bemetszést ejtettünk termális 
hiperalgézia kiváltása céljából. 

Eredmények
A kezeletlen állatok hőküszöbe 43.1+0.4 °C-nak 
adódott és reprodukálhatónak bizonyult az ismételt 
mérések során. A bemetszett lábon a műtét után 18 
órával a kontrollhoz viszonyítva 6-8 °C-al alacsonyabb 
hőküszöböket mértünk, és ez a termális hiperalgézia 
5 napig kimutatható volt. A kapszaicin injekcióval 
(10, 100 μg) vagy mustárolajos (5%) ecseteléssel  
a denervált lábban kiváltott ellenirritáció a kezelést 
követő 10. perctől a 40. percig mérve mérsékelte  
a másik lábon kialakult hiperalgéziát. A kívülről bevitt 
szomatosztatin (100 μg/kg i.p.) utánozta az ellenirri-
táció hatását, mivel mérsékelte az incízióval kiváltott 
hőküszöb-csökkenést. A szomatosztatin antagonista 
cikloszomatosztatinnal (20 µg/kg i.p.), valamint az 
ópioid antagonista naloxonnal (3 mg/kg i.p.) történt 
előkezelés megakadályozta az ellenirritációval kivál-
tott termális antihiperalgetikus hatás kialakulását. 

Következtetések
Vizsgálataink során megállapítottuk, hogy az akutan 
denervált láb fájdalomérző idegvégződéseinek akti-
vációja jelentős termális antihiperalgetikus hatással 
bír az ellenoldali lábon. Ez az ellenirritációs hatás, 
amelyben a denervált lábból a közponi idegrendszer-
be jutó ingerületek nem vesznek részt, valószínűleg 
a denervált láb fájdalomérző idegvégződéseiből a 
szisztémás keringésbe jutó szomatosztatin és endogén 
ópioidok hatására alakul ki. 

A szomatosztatin szerepét a pszichiátriai beteg-
ségekben több munkacsoport vizsgálta. Etiológiai 
vizsgálatok összefüggést találtak a megvátozott 
szomatosztatin rendszer és a borderline személyi-
ségzavar, szorongásos zavarok valamint a depresz-
szió kialakulása között. A terápiás megközelítésből 
kiemelkedő az a felismerés, hogy típusos és atípusos 

antipszichotikumok adása egyaránt fokozza a szo-
matosztatin receptor expressziót a striatumban,  
a frontalis cortexben és a hippocampusban, valamint 
az a felismerés is, hogy ECt kezelést követően a klini-
kailag szignifikáns javulást mutató major depresszió-
ban szenvedő páciensek esetében jelentősen megnőtt 
a liquor szomatosztatin koncentrációja. 

Vizsgálatunk eredményei és az irodalmi adatok új 
terápiás lehetőségek vizsgálata felé irányítják érdek-
lődésünket, mind a szomatoszatin rendszeren ható 
pszichofarmakonok fejlesztése, mind a szomatoszatin 
felszabadulással járó fizikális hatások (termálfürdő, 
szauna) pszichiátriai alkalmazásának területén.

Primer fibroblast tenyészet szerepe  
a mitokondriális betegségek  
diagnosztikájában és új terápiás  
lehetőségek kidolgozásában

Gál Anikó1, Reményi Viktória1, Pentelényi 
Klára1, Inczédy-Farkas Gabriella1, Bereznai 
Benjamin1, Lendvai Zsuzsanna2, Skopál Judit2, 
Christos Chinopoulos3, Molnár Mária Judit1
1 SE Molekuláris Neurológiai Klinikai és Kutatási Központ, 
Budapest
2 SE Szívcentrum, Vascularis Neurológiai Tanszéki Csoport, 
Budapest
3 SE Orvosi Biokémiai Intézet, Budapest

A mitokondriális betegségek klinikailag heterogén 
csoportot alkotnak. A kórfolyamat esetenként csak 
egy szervet érint, de sokszor multiszisztémás beteg-
ség formájában jelentkezik. Elsősorban a nagy ener-
giaigényű szövetek, mint a központi idegrendszer,  
a vázizmok, a szívizom, az endokrin mirigyek, a máj, 
a vese és a szem érintettek. A központi idegrendszer 
érintettsége miatt számos neurológiai és pszichiátri-
ai tünettel találkozhatunk a mitokondriális betegek 
klinikai vizsgálata során. A tünetek hátterében gyak-
ran a mitokondriális légzési transzportlánc zavara áll,  
de nem ritka az egyéb mitokondriális proteineknek, 
vagy a mitokondrium stabilitását, mobilitását szabá-
lyozó faktoroknak a rendellenessége sem. Az örök-
lött formák a mitokondriális vagy a nukleáris genom 
hibái következtében alakulnak ki. A mitokondriális 
betegségek diagnosztikájában a rutin laboratóriumi 
vizsgálatok mellett a szövettani, a molekuláris ge-
netikai vizsgálatok és a képalkotók kapnak kiemelt 
szerepet. Az igen diverz genetikai háttér miatt a gén-
diagnosztika számára választandó gén megjelölése 
sok esetben komplikált, ezért funkcionális vizsgá-
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latokkal közelítjük meg a diagnózist. Klasszikusan  
a légzési lánc komplexek aktivitás mérését ajánljuk  
a rutin diagnosztika számára. Vizsgálatainkban ezen 
komplexek aktivitás mérése mellett a mitokondriális 
transzlokátor protein (tsPO) szerepét is elemeztük 
a mitokondriális betegségekben. Ez a fehérje a ko-
leszterin metabolizmus szabályozásban, a szteroid, 
a porfirin és hem bioszintézisben, és az immun-
modulálásban is részt vesz. Újabb kutatások szerint  
a mitokondriális tsPO új típusú anxyolitikumok  
terápiás célpontja is lehet.

Előadásunkban bemutatjuk, hogy az általunk vég-
zett kísérletek alapján a mitokondriális betegek primer 
fibroblast sejtjeinek alkalmazása milyen diagnosztikai 
lehetőségeket nyújthat, illetve az ismert mutációval 
bíró mitokondriális betegek primer fibroblast sejtjein 
az általunk vizsgált tsPO ligandok hogyan befolyá-
solják a mitokondriális membránfunkciót, valamint 
a légzési transzportlánc egyes tagjainak és a tsPO 
komplex expresszióját.

Úgy gondoljuk a tsPO új diagnosztikai és terá-
piás targetje lehet a multiszisztémás tüneteket ered-
ményező mitokondriális betegségeknek és a mito-
kondriális diszfunkció következtében kialakuló 
neurodegeneratív kórképek kezelésének.

A negative bias in perception of life events 
may confer increased risk for premenstrual 
symptomatology

Xenia Gonda1, Konstantinos N. Fountoulakis2, 
Gabor Csukly1, Tamas Telek1, Dorottya Pap1, 
Zoltan Rihmer1, Gyorgy Bagdy1

1 Semmelweis Egyetem
2 Aristotle University

Objective
Although in case of the majority of women fluctua-
tions of mood and physical symptoms associated with 
the luteal phase of the reproductive do not reach the 
level for diagnostic criteria, they influence quality of 
life, and are serious enough to interfere with everyday 
interpersonal, social and work functions leading to 
a certain level of impairment. lifetime stressors are 
known to exert a cumulative influence on premen-
strual symptomatology, and perception of stressful 
life events is also related to cycle phase, since both 
self-reported stress, and neuroendocrine markers 
for stress increase in the premenstrual period. We  
hypothesise that women reporting more severe 
premenstrual symptoms exhibit a trait-like marked 

negative bias in the perception of events evident 
throughout the whole reproductive cycle, therefore 
they perceive neutral changes accompanying the men-
strual cycle as negative leading to more distress. The 
aim of our study was to investigate the association 
between the follicular-phase perception of life events 
and late-luteal phase mood and physical symptoms 
in a sample of healthy women not meeting diagnostic 
criteria for any premenstrual disorders.

Methods
88 healthy women aged between 18 and 45 years were 
included in our sample. Participants were university 
students or university graduates, was recruited from 
universities and from workers of the national institute 
for Psychiatry and neurology, Budapest. All partici-
pants went through thorough physical and psychiatric 
examination, and only healthy subjects were included 
in the sample. none of our participants were using 
a hormonal contraceptive method. All participants 
had normal, regular menstrual cycles and a stable (at 
least three month) intimate sexual relationship, and 
did not report any sexual problems or dysfunctions. 
none of our participants took any medications regu-
larly. All participants completed the PrisM (Prospec-
tive record of the impact and severity of Menstrual 
symptoms) calendar every night for three consecutive 
cycles and the Objective and subjective Event Check-
list on one occasion during the follicular phase of the 
first cycle. Association between PrisM score change 
from the follicular through the late luteal phase and 
life event variables were investigated by Generalized 
linear Model Analysis (GEnMOD).

Results
The PrisM score change showed a significant nega-
tive association with the ratio of positive subjective 
life events and a significant positive association with 
the ratio of negative subjective life events. There 
were no significant results in case of the objective life  
events.

Conclusion 
Our results show that women manifesting a more 
marked increase of symptoms from the late follicular 
through the late luteal phase of the menstrual cycle 
are more likely to notice negative subjective life events 
and less likely to notice positive subjective life events. 
This suggest a trait-like negative bias in the perception 
of life events present throughout the whole reproduc-
tive cycle which may play an important role in the 
emergence of premenstrual symptoms.
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A P2RX7 gén és a MADRS asszociáció-elemzése

Halmai Zsuzsa1, Székely Anna2, Nemoda 
Zsófia3, Faludi Gábor1, Sasvári-Székely Mária3

1 Semmelweis Egyetem, Kútvölgyi Klinikai Tömb, 
Pszichiátriai Klinikai Csoport
2 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet
3 Semmelweis Egyetem, Orvosi Vegytani, Molekuláris 
Biológiai és Pathobiokémiai Intézet 

Bevezetés 
Kurrens szakirodalmi adatok alapján a hangulatzava-
rok hátterében jelentős az öröklött tényezők szerepe. 
Egyes polimorfizmusok, például a P2rX7 Gln460Arg 
(A/G) snP ritka (G) variánsáról kimutatták, hogy 
gyakoribb major és bipoláris depresszióban, azon-
ban ezek a hatások csak igen nagy elemszámú beteg 
és kontroll minta alapján igazolhatók. Munkacso-
portunk korábbi eredményei arra utalnak, hogy  
a P2rX7 ritka variánsával rendelkező major és bi-
poláris depresszióban szenvedő betegek magasabb  
depresszió pontszámot érnek el a Hospital Anxiety 
and Depression scale (HADs) alapján.

Célkitűzés 
Jelen vizsgálat célja a HADs kérdőív alapján közölt 
korábbi asszociáció-eredmények megismétlése volt 
a klinikai gyakorlatban igen elterjedt klinikai interjú, 
a Montgomery-Asberg Depresszió skála (MADrs) 
alapján, mely a hangulatzavar súlyosságát négy  
dimenzió mentén méri.

Módszer  
A vizsgálatban összesen 192 bipoláris vagy major 
depressziós beteg vett részt, akiktől fájdalommentes 
módszerrel vettünk Dns mintát és valós idejű PCr 
technika alkalmazásával határoztuk meg a P2rX7 
genotípusukat. Klinikai interjú alapján meghatároztuk 
a MADrs összpontszámot, illetve a klaszterekben 
mutatott pontszámokat, melynek asszociáció-elem-
zését jelen poszter mutatja be.

Eredmények 
Eredményeink alapján a MADrs összpontszám szig-
nifikáns (p=0.01) asszociációt mutat a P2rX7 poli-
morfizmussal: a ritka G allél mellett a MADrs össz-
pontszám jellemzően magasabb (átlagosan 5 ponttal). 

A négy klaszter közül az affektív és kognitív klasz-
terek mutattak szignifikáns összefüggést a P2rX7 ge-
netikai variánsaival, a szomatikus klaszter tendenció-
zus, míg a pszichomotoros klaszter hasonló irányú, de 
statisztikailag nem igazolható összefüggést mutatott. 

Asszociációelemzéseinket nemekre levetítve is meg-
erősítettük: a kimutatott hatás azonos irányú, azonban 
markánsabb férfiaknál, mint nőknél.

Megbeszélés  
A kandidáns gének asszociáció-elemzésében igen 
fontos a vizsgált fenotípusos jellemző igazolása,  
pontosítása. Korábbi, HADs önbeszámolón alapuló 
kérdőívvel kapott P2rX7 asszociáció-eredményeinket 
megerősítik az itt bemutatott klinikai interjún alapuló 
adatok. továbbá a MADrs klaszterek finom elemzése 
arra utal, hogy a hangulatzavar egyes dimenzióiban, 
valamint férfiakban ez a génhatás jobban tetten érhető.

Gyorsul a tempó…újabb lehetőségek a 
Parkinson betegség kezelésében

Hidasi Eszter
DE OEC Neurológiai Klinika, Debrecen

A Parkinson-kór modern kezelésének alappillére  
a központi idegrendszerben a dopamin szint lehe-
tő legstabilabb, az élettanihoz közeli szinten tartása. 
A központi idegrendszer dopamin szintje a plazma 
dopamin koncentrációjától függ. A rövid hatású 
dopaminerg szerek használatának káros következ-
ményei lehetnek. Farmakokinetikai szempontból 
a pulzatilis gyógyszerbevitel pulzatilis dopamin  
receptor stimulációhoz vezet. Ez biokémiailag kedve-
zőtlen változásokat eredményez a génexpresszióban és 
a fehérje szintézisben, melynek élettani szempontból 
következménye a basalis ganglionok tüzelési mintáza-
tának megváltozása. Ennek kivédésére a mai modern 
gyógyszeres kezelésben a levodopa szubsztitúciót 
kettős enzim gátlással kombináljuk (l-Dopa + dopa 
decarboxylase gátló + COMt gátló), illetve egyre több 
a 24 órás hatású dopamin agonista és MAO B inhibitor 
készítmény. Azon betegek esetében, akiknél a gyógy-
szeres kezelés már nem képes a tünetek megfelelő 
kontrolljára, a műtéti beavatkozások (DBs implantáció, 
sértési műtétek) hozhatnak jelentős javulást a klinikai 
állapotban. A mély agyi stimuláció (DBs) napjaink-
ban az egyik legdinamikusabban fejlődő és legígé-
retesebb lehetősége a nehezen kezelhető Parkinson-
betegek terápiájának. A fizikoterápia (gyógytorna) és 
psychoterápia is nélkülözhetetlen eleme a Parkinson-
kórban szenvedő betegek gondozásának.

Üzenet. A mai modern antiparkinson terápia jól 
megtervezett használata mellett a beteg jó életminő-
séggel töltött életéveinek száma jelentősen meghosz-
szabbítható.
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Neuropsychological assessment of ADHD  
in adults

Tatja Hirvikoski
Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

The presentation deals with appropriate and effective 
neuropsychological assessment methods of atten-
tion-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) in adults. 
The diagnosis ADHD is defined by the observable 
symptoms including inattention, impulsivity and 
hyperactivity. recent theories have suggested that 
these core symptoms are associated with problems 
in executive functioning, such as working memory, 
impulse inhibition, planning and organizing, as well 
as affect regulation. Attention-deficit/hyperactivity 
disorder (ADHD) in adults is also associated with 
significant impairment of several life activities, such 
as educational and occupational performances, psy-
chological well-being, and social skills. Adults with 
ADHD are also at increased risk for abuse and anti-
social behaviors. Thus, both the diagnostic assess-
ment and the planning of appropriate treatment for 
each individual may be complicated by the complex 
clinical presentation. The rationale for evidence based 
neuropsychological assessment of ADHD in adults 
is discussed. 

Az MCH-1 receptor blokkolása gátolja  
a kataplexiás rohamok és a REM alvás  
megjelenését narkolepsziás egerekben

Humli Viktória1, Spitzer Klaudia1, Nguyen Thuy 
Tien2, Szőke Annamária2, Scammell, Thomas3, 
Kántor Sándor4

1 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
2 Semmelweis Egyetem, Budapest
3 Beth Israel Deaconess Medical Center
4 Magyar Tudományos Akadémia, Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézet, Budapest

A narkolepszia az alvás-ébrenlét szabályozásának 
súlyos zavara, amelyre fokozott nappali aluszékony-
ság és kataplexiás rohamok – az ébrenlét állapotá-
ba betörő rEM alvásszerű jelenségek - jellemzőek.  
A betegség hátterében bizonyítottan az orexin jelát-
vitel zavara áll. Az orexin sejtekkel azonos területen,  
a laterális hypothalamusban találhatóak a melanin kon-
centráló hormont (MCH) termelő sejtek. Az MCH 
vigilanciára gyakorolt hatása ellentétes az orexinével: 
míg az orexin ébrenlétet idéz elő, addig az MCH  

fokozza az alvást, azon belül is elsősorban a rEM 
alvás mennyiségét.

Feltételezéseink szerint az orexin mellett az MCH 
is kiemelt szerepet játszik a narkolepsziás tünetek 
megjelenésében.

Az MCH narkolepsziában játszott szerepének 
vizsgálatához 14-16 hetes, hím, vad típusú (Wt) és 
orexin sejt-hiányos transzgén (tG) egereket használ-
tunk. A műtét során krónikus EEG/EMG elektródákat 
és a bal oldali agykamrába i.c.v. kanült ültettünk be.  
A műtéti felépülést követően az állatokat standard 
körülmények (12/12 Dl) között tartottuk, majd  
a sötét (aktív) fázis előtt az MCH-1 receptor 
antagonista Compound B-vel (5 µg/állat, icv, Merck), 
illetve ennek oldószerével (kontroll) kezeltük. A ke-
zeléseket követően, 24 órás EEG/EMG felvételeket 
készítettünk, és vizsgáltuk az anyag éberségre, illetve 
a narkolepszia tüneteire kifejtett hatását.

Az MCH-1 receptor antagonista Compound B,  
az ébrenlét rovására, fokozta a vizsgált állatok nrEM 
alvását a sötét fázisban. Az MCH-1 receptor blokko-
lása egyaránt csökkentette a kataplexiás rohamok és 
a rEM alvás mennyiségét a tG egerekben. A csök-
kenés elsősorban a kevesebb kataplexiás, illetve rEM 
epizódnak köszönhető, ugyanis az epizódok átlagos 
hossza nem változott számottevően. A megfigyelés 
megerősíti azt a korábbi elképzelést, miszerint a rEM 
alvás és a kataplexia azonos idegi struktúrák szabá-
lyozása alatt áll. Eredményeink alapján kijelenthetjük, 
hogy az MCH az r1 receptorán keresztül fontos sze-
repet játszik a kataplexiás rohamok szabályozásában.

Ethical grounds in gerontopsychiatry

Dana Ignjatovičová1,2, Jitka Oravcová3, 
Milan Ignjativič2, Beata Dupejová4, 
Jana Fillová5

1 Matej Bel University, Department of Ethics and Applied 
Ethics, Banská Bystrica; 
2 Psychomed Svätosávsky, spol. s.r.o., Banská Bystrica; 
3 Faculty of Education, Department of Psychology, Banská 
Bystrica; 
4 Outpatient Department of Neurology, spol. s.r.o., Banská 
Bystrica; 
5 Sanofi Aventis Pharma Slovakia, spol. s.r.o., Bratislava 

Objective
The objective is to find theoretic grounds applicable in 
gerontopsychiatric practice with the aim of improv-
ing the quality of life of clients placed in retirement 
Homes and Assisted living Centres. 
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Methods used
MMsE, ADl, GDs, Q-lEs-Q – Quality of life  
Enjoyment and satisfaction Questionnaire, normative 
ethics (Aristotle, Macintyre, rorty, singer)

Summary of results
The quality of life of gerontopsychiatric patients is 
significantly influenced by psychiatric diagnoses as 
well as polymorbidity. Gerontopsychiatry indeed 
represents a multidisciplinary branch (neurology, 
psychiatry, internal medicine…) with an ethical  
superstructure. We search for the grounds of our work 
in normative ethics, which, on the basis of descriptive 
ethics creates standards and rules to be followed in 
medical practice, based around the work of Aristotle. 
The grounds shall be the Aristotelian Virtue Ethics, 
which is the means to achieve bliss, and to fulfil the 
purpose – telos. A good life can be lived through 
phronesis (practical or moral wisdom). We shall try 
to seek the good according to Macintyre on the level 
of an individual life, however, always in a specific 
community, in the tangle of mutually interdepend-
ent relations, respecting the social context, history, 
and tradition. The basis of a good life we see in self-
improvement, self-creation, and self-development. 
According to rorty, who prefers an original and  
innovative life, which does not influence solidarity in 
public life and the understanding for the suffering of 
others, we shall look for the foundations to improve 
the quality of life – of a good life of the clients placed 
in retirement Homes and Assisted living Centres.  

in the 21st Century – the century of biomedi-
cal development of science, new technological  
approaches, examination methods and strategies,  
at the time when we deal with the aetiopathogenesis of 
neuropsychiatric diseases on the level of the genome, 
we see it important to stop and think about the im-
portant ethical dilemmas, which we observe emerging.  

Conclusion
The quality of life of patients / clients placed in  
retirement Homes and Assisted living Centres was 
not decreased compared to clients living in home 
conditions. 

Bipolar Disorder or ADHD? Diagnostic 
considerations

Göran Isacsson
Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden

Co-morbid ADHD has been found in 25% of BD-
patients. Furthermore, ADHD and Bipolar Disorder 
(BD) share several symptoms. in many patients, the 
correct diagnosis can therefore be difficult to establish. 
Depression is often superimposed on ADHD. Many 
ADHD symptoms may appear as BD symptoms:  
Affective instability and irritability might be inter-
preted as indicating manic or mixed affective episodes, 
the hyperactivity and impulsiveness in ADHD can 
mimic such manic symptoms as decreased need for 
sleep, talkativeness, increased activity and injudicious 
behaviour, while inattention can be interpreted as 
racing thoughts, loose associations and distractibility. 
in children, the manifestations of BD and ADHD 
can be almost indistinguishable. Diagnostics must 
therefore rely, besides the structured clinical inves-
tigation, on the time course, on the heredity and on 
nuances of symptoms requiring clinical experience 
of both disorders to interpret correctly. Diagnosis ex 
juvantibus may be the ultimate method, not least to 
establish co-morbid diagnoses.

Pszichofarmakonok és szexuális 
diszfunkciók

Kálmán János
SZTE Pszichiátriai Klinika, Szeged

Még manapság is sokan úgy gondolják, hogy a pszichi-
átriai betegek többségének legkisebb baja is nagyobb  
annál, mint hogy a szexuális életével foglalkozzon,  
és ha van is ilyen problémája (szexuális diszfunkciója  
/szD/), azt majd spontán elmondja kezelőorvosá-
nak. A szD gyakorisága nemi eltéréséket mutat, 44%  
a férfiak és 36% a nők esetében az általános orvosi 
gyakorlatban, a pszichiátriai betegek között azonban 
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20-30%-al gyakoribb. A szD közé a szexuális érdeklő-
dés, a szexuális izgalom, az orgazmus és a szexuális ak-
tivitáshoz társuló fájdalom zavarai tartoznak, melyek 
többnyire határterületi problémaként jelentkeznek  
a ginekológia és más medicinális szakterületek, így  
a pszichiátria között.

A pszichiátriai betegségek önmagukban is gyakran 
társulnak szD-val, továbbá a kezelésük során napja-
inkban alkalmazott pszichofarmakonok többsége is 
okozhat ilyen problémákat tovább rontva a betegek 
életminőségét és a terápiás együttműködés valószí-
nűségét.

A szerző összefoglaló előadásában a szD neuro-
biológiai alapjainak áttekintése után a szkizofrénia, 
a depresszió és a szorongásos kórformák szD prob-
lémáinak epidemiológiájával, sajátosságaival foglal-
kozik, különös tekintettel a kezelésük során hasz-
nálatos pszichofarmakonok (antipszichotikumok, 
antidepresszívumok, anxiolitikumok és antiepi-
leptikumok) szD-kat okozó mellékhatásaival, hang-
súlyozva azt a tényt, hogy az egyes pszichofarmakon 
csoportok, de még az azonos hatástani csoportba tar-
tozó molekulák között is jelentős eltérések ismeretesek 
a szD minőségi és mennyiségi mutatói tekintetében. 
neurotranszmitter szinten elsődleges megközelítés-
ben azt mondhatjuk, hogy a központi idegrendsze-
ri noradrenerg és szerotoninerg stimuláló hatások 
ronthatják, míg a dopaminerg és acetilkolinerg rend-
szer stimulációja javíthatja a szexuális izgalmat és 
orgazmuskészséget. Ma már számos, a klinikumban 
is jól használható mérőskála, továbbá pszicho- és 
farmakoterápiás kezelési lehetőség ismeretes a szD-k 
feltérképezésére, nyomonkövetésére és kezelésére  
vonatkozóan. Ezek rövid bemutatására is sor kerül 
az előadásban.

The effect of MDMA treatment on 
serotonergic markers at low temperature

Eszter Kirilly1, Csaba Adori2, Romeo D. Ando3, 
Tamas Balazsa4, Csaba Soti5, Gabor G. 
Kovacs6, Gyorgy Bagdy7 
1 Department of Pharmacodynamics, Semmelweis University, 
Budapest, Hungary
2 Department of Pharmacodynamics, Semmelweis University, 
Budapest, Hungary; Department of Pharmacology and 
Pharmacotherapy, Semmelweis University, Budapest,  
Hungary
3 Institute of Exptl. Medicine, Hungarian Acad. of Sci., 
Budapest, Hungary
4 Department of Anatomy, Histology and Embryology, 

Semmelweis University, Budapest, Hungary
5 Department of Medical Chemistry, Semmelweis University, 
Budapest, Hungary 
6 Institute of Neurology, Medical University of Vienna, 
Vienna, Austria
7 Department of Pharmacodynamics, Semmelweis Uni-
versity, Budapest, Hungary; Department of Pharmacology 
and Pharmacotherapy, Semmelweis University, Budapest, 
Hungary; Group of Neurochemistry and Neuropsychophar-
macology, Hungarian Academy of Sciences and Semmelweis 
University Budapest, Hungary; Group of Neurochemistry, 
Hungarian Academy of Sciences and Semmelweis University 
Budapest, Hungary

Ecstasy (MDMA, 3,4-methylendioxymethamphet-
amine) is a very popular recreational drug among 
young people, particularly in the dance scene. several 
laboratories have shown that MDMA produces elevat-
ed body temperature in rats at ambient temperature. 
Fatal hyperthermia is associated with MDMA use 
in humans. Maintenance of animals at low ambient 
temperature (10 oC) before and after treatment with 
MDMA prevents hyperthermic response, producing 
hypothermia in some cases, and may either attenuate 
or eliminate MDMA-induced neurotoxicity.

Methods
Male Dark Agouti rats were given a single (15 mg/kg 
i.p.) dose of MDMA or vehicle at an ambient room 
temperature of 22±1 oC or at an ambient temperature 
of 10±2 oC in a cold chamber. We determined the 
density of immunostained tph fibers in the hippo-
campus CA1, hippocampus gyrus dentate, parietal 
cortex and cingulate cortex 8h after the treatment 
in the two different ambient temperatures. We also 
examined the rectal temperature 30 and 60 minutes 
after drug treatment.

Results
We observed significantly elevated rectal temperature 
at ambient room temperature after MDMA treatment. 
treatment at 10±2 oC ambient temperature attenuated 
the decrease of tph ir fiber densities 8h after drug 
administration in the hippocampus CA1 and parietal 
cortex but not in the gyrus dentate and the cingulate 
cortex compared to animals treated at 22±1 oC.

Conclusion
These results indicate that hyperthermia has an im-
portant role in MDMA-induced neurotoxicity and 
the maintainance of normal temperature in humans 
may attenuate the risk of neuronal damage.
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Polifarmácia – a nem várt gyógyszerhatások 
egyik oki tényezője

Kovács Gábor
Honvédkórház - Állami Egészségügyi Központ (ÁEK) - Róbert 
Károly körúti telephely, Budapest

A polifarmácia, mint fogalom és jelenség leírása  
az irodalomban szerzőnként különbözik. Az egyik 
véglet, azaz a „túl sok gyógyszer egyidejű szedése” 
meghatározás érthető, de nehezen értelmezhető.

A másik véglet a „két azonos hatású szer egy-
idejű szedése”, amely már egyértelmű a szakember 
számára. A két szélsőséges megfogalmazás, illetve 
gyakorlat közötti tartományban találkozhatunk több 
olyan gyógyszeralkalmazással, amelynek hatásossága  
vitatható, káros volta ugyanakkor kiküszöbölhető 
lenne.

A pszichiátriában általánosságban a polifarmácia 
két esetével találkozhatunk. Az egyik, amikor más 
szakma képviselői nem kellő figyelemmel rendelnek 
gyógyszereket és az együttadás során pszichiátriai 
tünetek manifesztálódnak. A másik, amikor a pszichi-
áter ugyanazt a betegséget több pszichofarmakon pár-
huzamos adásával kezeli. Utóbbi viszont lehet racioná-
lis és irracionális egyaránt. racionális „polifarmácia” 
például a depresszió kezelésének első időszakában 
antidepresszívum, anxiolítikum és hipnotikum pár-
huzamos adása. irracionálissá válik azonban akkor,  
ha a tünetmentességet elérve megfelelő ütemezéssel 
nem hagyjuk el az utóbbi két farmakont. Az irracio-
nális és racionális polifarmáciának egyaránt többféle 
oka, illetve gyakorlati megjelenése lehetséges.

Amennyiben kettő vagy több gyógyszert alkalma-
zunk egyidőben, számolnunk kell a farmakodinámiás 
és farmakokinetikai interakciókkal, amelyek klini-
kailag az addigi fizikális és/vagy pszichés státusban 
állapotromlást idéznek elő. Ezek különböző súlyos-
ságúak lehetnek. Egyre gyakrabban kerülnek azon-
ban betegek a sürgősségi ellátás keretei közé olyan 
gyógyszermellékhatásnak, illetve interakciónak 
minősíthető állapotokkal, amelyek a polifarmácia 
számlájára írhatóak.

A klinikus a betegek kezelése során nem ritkán 
kényszerül több gyógyszer egyidejű alkalmazására,  
ilyenkor azonban ismernie kell az alkalmazott far-
makonok tulajdonságait, a beteg fizikális, valamint 
pszichés állapotát, hiszen számolnia kell az esetle-
ges nem várt hatásokkal. Utóbbiak egy része elke-
rülhető már ma is, de igazán a személyre szabott 
terápia csökkenti majd számottevően az adverz  
reakciókat.

A CREB1 és a GIRK2 gén interakciós hatása  
a ruminációra két független európai mintában

Lazáry Judit1, Juhász Gabriella2, Ian M. 
Anderson2, Klaus-Peter Lesch3, Andreas Reif3, 
John W.F. Deakin2, Bagdy György4

1 Semmelweis Egyetem, Kútvölgyi Klinikai Tömb, Klinikai és 
Kutatási Mentálhigiénés Osztály, Budapest, Hungary
2 Neuroscience and Psychiatry Unit, School of Community 
Based Medicine, Faculty of Medical and Human Sciences, 
The University of Manchester , United Kingdom
3 Department of Psychiatry, Psychosomatics and 
Psychotherapy, University of Würzburg , Würzburg, Germany
4 Gyógyszerhatástani Intézet, GyTK, Semmelweis Egyetem, 
Budapest, Hungary

Bevezető
Két posztreceptoriális protein, a “G-protein-activated 
K+ channel 2” (GirK2) és a “cAMP-response element 
binding protein” (CrEB1) kulcsfontosságú szerepét 
igazolták a szinaptikus plaszticitásban, valamint az 
őket kódoló gének fontos kandidánsként szerepelnek 
az irodalomban mind a depresszió, mind a memória 
esetében. A rumináció az egyik legjellemzőbb kog-
nitív tünet a depressziósok körében, kialakulásának 
hátterében a memória zavarát feltételezik. Munkánk 
során két különböző mintában vizsgáltuk a GirK2 
gén (KCnJ6), a CrEB1 gén és a rumináció össze-
függését.

Módszerek
Két független európai mintában történt a minta-
vétel, valamint a kérdőívek felvétele (nBp=651; 
nManchester=1174). Az rs2070995 (KCnJ6) és  
az rs2253206 (CrEB1) snP-ket genotipizáltuk meg 
szájnyálkahártya mintából. A rumináció méréséhez 
a response style Questionnaire (nolen-Hoeksema 
1991) ruminative response scale (rrs) alskáláját 
használtuk. Az asszociációs teszteket és a gén-gén 
interakciós vizsgálatokat generalizált lineáris modell 
(GlM) segítségével számoltuk sPss 15.0 for Windows 
software használatával. A változókat minden esetben 
korrigáltuk nemre és életkorra.

Eredmények
Míg a polimorfizmusok egyedi hatása nem volt 
szignifikáns egyik esetben sem, az rs2070995 poli-
morfizmusra nézve homozigóta tt és az rs2253206 
polimorfizmusra nézve homozigóta GG genotípu-
súak szignifikánsan magasabb pontszámot értek el 
az rrs skálán mind a két csoportban (pBp=0.0009; 
pMn=0.0027).
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Konklúzió
Eredményeink felhívják a figyelmet a posztreceptoriális 
jelátviteli mechanizmusokban szereplő proteinek 
(GirK2 and CrEB1), illetve az azokat kódoló gének 
interakciós hatásának szerepére a depresszió kiala-
kulásában, illetve annak kezelésében.

A hajléktalanság pszichiátriai vonatkozásai 
egy pszichológus szemével

Lázár Krisztián, Kárpáti Róbert,  
Rajta Réka Ágnes
Fejér Megyei Szent György Kórház

A hajléktalanok komplex ellátása az egészségügy egyik 
legnagyobb kihívása. Kezelésük nem fejeződik be  
a diagnózis felállításával és kezeléssel, hanem vala-
milyen szinten a beteg további sOrsárÓl is gon-
doskodni kell.

Vizsgálatunkban összefoglaljuk a Fejér Megyei 
szent György Kórház Pszichiátriai Osztályára az  
elmúlt időszakban felvett 70 bejelentett lakcím nélküli 
férfibeteg beutalásának/bekerülésének körülményeit, 
szocio-demográfiai adataikat, kezelésük eredményes-
ségét/eredménytelenségét, emissziójuk körülményeit.

Eredmények: Az átlagpopulációhoz képest a schi-
zophrenia előfordulását 10-szeresnek találtuk. A de-
presszió előfordulása nagyjából megegyezett a magyar 
átlagpopulációban mért adatokkal. Alkohol és/vagy 
egyéb addikció mellett kialakuló hajléktalanság a be-
tegek 40%-ában jelentkezett. Primeren szorongásos 
zavart önálló formában nem találtunk. A fennmaradó 
betegeken személyiségzavarok, illetve „kombinációs” 
diagnózisok voltak alkalmazhatóak.

Vizsgálatunk rámutat arra, hogy a hajléktalanság 
kialakulásában a pszichiátriai alapbetegség meghatá-
rozó jelentőségű - ezért megfelelő személyi és anyagi 
lehetőségek birtokában nagyobb eséllyel tudnánk  
a kettős forgóajtó (pszichiátriai osztály + hajléktalan-
szálló) fordulatszámát csökkenteni.

The importance of AAP on the quality of life 
of schizophrenic patients

Slobodan Loga
Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina

QOl has holistic concept that includes considera-
tion of economic development, social vitality and 
enviromental health. According to this concept  
of QOl has five distinct parts: urban economy, urban 

environment, individual well-being, community lear-
ership and pride and community assets. individual 
well-being includes both psychological and physical 
well-being1.

Fundamental principle: quality of life is assessed 
by the patient. The United states Food and Drug  
Administration has stated that efficacy with respect to 
overall survival and/or improvements in QOl might 
provide the basis for drug approval. Patients’ attitudes 
and values, their concept of illness and health as well 
as their previous experiences with medication may 
significantly affect the subjective response to anti-
psychotics. The increasing interest in subjective well 
being and quality of life of schizophrenic patients 
represents a conceptual shift in therapeutic outcome 
criteria. importance of Patients’ subjective Well-Being 
Under Antipsychotic treatment: its relevance for 
Medication Adherence and Compliance.

The development of new antipsychotic drugs and 
the need to investigate their advantages has stimulated 
both researchers and the pharmaceutical industry to 
give more consideration to the patient’s perspective 
and to use quality of life as an important outcome 
parameter in clinical trials2.  

subjective complaints of schizophrenic patients 
on antipsychotics need to be taken seriously by cli-
nicians and researchers. The focus of treatment with 
antipsychotics is no longer only symptom reduction 
alone, but well being therapy and improvement of 
quality of life (as a part of transdisciplinary holistic  
integrative treatment of mental disorders).

rEFErEnCEs

1. City of Winnipeg Quality of indicators:  
www.iisd.org/pdf/wpg.qoli.pdf 

2. Karow A., naber D., Psychopharmacology (2002) 162:3–10

Clinical comparison of schizophrenia 
spectrum disorder with and without 
cannabis dependency
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Background
numerous clinical studies support the relation  
between cannabis abuse and psychotic disorders 
and by now several ways are known where they are  
linked.

Although incidence of schizophrenia is higher 
among cannabis users and marijuana is the most 
common abused drug by adolescents, etiological 
linkage between schizophrenia and cannabis use is 
still not clarified. Clinical experiences suggest that 
regular cannabis user can show similar psychotic 
episode to schizophrenic disorders but it still unclear 
if cannabis induced psychotic disorder is a distinct 
entity requiring special therapy or regular cannabis 
use consequently lead up to schizophrenia.

Therefore, we compared retrospectively psychotic 
patients with and without cannabis use by clinical 
profile.

Methods
Clinical data of 85 patients with schizophrenia spec-
trum disorder were analyzed retrospectively. Can-
nabis use was not reported by 43 persons (Cnbs0 
subgroup) and 42 patients used regularly cannabis 
during at least 1 year (Cnbs1 subgroup). Compari-
son of anamnesis, family history, social-demographic 
condition, positive and negative symptoms, acute and 
long-term therapy recorded by clinical interviews 
was performed with chi square tests, logistic binary 
regression and t-tests using sPss 13.0 for Windows 
software.

Results
Men were over-represented in cannabis abuser group 
while mean age was lower among them compared to 
Cnbs0 subgroup. Prevalence of suicidal attempt was 
increased in men without cannabis use (Or=5.25, 
p=0.016). Patients without cannabis use spent more 
time in hospital (p=0.026) and smoking was more fre-
quent among them (Or=1.36, p=0.047). The chance 
to get olanzapine for acute therapy and aripiprazol 
for long term therapy was more than two fold in 
Cnbs1 subgroup (Or=2.66, Or=3.67, respectively). 
However, aripiprazol was used for acute therapy with 
significantly lower risk in Cnbs1 subgroup (Or=0.47, 
p=0.023). Olanzapine was admitted for long term 
therapy in a higher dose to Cnbs0 patients (p=0.040). 
Also higher dose of risperidon lAi was used in wom-
en without cannabis dependency compared to women 
of Cnbs1 subgroup (p=0.020). Positive and negative 
symptoms and family history did not differ signifi-
cantly between the two subgroups.

Conclusion
Although symptom profile was similar, hospitaliza-
tion time, suicidal anamnesis, smoking habit and also 
dosage, intensity and lasting of therapy was different 
between the two subgroups. Further prospective stud-
ies are required for investigation of the clinical and 
molecular background of this discrepancy to deter-
mine a relevant protocol of prevention and treatment 
of the chronic cannabis use related psychotic disorder.

Adult ADHD – symptoms, aetiology, 
diagnosis and treatment

Maria Markhed
Uppsala University Hospital, Sweden

The condition now referred to as Attention-Deficit / 
Hyperactivity Disorder (ADHD) was scientifically 
described already in 1902. Presently, according to 
DsM-iV, the core features of ADHD are different 
expressions of inattention and overactivity/impulsivty 
divided into three subgroups; predominantly inat-
tentive, predominantly hyperactive and combined.

ADHD is a common disorder with childhood on-
set which often persist in adulthood. ADHD is thus 
probably one of the the most common and undiag-
nosed psychiatric disorders of adult life.

Prevalence and natural history data suggest that 
about 3-10% of children fulfill the diagnostic criteria 
of ADHD, and that at least one to two thirds of them 
will continue to manifest some form of ADHD symp-
toms as adults together with functional impairment 
and/or suffering.

twin and family studies of ADHD  have demon-
strated a strong heritable component in children and 
adolescents. several environmental risk factors have 
been suggested to contribute to the etiology of ADHD.

imaging studies of adults have revealed distur-
bances in several cerebral structures such as the 
prefrontal cortex involved in executive funtioning.  
Dysfunction has also been revealed in the basal  
ganglia and cerebellum. 

Diagnosing ADHD in adults is based on the DsM-
iV criteria but the diagnostic procedure requires a 
comprehensive evaluation and the use of a  multi-
modal approach. several diagnostic instruments are 
available and are often useful to support a diagnosis 
of adult ADHD. One of the most problematic issues 
is connected to psychiatric comorbidity since adults 
seeking evaluation of ADHD often fulfill the criteria 
of other psychiatric disorders like antisocial- and 
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borderline personality disorders, affective- and bi-
polar disorders as well as subanstance use disorders 
just to mention a few.

The treatment of ADHD with central stimulants 
has a long history since it was observed in 1937 
that benzedrine had a calming effect on behavior 
of children at a residential treatment center in UsA. 
Accordingly, amphetamine became the first drug 
approved for ADHD. Presently methylphenidate is 
regarded as first line treatment. in pharmacological 
studies methylphenidate has shown to be effective 
and well tolerated among both children and adults.  
Atomoxetine, a norepinephrine-specific reuptake 
inhibitor is approved for treatment of ADHD in 
children and adolescents. scientific studies indicate 
atomoxetine to be an effective treatment option in 
adults as well.

since ADHD is often chronic disorder across 
the lifespan, with varying  levels of functioning and 
impairment, it requires a flexibel and multimodal 
treatment approach.

Apart from pharmacological treatment, adults 
with ADHD should also be offered psychoeducation, 
practical support in daily life when required, and in 
some instances psychotherapy.

rEFErEnCE

1. retz W., Klein r.G. – Attention-Deficit Hyperactivity Disorder 
(ADHD) in adults. KArGEr 2010.

Piracetam and cognitive functions of 
dependents 

Maria Martinove
Special Psychiatric Institute, Department Psychiatry, OLUP 
Predna Hora, Muranska Huta, Slovakia

Introduction
The brain΄s weigh after birth is 350 grammes.  
The biggest size has at the beginning of adult age (men 
1300-1400 g, women 1200-1300 g). Daily is loosing 
more than one hundred thousand neurons and is able 
to emit electric impulses 37 hours after dead.

Methods
referate consist of two parts. 
We compare demographic and social datas. We search 
kind of dependence, summary psychiatric hospitali-
zation, attempt of suicide, another psychic and so-
matic diseases, last but not least psychiatric hereditary  
illnesses. 

The second part compared two groups:
1. addicts with brain damage using nootropic 

drugs
2. addicts with brain damage without using 

nootropic drugs
All clients were in the same psychotherapeutical process.

Results

The first group of patients:

• nootropic drugs were using 88% clients with 
diagnosis of alcoholism

• 34% of them were three times and 32% four 
times psychiatric hospitalized

• 9% of clients were with attempt of suicide
• 86,6% of patients were without psychiatric 

heredity
• in 50% was found brain organic damage and 

in 32% depressive disorder
• We diagnosed so many somatic diseases, main 

alimentary tract (94%), neurological compli-
cations (71%), injuries and variety surgical 
operationes (56%), and cardiovascular ill-
nesses (38%).

The second group of patients:

• improvement of cognitive functions meas-
ured by psychological examination, retest was 
made after one month 

• psychotherapy was equivalent in both groups
• doses of nootropic drugs depends on degree 

of brain demage (1200-4800 mg) 
  

Conclusion

• in the first group: nootropic drugs were using  
in our psychiatric hospital addicts of alcohol 
without psychiatric heredity in productive 
age. Half of them has relationship and mini-
mal two children. Every fourth is university 
graduated, every third was minimal four 
times psychiatric hospitalised and one third 
has depression. Fast everyone has relevant 
somatic diseases.  

• in the second group: significant improvement 
of cognitive functions (p>0,01) was found 
after one month in both of followed groups.  
it is needed for desirable effect longer nootropic 
medication that one month, like is offered by 
drug producer (2-3 months). 
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Szkizofrénia: génektől a terápiáig

Mirnics Károly
Vanderbilt University, Department of Psychiatry, Nashville, USA
 
A szkizofrénia molekuláris hátterének feltárása céljá-
ból nagy-sűrűségű Dns-chip technikát alkalmaztunk 
annak kiderítésére, hogy miben tér el szkizofréniában 
szenvedő betegek prefrontális agykérgének génakti-
vitása egészséges személyekétől. Vizsgálataink során 
számos olyan gént azonosítottunk, amelyek aktivitá-
sa a betegek mintáiban következetes módon eltért a 
normális értékektől. legjelentősebb eredményként 
sikerült a szkizofrénia kialakulásához korábban még 
nem köthető, a G-fehérje kapcsolt jelátvitelt szabá-
lyozó gén (rGs4), következetes és nagymértékű ak-
tivitáscsökkenését kimutatnunk. további vizsgálatok 
igazolták, hogy a szóbanforgó gén (rGs4) kifejező-
désének szkizofréniához kötött változása a) azonos 
mértékű az egyes agykérgi rétegekben, b) számos 
agykérgi területen jelen van, c) előfordulása igazolha-
tó egymástól eltérő népességben, és d) mind mrns-, 
mind fehérje-szinten jelentkezik. A kapott eredmény 
jelentőségét tovább erősíti az tény, hogy a fent leírt 
változások más jellegű pszichiátriai megbetegedések-
ben nem észlelhetők. Kizárható az is, hogy az rGs4 
gén csökkent aktivitását az antipszichotikus kezelés 
idézné elő, hiszen sem a krónikus haloperidol, sem 
a krónikus olanzapin kezelés nem változtatta meg 
majmok rGs4 génkifejeződését.

saját és más kutatócsoportok követéses vizsgála-
tai azt is igazolták, hogy az rGs4 génnek nemcsak 
az aktivitása változik meg szkizofréniában, hanem 
génváltozatai hajlamosíthatnak a betegség kialaku-
lására. Egymástól független vizsgálatok szoros gene-
tikai összefüggést találtak az rGs4 gén szabályozó 
régiójára (promóter)  lokalizálódó egyetlen bázispár 
cseréjét érintő génváltozatok (snP) és szkizofrénia 
előfordulása között. Úgy tűnik továbbá, hogy az rGs4 
kölcsönhatásban áll több, más szkizofrénia kialaku-
lásában szerepet játszó génnel (pl. COMt), valamint 
kifejeződésének szintje megváltozik a szkizofrénia 
egyes jellegeit leképező állatmodellekben. szkizofré-
niában szenvedő első-epizódos betegek strukturális 
képalkotó vizsgálata azt is kimutatta, hogy két rGs4 
promóter snP is szoros összefüggést mutat mindkét 
oldali prefrontális agykéreg vastagságával. Úgy tűnik, 
hogy ezek a génváltozatok nemcsak az agyszerkezeti 
elváltozásokat magyarázzák, hanem felelősek a kog-
nitív feladatok során észlelhető betegség-specifikus 
agyi aktivitásmintázat eltérésekért is. Funkcionális 
képalkotó vizsgálatok szoros összefüggést találtak  

az ún. kettőt-vissza feladat során kiváltott aktivitás-
mintázat és rGs4 promóter „A” alléljeinek száma 
között. Végül, de nem utolsó sorban: az rGs4 ge-
notípus előre jelezheti az antipszichotikus kezelés 
hatékonyságát - azon afrikai származású páciensek, 
akik CC alléllal rendelkeztek az rs951439 pozícióban 
sokkal kevésbé reagáltak ziprazidon kezelésre.

A fentiekben vázolt kísérleti eredmények mutatják 
be azt a meggyőző bizonyítóerőt, amelyet a genetikai-, 
genomikai- és a képalkotó-eljárások kombinációjával 
nyerhetünk, és amelyek segítségével a szkizofrénia 
kialakulására hajlamosító rGs4 gént egy kecsegtető 
terápiás célpontként azonosíthatjuk.

SCHIZOBANK: Az első magyar nemzeti 
pszichiátriai biobank a schizofrenia kutatás 
szolgálatában

Molnár Mária Judit1, Török Zsolt2, 
SCHIZO-08 Konzorcium
1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar 
Molekuláris Neurológiai Klinikai és Kutatási Központ,  
Neurológiai Klinika, Budapest
2 Debreceni Egyetem, Astrid Research Kft.

A multifaktoriális betegségek pathogenezisének vizs-
gálatában a posztgenomiális éra új távlatokat nyitott 
meg. Egyes pszichiátriai kórképek - mint például  
a schizophrenia - hátterében erős genetikai deter-
mináció figyelhető meg. A pszichiátriai betegsé-
gek kezelésére használatos antipszichotikumok és 
antidepresszánsok gyakran nem kívánt mellékhatá-
sokat eredményeznek, mely alapjai szintén genetika-
ilag kódoltak. A krónikus multifaktoriális betegségek 
vizsgálatában a nagyszámú biológiai minták és az 
azokhoz tartozó részletes klinikai adatok tárolása, 
azaz a biobank építés egyre fontosabb szerepet ját-
szik. Hazánkban is számos biobank kialakítása van 
folyamatban.

Előadásunkban egy olyan konzorciális biobankról 
számolunk be, melynek építését a hazai akadémiai 
szféra (DEOEC) és gyógyszeripar (richter Gedeon 
nyrt) kezdeményezésére 5 nagy hazai pszichiátriai 
centrum klinikusai végzik. A hazai sCHizOBAnK 
felépítése, logisztikája, informatikai háttere ismertetése 
mellett áttekintjük a biobankok jelentőségét és számba 
vesszük a nemzetközi schizophrenia biobank kezde-
ményezéseket. A sCHizOBAnK erőssége a betegek 
rendkívül részletes fenotipizálása mellett, hogy egyes 
biológiai minták (rns és plazma) gyűjtése az akut 
pszichózis és a remisszió állapotában is megtörténik.
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így nemcsak statikus genomikai jellegzetességek,  
hanem a betegség kórlefolyása során dinami-
kusan változó génexpressziós, proteomikai és 
metabolomikai markerek vizsgálatára is lehetőség 
nyílik. A sCHizOBAnK nemcsak a konzorcium  
tagjai, hanem külső kutatók számára is elérhető.

Transzkraniális mágneses stimuláció  
felhasználása a szkizofrénia terápiájában

Morvai Szabolcs
Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató 
Nonprofit Kft., Felnőtt Pszichiátriai Osztály, Debrecen

Az elektromágneses indukció jelenségén alapuló 
repetitív transzkraniális mágneses stimuláció so-
rán - a készülék beállításaitól függően- tartós jelleg-
gel serkenthetjük, vagy gátolhatjuk a nagyagykéreg 
diploehoz 1-2 centiméteres közelségében elhelyez-
kedő 1-3 köbcentiméteres részeinek metabolizmusát.

szkizofrén betegeken elvégzett funkcionális kép-
alkotó vizsgálatok kimutatták, hogy a negatív tüneti 
dominancia a prefrontális kortex csökkent metaboliz-
musával, illetve az akusztikus hallucinációk fennállása 
a temporoparietalis régió fokozott metabolizmusával 
jár együtt. A fentiekből kiindulva, negatív tünetek 
fennállásakor a prefrontalis területen a metaboliz-
must serkentő beállításokat alkalmaztak. Hallucináló 
betegek esetében a temporoparietalis régióban a me-
tabolizmust gátló beállításokkal kezdték meg a vizsgá-
latokat. Mind a két tünetcsoport esetében kettős vak, 
kontrollált vizsgálatok során szignifikáns állapotjavu-
lást sikerült elérni, melyek neuroanatómiai hátterét 
néhány esetben képalkotó eljárásokkal is megerősí-
tették. A későbbiekben nagyobb esetszámot feldol-
gozó, valamint alternatív stimulálási protokollokat is 
alkalmazó vizsgálatok szükségesek a tMs-ben rejlő 
terápiás lehetőségek további kiaknázásához.

ToM és a Nagy Testvér, avagy a szkizofrénia 
funkcionalitása

Nemes Zoltán
Debreceni Egyetem OEC ÁOK Pszichiátriai Tanszék

Az autisztikus elidegenedés és a mások érzelmeinek 
félreértelmezése a szkizofrénia klasszikus bleuleri 
tünetei, melyeket az érintett Psziché végül üldöz-
tetéses élményekre, paranoid ideációkra fordít le.  
A populációban a paranoid gondolatok és üldöztetéses 

élmények igen gyakoriak. A mentalizáció (Theory  
of Mind, toM) az a tudati funkció, amivel a másik 
személyhez affektust rendelünk hozzá. A mentalizáció 
zavara a téves/kóros affektus-, szándék- és jelentéstu-
lajdonítás tautológiája, mely nélkül aligha képezhető 
paranoid tünet. Jelen összefoglalásban a populáció 
és a szkizofrén személyek mentalizációs deficitjeinek 
és a paranoid ideáció kézenfekvő összefüggéseinek 
bizonyítékait tekintem át.

Adherencia és életminőség –  
hogyan befolyásolják a pszichofarmakonok 
a terápiás együttműködést

Osváth Péter
PTE Pszichiátriai Klinika, Pécs

Közismert, hogy a mentális zavarok esetében a gyó-
gyulás csak a komplex bio-pszicho-szociális terápiától 
várható. A kezelés legtöbbször hosszabb időtartamot 
ölel fel, a pszicho- és farmakoterápiás eszköztár fo-
lyamatos bővülése mellett egyre nagyobb hangsúlyt 
kap pácienseink együttműködése is, mely kulcsfon-
tosságú a kezelés eredményessége szempontjából.  
A szakirodalmi adatok szerint ez azonban koránt-
sem problémamentes, a mentális zavarban szenvedők 
közel fele csak részben működik együtt a terápiával.  
Az adherencia fogalmának, jelentőségének és gyakori-
ságának tárgyalása után részletesen foglalkozom azok-
kal a háttértényezőkkel, melyek kulcsfontosságúak  
a kezeléssel való együttműködés szempontjából. Ezek 
között kiemelt jelentőséggel bírnak a páciens, a keze-
lőorvos, az orvos-beteg kapcsolat, a mentális zavar és 
az alkalmazott medikáció sajátosságai, továbbá em-
lítést érdemel a páciensek egészséggel és betegséggel 
kapcsolatos vélekedése is, mely alapvetőn befolyásolja 
a kezeléssel kapcsolatos adherenciát. Ezen tényezők 
közül részletesen foglalkozunk a pszichofarmakonok 
mellékhatásaival, melyek életminőségromlást okoz-
hatnak, így jelentős mértékben akadályozhatják  
a kezeléssel való együttműködést. Ez pedig további 
gyötrelmeket okozhat a páciens és környezete számá-
ra, valamint pszichés állapotromlást, relapszusokat és 
ismételt hospitalizációt eredményezhet.

Előadásomban az adherencia javításának lehetősé-
geit is áttekintem, ezek között bemutatásra kerülnek 
a hatékony kezelés alapjául szolgáló pszichoterápiás, 
pszichoedukatív és farmakoterápiás szempontok is. 
Mivel a nem megfelelő vagy részleges együttműkö-
dés jelentős mértékben csökkenti a gyógyulás esélyét 
és növeli a visszaesés valószínűségét, a mindennapi 



� X I I I .  M ag ya r  N e u r o p s z I c h o fa r M a ko ló g I a I  ko N g r e s s z u s 

Neuropsychopharmacologia huNgarica 2010. Xii. évf. suppl. 1. 35

gyakorlat szempontjából nagyon fontos az adherencia 
problémáinak felismerése és javítása, hiszen csak 
így érhető el pácienseink teljes és tartós gyógyulása.  
Az előadásban az életminőség és az orvos-beteg kap-
csolat felmérését célzó vizsgálataink eredményeit is 
bemutatjuk, hangsúlyozva azokat a tényezőket, me-
lyek segítséget nyújthatnak orvos-beteg kapcsolat 
javításában és pácienseink életminőségének helyre-
állításában és megőrzésében egyaránt.

Az ATP felszabadulás és a trombocita 
aggregáció változásának vizsgálata  
depressziós epizód kezelése során

Péter László, Kovács Gábor, Schweitzer Katalin
Honvédkórház-ÁEK, Pszichiátria, Budapest

A kutatás célja, indokoltsága, várható eredmények
Depresszióban, a trombociták jól ismert eltérései mel-
lett (szerotonin transzporter expressziójának csök-
kenése, 5-Ht2a receptor upregulációja, emelkedett 
MAO aktivitás), trombocita aktiválódást írtak le, 
amely számos jól mérhető biomarkerrel igazolható (pl. 
az aktiválódás során a trombociták α-granulumaiból 
β-thromboglobulin (β-tG), P-szelektin és platelet 
faktor 4 (PF-4) kerül a plazmába, melyek szintje 
ElisA módszerrel kvantifikálható). Az ADP kivál-
totta vérlemezke aggregáció során AtP szabadul 
fel, melynek szintje szintén mérhető. Az emelkedett 
trombocita aktivációs szint protrombotikus állapot-
nak felel meg, mely trombus képződéshez, illetve 
miokardiális isémiához vezet, ugyanakkor szerepe 
van az ateroszklerózis kialakulásában is. A vizsgála-
tok depressziós és nem depressziós kardiovaszkuláris 
betegek trombocita aktivációs szintjét összehason-
lítva a komorbid depresszióban és kardiovaszkuláris 
betegségben szenvedő betegek között magasabb 
trombocita aktivációt észleltek. A depresszióban 
észlelt trombocita aktiválódás mértéke hasonló  
a nagyér arterioszklerózisban szenvedőkben mérhe-
tőhöz. A sADHArt study trombocitákkal kapcso-
latos eredményeit feldolgozó vizsgálatban sertralin 
kezelés mellett csökkenést észleltek a β-tG és  
a P-szelektin szint alapján meghatározott trombocita 
aktivításban, ugyanakkor a CrEAtE vizsgálatban 
a citalopram kezeléssel nem függött össze a β-tG 
szintje alapján meghatározott trombocita aktivitás, 
de a vizsgálatnak mind az aktív, mind a placebó kar-
ján a depresszió javulásának mértéke összefüggést 
mutatott a trombociták aktivációjának mértékével. 
A paroxetin kezelés depressziós iszB-ben szenvedő 

betegekben szignifikáns módon csökkentette a PF4 
és a β-tG alapján mért trombocita aktivációs szintet. 
Az escitalopram terápiás dózisban gátolta az ADP 
kiváltotta vérlemezke aggregációt, a terápiás dózis 
feletti dózistartományban pedig a kollagén kiváltotta 
trombocita aggregációt.

Vizsgálatunkban arra keresünk választ, hogy  
a trombocita aggregáció és a következményes AtP 
felszabadulás változása a kiindulási értékhez képest 
az antidepresszív kezelés 3. és 8. napján előrejelzi–e 
a major depresszió – Hamilton és Beck Depresszió 
Pontozóskálával objektivizált – tüneteinek javulá-
sát (változását). A vizsgálatba 30 depressziós bete-
get tervezünk bevonni, akik mellett 20 fős kontroll-
csoportot is alkalmaznánk. Antidepresszív kezelést 
indítanánk, melynek meghatározott időpontjaiban 
vért vennénk a betegektől, hogy meghatározhassuk  
a trombocitaaktivitás mértékét, az AtP szint mérésé-
vel. Amennyiben beigazolódik a korábbi feltételezés, 
hogy az antidepresszív kezelés csökkenti a trombocita 
aktivitást, és ez mérhető is, úgy ez egy fontos prediktor 
tényező lehet az antidepresszív terápia hatékonyság-
ságának korai megítélésében. 

Az agyi bioelektromos oszcillációk szerepe 
szkizofréniában

Rajkai Csaba1, Harsányi András1, Csigó 
Katalin1, Charles E. Schroeder2, Döme László1

1 Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula Kórház II. Pszichiátriai 
Osztály, Budapest, Hungary
2 Nathan Kline Institute, Orangeburg, NY, USA; Columbia 
University, New York, NY, USA

Egyre elfogadottabb az a nézet, mely szerint a szkizo-
frén betegek tüneteiért nem egy körülírt agyi terület, 
hanem számos agyi régió rendellenessége és a régiók 
kapcsolatainak, összeköttetéseinek károsodása felelős 
(ún. diszkonnekciós szindróma). Ezért azok a me-
chanizmusok, melyek az egyes agyi területek együtt-
működésének koordinálásáért felelősek, különösen 
jelentősek lehetnek a szkizofrénia patofiziológiájának 
megértésében. Az agyi bioelektromos oszcillációk 
precíz időbeli kapcsolatot (szinkronizációt) képesek 
teremteni az idegsejtek távoli csoportjai között, ezáltal 
fontos szerepet játszhatnak az egyszerű szenzoros 
információfeldolgozástól, a kognitív funkciókon át 
(pl. figyelem, percepció, memória stb.) egészen olyan 
magasabb rendű funkciókig, mint a tudat. Ebből kö-
vetkezik, hogy az agyi bioelektromos oszcillációk vizs-
gálata fontos lehet a szkizofrénia patofiziológiájának 
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megértése szempontjából és napjainkban a szkizofré-
nia kutatások középpontjában álló izgalmas területet 
jelentenek.

saját, makákó majmokon végzett intrakortikális 
EEG vizsgálataink is alátámasztják az oszcillációk 
agyi információfeldolgozásban betöltött szerepének 
jelentőségét. Eredményeink szerint a vizuális fixaciót 
(szakkádot) követően az EEG fázisa a primer látó-
kéregben és további agyi területeken (CGl, V1, V2, 
Mt, it) újrarendeződik (ún. „phase-resetting”) oly 
módon, hogy az idegsejtek érzékenysége a fixáció 
kezdetét követően megnő, ezáltal elősegítve a szak-
kád után újonnan beérkező retinális kép optimális 
feldolgozását.

Vizsgálataink, valamint a szakirodalmi közlések 
alapján egyre több adat támasztja alá, hogy a szki-
zofrénia patofiziológiájában központi szerepet ját-
szanak az idegsejtek szinkronizált oszcillációinak 
károsodása. több tanulmány kimutatta, hogy szki-
zofrén betegekben egyrészt a különböző frekvenci-
ájú oszcillációk (különösen thata, beta és gamma) 
szinkronizációja, másrészt az oszcillációk inger- ki-
váltotta újrarandeződése („phase-resetting”) sérült.

Ezek az eredmények támogatják azt az elképzelést, 
hogy a bioelektromos oszcillációk károsodása fontos 
szerepet játszhat a szkizofrén betegek kognitív defi-
citjének létrejöttében. 

Hogyan kezeljük a depressziót 2010-ben?  
A Pszichofarmakológiai szimpózium beve-
zetője 

Rihmer Zoltán
Semmelweis Egyetem, Kútvölgyi Klinikai Tömb, Klinikai és 
Kutatási Mentálhigiénés Osztály, Budapest

Bár az 1960-as évek elejétől egyre inkább elterjedő 
antidepresszívumok, egyéb pszichofarmakonok, va-
lamint a nem gyógyszeres depresszió-elleni biológiai 
gyógymódok, illetve az utóbbi két évtizedben kidol-
gozott specifikus, depresszió-elleni pszicho- és maga-
tartásterápiák lényegesen megjavították a depressziós, 
illetve a bipoláris betegségek kezelésének lehetőségeit, 
a helyzet 2010-ben még távolról sem optimális e té-
ren. A forgalomban lévő több mint egy tucat (kémi-
ailag és klinikai hatásában sok esetben különböző) 
antidepresszívum klinikai alkalmazása, a megfelelő 
gyógyszerelés, illetve gyógyszer- (és módszer) kom-
bináció egyénre szabott voltának megtalálása sok-
szor nagyon nehéz. Vizsgálatok bizonyítják, hogy 
a kombinált gyógyszeres és pszichoterápiás kezelés 

hatékonyabb, mint bármelyik terápia önmagában, 
viszont az is igaz, hogy sok betegnél a szakszerűen 
végzett gyógyszeres kezelés (pszicho-edukációval és 
szupportív pszichoterápiával kiegészítve) önmagában 
is elég. Ugyanakkor más depressziós betegek csak cél-
zott, struktúrált, specifikus depresszió-elleni pszicho 
(ill. magatartás) terápiákra válnak csak tünetmen-
tessé, függetlenül attól, hogy részesülnek-e adekvát 
farmakoterápiában vagy nem.

A jelen szimpózium előadói a depressziós beteg-
ségek nem biológiai és biológiai kezelési lehetőségeit 
tekintik át úgy, ahogyan azt 2010-ben látjuk.

Metabolikus szindróma és antipszichotikum 
kezelés

Sárosi Andrea
Semmelweis Egyetem, Kútvölgyi Klinikai Tömb, Klinikai és 
Kutatási Mentálhigiénés Osztály, Budapest

A metabolikus szindróma jól definiált tünetcsoport, 
amelyben a cardiovasculáris betegségek és a ii típusú 
diabetes előfordulása jellemző. Fő tünetei: obezitás, 
hipertónia, hyperglikémia és hiperlipidémia. A kö-
vérség fontos rizikó tényezője a ii típusú cukorbeteg-
ségnek, főként az intrabadominális zsírszövet korrelál 
szorosan a metabolikus zavarok megjelenésével. 

A szkizofrén betegek mortalitási rátája az egészsé-
ges populáció kb. háromszorosa, ebben szerepet játszik 
a betegség természetéből adódó gyakori suicidium, és 
a természetes halálokok is úgymint cardiovasculáris 
halálozás, carcinomak stb. A betegek 60%-a fizikai 
betegség következtében halálozik el.

A kövérség valamint a cukor- és vérzsír anyag-
csere zavarai gyakoribbak a szkizofrének körében.  
Az anyagcserezavarok okai között genetikai és élet-
vitelbeli okok is felderíthetők. Az első epizódos,  
kezeletlen betegek esetében a metabolikus anyagcsere 
zavarai ritkábban és enyhébb formában jelennek meg. 

Vizsgálatok tanulsága szerint összefüggés mutat-
ható ki az egyes antipszichotikumok alkalmazása és  
a metabolikus zavarok, az elhízás, az intrabadominális 
zsírszövet mennyisége között. Előadásomban ismer-
tetésre kerülnek a metabolikus szindróma tünetei,  
az egyes gyógyszerek metabolikus hatásai, monito-
rozási javaslatok.
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A megemelkedett endocannabinoid szint 
gátolja a PTSD alvászavarainak kialakulását

Spitzer Klaudia1, Humli Viktória1, Nguyen Thuy 
Tien2, Szőke Annamária2, Haller József3, 
Kántor Sándor3

1 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
2 Semmelweis Egyetem, Budapest
3 Magyar Tudományos Akadémia, Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézet, Budapest

A poszttraumás stressz szindróma (post-traumatic 
stress disorder, PtsD) erős trauma hatására kiala-
kuló szorongásos kórkép. A traumához kapcsolódó 
szorongáskeltő emlékek ismételt átélése mellett a be-
tegséget alvászavarok, elsősorban insomnia, éjszakai 
felébredés, rémálmok és a rEM alvás zavarai jellemzik. 
A marihuana régóta ismert szorongásoldó, szedatív 
és hipnotikus hatásairól.

legfontosabb hatóanyaga, a delta-9-tetrahidro-
kannabinol (tHC) központi idegrendszeri hatását 
a CB1 receptoron fejti ki. Kimutatták, hogy a CB1 
receptorokat expresszáló idegsejtek kiemelt szerepet 
játszanak a trauma hatására bekövetkező plasztikus 
idegrendszeri változásokban, a PtsD megjelenésében. 
Kutatásaink során az endogén cannabinoidok szere-
pét vizsgáltuk a PtsD alvászavarainak kialakulásá-
ban. Feltételezésünk szerint az akut stressz hatására 
megemelkedett endogén cannabinoid szint gátolja  
a PtsD alvászavarainak kifejlődését.

Ennek megfelelően vizsgáltuk, hogy az endo-
cannabinoidok lebontását végző enzim gátlása UrB-
597 segítségével hogyan befolyásolja a kontextusfüggő 
kondicionált félelem megjelenését egerekben. A kísér-
letben 16-18 hetes hím egereket krónikus EEG/EMG 
elektródákkal láttunk el, majd egy kéthetes felépülési 
időszakot követően előzetesen meghatározott pro-
tokoll szerint elektromosan sokkoltunk. Az állatok 
egy része 40 perccel a kondicionálás előtt UrB-597  
(0.3 mg/kg, ip), a másik része kontroll kezelést kapott. 
A kondicionálás előtti és utáni napon, továbbá két 
héttel a kondicionálást követően az állatokat büntetés 
és kezelés nélkül a sokkoló dobozba helyeztük vissza, 
és 24 órás EEG/EMG felvételeket készítettünk.

Vizsgálatainkban az UrB-597 előkezelés mérsékel-
te a kontextusra adott kondicionált félelmi válaszokat 

konszenzus értekezlete. Orvostovábbképző szemle, Pszichiát-
riai Különszám 2005.

2. s.K. Verma, M. subramaniam, A. liew, lye yin Poon: 
Metabolic risk Factors in Drug-naive Patients With First-
Episode Psychosis J Clin Psychiatry 70:7, July 2009.

a kísérleti állatokban. trauma hatására a kontroll 
kezelt állatokban a PtsD-re jellemző alvászavarok 
jelentkeztek. Az UrB-597 kezelést kapott egerek al-
vása viszont nem változott számottevően a trauma 
előtti állapothoz képest. Az adatok arra utalnak, hogy  
a megemelkedett cannabinoid szint protektív hatást 
fejt ki akut stressz helyzetben, gátolva a PtsD-re  
jellemző alvászavarok kialakulását. Az általunk megfi-
gyelt jelenség magyarázatot adhat a traumára adott re-
akciókban mutatkozó jelentős egyedi különbségekre.

Central noradrenergic regulation of arousal 
and autonomic activity

Elemer Szabadi
Division of Psychiatry, University of Nottingham, United 
Kingdom

noradrenergic neurones located in the brainstem 
nucleus locus coeruleus (lC) play an important role 
in the regulation of arousal and autonomic functions. 
The lC is both an important wakefulness-promoting 
nucleus and a premotor autonomic nucleus, facili-
tating sympathetic outflow and inhibiting parasym-
pathetic output.  As changes in lC activity are re-
flected in alterations of both the level of arousal and 
autonomic activity, the lC fulfils the function of the 

“arousal/autonomic activity” interface. Brain disease 
compromising lC activity leads to both arousal dis-
orders and autonomic dysregulation. 

The locus coeruleus in the sleep/arousal network
The level of arousal is controlled by an intricate in-
terplay between distinct wakefulness-promoting 
and sleep-promoting nuclei. The lC is an important 
wakefulness-promoting nucleus at the hub of the 
network: it receives inputs from all other wakefulness-
promoting nuclei and also from the sleep-promoting 
nuclei. The outputs from the lC include diffuse pro-
jections to the cerebral cortex, excitatory projections 
to some wakefulness-promoting nuclei, and an in-
hibitory output to the ventrolateral preoptic nucleus 
(VlPO), the major sleep-promoting nucleus of the 
hypothalamus. There are also descending projections 
to preganglionic sympathetic neurones in the inter-
medio-lateral column (iMl) of the spinal cord (excita-
tory), to preganglionic parasympathetic neurones in 
the brainstem (inhibitory), and to motoneurones in 
the brainstem and spinal cord (excitatory) [1]. it has 
been shown in human subjects, using functional brain 
imaging (fMri),  that variables increasing the level of 
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alertness lead to activation of the lC [2,3,4] that may 
be accompanied by an increase in pupil diameter [2], 
consistent with sympathetic activation.

The locus coeruleus in autonomic control
Both the preganglionic sympathetic neurones, located 
in the iMl, and the preganglionic parasympathetic 
neurones, located in the brainstem, are under the 
influence of premotor autonomic nuclei located in the 
hypothalamus (paraventricular nucleus, PVn) and 
the brainstem (parabrachial nuclei, rostral ventrola-
teral medulla [rVlM], lC). The lC exerts a facilita-
tory influence on sympathetic outflow by sending 
an excitatory output, involving α1-adrenoceptors, to 
preganglionic sympathetic neurones. The lC also 
inhibits parasympathetic outflow by inhibitory out-
puts, acting via α2-adrenoceptors, to preganglionic 
parasympathetic nuclei (Edinger-Westphal nucleus, 
salivatory nuclei). Pupil functions (diameter and 
its fluctuations) have been studied extensively as an 
index of central autonomic activity since pupil di-
ameter at any time reflects the balance between the 
opposing sympathetic (dilator) and parasympathetic 
(constrictor) outputs to the iris. it has been shown 
in experimental animals that fluctuations in the fir-
ing rates of single lC neurones are closely paralleled 
by fluctuations in pupil diameter, illustrating the in-
timate relationship between lC activity and pupil 
function [see Fig. 3 in ref. 1]. Therefore, it has been 
suggested that the sleepiness-induced fluctuations in 
pupil diameter (“fatigue waves”) in human subjects 
may reflect fluctuations in lC activity [1].

Pharmacology of the central noradrenergic system
Drugs modifying central noradrenergic activity either 
interact with adrenoceptors or with the disposal of 
noradrenaline at the nerve terminal. The location of 
the adrenoceptor can be either post-synaptic or pre-
synaptic in relation to the noradrenergic neurone.  
The post-synaptic receptors are three kinds: α1 (excita-
tory), α2 (inhibitory), or β (excitatory or inhibitory). 
The pre-synaptic receptors located on the noradrener-
gic neurone itself are always of the α2 type and mediate 
an inhibitory effect on neuronal firing or the release 
of noradrenaline. There is a close association between 
α2-adrenoceptors and μ opiate receptors located on lC 
neurones: the two receptors are coupled to the same 
potassium channel and mediate an inhibitory effect. 
Therefore, the activity of the lC can be “switched 
off ” either by α2-adrenoceptor agonists (e.g. cloni-
dine) or μ opiate receptor agonists (e.g. morphine). 
The disposal of noradrenaline at the nerve terminal  

involves the processes of release, reuptake and storage 
in synaptic vesicles. Drugs interacting with adreno-
ceptors or processes of noradrenaline disposal have 
predictable effects on central noradrenergic activ-
ity. Thus α1-adrenoceptor agonists, α2-adrenoceptor 
antagonists, and noradrenaline reuptake inhibitors 
increase central noradrenergic activity, whereas α1-
adrenoceptor antagonists, α2-adrenoceptor agonists, 
vesicular uptake inhibitors (“depletors”) have the op-
posite effect.  in general, drugs enhancing central 
noradrenergic activity increase the level of alertness 
and dilate the pupil, whereas drugs that attenuate 
central noradrenegic activity decrease the level of 
alertness and constrict the pupil [1].

Modulation of arousal and autonomic activity  
by light
Both the level of arousal and autonomic activity are 
subject to circadian fluctuations brought about by the 
suprachiasmatic nucleus (sCn) of the hypothalamus. 
light signals, by activating melanopsin-containing 
intrinsically photosensitive ganglion cells (iprGCs) 
in the retina, synchronise the endogenous circadian 
cycle to the day/night cycle (“photoentrainment”) [5]. 
However, apart from photoentrainment, light also 
has direct effects on arousal and autonomic activity.  
light has a dual effect on arousal: via activation of the 
VlPO, it promotes sleep, and via the indirect activa-
tion of the lC (via the sCn and the dorso-medial 
hypothalamus) it promotes wakefulness. in nocturnal 
animals, the sleep-promoting, whereas in diurnal 
animals the wakefulness-promoting effect of light 
seems to predominate [6]. light also has complex 
effects on sympathetic activity: it inhibits the activity 
of preganglionic sympathetic neurones in the iMl at 
spinal cord levels C8-t2, whereas it stimulates pre-
ganglionic sympathetic neurones at lower levels. Thus 
light reduces sympathetic functions mediated via the 
superior cervical ganglion (melatonin synthesis, pupil 
dilatation), whereas it enhances sympathetic func-
tions mediated via the middle cervical ganglion and 
the stellate ganglion (heart rate, blood pressure) [7].

Clinical implications
lC pathology is known to be associated with a number 
of disorders of arousal/sleep, including excessive 
daytime sleepiness (EDs), narcolepsy, catalepsy, and 
rapid eye- movement sleep behaviour disorder (rBD). 
Although compromised lC function in narcolepsy 
is usually secondary to the loss of the hypothalamic 
orexinergic input to the lC [8], there are reports that 
brainstem lesions involving the lC can also lead to 
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narcolepsy [1,9]. Catalepsy, a troublesome symptom 
of narcolepsy, is the sudden loss of muscle tone in 
response to strong emotions. in catalepsy there is 
total cessation of lC activity [10]. in both Parkin-
son’s disease and Alzheimer’s disease there is early 
degeneration of lC neurones [1]. Compromised lC 
activity in Parkinson’s disease can lead to EDs [11] 
and rBD [12], and in Alzheimer’s disease to EDs and 
impaired sympathetic activity [1]. On the other hand, 
therapeutic benefit can be derived from lC activation 
by the electric stimulation of the peripheral vagus 
nerve (“vagus nerve stimulation [Vns]”) in epilepsy 
and treatment resistant depression [1].
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Nanotechnológia a neuropszichiátriai 
gyógyszerterápia szolgálatában

Szebeni János
Nanomedicina Kutató és Oktató Központ, Semmelweis  
Egyetem, Budapest; Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási  
Közalapítvány, Budapest

A nanotechnológia, azaz a természet megismeré-
se, anyagainak manipulálása a nanométer (főként 
a 10-7-10-9 m) méret tartományban, korunk egyik 
legdinamikusabban fejlődő területe az anyag és bio-
lógiai tudományok határán. A nanomedicina - mely 
a nanotechnológiát a betegségek megelőzésére és 
gyógyítására használja fel - eddigi legfőbb vívmánya 
a liposzomális gyógyszerek (Doxil, Ambisome), és 
ezzel az irányított gyógyszerterápia bevezetése a 90-
es években, elsősorban a rák és a szisztémás gombás 
betegségek gyógyításában. Azóta számos új nano-
diagnosztikum és nano-gyógyszer került alkalmazás-
ra, és még több áll preklinikai és klinikai vizsgálatok 
alatt különböző indikációkban, közöttük jónéhány 
a neuropszichiátriai gyógyszerterápia szolgálatában.  
Az előadás célja a már meglévő és sikeres nanogyógyszer 
terápiás alkalmazások és jelen kutatások, fejlesztések 
áttekintése nyomán azon munkákra, eredményekre 
fókuszálni, ahol az irányított nanogyógyszer tech-
nológiát neuropszichiátriai betegségek gyógyítására 
szánják.  tárgyalásra kerülnek többek között a vér-agy 
gáton átjáró liposzomális, PlGA, micelláris, kitozán 
nano-gömb és egyéb nanopartikuláris rendszerek, 
továbbá anxiolitikus és kognitív funkciókat javító 
liposzómák, közöttük egy saját fejlesztésű, emlékezet 
és tanulás javító liposzomális készítmény.

Stressz reaktivitást befolyásoló polimor-
fizmusok vizsgálata depressziós betegek 
körében

Szentesi Kinga1, Székely Anna2, Faludi Gábor3, 
Sasvári-Székely Mária1, Nemoda Zsófia1
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Budapest
3 Kútvölgyi Klinikai Tömb, Pszichiátriai Klinikai Csoport, 
Semmelweis Egyetem, Budapest

Bevezetés
Klinikai megfigyelések alapján a hipotalamusz-
hipofízis-mellékvesekéreg tengely (HPA-tengely) 
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rendellenes működését, a stressz reaktivitás za-
varát feltételezik depressziós betegek körében.  
A mineralokortikoid receptor a kortizol iránti nagy 
affinitásával a HPA-tengely tónusos gátlásában ját-
szik szerepet, míg a glükokortikoid receptornak 
alacsonyabb az affinitása kortizol iránt, ezért csak 
a stressz alatti emelkedett kortizol szint aktiválja.  
E két receptor közötti egyensúly fontos a stressz reak-
tivitás szabályozásában. A kortizol felszabadulást az 
adrenokortikotróp hormon (ACtH) vezérli, aminek 
a szekrécióját a hipofízisből a kortikotropin releasing 
hormon (CrH) szabályozza. Ez alapján genetikai asz-
szociáció vizsgálatainkhoz a glükokortikoid receptor 
(nr3C1) a mineralokortikoid receptor (nr3C2) és  
a kortikotropin releasing hormon receptor 1 (CrHr1) 
polimorfizmusait választottuk.

Módszerek
A pszichiátriai minta 171 depressziós személyből 
állt (107 major depresszió, 66 bipoláris depresszió, 
74.9% nő, 48,5±11 átlag életkor). A DsM-iV diag-
nózis mellett a depressziós és szorongásos tüneteket 
a HADs (Hospital Anxiety and Depression scale) 
alapján mértük fel. Az egészséges kontrollok (n=181, 
77.7% nő, 23,2±5 átlag életkor) egyetemisták köréből 
kerültek ki. Az egypontos nukleotid polimorfizmu-
sokat (nr3C1: exon 9b (rs6198), Bcli (rs41423247), 
tth111i (rs10052957), nr3C2: -2G/C (rs2070951), 
CrHr1: rs7209436, rs110402, rs242924) valós idejű 
PCr technikával vizsgáltuk. Az eset-kontroll elemzés-
ben khi-négyzet próbát, a két HADs skála asszociáció 
vizsgálatára varianciaanalízist használtunk.

Eredmények
Eset-kontroll vizsgálataink nem mutattak ki szignifi-
káns különbséget a beteg és a kontroll csoport között. 
A tünetsúlyosságok elemzésekor egyedül a CrHr1 
haplotípus elemzés mutatott érdekes eredményt:  
a CGG haplotípust hordozó betegek súlyosabb szo-
rongásos tüneteket mutattak (p=0.083).

Konklúzió
Az eredményeink nem mutattak ki szignifikáns ösz-
szefüggést a depresszió és a vizsgált HPA-tengely  
polimorfizmusok között.

KöszönEtnyilVánítás

A kutatást az OtKA CK 80289 támogatta.

A depressziók pszichoterápiája

Tringer László
Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás  
Klinika, Budapest

Az elmúlt évtizedek folyamán a depresszió-fogalom 
inflációjának vagyunk részesei. A folyamat hátterében 
összetett társadalmi, gazdasági, sőt filozófiai tényezők 
(pl. dekonstrukció) rejlenek. A pszichiátriai kategória-
rendszer átalakulása ennek a folyamatnak szakmai 
lecsapódásaként értelmezhető (DsM, iCD).

A depresszió a hangulati élet, a magatartás és az 
érzelmek zavarainak átfogó kategóriája, amelynek 
súlyossága az élettel összeegyeztethetetlen súlyos-
ságú állapotoktól a szubklinikus formákig változhat. 
Esetenként epizódokban jelenik meg, más alkalom-
mal pedig krónikus, fluktuáló lefolyást mutat. A de-
presszió a szociális funkciók károsodását vonja maga 
után, szenvedés forrása nem csupán a beteg, hanem 
környezete számára is. 

A depressziók pszichoterápiás megközelítése so-
rán azonban nem elégedhetünk meg az állapot ke-
resztmetszeti elemzésével, a tünettan mégoly pontos 
leírásával. Mint minden pszichoterápiára szoruló  
állapotban, ez esetben is a kórtörténet hosszmet-
szeti elemzésére kell törekednünk. A pszichoterápia  
ugyanis – sikeres esetben – ennek a történetnek  
szerves részévé válik, beilleszkedik a személy élet-
történetébe.

Az előadás keretében elsősorban a depressziók 
patogenetikai elemzésének fontosságát hangsúlyoz-
zuk. A döntően biológiailag determinált (bi- vagy 
unipoláris) depressziók pszichoterápiája lényegesen 
eltérő stratégiát igényel, mind a döntően személyi-
ségi reakcióként értelmezhető depresszióké. Előbbi 
esetben a depresszió a személy számára „énidegen” 
állapotként jelenik meg, s a pszichoterápia nem in-
dulhat ki abból, hogy a páciens „felelős” a betegségért. 
Utóbbi esetben viszont a depresszió a személy egészét 
involválja, s a személyiség „betegsége” is része a sze-
mély antropológiai egységének.

Az 1980 előtti „neurózis” kategória rovására inf-
lálódott „depresszió” tág tere mindenfajta pszicho-
terápiás kísérletezésnek. A szerző sorra veszi a főbb 
pszichoterápiás iskoláknak a depressziók kezelésével 
kapcsolatos újszerű meglátásait, törekvéseit, eseten-
ként „módszereit”.
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A prefrontális kéreg, amygdala, 
hipotalamusz és raphe magvak szerepe 
egy PTSD-állatmodellben: patkányok agyi 
aktivációs mintázatai új és régi traumatikus 
élmények felidézésekor

Tulogdi Áron, Tóth Máté, Sörös Petra,  
Nagy Rita, Biró László, Aliczki Manó,  
Klausz Barbara, Haller József
MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet, Magatartás 
Neurobiológiai Osztály, Budapest

Korábbi dolgozatok bizonyítják a prefrontális kéreg, 
az amygdala, a hipotalamusz és a raphe magvak fon-
tos szerepét a traumatikus életesemények viselkedési 
hatásainak közvetítésében. A korábbi állatkísérletek 
többsége az idegi aktivációt a traumatikus élmény 
után viszonylag rövid idővel vizsgálta. A tesztelésig 
eltelt idő egy és néhány nap között változott, ez lehet 
az oka az ellentmondó eredményeknek is. 

Jelen munkában patkányokat sokkoltunk egyet-
len elektromos sokk-sorozattal, majd egy vagy 28 
nap múlva a kondicionált félelem-tesztben vizs-
gáltuk a viselkedésüket. Az idegi aktivációt c-Fos 
immunhisztokémia módszerrel vizsgáltuk számos, 
a szorongásos rendellenességek, különösen a poszt-
traumás stresszzavar (PtsD) szabályzásában szerepet 
játszó agyterületen.

Az elektromos sokk kifejezett kondicionált félelmi 
reakciót váltott ki egy és 28 nappal később is. Egy 
nappal a sokk után a laterális orbitofrontális kéreg és 
a ventrális tegmentális area csökkent aktivitást muta-
tott, az anterior hipotalamikus area pedig fokozottan 
aktiválódott. Ezzel ellenkezően, 28 nappal a sokk után 
a mediális prefrontális kéreg, a mediális amygdala, a 
ventromediális és paraventrikuláris hipotalamikus 
magvak, valamint a medián raphe fokozott aktivációja 
volt megfigyelhető.

Eredményeink szerint a traumatikus élmény rövid- 
és hosszútávú hatásait közvetítő agyi mechanizmusok 
jelentősen eltérőek, bár a viselkedési válasz hasonló 
volt a két időpontban. A PtsD laboratóriumi mo-
dellezésére hosszú várakozási időt javaslunk. Azt is 
megmutattuk, hogy a traumatikus élmény következ-
tében kialakuló agyi aktiváció erősen függ a vizsgált 
viselkedési zavartól: korábbi eredményeink szerint 
a hasonló elektromos sokkal kiváltott szociális za-
var hátterében a centrális és bazolaterális amygdala 
aktivációja áll. 

A haszon és kockázat (benefit/risk)arányának 
megbecsülése a pszicho- és neurofarmakonok 
vizsgálata és alkalmazása során

Borvendég János
Országos Gyógyszerészeti Intézet, Budapest

Orvosi működésünk során minden a beteget érintő 
tevékenységünkkor mérlegelnünk kell, hogy a be-
avatkozás - legyen az gyógyszeres, műszeres vagy 
műtéti - milyen mértékben szolgálja a beteg érdekét, 
hasznát, de azt is, hogy milyen mértékben veszélyez-
teti egészségét, de akár személyi jogait, integritását, 
méltóságát, stb. A várható haszon természetesen 
nagyon összetett fogalom. Függ a készítmény javal-
latától, azaz a betegség súlyosságától, várható kime-
netelétől, progressziójától, de természetesen a beteg 
aktuális panaszaitól is. Egy gyógyszer alkalmazása 
során megjelenő károsodás természetét, jelentősé-
gét is nagyon sok szempont szerint mérlegelhetjük. 
Mindenek előtt vizsgálnunk kell, hogy a károsodás 
súlyos-e, folyamatában reverzibilis, vagy irreverzi-
bilis, megjelenése, súlyossága függ-e az alkalmazott 
dózistól vagy a kezelés időtartamától, kapcsolatban 
van-e a beteg alapbetegségével. Amikor a gyógyszer 
mellékhatások súlyosságát (hazard) elemezzük, arra 
is gondolnunk kell, hogy mi annak a valószínűsége 
(risk), hogy a várható károsodás betegünkön is meg-
jelenik, illetve hogyan tudjuk ennek bekövetkeztét 
megakadályozni, vagy a minimumra csökkenteni. 
Egy gyógyszer fejlesztése során a klinikus (legyen az 
gyakorló orvos, vagy értékelő) három alkalommal 
kerül olyan helyzetbe, amikor a haszon/kockázat vár-
ható arányát mérlegelnie kell:  amikor gyógyszerek 
klinikai vizsgálatára vállalkozik, amikor a vizsgálatok 
eredményét értékeli, és amikor a már törzskönyvezett 
gyógyszert betegének rendeli. 

A pszicho- és neurofarmakológia az elmúlt évti-
zedekben látványosan fejlődött. napjainkban például 
több olyan gyógyszer is forgalomba került, amelyek 
úgy tűnik látványos fordulatot hoztak (vagy hozhat-
nak) egyes neruológiai betegségekben szenvedők ke-
zelésében. De az is nyilvánvalóvá vált, hogy hatásos-
ságuk mellett e szerek súlyos, akár alig befolyásolható 
mellékhatást is okozhatnak. Hogyan mérlegeljen az 
orvos, hogyan mérlegeljen a beteg és akár a gyógyszert 
finanszírozó biztosító, mielőtt a gyógyszert rendeli, 
elfogadja vagy finanszírozását vállalja. (E kérdésekre 
keresnek választ a kerekasztal résztvevői.)


