
FÛZZÜK ÚJRA A GYÖNGYSORT!
A „100 év talány…” megoldását és
kezelését folyamatosan újra kell
értékelnünk!

Az idén lesz 100 éve, hogy 1906. november 3-án a Délnyugat Né-
metországi Pszichiáterek 37. kongresszusán, Tübingenben Alz-
heimer doktor beszámolt August D. nevû betegének neuropszichi-
átriai és neuropatológiai sajátosságairól. Ettõl az idõponttól szá-
mítjuk az Alzheimer-kór történetének újkori fejezetét.

A centenáriumi évforduló tekintélyt parancsoló, visszatekintés-
re, összegzésre és ünneplésre sarkall. Ilyen évforduló elõestéjén az
ember szinte ösztönösen hátradõl a karosszékében és elgondolko-
dik, mit sikerült megtudnunk a KÓRról az elmúlt 10x10 év alatt?

Egy száz éves visszatekintés a hosszú és jól végzett munka elé-
gedettségét sugallhatja, de kérdés, hogy van-e jogunk az elége-
dettségre? Mondhatjuk-e azt 100 év után, hogy tudjuk, mi az
Alzheimer-kór? Egyetlen betegségrõl van-e egyáltalán szó, vagy
többrõl? Tudjuk-e, hogy mi és hogyan okozza? Fel tudjuk-e idõ-
ben ismerni? Meg tudjuk-e elõzni? Tudjuk-e gyógyítani? Tud-
juk-e a tüneteit enyhíteni, a folyamatát lassítani? Mit, mennyit és
hogyan tudunk a családoknak, ápolóknak segíteni? A feltett kérdé-
sekre a tömör és rövid választ nehéz szívvel írná ide a papírra az
ember, Önökre bízom. Lehet, hogy hasonló kérdések foglalkoztat-
ták Alzheimer doktort is elõadásának elõestéjén?

Ha saját portánkon nézünk szét és a magyarországi 100 évet te-
kintjük, elégedettek lehetünk-e azzal, amit elértünk? Tudjuk-e,
hány Alzheimer-kóros és más demens beteg van országunkban?
Felismerjük-e a betegeket? Segítünk-e nekik? Elérhetõvé tesz-
szük-e számukra a segítséget? Képviseljük-e a betegek és család-
juk érdekeit? Támogatjuk-e a hazai Alzheimer-kórral kapcsolatos
kutatást és szakemberképzést? És még lehetne folytatni a súlyos
kérdések özönét.

Nehéz fába vágja a fejszéjét manapság az, aki az Alzheimer-kór
kutatásával vagy gyógyításával foglakozik. Fél tucatnál több szak-
lap foglalkozik csak ezzel az egy betegséggel, emellett közlemé-
nyek százai jelennek meg hetente más tudományos lapokban. A
hegyek azonban elsõ látásra egereket vajúdnak, hiszen az utóbbi
években úgy tûnt, hogy az Alzheimer-kórral kapcsolatos ismerete-
ink és a kutatások mintha megtorpantak volna. A penetráns örök-
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lésmenetet mutató genetikus formák, az amiloid
prekurzor protein mutációinak és ugyanennek a
fehérjének a hasításáért felelõs preszenilin enzi-
mek mutációinak felismerése adott lendületet a
betegség amiloid kaszkád hipotéziséhez. Az ami-
loid hipotézis eredményei pedig a klinikai kipró-
bálásokig eljutó, de késõbb a mellékhatásokon el-
bukó amiloid immunizációs terápiákhoz vezettek,
amelyeket manapság újraterveznek. A többi ko-
rábbi hipotézis (kolinerg, excitátoros, genetikai,
koleszterin, sejthalál, oxidatív stressz, sejtosztó-
dási ciklus zavara, ösztrogén, növekedési faktorok
hiánya, glükóz anyagcsere és még sorolhanám…),
bár egy-egy problémára magyarázatot adott, és
egy-egy terápiás lehetõséget fel is kínált, de a be-
tegség okát és a kialakulását magyarázó lendüle-
tük korlátozott és ezért kifulladt. Az ígéretes teóri-
ák terápiás ígéreteinek korlátait is hamar megis-
mertük, hiszen a meta-analízisek ollója, vagy a bi-
zonyítékokon alapuló orvoslás radírja gyorsan el-
tüntette lelkesedésünket.

Új Alzheimer-kór elméletek kialakítása helyett
manapság inkább annak vagyunk tanúi, hogy a te-
óriák átértékelõdnek és a már meglévõ ismerete-
ink lassan a helyükre kerülnek, azaz a meglévõ
gyöngysort fûzzük újra. Sajnos egy igen bonyolult
kép rajzolódik ki egyre jobban, de szerencsére
merõben új terápiás lehetõségek ígéretével.

Az Alzheimer-kór új, „kettõs csapás” etiológiai
magyarázata az oxidatív stressz, a sejtciklus za-
var, az amiloid és a sejthalál hipotéziseket ötvözi,

és azon alapul, hogy a genetikus és epigenetikus
faktorok, mint például az oxidatív stressz vagy a
trofikus faktorok hiánya a neokortikális neurono-
kat ismételt mitotikus osztódási fázisba kényszerí-
ti, amely azonban a celluláris feltételek hiánya mi-
att elakad, és lassú sejthalált eredményez. E króni-
kus folyamat menetét az apolipoprotein E gén 4-es
alléljának öröklése is kedvezõtlen irányba befo-
lyásolja több támadásponton. Ennek ellenére a
neurodegeneráció nem tûnik visszafordíthatatlan-
nak, sõt az epigenetikus faktorok hatását is lehet
talán befolyásolni, ezért új terápiás lehetõségekre
van remény. Egyre világosabban látszik azonban,
hogy az Alzheimer-kór terápiája és megelõzése
esetében nem egyetlen „csodaszerben” kell gon-
dolkodnunk, hanem kombinácós és/vagy etioló-
giai alcsoport szerinti célzott terápiákban. Tehát
lehetnek majd olyan Alzheimer-kóros személyek,
akiket trofikus faktorokkal, másokat antioxidáns
vegyületekkel, míg másokat akár sejtosztódást
gátló vagy az apoE4-es molekula konformációs
változásait befolyásoló molekulákkal kezelhetünk
a jövõ memória klinikáin.

Addig azonban még temérdek a tennivalónk.
Összegzést készíthetünk, az Alzheimer-kór cente-
náriumát megünnepelhetjük, de elégedetten hátra-
dõlni ennyi kérdéssel, intéznivalóval nem lehet,
mert ott van folyamatosan a nyomunkban megvá-
laszolatlan kérdéseivel a SZÁZ ÉV TALÁNY…

Kálmán János
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