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LEHETŐSÉGEK 



Minden élet számít 

Adjanak nekünk esélyt! 

http://tedxtalks.ted.com/video/All-Lives-Matter-Karen-Gaffney 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HwxjoBQdn0s 
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 Intézeti elhelyezés 

 Intézeti ellátás 

 Elhanyagoltság 

 Szegregáció 

 Munkanélküliség 

 Értelmetlen időtöltés 

 Korai halál 

 Korai AD típusú demencia 

 
Múlt 



Családi kör 

Korai fejlesztés 

Egészségügyi ellátás 

 Inkluzív oktatás 

Munka 

Értelmes elfoglaltság 

Hosszú, minőségi élet 

AD prevenció 
 

Jövő 



„Soha nem fog…” 

… Járni 

… Beszélni 

… Olvasni 

… Írni 

… Önállósodni 

… Dolgozni 

… Felnőni 

… Teljes életet élni 
Sztereotípiák 



„Nincs nagyobb akadálya a 
sikernek, mint az alacsony 

elvárások.” 



Lehetőségek



 Biokémiai és molekuláris genetikai alapok 

 Neuropatológia 

 Génexpresszió kérdése 

 Állatmodellek 

 Gyógyszer-felfedezések 

 Gondozás 

 AD kutatás 

 



 Felnőttkori lehetőségek 

Gyerekkori lehetőségek 

 Születés utáni lehetőségek 

Prenatális lehetőségek 

Kutatási lehetőségek 

 



 Korrekt diagnózisközlés 

 Örökbeadás 

 Felnevelés 

 Kivizsgálás, ellátás, utánkövetés 

 Korai fejlesztés 

 Inkluzív oktatás 

 Társadalmi érvényesülés 

 AD prevenció 

 



 Szűrővizsgálatok 

Diagnosztika 

Tájékoztatás - tájékozódás 

 Interruptio 

 Intervenció: IR érés optimalizálása, 
IR degeneráció megfékezése 

 



„Miért is vagyunk mi 
Down szindrómások?” 



• E/I egyensúly-eltolódás 

• Lassabb proliferáció 

• Lassabb kisagyi növekedés 

• Hypotróf,  ritkább dendritikus tüskék 

• Zavart szinaptikus szerveződés és funkció 

• Transzmitter- és receptor szintű zavarok 

• Zavart epigenetikai mechanizmusok 

• Extrém változatosságú fenotípus és érintettség 

 

• Ok: gének túlexpressziója és nehezített sejtosztódás 

• Hardware-zavar intellektuális deficitet eredményez 

 



Prenatális 
 

 Terápiás ablak a neurogenezis 
idején 

 Cél: jobb hardware, jobb 
kogníció, jobb életminőség 

 Pozitív szűrési eredmény esetén 
20-30 hetes terápiás ablak! 
 

 

Perinatális 
 

 Terápiás ablak a neuronális érés és 
agyi kapcsolatok („huzalozás”) 
idején 

 Cerebellum és hippocampus 
alakítható 

 Kognitív fejlesztések 

 Ingergazdag környezet 
 

 



• Anyai biztonság: toxicitás 

• Magzati biztonság: teratogenitás 

• Transzplacentáris transzport 

• Vér-agy gát 

• Hatékonyság 
 



 Transzmitter rendszereket célzó terápiák 
 Adrenerg receptor agonisták 

 AChE vegyületek 

 NMDA receptor antagonisták 

 GABAa és GABAb receptor modulátorok 

 GYRK2 és fluoxetin 

 Neuroprotektív terápiák 
 SOD1 és antioxidánsok (E vitamin, apigenin, melatonin,…) 

 Lithium 

 Szignál útvonalakat célzó terápiák 
 Hedgehog signaling pathway agonisták 

 Génexpressziót célzó terápiák 
 DYRK1A és EGCG 

 APP és ɤ-szekretáz inhibitorok 

 Epidrugs 

 Proneurogén terápiák 
 NGF és egyéb neurotropikus faktorok 



 SAG (Shh szintetikus aktivátora) 
Cerebelláris neurogenezis normalizálása 

 Fluoxetin 
Hippocampalis neurogenezis normalizálása, 
kognitív zavar tartóskiiktatása, AD-jellegű 
neuropatológia megelőzése 

EGCG 
Hippocampalis neurogenezis normalizálása a 
DYRK1A kináz specifikus gátlása révén 

 

 



 NAP/SAL: I/E egyensúlyzavar korrigálása, IR fejlődési 
mérföldkövek késésének megelőzése neuroprotektív 
fehérjékkel 
Incerti M, Horowitz K, Roberson R, Abebe D, Toso L, Caballero M, et al.: Prenatal Treatment Prevents Learning Deficit in Down 
Syndrome Model. PLoS ONE 2012;7(11) 

 Fluoxetin: neurogenezis normalizálása, kognitív zavar tartós 
kiiktatása 
Stagni F, Giacomini A, Guidi S, Ciani E, Ragazzi E, Filonzi M, De Iasio R, Rimondini R, Bartesaghi R: Long-term effects of neonatal 
treatment with fluoxetine on cognitive performance in Ts65Dn mice. Neurobiol Dis. 2015 Feb;74:204-18.  

 Kolin: Hippocampalis neurogenezis normalizálása, kognitív 
zavar tartós kiiktatása 
Velazquez R, Ash JA, Powers BE, Kelley CM, Strawderman M, Luscher ZI, Ginsberg SD, Mufson EJ, Strupp BJ: 
Maternal choline supplementation improves spatial learning and adult hippocampal neurogenesis in the Ts65Dn mouse model of 
Down syndrome. Neurobiol Dis. 2013 Oct;58:92-101. 

 Apigenin: antioxidáns az oxidatív stressz csökkentésére 

 Alfa-tokoferol: antioxidáns a fokozott lipid-peroxidáció ellen 

 EGCG: DYRKA1-okozta agytömeg-csökkenés, memória, 
plaszticitás helyreállítása 

 GABA-antagonisták 
 SAG (Shh szintetikus aktivátora) 



Ami az embereket illeti… 
 

Hamar felkapta a sajtó a hírt 2013-ban, hogy Jeanne Lawrence (Worcester, 
Massachusettes) és csapata sikeresen kikapcsolta a 21-es kromoszóma 
számfeletti példányát Down szindrómás emberi őssejtekben, mégpedig a 
nők testi sejtjeiben az egyik X kromoszóma inaktiválására szolgáló 
természetes génszakasz (XIST) felhasználásával. 

Jiang J, Jing Y, Cost GJ, Chiang JC, Kolpa HJ, Cotton AM, Carone DM, Carone BR, Shivak DA, Guschin DY, Pearl JR, Rebar EJ, Byron M, Gregory  
PD, Brown CJ, Urnov FD, Hall LL, Lawrence JB: Translating Dosage Compensation to Trisomy 21 Nature. 2013 Aug 15; 500(7462):296-300. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3848249/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3848249/


 Antioxidánsok 

 AChE 

 Növekedési hormon 

 Folsav (+thyroxin) 

 NMDAR antagonista memantin 

 EGCG 
 Jean Maurice Delabarnak és munkatársainak (Sorbonne, Párizs) a zöld tea EGCG nevű vegyületének 

kivonatával jó eredményeket sikerült elérni az intellektuális deficitért felelős, a 21. kromoszómán 
található DYRK1A gén gátlása révén egerekben és emberekben is. Egy EGCG-t tartalmazó 
étrendkiegészítő készítmény nemrégiben került forgalomba Spanyolországban és Franciaországban. 
De la Torre R, De Sola S, Pons M, Duchon A, de Lagran MM, Farré M, Fitó M, Benejam B, Langohr K, Rodriguez J, Pujadas M, Bizot JC, Cuenca A, Janel N, Catuara S, Covas MI, Blehaut 
H, Herault Y, Delabar JM, Dierssen M: Epigallocatechin-3-gallate, a DYRK1A inhibitor, rescues cognitive deficits in Down syndrome mouse models and in humans. Mol Nutr Food 
Res. 2014 Feb;58(2):278-88.  

 

 RG1662 
 A Roche gyógyszergyár által kifejlesztett RC1662 nevű, GABA receptor gátló molekulával kapcsolatos 

kutatás jelenleg klinikai 2. fázisban tart és nagyon ígéretesnek tűnik. A készítmény az előzetes 
eredmények és tervek szerint pár éven belül forgalomba kerülhet. „élete legjobb 5 hete” 



 Családi kör 

 Korai fejlesztés 

 Egészségügyi ellátás 

 Inkluzív oktatás 

 Munka 

 Értelmes elfoglaltság 

 Hosszú, minőségi élet 

 AD prevenció 

 

 Őssejtterápia? 

 Immunizáció? 

 Epigenetika (Epidrugs, Epgenetikai Editing…) 

 Pharmacotherapia (intrauterin intervenció és 
prevenció) 

 Prenatalis diagnosztika - másképp 

 

Jövő 



„Az orvoslás őrült tudománnyá 
válik, amikor a betegség 

leküzdése helyett a pácienst 
veszi célba.” 

„Elképzelni nem tudom, hogy ne 
lehetne őket meggyógyítani. 

Sokkal kisebb intellektuális 
erőfeszítést kíván, mint embert 

küldeni a Holdra. ” 

 



Institute Jerome Lejeune – www.fondationlejeune.org 

Crnic Institute – www.crnicinstitute.org 

Lumind Foundation – www.lumindrds.org 
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http://www.lumindrds.org/



