
A Kijevi Klinika közleménye a Parkinson-kór és egyéb az eddig nem 
gyógykezelhető betegségekről.

Új lehetőségek a Parkinson-kór gyógyításában

Lehetőség van olyan betegek kezelésére, akik Kemoterápia után vannak és 
Imunrendszereük leromlott, egyhetes szanatóriumi rekreációs kezelés és 
immunrendszer „átprogramozó” őssejt injekció segítségével.
A legyengült immunrendszer azonnali visszaprogramozása az egészséges 
állapotra. 

Minden olyan gerinc műtét mely Magyarországon nem vagy a hosszú 
várólista miatt csak később végezhető el.
(stabilizációs, porckorong sérvgerincvelő sérülés gerincoszlop helyreállító  
műtétek)

Ízületi idegsejt leszakadás helyre állítás az idegvégzödédsek helyreállítása.. 
(pl. tipikus motoros baleseteknél a váll ízület az eljárás világszínvonalú.) 

Végleges engedélyt kapott a Klinika szembetegségek 
őssejtterápiás kezelésre.(Látóideg sorvadás)

Új lehetőségek a Parkinson-kór gyógyítására

A világon sokmillió embert - nem is csak az időseket - sújtó Parkinson-kór 
látványos kísérőjelenségét, az állandó végtagreszketést egyes 
idegsejtcsoportok túlzottá vált aktivitása okozza. 
Agysebészeti eljárással eddig elektródák, újabban pedig speciálisan kezelt  
gének beültetésétől várják a kutatók, hogy a reszketést vezénylő neuronokat  
megfékezzék.

A jelenleg még gyógyíthatatlan Parkinson-kór "dobogós helyen" áll a  
legtöbb halálesetet okozó neurológiai (de nem elme) betegségek sorában. A 
fejlett országokban átlagosan száz állampolgár között egy biztosan e 
betegségben szenved. 

A kór ma már világszerte ismert nevét James Parkinson angol sebészről  
kapta, aki 1817-ben elsőként állapította meg, hogy az idős korban a 
végtagok megállíthatatlan reszketését, a merev görnyedést és a többi  
melléktünetet az agyban kialakuló kóros elváltozások idézik elő. Az általa  



"reszketeg hűdés"-nek mondott kór okát azóta is kutatják, ám arról eddig 
csak azt sikerült megállapítani, hogy az agynak az izmok működtetését  
vezérlő részében a dopamin nevű vegyi anyag mennyisége kezd csökkenni,  
majd eltűnni. 

Amint a dopamin megfogyatkozik, a neuronok, az érző idegsejtek rendkívül  
aktívvá válnak, az izmokat akaratlan, vezérelhetetlen reszketésre 
kényszerítik, míg más izmok pedig egészen megmerevednek.

 Azt azonban, hogy az életévek szaporodásával miért fogyatkozik meg 
egyesek agyában a dopamin, még nem sikerült megállapítani. 

Sikerült viszont kifejleszteni olyan gyógyszereket, amelyek a betegség 
kezdeti stádiumában megállítják, vagy legalább jelentősen fékezik a 
dopamin fogyását. Ám, ha már előrehaladott a Parkinson-kór, a dopamint  
termelő neuronok száma addigra úgy megfogyatkozik, s aktivitásuk is  
csökken, hogy a gyógyszerek már nem segítenek. 
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