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Occurrence of internal diseases in the premotor 
phase of Parkinson’s disease by analyzing a 
large database covering a whole population

ABSTRACT

The premotor phase of Parkinson’s disease (PD) precedes the appearance 
of motor symptoms by years. Many non-motor diseases have been asso-
ciated with an increased risk of developing PD, but results of these stud-
ies are conflicting. The aim of this study was to investigate the occurrence 
of certain internal diseases (metabolic, circulatory, gastrointestinal) based 
on diagnosis codes, before the diagnosis of PD. There were 5209 patients 
included in the study who received diagnosis of PD at least in 2 years and 
we analyzed data retrospectively between 2004 and 2016. Out of metabolic 
diseases dyslipidemia (41%) and diabetes mellitus (32%), out of circulatory 
diseases hypertension (89%) and ischemic heart disease (51%) and out of 
gastrointestinal diseases gastroesophageal reflux disease (51%) and gall-
stones (25%) were the first two most common disorders in the examined 
PD patients. This is the first study in Hungary which analyzed PD in a large 
database in the context of internal diseases, and raised the possibility of a 
link between dyslipidemias, diabetes mellitus, hypertension, ischemic heart 
disease, gastooesophagial reflux, gallstones and PD.
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KIVONAT

A Parkinson-kór (PK) premotoros fázisa évekkel megelőzi a motoros tünetek 
megjelenését. Számos nem-motoros kórképet hoztak összefüggésbe a PK 
kialakulásának fokozott kockázatával, viszont az eddig tanulmányok ered-
ményei nagyrészt ellentmondásosak. A vizsgálat célja egyes belgyógyászati 
betegségek (anyagcsere, keringési, gastrointestinalis) előfordulásának vizs-
gálata a PK diagnózisát megelőzően, diagnózis kódok alapján. A vizsgálat 
5209 olyan beteg adatait dolgozta fel 2004 és 2016 között, akik legalább 
2 évben megkapták a PK diagnózisát. Az elemzés során a két leggyakrab-
ban előforduló anyagcsere betegség a lipidaemia (41%) és diabetes mellitus 
(32%), a keringési betegségek közül a hypertonia (89%) és az ischaemiás 
szívbetegség (51%), a gastrointestinalis betegségek közül a gastooesopha-
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gialis reflux (28%) és az epekövesség (25%) volt. Ez az első 
olyan magyarországi tanulmány, amely a PK-t, egy nagy 
adatbázist feldolgozva a belgyógyászati betegségek tükré-
ben vizsgálja, és felveti az összefüggés lehetőségét a lipida-
emiák, diabetes mellitus, hypertonia, ischaemiás szívbeteg-

ség, gastooesophagialis reflux, epekövesség és a PK között.

Kulcsszavak: Parkinson-kór, belgyógyászati betegségek, nagy 
adatbázis, Magyarország

Bevezető

A Parkinson-kór (PK) diagnózisa jelenleg olyan klinikai 
tünetek alapján állítható fel, mint a bradykinesis, nyu-
galmi tremor, rigor és tartási instabilitás. Számos olyan 
klinikai, neuropatológiai és képalkotó kutatásokból 
származó bizonyíték áll rendelkezésre, mely arra világít 
rá, hogy a PK jóval a klasszikus motoros tünetek meg-
jelenése előtt elkezdődik (1). Ezt a szakaszt premotoros, 
prodromális vagy nem-motoros fázisnak nevezzük, mely 
körülbelül 5 évvel korábban kezdődik a motoros tünetek-
nél (2). Számos nem-motoros kórképet hoztak összefüg-
gésbe a PK kialakulásának fokozott kockázatával, melyek 
között jelentős helyet foglalnak el a különböző belgyógyá-
szati betegségek (3). Az eddigi tanulmányok eredményei 
nagyrészt ellentmondásosak, viszont néhány kórkép ese-
tében, mint például a diabetes mellitus (DM) és a hyper-
cholesterinaemia, egyértelmű összefüggés mutatkozott a 
PK megjelenésének fokozott kockázatával (4,5). 

Magyarországon korábban Ajtay és mtsai. kimutatták, 
hogy az egybiztosítós finanszírozási rendszerekből a szol-
gáltatók által finanszírozási céllal jelentett betegellátási 
adatok felhasználhatók lehetnek egyes kórképek epide-
miológiai jellegzetességeinek vizsgálatára (6). A közel-
múltban pedig azt igazoltuk, hogy megfelelő informatikai 
módszerek alkalmazásával a finanszírozási szempontból 
készült adatbázisok a PK esetében is megbízhatóak és 
epidemiológiai elemzésekre használhatóak (7).  

Tekintettel a korábbi belgyógyászati kórképek és PK 
kapcsolatát tanulmányozó epidemiológiai vizsgálatok 
eltérő eredményeire, jelen vizsgálatban célunk a leggya-
koribb anyagcsere-, keringési rendszer- és emésztőre-
ndszeri betegségek előfordulásának vizsgálata volt a PK 
diagnózisa előtti időszakban.

Anyag és módszer:

Vizsgálatunkban a Nemzeti Agykutatási Program kereté-
ben az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) szá-
mára a teljes ország területéről beküldött járó- és fekvő-

beteg orvosi jelentések alapján létrehozott NEUROHUN 
2004-2017 adatbázist elemeztük. A PK és az elemezni 
kívánt belgyógyászati kórképek azonosításához a 
Betegségek Nemzetközi Osztályozása 10. kiadásának 
(BNO-10) háromjegyű diagnózis kódjait alkalmaztuk. Az 
elemzés 2004-2016 közötti adatokat tartalmaz. Mivel a PK 
előzményében szereplő belgyógyászati komorbiditásokat 
elemeztük, az adatbázisból azon PK-betegeket válasz-
tottuk ki, akiknél tizenegy éves kórelőzményi adatok 
hozzáférhetőek, tehát akiknél a G20 diagnózis kód elő-
ször 2015-ben fordult elő. A PK-betegek (BNO-10: G20 
kód) meghatározására az alábbi szabályt alkalmaztuk: 
PK-betegnek tekintettük azokat, akik legalább két évben 
megkapták a PK diagnózisát: 2015-ös évben először majd 
2016-ban is. Emellett a szabálynak megfelelő beteg akár 
többször is megjelenhetett a rendszerben. A belgyógyá-
szati betegségek elemzéséhez a PK diagnózisát megelőző 
éveket vettük figyelembe 2004-ig visszamenőleg és egy 
betegnek legalább egyszer kellett megkapnia valamelyik 
belgyógyászati diagnózist. Az alábbi BNO főcsoportokat 
és ezen belül a két leggyakoribb háromjegyű diagnózis 
kódok előfordulását vizsgáltuk a PK premotoros szaka-
szában: endokrin és anyagcsere betegségek (E00-E90), 
a keringési rendszer betegségei (I00-I99), emésztőrend-
szer betegségei (K00-K93). A kórképek azonosításához 
a diagnózisok elemzésekor mind az elsődleges, mind a 
másodlagos diagnózis típusokat figyelembe vettük úgy a 
PK-nál, mint az egyéb betegségeknél. Adatvédelmi elő-
írások miatt központilag átkódolt személyi azonosítót 
alkalmaztunk, így a betegek követése a rekordok össze-
kapcsolásával („record linkage”) vált lehetségessé, de a 
beteg személye azonosíthatatlan maradt. Másodlagos 
parkinsonizmussal vagy egyéb extrapyramidális és moz-
gási rendellenességekkel (BNO-10: G21-G26) összefüggő 

1. táblázat. A Parkinson-kóros betegek demográfiai 
adatai

Teljes esetszám: N (%) 5209 (100%)
Férfiak 2445 (47%)
Nők 2764 (53%)
Átlagéletkor (átlag ± SD) 73,6 (± 9,33)
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adatot a vizsgálat nem tartalmaz. A Semmelweis Egyetem 
Regionális, Intézményi Tudományos és Kutatásetikai 
Bizottsága (RKEB) a tanulmányt jóváhagyta. (SE TUKEB 
88/2015). 

Eredmények

A vizsgált időszakban 5209 beteg szerepelt az adatbá-
zisban, aki először 2015-ben, utána 2016-ban is, vagyis 
legalább két évben megkapta a PK diagnózist. A betegek 
fontosabb demográfiai adatait az 1. táblázat szemlélteti. A 
komorbiditások tekintetében, a premotoros fázisban az 
első két leggyakrabban előforduló betegség BNO főcso-
portonként a következő volt (2. táblázat): 
• Endokrin és anyagcsere betegségek (E00-E90): A lipop-

rotein anyagcsere rendellenességei és egyéb hyperlipi-
daemiák; Nem inzulin dependens cukorbetegség

• A keringési rendszer betegségei (I00-I99): 
Magasvérnyomás-betegség (elsődleges); Idült ischa-
emiás szívbetegség

• Emésztőrendszer betegségei (K00-K93): 
Gastrooesophagealis reflux, Epekövesség

Egy PK-os betegnek egyszerre több komorbiditása is 
lehetett.

Megbeszélés

Tanulmányunkban a PK diagnózisát megelőzően a legy-
gyakrabban előforduló anyagcsere-, keringési rendszeri 
és emésztőrendszeri betegségeket vizsgáltuk és azt talál-
tuk, hogy az összes anyagcsere betegség közül a hyper-
lipidaemiák és a nem inzulin dependens cukorbetegség, 
az összes keringési betegség közül a magas vérnyomás és 
az idült ischaemiás szívbetegség, az összes emésztőrend-

szeri betegség közül pedig a gastrooesophagealis reflux és 
az epekövesség a leggyakrabban előforduló diagnózisok. 
Mivel csak a diagnózisok előfordulásának gyakoriságát 
vizsgáltuk ezért a PK és a felsorolt kórképek között ok 
okozati összefüggés jelen vizsgálatból nem vonható le, 
elsősorban az esetleges kapcsolat lehetőségére világít rá 
és felhívja a figyelmet a további vizsgálatok szükségessé-
gére. A továbbiakban a PK premotoros fázisában általunk 
talált leggyakoribb előfordulású kórképek és a PK kap-
csolatát tekintjük át az irodalmi adatok alapján. 

Emelkedett lipid szint és a PK kapcsolata: 
A különböző lipid anyagcsere rendellenességek prevalen-
ciája Magyarországon 20-40% körüli (8). Vizsgálatunkban 
azt találtuk, hogy a lipidaemiák a leggyakrabban előfor-
duló anyagcsere betegségek a PK premotoros szakaszá-
ban. A szérum koleszterinszint és a neurodegeneratív 
betegségek (pl. Alzheimer-kór) kialakulásának kocká-
zata között eddigi vizsgálatok alapján (9,10) egyértelmű 
összefüggést találtak, az emelkedett koleszterinszint és a 
PK kapcsolatára irányuló vizsgálatok viszont elenyészőek. 
Eddigi eredmények döntő többségben azt mutatják, hogy 
van összefüggés a magas lipid szint és a PK kialakulásának 
kockázata között. A témával foglalkozó első nagy eset-
számú finn prospektív tanulmány arról számol be, hogy 
a kezdeti magas szérum koleszterinszint és a PK kialaku-
lása között fokozott kockázat áll fenn (5). Az összefüggés 
egyelőre nem teljesen tisztázott, viszont a kettő közötti 
kapcsolat nem meglepő, hiszen az agy az egyik kolesz-
terinben leggazdagabb szerv az emberi testben, ezért a 
koleszterin-homeosztázis zavarai nem teljesen tisztázott 
módon, de befolyásolhatják a neuronok funkcióját, a 
sejtmembránok és szinapszisok normális működését. A 
kérdést vizsgáló, közelmúltban elsőként végzett in vivo 
állatkísérlet arra világított rá, hogy a hiperkoleszteriné-
mia felerősíti a dopaminerg neuronveszteséget a substan-

1. táblázat. BNO főcsoportonként az első két leggyakrabban előforduló belgyógyászati kórkép. 

BNO kód BNO név Előfordulás
N=5209 (100%)

E78 A lipoprotein anyagcsere rendellenességei és egyéb lipidaemiák 2156 (41%)
E11 Nem inzulin dependens cukorbetegség 1675 (32%)
I10 Magasvérnyomás-betegség (elsődleges) 4618 (89%)
I25 Idült ischaemiás szívbetegség 2641 (51%)
K21 Gastrooesophagealis reflux 1478 (28%)
K80 Epekövesség 1286 (25%)
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tia nigrában, a mitokondriális funkciók megszakításával 
és az antioxidáns homeosztázis felborulásával (11), ezál-
tal előidézve a dopamin szint csökkenést és a motoros 
tünetek kialakulását. Egy összefoglaló tanulmány ugyan-
csak azt emeli ki, hogy a túlzott koleszterin expozíció és 
a koleszterin metabolitja, az oxiszterol felhalmozódása, a 
PK patomechanizmusában részt vevő kóros alfa-szinuk-
lein aggregációt és a dopaminerg neuronok pusztulását 
idézi elő, Parkinson-szindróma kialakulásához vezetve 
(12). Az említettekkel ellentétben olyan vizsgálatok is 
léteznek, melyek negatív összefüggést találtak a magas 
lipidszint és PK kialakulása között (13,14). Vizsgálatunk 
eredménye megerősíti a pozitív összefüggést a PK és 
hyperlipidaemia között.

Diabetes mellitus és PK kapcsolata: 
A diabetes mellitus prevalenciája Magyarországon 5-7%-
ra tehető (8). Tanulmányunkban azt találtuk, hogy a DM 
a második leggyakoribb anyagcsere betegség a PK premo-
toros szakaszában. Korábban a DM szerepét a demencia 
kialakulásában már részletesen vizsgálták (15,16). A DM 
kapcsolata a PK-ral többnyire hasonló patológiai mecha-
nizmusokon alapszik, mint a demencia esetében (17,18), 
habár ezek teljes mértékű bizonyítása még várat magára. 
A kapcsolat molekuláris alapját vizsgáló friss összefog-
laló tanulmány a PK pathogenesisében részt vevő kóros 
alfa-szinuklein és a DM-ban felhalmozódó methylglyoxal 
közötti interakcióra világít rá, racionális magyarázattal 
szolgálva a PK előfordulásának gyakoriságára DM-ban 
érintetteknél (19). Az elmúlt évek vizsgálatai alapján 
nyilvánvalóvá vált, hogy a DM-ban szenvedő betegek-
nél nagyobb a PK kialakulási kockázata. Egy 2018-ban 
végzett retrospektív, nagy esetszámú kohorsz tanulmány 
azt találta, hogy a PK előfordulása DM fennállása esetén 
1,3-szor gyakoribb volt, mint a referencia csoportban (4). 
Ugyanabban az évben készült tanulmány megerősíti azt 
a feltételezést, hogy a DM PK-ra hajlamosíthat, ugyan-
akkor a PK-ban már fennálló DM a motoros funkciók 
romlását eredményezi (20). Korábbi évekből származó 
jelentősebb dán, finn és taiwani vizsgálatok is pozitív 
összefüggést találtak a két kórkép között (21–23). A car-
diovascularis rizikótényezők és PK kapcsolatát vizsgáló 
első magyarországi tanulmány hasonló következtetésre 
jutott egyváltozós regressziós elemzés alapján: összefüg-
gés van a DM és PK között (24). 

Mindezek ellenére egy eset-kontroll vizsgálatokat 
összegző 2014-ben végzett meta-analízis 14 tanulmány 
eredményeit elemezve, földrajzi megoszlásban jelentős 

heterogenitást mutató tanulmányokból azt a következte-
tést vonta le, hogy a DM-betegek csökkent PK előfordu-
lási gyakorisággal rendelkeznek (25). Megfigyelésünk a 
pozitív kapcsolatot erősíti meg a DM és PK között. 

Hypertonia, ischaemiás szívbetegség és PK kapcsolata: 
A hypertonia prevalenciája Magyarországon az 50%-ot 
is eléri az 50-62 éves korosztályban (8). A hypertoniát 
találtuk a leggyakoribb keringési betegségnek a PK diag-
nózisa előtt, míg a második leggyakoribb az ischaemiás 
szívbetegség volt. Az említett kórképek és a PK közötti 
összefüggés egyelőre tisztázatlan. A szívbetegségek 
PK-ral összefüggő patomechanizmusában legjelentő-
sebb faktor az autonóm diszfunkció. Több vizsgálat 
is alátámasztja, hogy a kardiovaszkuláris diszfunkció 
már a mozgászavar megjelenése és a PK diagnózisának 
felállítása előtt kialakul (26,27), melyet a perifériás nor-
adrenerg innerváció csökkenésével magyaráznak. A 
kardiovaszkuláris autonóm diszfunkció részeként PK-ra 
elsősorban az orthostaticus hypotensio a jellemző (27), 
de a fekvő helyzetben jelentkező hypertensióval is találtak 
összefüggést (28,29). Néhány epidemiológiai tanulmány 
azt találta, hogy a hypertonia (30) és az ischaemiás szív-
betegség (31,32) fokozott PK megjelenést eredményez-
nek, előbbinél arra született evidencia, hogy PK kocká-
zata 60%-kal nagyobb a kezeletlen, ellenőrizetlen magas 
vérnyomású nők körében. Számos olyan eset-kontroll és 
retrospektív tanulmányt végeztek, mely negatív össze-
függést talált a hypertonia és PK tekintetében (24,33,34). 
Kevés kutatás szól az ischaemiás szívbetegségekről (mio-
cardialis infarctus, angina pectoris) a PK prodoromális 
szakaszában. Egy összefoglaló tanulmány arra hívja fel 
a figyelmet, hogy a szívbetegség a PK primer megnyil-
vánulása lehet és meghatározó tényezője a betegek mor-
biditásának és mortalitásának, ezért a korai felismerést 
hangsúlyozza (35). Továbbá a szívkoszorúér-betegség 
gyakorisága PK-ban még mindig vita tárgya és elsősor-
ban az évek során felhalmozódó rizikótényezőktől és az 
érintett betegek életstílusától függ és nem önmagával a 
PK-al hozható összefüggése. Összességében a hypertonia 
és PK közötti kapcsolat továbbra is lezáratlan, mivel a 
különböző vizsgálatok eltérő eredményeket produkáltak: 
egyesek közvetlen társulásról számolnak be (30), mások 
fordított társulásról (34), míg olyanok is vannak melyek 
egyáltalán nem találtak kapcsolatot a két kórkép között 
(33). Tanulmányunk az előbbi, vagyis a közvetlen társulás 
lehetőségét erősíti meg a hypertonia és PK között.
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Gastrooesophagealis reflux (GR) betegség, epeköves-
ség és a PK kapcsolata: 
A GR és epekövesség pontos prevalenciája 
Magyarországon nem ismert, az európai országokban a 
GR prevalenciája 20-30%-ra (36), míg az epekövesség 
10-20%-ra tehető (37). Az emésztőrendszeri kórképek 
közül leggyakrabban a GR, másodsorban az epekövesség 
fordult elő a PK premotoros szakaszában. Neuropatológiai 
vizsgálatok azt mutatják, hogy korai PK-ban legelőször a 
bél plexusaiban jelennek meg az alfa-szinuklein pozitív 
Lewy-testek, később a nyúltvelőben, a vagus ideg moto-
ros magjában is kóros alfa-szinuklein-aggregáció keletke-
zik (38). Ezek az elváltozások megjelenése és lokalizációja 
magyarázza a nyelést, nyelőcső motilitást, bélmozgást 
kontrolláló izmok diszfunkcióját, melyek fokozott nyála-
záshoz, dysphagiához, obstipációhoz, nem utolsó sorban 
GR-hoz, epekövességhez vezethetnek. Az utóbbi két kór-
képet vizsgáló tanulmányok csak a PK diagnózisa utáni 
előfordulásukat kutatták. A GR prevalenciája magas a 
PK-ban, 4 éves követés után gyakorisága akár a 65% -ot 
is elérheti (39,40). Szignifikáns korrelációt találtak a PK 
és az epekő kialakulásának gyakorisága között is (41,42). 
A PK előrehaladásával egyre gyakoribbá válik az epe-
hólyag motilitásának csökkenése, melyet többek között a 
dopamin csökkenés is okozhat a dopaminerg-peptiderg 
kölcsönhatások révén (43). Tudomásunk szerint jelen 
megfigyelésünk az első az irodalomban amely a GR és 
az epekövességet vizsgálta a PK premotoros szakaszában, 
a gyakori előfordulás a pozitív összefüggés lehetőségére 
hívja fel a figyelmet.

Összességében az irodalmi adatok alapján a felso-
rolt kórképek és PK közötti kapcsolatok néhány kivételt 
leszámítva nem teljesen tisztázottak. Az ellentmondásos 
eredmények nagyrészt a különböző módszertanhoz és a 
vizsgált populációhoz kapcsolódhatnak. 

Vizsgálatunkban kérdéses lehet a retrospektív módon 
nyert adatok teljessége és megbízhatósága, mely egyben 
a tanulmány fő korlátja is. A belgyógyászati diagnózisok 
esetében, mivel csak egyszeri előfordulásukat vizsgáltuk 
a PK diagnózissal ellentétben, a számadatok valószínű-
leg nem tükrözik a pontos valóságot. Továbbá, minden 
diagnózis esetében a pontosságot korlátozza a beteggel 
való közvetlen találkozás, a fizikai vizsgálat, különböző 
kérdőívek kitöltésének hiánya, vagy bármilyen egyéb 
olyan módszer, mely megerősítette volna a diagnózist. 
A betegségek diagnózis kódjának elemzése ugyanakkor 
túlbecslést vagy alulbecslést is eredményezhet, ha a kódo-
lási folyamat során finanszírozási szempontok kerülnek 

előtérbe, vagy ha a diagnózisokat klinikailag nem teljesen 
megalapozottan állították fel. 

Tanulmányunk erősségei közé sorolható, hogy 
Magyarország teljes népességét lefedő és több éves idősza-
kot felölelő adatbázis elemzést végeztünk. Másodsorban, 
nőtt a PK-esetek azonosításának hatékonysága, mivel 
nem csak az ápolást-indokló fődiagnózisokat vettük 
figyelembe a PK tekintetében, hanem valamennyi diag-
nózis kategóriát melynek legalább két különböző évben 
kellett előfordulnia az adatbázisban. Ezzel a megközelí-
téssel kiküszöbölhető a finanszírozási okokból eredő tor-
zító hatás és csökkenthető a kórkép előfordulási gyakori-
ságának alulbecslése. 

Következtetések

Tanulmányunk felveti és erősebb gyanút ad arra, hogy 
kapcsolat lehet az elemzett krónikus belgyógyászati 
betegségek (lipidaemia, DM, hypertonia, ischaemiás 
szívbetegség, GR, epekövesség) és a PK között, viszont 
további részletes vizsgálatok szükségesek az összefüggé-
sek pontosabb tisztázására. Az említett belgyógyászati 
betegségekben szenvedő betegeknél hasznos lehet a PK 
klasszikus tüneteit keresni, ezáltal elősegítve a korai diag-
nózist és a megfelelő kezelés beállítását. Ehhez viszont az 
adott betegséggel foglalkozó szakorvos és a neurológus 
szoros együttműködése szükséges. 
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