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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

 

ACOG  „The American College of Obstetritians and Gynecologists” 

ACTH  adrenokortikotrop hormon 

ALP   alkalikus foszfatáz 

ALT  alanin transzamináz 

ANOVA „Analysis of variance” statisztikai módszer 

AST  aszpartát transzamináz 

BMI  testtömeg index (testsúly (kg)/ testmagasság (m)2 ) 

BPD  bronchopulmonalis dysplasia 

CRP  C-reaktív protein 

DHEA  dehidroepiandroszteron 

DHEAS dehidroepiandroszteron-szulfát 

DNS  dezoxiribonukleinsav 

γ-GT  γ-glutamil transzpeptidáz 

GR  glukokortikoid receptor 

3β-HSD 3β-hidroxiszteroid dehidrogenáz 

11β-HSD 11β-hidroxiszteroid dehidrogenáz 

17β-HSD 17β-hidroxiszteroid dehidrogenáz  

hCG  human chorionális gonadotropin hormon 

HELLP hemolízis, emelkedett májenzimek, alacsony trombocita szám 

HPA    hypothalamus-hypophysis-mellékvesekéreg 

IVH  intraventricularis haemorrhagia, agykamrába törő vérzés 

LDL  low density lipoprotein 

LBD  ligand kötő szakasz 

LGA  gesztációs korukhoz képest nagy születési súlyú  

LDH  laktát dehidrogenáz 

mRNS   messenger RNS, hírvivő ribonukleinsav 

NADPH nikotin adenin dinukleotid foszfát 

NEC     nekrotizáló enterocolitis  

OGTT   orális glukóz tolerancia teszt           

PCOS  policisztás óvárium szindróma 
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PCR  polimeráz láncreakció 

PDA  perzisztáló ductus arteriosus 

RDS  respirációs distress szindróma 

RFLP  restrikciós fragment hossz polimorfizmus 

SD  standard deviáció 

SHBG   nemi hormont kötő fehérje 

SIRS  szisztémás immun válasz szindróma 

SPSS  „Statistical Package for the Social Sciences”  statisztika program 

TCT  trombocita 
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1. BEVEZETÉS 

 

A szteroid hormonok számos bonyolult folyamatban vesznek részt, köztük a nemi 

differenciálódásban és a metabolikus anyagcsere folyamatok szabályozásában. A 

szteroid hormonok családjának egyik csoportját a stresszre adott válaszért felelős 

glukokortikoidok alkotják. A glukokortikoidoknak jelentős hatásuk van a szénhidrát-, 

fehérje-, zsír-, kálcium és csontanyagcserére, az immunrendszer működésére, a 

növekedésre és a viselkedés szabályozására. Ezek a lipidoldékony vegyületek az 

intracellulárisan elhelyezkedő glukokortioid receptorokhoz (GR) kötődve fejtik ki 

hatásukat. A GR aktiválódása során dimerizálódik, majd a sejtmagba jutva specifikus 

DNS szekvenciához vagy különböző transzkripciós faktorokhoz kapcsolódva 

befolyásolja a target gének transzkripcióját. A GR expresszióját már a 40. gesztációs 

napon többféle magzati szövetben kimutatták. Az 1970-es évektől ismert a 

glukokortikoidok jótékony hatása a magzati tüdő érésére fenyegető koraszülés esetén. 

Mindezek a glukokortikoidoknak az intrauterin életben játszott fontos szerepére utalnak.   

Az intenzív kutatások ellenére a mai szülészet legnagyobb megoldatlan 

problémái közé tartozik az ismeretlen okból történő koraszülés, valamint a 

preeclampsia, ill. annak súlyos formája, a HELLP szindróma (hemolízis, emelkedett 

májenzimek, alacsony trombocita szám). A preeclampsia a terhesség 20. hete után 

jelentkező, általában fehérjevizeléssel, hypertoniával és egyéb szervi eltérésekkel járó 

tünetegyüttes, mely kizárólag emberben fordul elő. A preeclampsia és a HELLP 

szindróma oka ismeretlen. Experimentális és klinikai kutatások ugyanakkor számos 

olyan kórélettani folyamatot derítettek fel, amelyek szerepet játszhatnak a betegség 

kialakulásában. E folyamatok közül az endotél diszfunkcióval járó fokozott szabadgyök 

képződésben és a koraterhességben lejátszódó hibás immunológiai adaptációban a 

glukokortikoidoknak is szerepe lehet. 

A magzati hypothalamus-hypophysis-mellékvese tengely aktiválódásának 

központi szerepet tulajdonítanak a szülés megindulásában. Vemhes állatokban 

bizonyították, hogy méhen belül a hypothalamus bazális régiójának léziója, 

hypophysectomia vagy  adrenelektomia a terhesség meghoszzabbodásához vezet, míg a 

fötusnak adott adrenokortikotrop- vagy glukokortikoid hormon infúzió koraszülést 

okoz.  
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A GR gén polimorfizmusait számos betegségben és kórállapotban vizsgálták. A 

vizsgálatok eredményei felvetették, hogy a GR gén egyes polimorfizmusai okozta 

csökkent vagy fokozott glukokortikoid érzékenységnek szerepe lehet egyes 

betegségekre való hajlam kialakulásában. A GR gén polimorfizmusait koraszülöttekben, 

valamint egészséges és pathológiás terhességben korábban még nem vizsgálták. 

Munkám első részében ezekben az állapotokban tanulmányoztam a GR gén három 

leggyakoribb polimorfizmusának klinikai összefüggéseit.  

Munkám második részében terhességi hyperandrogenismusban szenvedő nőben 

a 7. gesztációs héttől a szülésig tanulmányoztam a szérum androgén és ösztrogén 

hormonok koncentrációjának változásait, és választ kerestem arra a kérdésre, hogy az 

aromatáz enzim aktivitását jelző hormonális paraméterek alkalmasak-e az anyai 

hyperandrogenismus magzati következményeinek előrejelzésére. A szülés után in vitro 

vizsgálatokkal tanulmányoztam a placenta aromatáz aktivitásának szerepét az anyai 

hyperandrogenismus magzati hatásainak kivédésében.    
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

2.1.  A glukokortikoid receptor 

A glukokortikoid receptor a nukleáris hormon receptorok családjába tartozik, génje az 

5q31 kromoszóma szakaszon található (NR3C1, GenBank accession number: 

NM_000176). 

 

2.1.1. A glukokortikoid receptor gén és fehérje szerkezete  

A GR gén 9 exonból áll, a fehérjét kódoló rész a 2. exonon kezdődik. A 2. exon kódolja 

az első transzaktivációs domént, a 3-4. exonok a két cink-ujjat és a DNS-kötő domén 

többi részét, az 5. exontól kezdődően kódolódik a ligandkötő szakasz, mely a 2. 

transzaktivációs domént is magában foglalja. A GR fehérje amino-terminális része egy 

nem homológ, változó méretű szakaszból áll. A polipeptid lánc középső része alkotja a 

60-70 aminosavat tartalmazó ciszteinben gazdag DNS kötő régiót, mely a receptor 

aktiválódását követően cinkujjak segítségével kötődik a DNS-hez. A hormonra 

specifikus ligandkötő szakaszt (LBD) a glukokortikoid receptor kb. 250 aminosav 

méretű, karboxiterminális vége tartalmazza. A GR amino-terminális és karboxi-

terminális részén talállható 1-1 transzaktivációs domén (T1 és T2) a ko-aktivátorokkal 

és ko-represszorokkal való kölcsönhatást teszi lehetővé (Wikstrom 2003)(1.ábra).  
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1 2     3 4 5 6 7 8 9 α/β5’ 3’

184                   1197             167          117        279          145         131         158                2475/1478Méret (bp)

GR gén

GR fehérje

aminosav

N T1 CT1 T2T2T1
1 421 481 742   777

N- terminális domén DBD LBD

1. ábra. A glukokortikoid receptor gén és fehérje szerkezete 

 

A human genomban az egyetlen GR génről számos GR izoforma íródhat át, 

amelyek szövetspecifikus transzkripciós aktivitással rendelkeznek és különböző target 

génekre hatnak (Chrousos és mtsai 2005). Az izoformák kialakulásához gén szinten 

több promoter régió jelenléte, hírvivő ribonukleinsav (mRNS) szinten különböző splice 

variánsok, a transzláció szintjén eltérő start kodonok előfordulása és fehérje szintén a 

poszttranszlációs módosulások járulnak hozzá. Ezek összességében több száz GR 

izoforma kialakulását teszik lehetővé.  

A sokféle szabályozó mechanizmus befolyásolja a GR sejt- és szövet-specifikus 

expresszióját és valószínű, hogy a glukokortikoid hormonhatás komplexitását a többféle 

receptor izoforma szövetspecifikus expressziós mintázata okozza (Yudt és Cidlowski 

2002). 

 

2.1.2.  A glukokortikoid receptor működése 

A GR ligand nélküli, inaktív formája a citoplazmában helyezkedik el és más fehérjékkel 

képez komplexet. A hősokk (hsp90, hsp70, hsp56, hsp40) és egyéb proteineket 

tartalmazó fehérje komplex védi a receptort az összekapcsolódástól és teszi alkalmassá 

a receptort a hormonkötésre. A ligand kötődésének hatására a receptoron konformációs  
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változás jön létre, kiválik a fehérjekomplexumból és így szabaddá válik a sejtmagba 

történő bejutásért felelős nukleáris lokalizációs szignált tartalmazó DNS szekvencia. A 

hormon-receptor komplex a sejtmagba transzlokálódik és homodimereket alkotva a 

genom glukokortikoid válaszért felelős specifikus DNS szekvenciával és különböző 

transzkripcios faktorokkal kapcsolatba lépve serkenti vagy gátolja a target gének 

transzkripcióját.  

A géntranszkripción keresztül megvalósuló hatás kialakulásához órákra, napokra 

van szükség. Ezzel szemben számos glukokortikoid-indukált válasz perceken, ill. 

másodperceken belül kialakul, ami a glukokortikoid receptor nem genomiális hatására 

utal. Ezek a hatások még nem teljesen tisztázottak, többféle mechanizmust is leírtak (pl. 

a glukokortikoid receptor molekuláknak a membránhoz kötött elhelyezkedése 

ioncsatornák működését befolyásolhatja, vagy a szintén membránhoz kötött G-fehérje 

receptorokkal jöhet létre interakció) (Buckingham 2006). DNS microarray vizsgálatok 

alapján a glukokortikoidok az expresszálódó human genomnak mintegy 20%-ára 

fejthetnek ki hatást (Choursos és mtsai 2005). A terápiásan használt exogén 

glukokortikoidok genomiális és nem genomiális hatásainak egymáshoz viszonyított 

aránya is eltérő lehet. Valószínű, hogy a kívánt hatás elsősorban genomiális, míg a 

mellékhatások inkább a glukokortikoidok nem genomiális hatása révén valósul meg 

(Buttgereit és mtsai 1999). 

 

 

2.1.3.      A glukokortikoid receptor gén variánsok klinikai összefüggései 

GR génre knock out egereken bizonyították, hogy a glukokortikoid receptor teljes 

hiánya az élettel összeegyeztethetetlen. A GR knock out egerek néhány órával a születés 

után tüdő atelectasia okozta légzési elégtelenségben pusztultak el. Érdekes, hogy 

ezekben az egerekben a megnövekedett plazma adrenokortikotrop hormon (ACTH) és 

kortikoszteron szinten kívül a mellékvesevelő állományának elégtelen fejlődését is 

kimutatták ( Cole és mtsai 1995). A GR gén mutációi rendszerint a receptor csökkent 

működését okozzák. Létrehoztak egy olyan egértörzset, amely képes a GR előállítására, 

de a mutáció jelenléte miatt nem alakul ki receptor dimerizálódás. Ezek az egerek 

életképesek voltak, de térbeli memóriájuk károsodott volt. A vizsgálatokkal azt is  
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kimutatták, hogy a dimerizálódásra képtelen mutáns GR csökkent transzaktivációs 

kapacitással rendelkezik (Reichardt és mtsai 1998).   

Emberben a GR gén csirasejtes mutációi autoszomális domináns vagy 

autoszomális recesszív módon öröklődő glukokortikoid rezisztencia szindrómát 

válthatnak ki (Charmandari és mtsai 2008). Szomatikus GR gén mutációt írtak le 

Nelson szindrómában ill. lupus nephritisben szenvedő betegek szöveteiben, valamint 

glukokortikoid rezisztens myeloma és leukémia sejtvonalakon ( Karl és mtsai 1996, 

Jiang és mtsai 2001, Moalli és mtsai1993, Hala és mtsai 1996) . 

Napjainkig a GR gén több mint száz különböző polimorfizmusát azonosították, 

melyek többsége intronikusan helyezkedik el. A három leggyakrabban vizsgált 

polimorfizmus  a BclI, az ER22/23EK és az N636S (2. ábra). 

 

 

 

 

2. ábra. A vizsgált polimorfizmusok elhelyezkedése a GR génen 

                              2 exon   3 exon  

 ER22/23EK   N363S 

  BclI 

      

AAT      AGT 

 198       nukleotid     200                       1220 nukleotid     

GAG      GAA AGG      AAG 

glutamin     glutamin  arginin     lizin aszparagin     szerin    

646 intronikus nukleotid 

C      G 

      5’ 3’ 
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BclI polimorfizmus 

Ez a GR gén variáns a 2. exontól downstream irányban a 646. nukleotidon található. A 

genomban vad típus esetén citozin fordul elő, amely polimorfizmus esetében guaninra 

cserélődik ki. A polimorfizmus gyakorisága a különböző népcsoportokban eltérő, hazai 

vizsgálataink szerint Magyarországon egészséges felnőtt populációban az allél 

frekvencia 36% (Boyle és mtsai 2008). 

A BclI polimorfizmussal kapcsolatos első klinikai vizsgálatot Weaver és 

munkatársai végezték, akik a polimorf allél hasonló gyakoriságát észlelték 43 normális 

testsúlyú és 56 extrém mértékben elhízott nőbetegben, habár a GG genotípusú elhízott 

egyénekben megnövekedett szérum inzulin és éhomi vércukor szinteket találtak 

(Weaver és mtsai 1992). Watt és munkatársai a GG genotípust gyakrabban találták meg 

olyan hypertoniás fiatalokban, akiknek a szülei is hypertoniások voltak (Watt és mtsai 

1992). Panarelli és munkatársai 64 férfi vizsgálatakor nem találtak összefüggést a G 

allél és a BMI ( testtömeg index) között, de a G állélt hordozóknál fokozottabb 

érreakciót írtak le szintetikus glukokortikoid adása után, ami a G allélt hordozók 

fokozottabb glukokortikoid iránti érzékenységére utal. A fokozottabb érzékenységet 

azonban leukocitákon végzett in vitro vizsgálatokkal nem tudták kimutatni, ezért 

feltételezték, hogy a BclI polimorfizmus szövetspecifikus módon befolyásolhatja a 

glukokortikoidok iránti érzékenységet (Panarelli és mtsai 1998). Tremblay és mtsai 

serdülők vizsgálatakor a polimorfizmust hordozó lányokban nagyobb mértékű 

szubkutan zsírszaporulatot mutattak ki (Tremblay és mtsai 2003).  Buemann és 

munkatársai 152, Rosmond és munkatársai 262, Ukkola és munkatársai 742 középkorú 

személy vizsgálatakor az elhízással nem, de a viscerális zsírszövet szaporulattal találtak 

összefüggést (Buemann és mtsai 1997, Rosmond 2000, Ukkola és mtsai 2001). A 

glukokortikoidok közismerten hajlamosítanak a centrális elhízásra, amint ezt Cushing 

szindrómában észlelhetjük. A visceralis zsírszövet felszaporodás és a BclI 

polimorfizmus közötti összefüggés pontos oka nem ismert, de feltételezhető, a 

polimorfizmus jelenléte a visceralis zsírszövetben fokozza a glukokortikoidok hatásának 

érvényesülését. Ezt az összefüggést erősíti Rossum és munkatársainak tanulmánya, akik 

a glukokortikoidok iránti érzékenységet a hypophysis negatív feedback mechanizmus 

szintjén vizsgálva megállapították, hogy 1 mg és 0,25 mg dexamethason adását 

követően a G allél jelenlététől függően fokozottabb kortizol szuppresszió jön létre (van  
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Rossum és mtsai 2003). Egy másik Rossum és munkatársai által végzett tanulmányban 

370 idős holland személy vizsgálatakor a G allélt hordozókban alacsonyabb BMI 

mellett kevesebb zsírmentes testtömeget találtak. Feltételezésük szerint időskorban a 

BMI csökkenéshez az izomzat atrófiája is hozzájárulhat, mely egészséges személyeknél 

is megfigyelhető, de a G allélt hordozóknál fokozottabban van jelen (Van Rossum 

2003). Ukkola és munkatársai 12 monozigota férfi ikerpárt vizsgáltak. A vizsgált 

személyek között nem volt GG homozigota. A 100 napig tartó túltáplálás során a CC 

hordozóknál nagyobb testsúlynövekedést, nagyobb mértékű zsírszövet szaporulatot és 

magasabb szérum koleszterin szintet  tapasztaltak, mint a GC genotípusú egyéneknél 

(Ukkola és mtsai 2001). Ezzel szemben Tremblay és munkatársai 12 évig tartó után 

követéses vizsgálatban a GC fenotípusú lányokban nagyobb mértékű viscerális 

zsírszövet szaporulatot találtak, mint GG vagy CC genotípusúakban. Az idős és 

serdülőkorú populációban talált különbséget a szerzők azzal magyarázzák, hogy a GG 

genotípusúak még kevésbé elhízottak fiatalabb korban ( Tremblay és mtsai 2003).  

Összegezve, a BclI polimorfizmusnak a testösszetétellel és BMI-vel kapcsolatos 

összefüggései meglehetősen ellentmondásosak (1. táblázat). Lehetséges azonban, hogy 

a BclI polimorfizmus okozta fokozottabb glukokortikoid érzékenységnek eltérő 

következményei lehetnek a különböző életkorokban és a különböző szövetekben. 

Feltételezik, hogy a BclI polimorfizmus a korai életkorban az abdominális zsírszövetre 

fejt ki fokozottabb hatást, míg idősebb korban inkább a zsírmentes szövetekre hat kóros 

irányban (Van Rossum és Lamberts 2004).  

Autoimmun betegségekben a BclI polimorfizmus lehetséges jelentőségét több 

tanulmány vizsgálta (1. táblázat). Decorti és munkatársai pozitív összefüggést találtak a 

G allél gyakorisága és a Crohn betegség között, míg colitis ulcerosában szenvedő 

betegekben a G allél gyakorisága nem mutatott eltérést. Miután a BclI polimorfizmust 

hordozókban a perifériás és centrális glukokortikoid érzékenység növekedhet, valamint 

gyulladásos bélbetegségben szenvedő betegekben hypokortizolismust találtak, a szerzők 

feltételezték, hogy ez a két tényező együttese adhat magyarázatot Crohn betegségben a 

G allélhordozás nagyobb gyakoriságára (Decorti és mtsai 2006). Van Oosten és mtsai 

vizsgálatai szerint a BclI hordozók személyeknek kisebb az esélyük rheumatoid arthritis 

kialakulására (van Oosten és mtsai 2007). Boyle és mtsai G allélt hordozó Graves 

betegekben enyhébb lefolyású ophthalmopathiát találtak (Boyle és mtsai 2008). Ezekből  
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a vizsgálatokból kitűnik, hogy a BclI polimorfizmus jelenléte a különböző autoimmun 

mechanizmusú betegségek egy részében kedvező, más részében kedvezőtlen hatást 

gyakorolhat a betegség kialakulásának kockázatára vagy a betegség klinikai lefolyására. 

Lehetséges, hogy ez a heterogén hatás a BclI polimorfizmusnak a glukokortikoidok 

iránti érzékenységet szövet-, ill. sejt-specifikus módon befolyásoló hatásával függhet 

össze.   
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1. táblázat. A GR gén BclI polimorfizmusának a dolgozat témáját érintő, napjainkig leírt klinikai összefüggései  

 

HIVATKOZÁS 
VIZSGÁLT 

BETEGSZÁM 
VAN ÖSSZEFÜGGÉS NINCS ÖSSZEFÜGGÉS 

Weaver és 
mtsai 1992 

56 extrém elhízott, nem 
diabeteses  és 43 nem 
elhízott nőbeteg 

GG genotípúsú elhízott egyénekben 
   hyperinzulinaemia, emelkedett éhezési 
vércukor  
   szint  

G allélhordozás hasonló elhízott és  
   nem elhízott egyénekben 
GG allélhordozás hasonló elhízott és  
   nem elhízott egyénekben 

Watt és mtsai 
1992 

864 felnőtt (16-24) és  
szüleik  

GG genotípusúak  között hypertonia a 
   probandban és a szülőkben 

 

Panarelli és 
mtsai 1998 

64 (18-40 év közötti) férfi GG genotípusban fokozottabb in vivo budesonid 
   érzékenység 

BMI 
 

Buemann és 
mtsai 1997 

79 középkorú férfi és 73 
középkorú nő 

GG genotípusú sovány egyénekben nagyobb a 
viscerális zsírszaporulat 

GG genotípusú túlsúlyos emberekben 
nagyobb viscerális zsírszaporulat  

Rosmond és 
mtsai 2000 

262 svéd személy GG genotípusúakban       
- magasabb BMI       
- nagyobb mértékű abdominális elhízás    
- magasabb leptin szint                           
- tendencia magasabb szisztolés vérnyomásra                                                                                                                                                                                                                                          

 

Ukkola és mtsai 
2001 

12 ikerpár, 21 éves 
monozigota, sovány férfi  
(100 napos vizsgálat) 

CC genotípusúakban a túltáplálás hatására 
   nagyobb súlynövekedés, nagyobb abdominális 
   zsírszaporulat, és magasabb koleszterin szint  

 

Ukkola és mtsai 
2001 

322 férfi, 42 éves és  
420 nő, 42 éves  

G allél hordozókban hasi zsírszövet szaporulat  

Tremblay és 
mtsai 2003 

Serdülő ill. 
prepubertásban lévő 90 fiú 
és 83 lány  
(12 év utánkövetés) 

GC genotípusú lányoknál nagyobb mértékű 
   szubkután zsírszaporulat 

Fiúkban nincs összefüggés 

Van Rossum és Egészséges, idős G allélt hordozóknál fokozottabb érzékenység  
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mtsai 2003 személyek különböző 
csoportjai (197 holland 
idős személy, 1963 idős 
férfi, 400 idős nő 
370 idős holland személy) 

   1mg és 0,25 mg dexamethason szuppresszióra 
G allélt hordozókban alacsonyabb BMI és  
sovány 
   testtömeg  (bár ez utóbbi nem volt szignifikáns) 

Decorti és 
mtsai 2006 
 

34 Crohn beteg  és 70 
kontroll személy 

G allél hordozás gyakoribb Crohn betegségben  
   szenvedőknél 

Colitis ulcerosa 

Van Ooste és 
mtsai 2007 

368 rheumatoid arthritises 
beteg és 
5033 kontroll személy 

G allél hordozás csökkenti az esélyt rheumatoid 
   arthritis kialakulására 

 

Boyle és mtsai 
2008 

95 ophthalmopathias 
Graves beteg és  
160 kontroll személy 

G allél hordozás esetén enyhébb lefolyású 
   ophthalmopathia 

G allélhordozás és ophthalmopathia 
gyakorisága 



 17 

N363S polimorfizmus (rs6195) 

Az N363S polimorfizmus a GR gén 2. exonján fordul elő. A 1220. nukleotid pozicióban 

az adenin guaninra történő cseréje miatt a 363. helyzetű aszparagin szerinre cserélődik. 

Magyar populációban a polimorf allél gyakorisága 3% ( Boyle, 2008).  

Mind in vitro, mind in vivo vizsgálatokkal bebizonyosodott, hogy az N363S 

polimorfizmus befolyásolhatja a glukokortikoid receptor működését. In vitro 

kísérletekben a polimorfizmus fokozta a transzaktivációs kapacitást és növelte a 

glukokortikoidok iránti érzékenységet (Russcher és mtsai 2005). 

Az első vizsgálatban 216 idős személyben találtak pozitív összefüggést a 

polimorfizmus jelenléte és a BMI, valamint a gerinc ásványianyag tartalom között 

(Huizenga és mtasi 1998). DiBlasio és munkatársai 279 súlyosan elhízott egyénben, Lin 

és munkatársai 437 koszorúér betegben összefüggést találtak a polimorfizmus jelenléte 

és a nagyobb BMI között, azonban Dobson és munkatársai 375 egészséges személyben 

és Echwald és munkatársai 741 elhízott és 854 random személyben végzett vizsgálatai 

nem erősítették meg ezt az összefüggést (DiBlasio és mtsai 2003, Lin és mtsai 2003, 

Dobson és mtsai 2001, Echwald és mtsai 2001). Buemann és munkatársai fiatalkori 

elhízás esetén a polimorfizmust hordozókban alacsonyabb testzsír arányt és nagyobb 

inzulin érzékenységet találtak (Buemann és mtsai 2005). Roussel és munkatársai 369 2. 

típusú diabeteses betegben összefüggést mutattak ki a polimorfizmus előfordulása és a 

nagyobb BMI között, de a diabetes megjelenése és súlyossága nem függött a 

polimorfizmus jelenlététől (Roussel és mtsai 2003). Más vizsgálatok sem találtak 

összefüggést a polimorfizmus és a cukorháztartás zavar között (Dobson és mtsai 2001, 

DiBlasio és mtsai 2003, Lin és mtsai 2003, Lin és mtsai 2003). Lin és munkatársai a 

polimorfizmust hordozókban gyakrabban észleltek instabil anginát, de a koszorúér 

betegség kockázatának növekedésével kapcsolatos megfigyelések nem egyértelműek. 

(Lin és mtsai 2003, Lin és mtsai 2003). Lin és mtsai 437 koszorúér beteg vizsgálatakor 

pozitív kapcsolatot találtak a polimorfizmus jelenléte és a szérum koleszterin és 

triglicerid szintek között, azonban Dobson és munkatársai 375 egészséges személy és 

DiBlasio és munkatársai 279 súlyosan elhízott egyén esetében nem észleltek ilyen 

összefüggést (Lin és mtsai 2003, Dobson és mtsai 2001, DiBlasio és mtasi 2003).  

Nem találtak kapcsolatot a polimorfizmus jelenléte és a policisztás ovárium 

szindróma (PCOS), illetve e betegek androgén szintje, a pubarche korai megjelenése és 
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az oligo ill. amenorrhoea előfordulása között (Kashar-Miller és mtsai 2000, Witchel és 

mtsai 1999). Kimutatták, hogy a polimorfizmust hordozókban pszichoszociális stressz 

hatására növekszik a nyálban kortizol elválasztás (Wust és mtsai 2004). Congenitalis 

adrenális hyperplasiában szenvedő leány magzatokban a polimorfizmus hordozása 

esetén enyhébb intrauterin virilizációt észleltek (Luczay és mtsai 2006) 

 Összefoglalva, az N363S polimorfizmus a glukokortikoidok iránti érzékenység 

növekedését okozhatja, azonban a polimorfizmusnak az elhízással, metabolikus 

eltérésekkel és kardiovaszkuláris betegség kockázatával kapcsolatos összefüggései a 

jelenlegi irodalmi ismeretek szerint meglehetősen ellentmondásosak (2. táblázat).  
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2. táblázat. A GR gén N363S polimorfizmusának a dolgozat témáját érintő napjainkig leírt klinikai összefüggései 

HIVATKOZÁS 
VIZSGÁLT 

BETEGSZÁM 
VAN ÖSSZEFÜGGÉS NINCS ÖSSZEFÜGGÉS 

Huizenga és mtsai  
1998 

216 idős személy 
- nagyobb glukokortikoid érzékenység 
- nagyobb BMI 
- gerinc BMD csökkenés felé tendencia 

- vérnyomás 

Witchel és mtsai 
1999 

31 gyermek, 
illetve fiatal lány 

 
- korai pubarrche 
- oligo/amenorrhoea 

Kahsar-Miller és 
mtsai 2000 

114 PCO-s beteg, 
92 kontroll 

 
- PCOS 
- PCOS-ben az androgén szint 

Dobson és mtsai  
2001 

375 egészséges 
személy 

Férfiakban: 
- nagyobb derék/csípő arány 

- vérnyomás 
- BMI 
- glukóz tolerancia 
- szérum lipid szint 

Echwald és mtsai 
2001 

741 elhízott, 854 
random személy 

 
- elhízás és hízásra hajlam 
- derék/csípő arány 

Di Blasio és mtsai 
2003                 

279 súlyosan 
elhízott személy 
(185 nő), 106 
kontroll (76 nő) 

Nőkben 
- nagyobb BMI 
- nagyobb nyugalmi energia felhasználás 
- nagyobb átlagos ételfogyasztás 

- éhomi inzulin és inzulin érzékenység 
- derék/csípő arány 
- szérum lipid szint 
- leptin 
- pajzsmirigy hormonok 
- vérnyomás 

Lin és mtsai 2003 
437 koszorúér 
beteg, 302 
kontroll 

- koszorúér betegség 
- instabil angina 
- nagyobb BMI 
- magasabb koleszterin és triglicerid 
- alacsonyabb HDL koleszterin arány 

- beteg koszorúerek száma angiográfia 
során 
- vérnyomás 
- diabetes 

Lin és mtsai 2003  
152 súlyosan 
elhízott, 356 2. 

- elhízás 
- 2. típusú diabetes 
- hypertónia 
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típusú diabeteses, 
141 esszenciális 
hypertoniás beteg, 
302 kontroll 

- koszorúér betegség 
- diabeteses szövődmények 
(microalbuminuria, neuropátia, retinopátia) 

Roussel és mtsai 
2003 

369 2. típusú 
diabeteses beteg 

- elhízás 
- diabetes megjelenés ideje 
- éhomi glükóz és hemoglobin A1C 
- diabetes terápia igénye 

Wust és mtsai. 2004 
112 egészséges 
fiatal férfi 

- stresszreakció során nagyobb nyál kortizol 
szint növekedés 

 

Buemann és mtsai 
2005 

208 súlyosan 
elhízott 
középkorú férfi 

Fiatalkorban kialakuló elhízás esetén 
- alacsonyabb testzsír arány 
- nagyobb inzulin érzékenység 

 

Luczay és mtsai 
2007 

200 congenitalis 
adrenalis 
hyperplasiában 
szenvedő 
gyermek 

- enyhébb fokú virilizáció  
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ER22/23EK polimorfizmus (rs 6189, rs6190) 

A GR gén 2. exonján, a 22. és 23. kodonon előforduló két polimorfizmus minden 

esetben kapcsoltan fordul elő. A 22. kodonban a 198. nukleotid cseréje (GAG-GAA) 

nem okoz aminosavcserét, míg a 23. kodonban a 200. nukleotid cseréje (AGG-AAG) az 

arginin lizinre történő cseréjét váltja ki. Ennek a polimorfizmusnak kicsi az előfordulási 

gyakorisága, hazai vizsgálatok szerint egészséges magyar populációban az allél 

frekvenciája 1,5% (Boyle és mtsai 2008). 

Az ER22/23EK polimorfizmus a glukokortikoidok iránti érzékenység 

csökkenésével jár együtt mind in vitro, mind in vivo. Az ER22/23EK polimorfizmus a 

GR gén transzaktivációs szakaszán helyezkedik el, ezért lehetséges, hogy az 

aminosavcsere okozta harmadlagos fehérje szerkezet változás a target géneken 

befolyásolja a transzaktivációs és transzrepressziós aktivitást. A GR mRNS-ének két 

metionont kódoló start kodonja ismert (M1 és M27), mely két izoformát eredményez 

(GR-A és GR-B). A polimorfizmus jelenlétében a GR-A izoforma íródik át. In vitro 

kísérletekben a GR-B erősebb transzaktivációs hatásúnak bizonyult, de a GR-A és GR-

B transzrepressziós hatásában nem volt különbség.(Yudt és Cidlowsky 2001). 

Feltételezések szerint a nukleotid csere az mRNS olyan másodlagos szerkezeti 

módosulását okozza, amely az M1 start kodon használatát segíti elő. Lehetséges 

azonban az is, hogy a transzaktivációs kapacitást a megváltozott GR-A és GR-B arány 

is befolyásolhatja, vagy a nukleotid csere az mRNS stabilitásért felelős fehérjék 

kötődését változtatja meg. 

Van Rossum és kutatócsoportja az ún. Rotterdam vizsgálat keretében 202 idős 

személy közül a polimorfizmust hordozókban 1 mg dexamethason adását követően 

magasabb kortizol szinteket talált. Ugyanezekben a betegekben alacsonyabb inzulin 

szinteket, jobb inzulin érzékenységet, és alacsonyabb összes koleszterin és LDL 

szinteket észleltek. A vizsgálatokat két és fél évvel később megismételve az 

ER22/23EK polimorfizmust hordozókban ismét alacsonyabb koleszterin és inzulin 

szintet találtak (van Rossum és mtsai 2002). Ugyanennek a munkacsoportnak egy másik 

vizsgálata szerint 402 idős férfi (átlag életkoruk 78 év) közül a polimorfizmust 

hordozókban alacsonyabb a C-reaktív protein (CRP) szintet mértek  és túlélésük is 

hosszabb volt (Van Rossum és mtsai 2004). Szintén van Rossum és munkatársai 

utánkövetéses tanulmányban vizsgáltak 350 fiatalt 13-tól 36 éves korukig. A  
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polimorfizmust hordozó férfiakat szignifikánsan magasabbnak találták, valamint 

nagyobb volt a zsírmentes testtömegük és végtagi izomerejük is. A polimorfizmust 

hordozó nőkben kisebb volt a derék-csípő körfogat arány, bár a polimorfizmust nem 

hordozó nőkhöz képest az eltérés nem volt szignifikánsan (van Rossum és mtsai 2004). 

Kuningas és munkatársai 552 idős személy vizsgálatakor az ER22/23EK 

polimorfizmust hordozó férfiakat szintén magasabbnak találta (Kuningas és mtsai 

2006). Koeijvoets és munkatársai 2024 heterozigota LDL receptor mutációt hordozó, 17 

évesnél idősebb személy adatait elemezve a teljes vizsgált populációban nem talált 

összefüggést a polimorfizmus hordozás és az agyi- és koszorúér betegség között. A 

polimorfizmust hordozó nőkben viszont szignifikáns gyakoribb volt az agyi- és 

koszorúér betegség, mint a polimorfizmust hordozó férfiakban (Koeijvoets és mtsai 

2006). Finken és munkatársai 249 személyt vizsgáltak 19 éves korukban, akik 32. 

gesztációs hét előtt születtek. A polimorfizmust hordozókban alacsonyabb éhomi 

vércukor szintet és kisebb inzulin rezisztenciát észleltek. A polimorfizmust 

hordozókban 3 hónapos és 1 éves koruk között teljes növekedés felzárkózás jött létre, és 

1 éves korukra elérték az átlagos testmagasságot, míg a polimorfizmust nem hordozók 

az átlagosnál 0,5 standard deviáció (SD)-val alacsonyabbak maradtak. A szerzők 

megfigyelései szerint az ER22/23EK polimorfizmus koraszülöttekben kivédheti a 

postnatális növekedés elmaradást, ill. inzulin rezisztencia kialakulását (Finken és mtsai 

2007).  

Összefoglalva, a GR gén ER22/23EK polimorfizmusa a glukokortikoidok iránti 

relatív érzéketlenséggel (rezisztencia) és egészségesebb metabolikus állapottal hozható 

összefüggésbe. Egyes tanulmányok szerint a polimorfizmust hordozókban alacsonyabb 

a koleszterin szint, nagyobb az inzulin érzékenység és fiatalabb korban kedvezőbb a 

testösszetétel (van Rossum és mtsai 2004).  A polimorfizmus és a metabolikus eltérések 

közötti összefüggésekkel kapcsolatos klinikai vizsgálatok eredményeit a 3. táblázat 

foglalja össze.  
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3. táblázat. A GR gén ER22/EK23 N363S polimorfizmusának a dolgozat témáját érintő napjainkig leírt klinikai összefüggései  

 

HIVATKOZÁS 
VIZSGÁLT 

BETEGSZÁM 
VAN ÖSSZEFÜGGÉS NINCS ÖSSZEFÜGGÉS 

 
Van Rossum  
2002 

 
202 idős egészséges 
személy (53-82 év) 

- relatív glukokortikoid rezisztencia 
- alacsonyabb éhomi inzulin szint 
- jobb inzulin érzékenység 
- alacsonyabb össz és LDL koleszterin szint 

- BMI 
- vérnyomás 
- éhomi kortizol 
- HDL koleszterin és triglicerid 
- nemi hormonok 

 
Van Rossum 
2004 

 
402 idős férfi (átlag 
életkor 78 év) 
követéses vizsgálat 
4 évig 

- hosszabb túlélés 
- alacsonyabb CRP szint 

- BMI 
- zsír nélküli testtömeg és zsírtömeg 
- szérum lipid szintek 
- vérnyomás 
- reggeli kortizol szint 
- interleukin-6 szint 

 
 
Van Rossum 
2004 

 
 
337 fiatal személy 
követéses vizsgálat 
13-tól 36 éves korig 

Férfiakban 
- nagyobb testmagasság 
- nagyobb zsírnélküli testtömeg 
- nagyobb comb átmérő 
- nagyobb végtagi izomerő 
Nőkben 
- kisebb derék csípő körfogat felé tendencia 

- BMI 
- zsírtömeg 

 
Kuningas és 
mtsai 2006 

 
552 idős személy 
(átlag életkor 85 év) 

- nagyobb testmagasság - kardiovaszkuláris mortalitás 
- BMI 
- testsúly 
- végtagi izomerő 

 
Koeijvoets és 
mtsai 2006 

2024 heterozigota 
LDL receptor 
mutációt hordozó, 

-polimorfizmust hordozó nőkben az agyi- és koszorúér 
  betegség nagyobb esélye a polimorfizmust hordozó 
  férfiakhoz képest 

Teljes vizsgált populációban: 
- agyi- és koszorúér betegség 
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17 évesnél idősebb 
személy 

 
Finken és mtsai 
2007 

249 19 éves 
személy, akik a 32. 
gesztációs hét előtt 
születtek 

- alacsonyabb éhomi vércukor szint 
- kisebb inzulin rezisztencia 
- növekedés felzárkózás 3 hónapos és 1 éves kor 
között 
- 1 éves korra átlagos testmagasság elérése 
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2.2 A glukokortikoidok és a glukokortikoid receptor szerepe az intrauterin életben  

A glukokortikoidok fontos szerepet játszanak a magzat intrauterin fejlődésében, bár az 

intrauterin élet végéig csak alacsony koncentrációban vannak jelen a szérumban 

(Watterberg  2004). Egészséges terhességben az anyai eredetű kortizolt a placenta 11β-

hidroxiszteroid dehidrogenáz (11β-HSD) enzimje inaktív kortizonná alakítja át. 

Azonban a placenta szinciciotrofoblaszt sejtjeiben már a 8. gesztációs héttől működésbe 

lépnek a szteroid bioszintézis egyes komponensei. A fötális kortizol képzéshez 

szükséges prekurzorokat maga a placenta állítja elő mind anyai, mind fötális 

szubsztrátból.  

A GR gén az intrauterin életben a különböző szervekben szövet- és 

korspecifikus módon expresszálódik. Legkorábban a 40. gesztációs napon találtak GR 

mRNS expressziót human embrio agykéregben, hypocampusban és a tekervényes gyrus 

szövetben. A 40-50. gesztációs napon a hypocampusban jelentősen megnő a GR mRNS 

és fehérje szintje, majd ezután fokozatosan tovább növekedve a csúcsot megszületéskor 

éri el. 
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3. ábra. A szérum kortizol; kortizon; DHEA, dehidroepiandroszteron; és ACTH 

adrenokortikotrop hormon szintek változása az intrauterin élet során (Fisher DA 

2002 ) 

A 8-10. gesztációs héten GR mRNS expressziót mutattak ki a metanephrosban, 

bélben, izomban, gerincvelőben, hátsó gyöki ganglionban, bőrben, herében és a 

mellékvese szövetében. A többi szervvel összehasonlítva nagyon magas GR mRNS 

expressziót észleltek human fötus tüdőszövetében a 12. gesztációs héten ( Kapoor  és 

mtsai 2006). 

A glukokortikoidok a hypothalamus-hypophysis-mellékvesekéreg (HPA) 

tengely aktivitásának a befolyásolásával hatnak a magzat fejlődésére (Rautanen és mtsai 

2006). Az anyának adott exogén glukokortikoid vagy a magzat által termelt nagy 

mennyiségű kortizol méhen belüli növekedés retardációt okoz (Challis és mtsai 2001). 

A glukokortikoidoknak az intrauterin növekedésre kifejtett hatása azonban ennél sokkal 

komplexebb. Erre utalnak azok a tanulmányok, melyekben intrauterin retardált 

növekedést mutató és respirációs distress szindrómában (RDS) szenvedő 

koraszülöttekben csökkent mellékvesekéreg működést mutattak ki (Bolt és mtsai 2002, 

Watterberg 1995). Megfigyelték azt is, hogy a terhesség végén az anyát ért stressz 

befolyásolja a gyermek 10 éves korában mért nyál kortizol szintjét (O’Connor és mtsai 

2005). 

Egyértelműen bizonyított tény, hogy az anyának 24 órával a szülés előtt adott 

szintetikus glukokortikoidok csökkentik a koraszülöttek perinatális betegségeinek 

gyakoriságát, mint például az RDS-t és az agykamrába törő vérzést (IVH) (Liggins és 

Howie 1972, Elimian 2003). Az RDS megelőzése céljából az anyának 24 óra alatt két 

alkalommal adott betamethazon késői következményeit vizsgálva kimutatták, hogy a 

születés után 30 évvel elvégzett orális glukóz tolerancia teszt (OGTT) során gyakori a 

kóros inzulin rezisztencia, de egyéb kardiovaszkuláris kockázati tényezők nem 

növekedtek az utódokban (Dalziel és mtsai 2005). Humán megfigyelések alapján 

valószínűsíthető, hogy az intrauterin életben a magzati HPA tengely programozódása 

hatással van a születési súlyra, illetve a későbbi életkorban a kardiovaszkuláris 

kockázati tényezők kialakulására (Kaapor és mtsai 2006), azonban az RDS megelőzése 
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céljából az anyának egy vagy két alkalommal adott exogén betamethazon a szénhidrát 

anyagcserére kifejtett hatáson kívül nem okoz más távoli kedvezőtlen eltérést.  

Human megfigyelések szerint nem terhes egyénekben a GR gén polimorfizmusai 

befolyásolhatják a stressz-hatásra vagy exogén dexamethazon adásra bekövetkező 

választ (Van Rossum és mtsai 2003), de terhesség alatt GR gén polimorfizmusok 

lehetséges szerepét még nem vizsgálták. 

 

2.3. A glukokortikoidok szerepe a szülés megindulásában 

Az egyetlen fő tényezőt, ami a szülés elindításáért felelős lenne még a mai napig sem 

sikerült megtalálni. Ismereteink szerint két folyamatnak, az uterus mechanikai 

feszülésének és a fötális HPA tengely aktiválódásának lehet kiemelkedő szerepe (Lye és 

mtsai 1998, Challis és mtsai 2002). In utero hypophysectomizált állatokban a terhesség 

meghosszabbodását, míg a fötusnak adott ACTH vagy kortizol hatására a szülés idő 

előtti megindulását figyelték meg (Barnes és mtsai 1977, Liggins és Thorburn 1994).  

A terhesség végén a placentában megnövekszik a 11β-HSD enzim aktivitása, a 

kortizol nagyobb mértékben alakul át kortizonná és ez a fötusban a HPA tengely 

aktiválódását idézi elő (Challis és mtsai 2002). A  szülés előtti gyors kortizol szint 

emelkedést több fajban megfigyelték. Egyes szerzők feltételezik, hogy ez fontos 

tényező lehet a szülés megindulásában (Wickelgren 2004).  

 

2.4.  Preeclampsia és HELLP (hemolízis, emelkedett májenzimek, alacsony 

trombocita szám) szindróma  

A preeclampsia a terhességre specifikus, több szervet érintő kórkép, melyet a 20. 

gesztációs hét után jelentkező magasvérnyomás, proteinuria és ödéma jellemez. A 

betegség a terhességek 5-8%-ában jelentkezik. A preeclampsiát eddig csak emberben 

írták le. Intenzív kutatások ellenére a preeclampsia oka a mai napig ismeretlen (Sibai és 

mtsai 2005, ACOG Practice Bulletin 2002). Fő patogenetikai faktornak tekintik a 

generalizált endothel diszfunkciót. Az endothel gyulladásos reakcióját az anya-magzat 

kóros immunológia adaptációja okozhatja, az anyai keringésbe jutó, placenta eredetű 

károsító anyagok gyulladásos választ válthatnak ki (Sibai 2007, Visser és mtsai 2007). 

Enyhe szisztémás gyulladásos reakció egészséges terhességben is kialakul, elsősorban a 

harmadik trimeszterben. Feltételezik, hogy a szisztémás gyulladásos reakciónak egyik 
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fontos komponense az oxidatív stressz, ami nem lokalizálódik a placentára hanem 

disszeminálódik az anyai keringésbe. Ez a szisztémás gyulladásos reakció 

fokozottabban lehet jelen preeclampsiás terhességben (Redman és mtsai 1999, Hubel 

1998, Borzychowski és mtsai 2006). Preeclampsia kialakulhat egészséges placentában 

is azokban a terhes nőkben, akik hajlamosak szisztémás gyulladásra krónikus 

kardiovaszkuláris  betegségük vagy diabetesük miatt (Borzychowski és mtsai 2006). 

Azokban a nőkben, akiknél preeclampsia alakult ki a terhesség alatt, nagyobb a 

kockázatuk kardivaszkuláris betegség kialakulására későbbi életük során (Ramsay és 

mtsai 2003, Wilson és mtsai 2003, Rodie és mtsai 2004).  

A HELLP szindrómát a preeclampsia legsúlyosabb formájaként tartják számon 

(Martin és mtsai 2006). Tünetei a hemolízis, megnövekedett máj enzim szintek és 

alacsony trombocita szám. Gyakorisága 1-6/1000 terhesség (Abraham és mtsai 2001, 

Vigil-De Gracia 2001). Általában hirtelen jelentkezik a 27-37. gesztációs héten vagy a 

szülés idején (Martin és mtsai 2006). Kialakulásának patomechanizmusa csak részben 

ismert. A placenta eredetű fehérjék károsítják a májsejteket, ezért több szerző a HELLP 

szindrómát placenta kiváltotta máj célpontú akut gyulladásos állapotnak és kóros 

immunológia folyamatnak tekinti (Martin és mtsai 2003). A szisztémás immunológia 

válasz szindróma (SIRS) és a HELLP szindróma közötti hasonlóság alapján a két 

betegséget több szerző azonos kórfolyamatnak tartja (Balderas-Peña és mtsai 2002). 

 

2.5.  Terhességi testsúlynövekedés 

Számos tanulmány kimutatta, hogy az elhízás növeli a mortalitást és a morbiditást. A 

testsúlynövekedést terhesség alatt számos tényező befolyásolja (Zamyski és mtsai 2007, 

Cseh és mtsai 2002). A nagymértékű terhességi hízás növeli a császármetszéssel történő 

szülés, a magasvérnyomás és a születési korhoz képest nagysúlyú újszülött (LGA) 

születésének a kockázatát (Jensen és mtsai 2005). Az anyai testtömeg index (BMI) 

változása szorosabb összefüggést mutatott az LGA-val, császárszüléssel és terhesség 

indukálta hypertoniával, mint a kóros glukóz toleranciával ( Ricart és mtsai 2005). 

Az ACOG (The American College of Obstetritians and Gynecologists) ajánlása 

szerint az ideális terhesség alatti növekedés sovány nők esetében 13-18 kg, normális 

testsúlyú nőknél 11,5-16 kg és túlsúlyos, ill. elhízott nőknél 7-11,5 kg. Azok a nők, akik 

ennél az ajánlásnál többet híznak a terhesség alatt a későbbi életük során is nagyobb 
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BMI-vel rendelkeznek azokhoz a nőkhöz képest, akik testsúlya az ajánlott mértékben 

nőtt a terhesség alatt, bár ezt az iskolázottsági szint is befolyásolja (Amorim és mtsai 

2007). Más tanulmányok is kimutatták, hogy a terhesség alatti túlzott mértékű 

testsúlynövekedés jó előrejelzője a szülés után is megmaradó testsúly feleslegnek és a 

későbbi életkorban kialakuló elhízásnak (Rooney és mtsai, 2002)  

 

2.6.    Terhességi hyperandrogenismus  

A terhesség alatt megnövekvő androgén szintek mind a magzatban, mind az anyában 

virilizációs tüneteket okozhatnak. A leány magzatot a 12. gesztációs hét előtt érő túlzott 

androgén hatás intersex külső genitáliákat okoz (scrotum-szerűen redőzött, összenőtt 

nagyajkak, clitoris hypertrófia), míg a 12. gesztációs hét utáni hyperandrogenismus 

enyhébb tüneteket okoz (clitoris hypertrófia). Terhesség alatt az anyát érő androgén 

hatásra aknés bőr, fokozott szőrnövekedés, mélyülő hang jelentkezhet.     

A terhességi hyperandrogenismus anyai, magzati, vagy ritkán idiopatiás eredetű 

lehet. Anyai ok lehet az egy- vagy kétoldali szolid multinoduláris petefészek lézióval 

járó gesztációs luteoma, az ováriumok bilaterális cisztikus elváltozását okozó luteális 

hyperreakció, petefészek vagy mellékvese eredetű tumorok. Gyakrabban fordulhat elő 

terhességi hyperandrogenismus a terhesség előtt policisztás petefészek szindrómában 

szenvedő nőkben, bár ezekben az esetekben a hyperandrogenismus rendszerint enyhébb 

(Sir-Petermann és mtsai 2002). Gesztációs hyperandrogenismust okozhat a magzati 

aromatáz defektus is; ilyen esetekben a föto-placentáris egységben az enzim defektusa 

miatt felhalmozódó androgének okoznak az anyában és a magzatban virilizációs 

tüneteket. Számos közlés jelent meg arról, hogy a második, ill. harmadik trimeszterben 

mért magas anyai androgén szintek ellenére csak enyhe tünetek alakultak ki a 

magzatban, vagy a virilizációs tünetek teljesen hiányoztak (Manganiello és mtsai 1995, 

Bidus és mtsai 2002, Okadome és mtsai 1989)  

 

2.6.1.    Az aromatáz enzim működése a placentában 

Az aromatáz enzim a föto-placentáris egységben több folyamatot katalizál. Az anya, ill. 

a magzati mellékvesében termelődő dehidroepiandroszteron-szulfát (DHEAS) 

deszulfatálásával dehidroepiandroszteron (DHEA) képződik. Az aromatáz enzim az 

előanyagokból keletkező tesztoszteront ösztradiollá, míg az androsztendiont ösztronná 
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alakítja át. A magzati májban termelődő 16α-hydroxi-DHEAS-ből több reakción 

keresztül ösztriol képződik (4. ábra). Az ily módon képződő ösztrogének nagy része az 

anyai keringésbe jutnak vissza. 

Egészséges terhességben a placenta aromatáz enzim aktivitás fokozódásának 

köszönhetően az ösztrogén szintek fokozatosan növekednek, de a szubsztrátként 

használt anyai, ill. fötális androgének szintje nem növekszik. Nem terhes nőkben a napi 

ösztrogén termelés mintegy 1 mg, terhes nőkben közvetlenül a szülés előtt a 40 

mg/napot is eléri. A placenta genetikai állománya a magzatéval azonos, ezért a magzat 

aromatáz enzim defektusa a placenta aromatáz defektusával jár együtt (Fisher 2002). 

 

 

4. ábra  A placentáris aromatáz működése   

(DHEAS: dehidroepiandroszteron-szulfát; DHEA: dehidroepiandroszteron; 3β-HSD: 

3β-hidroxiszteroid dehidrogenáz; 17β-HSD: 17β-hidroxiszteroid dehidrogenáz; E1: 

ösztron; E2: ösztradiol; E3: ösztriol ( BraunsteinGD 2002 után)  
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3. CÉLKITŰZÉSEK 

 

A GR gén polimorfizmusait számos betegségben és kórállapotban vizsgálták. A 

vizsgálatok eredményei felvetették annak a lehetőségét, hogy a GR gén egyes 

polimorfizmusaival összefüggő csökkent vagy fokozott glukokortikoid érzékenységnek 

szerepe lehet a testösszetétel, az elhízás, a kóros metabolikus paraméterek, vagy egyes 

betegségekre való hajlam kialakításában.  

A GR gén polimorfizmusait koraszülöttekben, valamint egészséges és 

pathológiás terhességben korábban még nem vizsgálták. Munkám során ezekben az 

állapotokban tanulmányoztam a GR gén három leggyakoribb polimorfizmusának 

klinikai összefüggéseit. Vizsgálataimmal az alábbi kérdésekre kerestem a válasz. 

1) A GR gén BclI, N363S és ER22/23EK polimorfizmusainak allél-gyakorisága 

28-35. gesztációs hét között született koraszülöttekben különbözik-e a hazai 

felnőtt populációban észlelt allél-gyakoriságtól? Van-e összefüggés a GR 

gén három polimorfizmusa és a koraszülöttek antropometriai adatai, illetve 

perinatális morbiditása között? Van-e összefüggés a fenyegető koraszülés 

miatt az anyának adott glukokortikoid terápia hatékonysága és a 

koraszülöttekben a GR gén polimorfizmusok előfordulása között? 

2) A GR gén BclI, N363S és ER22/23EK polimorfizmusainak allél-gyakorisága 

preeclampsiában és HELLP szindrómában szenvedő terhes nőkben 

különbözik-e a hazai felnőtt populációban észlelt allél-gyakoriságtól? Van-e 

összefüggés a GR gén három polimorfizmusa és a betegség súlyosságát jelző 

klinikai paraméterek között? A csak emberben előforduló preeclampsia 

összefüggésbe hozható-e a GR gén polimorfizmus(ok) faj-specifikus 

jelenlétével? 

3) A GR gén BclI, N363S és ER22/23EK polimorfizmusainak allél-gyakorisága 

egészséges terhes nőkben összefügg-e a terhesség kezdetén és végén mért 

testsúllyal, illetve a terhesség alatti növekedéssel? Van-e különbség a GR 

gén polimorfizmusait hordozó és nem hordozó nők terhesség alatti 

testsúlynövekedése között?  

4) A terhesség korai szakaszában kezdődő és a terhesség teljes lefolyása alatt 

fennálló súlyos anyai hyperandrogenismus esetében az aromatáz enzim 
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aktivitását jelző hormonális paraméterek alkalmasak-e az anyai 

hyperandrogenismus magzati következményeinek előrejelzésére? A szülés 

után a placenta aromatáz aktivitásának in vitro vizsgálatával igazolható-e az 

aromatáz enzim védő szerepe az anyai hyperandrogenismus magzati 

hatásainak tekintetében?  
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4. BETEGEK ÉS MÓDSZEREK 

 

4.1. Vizsgált betegcsoportok  

4.1.1. Koraszülött betegcsoport 

125 random módon kiválasztott 28-35. gesztációs hét között született koraszülöttet (63 

leány és 62 fiú) vontam be a vizsgálatba. A koraszülés oka minden esetben ismeretlen 

volt. A gesztációs kor megállapítása az utolsó menstruáció, ill. a 20. terhességi  hét előtt 

elvégzett UH vizsgálat alapján történt. A születési súlyt a gesztációs korra korrigált 

percentilis táblázat alapján értékeltem (Lawrence és mtsai 1989).                            

A fenyegető koraszülés miatt az anyának adott glukokortikoid terápia alapján a 

koraszülötteket két csoportra osztottam. Az első csoportba soroltam azokat, akiknek az 

édesanyjuk a szülés előtt legalább 24 órával és legalább 24 mg dózisban kapott 

dexamethazont. A második csoportba azok kerültek, akiknek édesanyja nem kapott 

dexamethazont. A koraszülöttek dokumentációinak áttekintésekor az alábbi perinatális 

kórképek előfordulását elemeztem: nekrotizáló enterocolitis (NEC), intraventricularis 

haemorrhagia, perzisztáló ductus arteriosus (PDA), respirációs distress szindróma és 

bronchopulmonalis dysplasia (BPD). A NEC diagnózisát radiológiai és klinikai kép 

alapján állították fel. Az IVH-t koponya ultrahangvizsgálattal diagnosztizálták. PDA-t a 

echocardiografiás vizsgálat, ill. az 5. postnatális napon észlelt klinikai tünetek alapján 

állapították meg. RDS diagnózisát a mellkas röntgenfelvétel és lélegeztetési 

paraméterek, ill. oxigén igény alapján mondták ki. BPD diagnózisát aszerint határozták 

meg, hogy, a koraszülöttnél a gesztációs korra korrigált kor szerinti 32. gesztációs hét 

után is szükség volt-e oxigénkezelésre. A szepszist a pozitív haemokultúra, ill. liquor 

tenyésztési eredmény és/vagy az egyértelmű klinikai kép alapján állapították meg.  

 

4.1.2. Preeclampsiás és HELLP szindrómás betegcsoport 

150 súlyos preeclampsiában szenvedő beteget vontam be a vizsgálatba, akik közül 17-

en komplett HELLP szindrómában szenvedtek. A betegek korábbi anamnézisében 

betegség nem szerepelt, a preeclampsia és a HELLP szindróma eredete minden esetben 

ismeretlen volt. A gesztációs kort és az újszülöttek súlyát az előző pontban leírtak 

szerint állapították meg. A súlyos preeclampsia diagnózisát az ACOG ajánlása szerint a 

20. gesztációs hét után jelentkező 160 Hgmm-nél magasabb szisztolés vagy 110 Hgmm-
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nél magasabb diasztolés vérnyomás és napi 5 grammnál nagyobb mennyiségben ürített 

vizelet fehérje alapján állapították meg (ACOG Practice Bulletin 2002). A komplett 

HELLP szindrómát a Mississippi kritériumoknak megfelelően diagnosztizálták (a 

trombocita szám 150 000/ul alatti, a szérum aszpartát transzamináz vagy az alanin 

transzamináz érték 40IU/l feletti és a laktát dehidrogenáz érték 600 IU/l feletti) (Martin 

és mtsai 2006). A trombocita számot, szérum enzim értékeket és a vizelet fehérje 

mennyiségét automatizált, rutin laboratóriumi módszerekkel határozták meg (TCT szám 

Bayer Advia Analyzer, Bayer AG, Gerrmany; májenzimek, Roche Modular, Roche 

Diagnostic, Switzerland; vizelet fehérje mennyiség, Olympus 2700, Olympus 

Diagnostica Gmbh, Ireland) 

 

4.1.3. Egészséges terhesek 

300 egészséges terhes nőt vontam be a vizsgálatba részben kontroll csoportként az előző 

pontban leírt betegekkel való összehasonlításhoz, részben önálló csoportként elemeztem 

klinikai adataikat. A gesztációs kort és az újszülöttek súlyát az előző két pontban leírtak 

szerint lett megállapítva. Az anyai testsúlyt és a BMI-t az első terhesgondozáson történő 

megjelenéskor és közvetlenül a szülés előtt mérték meg. 

 

4.2.  Molekuláris genetikai módszerek  

4.2.1. DNS izolálás 

A DNS izolálást terhes nők perifériás vérmintáiból, placenta vérmintákból, vagy a 

születés után az 5. napon nyert és szűrőpapíron tárolt vércsepp mintából végeztem. A 

perifériás és placenta vérmintákból a DNS izolálását kereskedelmi kit-ekkel végeztem 

(Qiagen GmbH, Hilden, Németország). A szűrőpapíron tárolt vércsepp mintából hő 

inaktivációs denaturálással nyertem ki a DNS-t (Szalai és mtsai 1996). A DNS-t a 

felhasználásig -70 C-on tároltam.  

 

4.2.2. A GR gén BclI, N363S és ER22/23EK polimorfizmusainak vizsgálata 

Az intronikusan elhelyezkedő BclI polimorfizmus azonosításához allél specifikus 

polimeráz reakciót használtam, melyhez egy külső forward, egy külső reverz és két allél 

specifikus primert használtam. A két allél specifikus primer közül az egyik a polimorf, a 
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másik a vad típusú nukleotidra volt specifikus. Polimeráz láncreakció (PCR)-t követő 

gélelektroforézis után megállapítottam a BclI genotípust (Gergics és mtsai 2006) .     

Az N363S polimorfizmus azonosításához a PCR reakció során egy külső 

forward, egy külső reverz és egy a polimorf allélra specifikus reverz primert 

használtam. Pozitív eredmény esetén a homozigota, ill. heterozigota genotípus 

elkülönítéséhez még egy vad típusú nukleotidra specifikus primerrel végeztem PCR 

reakciót (Majnik és mtsai 2004). Az N363S genotípust a PCR után végzett 

gélelektroforézis alapján állapítottam meg. 

A 2. exonon található kettős nukleotid és kettős aminosavcserével járó 

ER22/23EK polimorfizmus azonosításához PCR-val történt amplifikálás után 

restrikciós fragment hossz polimorfizmus (RFLP) módszert használtam (van Rossum és 

mtsai 2002). Az enzimatikus emésztést követően gélelektroforézis segítségével 

határoztam meg az ER22/23EK genotípust. Pozitív eredmény esetén a homozigota ill. 

heterozigota genotípus elkülönítése DNS automata szekvenálással történt.   

 

4.3. Adatok feldolgozása, statisztikai módszerek 

A koraszülött betegcsoportban a születési súlyt gesztációs korra korrigált percentilis 

táblázat szerint értékeltem. A BMI-t a testsúly (kg)/ testmagasság (m2) képletből 

számoltam. Hardy-Weinberg törvény a BclI polimorfizmusra minden vizsgált 

betegcsoportban teljesült, mivel az N363S és ER22/23EK polimorfizmusok esetén 

homozigota hordozót nem találtunk így ezekre ezt nem tudtuk vizsgálni. 

 A különböző betegcsoportokban az allél frekvenciák összehasonításához χ2 

próbát használtam. A klinikai és pathológiás eltérések értékelésekor a mennyiségi 

adatok feldolgozásához t-próbát vagy Mann-Whitney U tesztet, a qualitatív adatok 

elemzéséhez contingency table χ2 próbát használtam. A perinatális betegségek és a 

klinikai jellemzők értékelését ANOVA teszttel, contingency table χ2 próbával és 

Fischer exact t-teszttel egészítettem ki. A statisztikai elemzés során a p<0.05 értéket 

tekintettem szignifikánsnak. Az adatfeldolgozás minden esetben SPSS (version 13.0, 

SPSS Inc, Chicago, IL) szoftver segítségével történt.  
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4.4. Terhességi hyperandrogenismus vizsgálata 

4.4.1. Szteroid hormon meghatározások  

A szteroid hormonok meghatározása a Semmelweis Egyetem ÁOK II. sz. 

Belgyógyászati Klinika Endokrin laboratóriumában radioimmunoassay módszerekkel 

történt. 

 

4.4.2. Placentáris aromatáz aktivitás meghatározása 

A terhesség alatt súlyos hyperandrogenismusnak megfelelő hormonális eltérésekkel 

rendelkező nőbeteg szülése után a placentából microsoma frakciót készítettem 

(Kitawaki és mtsai 1992), majd NADPH-megújuló rendszerben mértem az aromatáz 

enzim aktivitását (Zharikova és mtsai 2006). A rendszerhez 1,5 µM tesztoszteron 

hozzáadását követően 5 perc inkubálást végeztem 37C-on, majd gázkromatográfiás/láng 

ionizációs módszerrel meghatároztam a keletkező ösztradiol mennyiségét. 
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5. EREDMÉNYEK  

 

5.1. Koraszülött betegcsoport  

5.1.1. Klinikai jellemzők 

A prenatális időszakban dexamethason kezelésben részesülő anyák újszülöttjeinek 

gesztációs kora, születési súlya és gesztációs korra korrigált születési súlya +1 feletti, -1 

és +1 közötti és -1 alatti standard deviáció szerint csoportosítva nem különbözött 

prenatális időszakban dexamethason kezelésben nem részesülő anyák újszülöttjeinek 

paramétereitől. A prenatális dexamethason terápiában részesült csoportban az 1. és 5. 

perces Apgar érték szignifikánsan magasabb volt (p=0.002 ill. p=0.024). A NEC, IVH, 

PDA és a BPD prevalenciája alacsonyabb volt a dexamethasont kapott csoportban, de a 

különbség statisztikailag nem volt szignifikáns. Az RDS és a szepszis előfordulási 

gyakorisága azonos volt a két csoportban (4. táblázat). 
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4. táblázat.  Anyai dexamethason terápiában részesült  (n=57) és nem részesült (n= 

68) koraszülöttek klinikai jellemzői és perinatális szövődményei 

 

Klinikai jellemzők Anyai 

dexamethason  

terápiát kapott 

(n=57) 

Anyai 

dexamethason 

terápiát nem 

kapott (n=68) 

Összes beteg 

(n=125) 

Gesztációs kor, hét 

(középérték, 

tartomány) 

31(28-35) 30 (28-35) 31(28-35) 

Születési súly, gramm 

(középérték, 

tartomány) 

1400 (920-2680) 1350 (800-1890) 1380 (800-2680)  

Születési súly, eset szám SD szerint  

 (eset szám százalékban) 

    <-1 

     –1 és +1 között 

    >>>>+1 

12 (21 %) 

40 (70 %) 

5 (8.8 %) 

18 (26.4 %) 

45 (66.2 %) 

5 (7.3 %) 

30 (24%) 

85 (68%) 

        10 (8%) 

Apgar 1    

(középérték±SD) 

Apgar 5     

(középérték±SD) 

8 (3-10) a 

 

9 (4-10)b 

5 (1-10) 

 

8 (4-10) 

7 (1-10) 

 

9 (4-10) 

Perinatális szövődmények 

esetszám (százalék)  

NEC  

IVH 

PDA 

Szepszis 

RDS 

BPD 

13 (22,8%) 

8 (14%) 

12 (21.4%) 

9 (15.8%) 

23 (41.1%) 

1 (1.8%)  

22 (32.4%) 

18 (26.5%) 

22 (32.4%) 

13 (19.1%) 

25 (36.8%) 

7 (10.3%) 

35 (28%) 

26 (20.8%) 

34 (27.4%) 

22 (17.6%) 

48 (38.7%) 

8 (6.4%) 
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ap=0.002  anyai dexamethason terápiában részesült és nem részesült koraszülötteket  

összehasonlítva;  bp=0.024 anyai dexamethason terápiában részesült és nem részesült 

koraszülötteket  összehasonlítva; SD: standard deviáció; NEC: necrotizáló enterocolitis; 

IVH: intraventricularis haemorrhagia; PDA: perzisztáló ductus arteriosus; RDS: 

respirációs distress szindróma; BPD: bronchopulmonalis dysplasia 

 

5.1.2. A BclI, N363S és ER22/23EK polimorfizmusok allél frekvenciája 

A vizsgált koraszülöttekben a BclI, N363S és ER22/23EK polimorfizmusokat 

heterozigota és homozigota formában hordozók és nem hordozók megoszlása és a 

polimorfizmusok allél gyakorisága nem különbözött 160 egészséges magyar felnőtt 

egyénben talált megoszlástól ill. gyakoriságtól (5. táblázat). A koraszülöttek két 

csoportjában is azonos volt a három polimorfizmus hordozási és allél frekvenciája. 

 

5. táblázat. A GR gén BclI, N363S és ER22/23EK polimorfizmusainak hordozási és 

allél gyakorisága koraszülöttekben és egészséges felnőtt egyénekben  

 

GR gén polimorfizmusok Koraszülöttek 

(n=125) 

Egészséges kontrollok 

(n=160) 

BclI   

Nem hordozók CC 50 (0.40) 62 (0.38) 

Heterozigota hordozók CG 60 (0.48) 82 (0.51) 

Homozigota hordozók GG 15 (0.12) 16 (0.10) 

Allél frekvencia 0.36 0.36 

N363S   

Nem hordozók AA 120 (0.96) 150 (0.94) 

Heterozigota hordozók AG    5 (0.04)    10 (0.06) 

Homozigota hordozók GG 0 (0.0) 0 (0.0) 

Allél frekvencia 0.02 0.03 

ER22/23EK   

Nem hordozók GAGAGG 124 (0.99) 155 (0.97) 

Heterozigota hordozókGAGAGG     1 (0.01)     5 (0.03) 
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Homozigota hordozók GAAAAG 0 (0.0) 0 (0.0) 

Allél frekvencia 0.004 0.015 

 

Zárójelben a hordozók ill nem hordozók előfordulási gyakorisága. 

 

 

 

5.1.3. A GR gén polimorfizmusok, klinikai jellemzők és perinatális betegségek 

összefüggései  

Szignifikáns összefüggést találtam a BclI polimorfizmus hordozói állapot és a 

gesztációs korra korrigált születési súly között. A polimorf BclI allél előfordulási 

gyakorisága szignifikánsan magasabb volt +1 SD feletti születési súllyal született 

koraszülöttek körében a   -1 és +1 valamint a -1 SD alatti születési súllyal születettekhez 

képest (6. táblázat). Ez az összefüggés a teljes betegcsoportban jelen volt (p=0.004 

ANOVA-val) és a prenatális dexamethason terápiától függetlennek bizonyult (p=0.487 

ANOVA-val).  

Az N363S és az ER22/23EK polimorfizmusok és az antropometriai paraméterek 

között nem találtam összefüggést. 

A vizsgált három GR gén polimorfizmus egyike sem mutatott összefüggést a 

perinatális betegséggel.  

 

6. táblázat A BclI hordozói állapot és a gesztációs korra korrigált születési súly  

 

Gesztációs korra korrigált 

születési súly standard 

deviáció szerinti besorolása 

Nem 

hordozók 

(n = 50) 

Heterozigota 

hordozók (n = 60) 

 

Homozigota 

hordozók (n = 15) 

 

<−1 16 (32%) 12 (20%) 2 (13.3%) 

−1 és <+1 között 33 (66%) 43 (71.7%) 9 (60%) 

>+1 1 (2%) 5 (8.3%) 4 (26.7%) 
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5.2. Preeclampsiás és HELLP szindrómás betegcsoport 

5.2.1. Preeclampsiás, HELLP szindrómás és egészséges terhesek demográfiai 

adatai  

A súlyos preeclampsiás és HELLP szindrómás terhesek életkora szignifikánsabb 

alacsonyabb, BMI-jük viszont a terhesség elején és a szülés előtt szignifikánsan 

magasabb volt, mint az egészséges terheseké. A pathológiás terhességből született 

újszülöttek gesztációs kora és születési súlya is szignifikánsan alacsonyabb volt, mint az 

egészséges terhességből született újszülötteké. A pathológiás terhesek között a HELLP 

szindrómás betegeknek a súlyos preeclampsiás betegekkel összahasonlítva 

szignifikánsan alacsonyabb volt a terhesség elején és szülés előtt mért BMI-jük,  a 

terhesség során a testsúlygyarapodásuk és BMI növekedésük (5. táblázat).  

A pathológiás terhességben szenvedő nők vérnyomása jelentősen emelkedett 

volt a preeclampsia, ill. HELLP szindróma diagnózisának megállapításakor (szisztolés 

vérnyomás középérték: 179.7 tartomány: 150-240 Hgmm; diasztolés vérnyomás: 111.2 

tartomány: 90-170 Hgmm). Preeclampsiás betegekben a trombocita szám (TCT) 

210±75/µl, az aszpartát transzamináz (AST) 27 (9-399)IU/l, az alanin transzamináz 

(ALT) 20.5 (6-355) IU/l, a γ-glutamil transzpeptidáz (γ-GT) 23.8±18.8 IU/l, a laktát 

dehidrogenáz (LDH) 431 (170-1250) IU/l, az alkalikus foszfatáz (ALP) 297 (135-764) 

IU/l volt. HELLP szindrómás betegekben a TCT 92.5±39.2/µl, az AST 179 (40-744) 

IU/l, az ALT 159 (34-583) IU/l, a γ-GT  27 (9-199) IU/l, az LDH 981 (721-3620) IU/l 

és az ALP 337.5 (212-938) IU/l volt. Az egészséges terhesek laboratóriumi értékei a 

normális tartományban voltak. 
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7. táblázat . Demográfiai adatok pathológiás és egészséges terhességben  

 Pathológiás terhesség 

(súlyos preeclampsia 

és HELLP szindróma) 

n=150 

Súlyos 

preeclampsiás 

betegek 

n=133 

HELLP 

szindrómás 

betegek 

n=17 

Egészséges    

terhes nők 

n=300 

Anyai életkor szüléskor, középérték  

(tartomány), évek 

29 (17-43)** 29 (17-43) 27 (19-40) 31 (18-42) 

Testsúly a terhesség elején, középérték 

(tartomány), kg 

64 (38-110) 64 (45-110) 58.5 (38-92) 62 (42-110) 

Testsúly a szülés előtt, középérték (tartomány), kg 75 (49-121) 76 (49-121) 70 (57-98) 77 (50-118) 

Testsúlynövekedés a terhesség alatt, középérték 

(tartomány), kg 

12.3 (0-29) 13 (0-19) 10 (1-24)+ 13 (2-38) 

BMI a terhesség elején, középérték (tartomány), 

kg/m2 

23.43 (15.4-42.7)** 23.7 (16.9 – 42.7) 20.9 (15.4-35.1)++ 22.2 (16.5-36.8) 

BMI szülés előtt, középérték (tartomány), kg/m2 28.6 (19.1-42.7)* 28.9 (19.1-42.7) 24.9 (21.6-35.8)++++ 27.2 (20.98-41.2) 

BMI növekedés a terhesség alatt, középérték 

(tartomány), kg/m2 

4.59 (0-10.9) 4.69 (0-10.9) 3.46 (0-9.7)+++ 4.7 (0.69-14.15)  

Gesztációs kor, középérték (tartomány), hetek 33 (25-39)** 33 (25-39) 32 (25-37) 39 (35-42) 

Születési súly, középérték (tartomány), g 1495 (350-3660)** 1500 (350-3660) 1220 (440-2250) 3400 (2430-4810)  

Az adatok a középértéket (tartományt) jelzik.  
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*p=0.01 vs egészséges terhesek 

**p=0.0001 vs egészséges terhesek 
+p=0.037 vs súlyos preeclampsiás betegek 
++p=0.025 vs súlyos preeclampsiás betegek 
+++p=0.015 vs súlyos preeclampsiás betegek 
++++p=0.006 vs súlyos preeclampsiás betegek 

 

 

5.2.2 A GR gén BclI, N363 és ER22/23EK polimorfizmusainak előfordulási és 

hordozási gyakorisága pathológiás és egészséges terhességben 

Egészséges terhesekben és pathológiás terhességben szenvedő nőben a GR gén BclI, 

N363S és ER22/23EK polimorfizmusok hordozási és allél frekvenciája nem mutatott 

különbséget (8. táblázat). Ha a pathológiás terhességben szenvedő nők csoportjában 

külön vizsgáltam a preeclampsiás és a HELLP szindrómás betegeket, akkor a BclI 

polimorfizmus hordozás gyakorisága szignifikánsan nagyobb volt a HELLP 

szindrómások körében, mint preeclampsiásokban (p=0.013; Odds ratio, 2.56, 1.26 az 

5.23-hoz) vagy egészséges terhesekben (p=0,004; Odds ratio, 2.89, 1.45 az  5.74-hez). 
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8. táblázat A GR gén BclI, N363 és ER22/23EK polimorfizmusainak hordozási és 

allél gyakorisága pathológiás terhességben szenvedő nőkben és egészséges 

terhesekben  

 

GR gén polimorfizmus Pathológiás terhesség 

(súlyos preeclampsia és 

HELLP szindróma) 

n=150 

Egészséges terhesek 

n=300 

BclI   

Nem hordozók CC 57 (0.38) 140 (0.47) 

Heterozigota hordozók CG 79 (0.53) 137 (0.46) 

Homozigota hordozók GG 14 (0.09) 23 (0.7) 

Polimorf allél gyakorisága 0.36 0.31 

   

N363S   

Nem hordozók AA 137 (0.91) 271 (0.9) 

Heterozigota hordozók AG    13 (0.09) 29 (0.1) 

Homozigota hordozók GG 0 (0.0) 0 (0.0) 

Polimorf allél gyakorisága 0.04 0.05 

   

ER22/23EK   

Nem hordozók GAGAGG 144 (0.96) 286 (0.95) 

Heterozigota hordozók  GAG/AAG/AG     6 (0.04)     14 (0.05) 

Homozigota hordozók GAAAAG 0 (0.0) 0 (0.0) 

Polimorf allél gyakorisága 0.02 0.023 

 

A zárójelben feltűntetett érték a hordozási gyakoriságot mutatja. 
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9. Táblázat A GR gén BclI, N3633S és ER22/23EK polimorfizmusainak hordozási 

és allél gyakorisága preeclampsiás, HELLP szindrómás és egészséges terhesekben  

 

 Súlyos 

preeclampsiás 

betegek 

n=133 

 HELLP 

szindrómás 

betegek    

n=17 

Egészséges 

terhesek 

n=300 

BclI    

Nem hordozók CC 56 (0.42) 1 (0.06) 140 (0.47) 

Heterozigota hordozók CG 66 (0.50) 13 (0.76) 137 (0.46) 

Homozigota hordozók GG 11 (0.08) 3 (0.18) 23 (0.7) 

Polimorf allél gyakorisága 0.33 0.56* + 0.31 

Polimorf allélt hordozó betegek gyakorisága 0.58 0.94** ++ 0.53 

N363S    

Nem hordozók AA 121 (0.91) 16 (0.94) 271 (0.9) 

Heterozigota hordozók AG 12 (0.09) 1 (0.06) 29 (0.1) 

Homozigota hordozók GG 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 

Polimorf allél gyakorisága 0.05 0.03 0.05 

Polimorf allélt ordozó betegek gyakorisága 0.10 0.06 0.10 

ER22/23EK    

Nem hordozók GAGAGG 127 (0.95) 17 (1.00) 286 (0.95) 

Heterozigota hordozók GAG/AAG/AG 6 (0.05) 0 (0.00) 14 (0.05) 

Homozigota hordozók  GAAAAG 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 

Polimorf allél gyakorisága 0.02 0.00 0.023 

Polimorf allélt hordozó betegek gyakorisága 0.045 0.00 0.046 

 

A zárójelben feltűntetett érték a hordozási gyakoriságot mutatja. 

*p=0.013 vs súlyos preeclampsiás betegek; Odds ratio 2.56 (1.26 a 5.23-hoz) 
+p=0.004 vs egészséges terhesek;Odds ratio 2.89 (1.45 a 5.74-hez ) 

**p=0.003 vs súlyos preeclampsiás betegek; Odds ratio 11.64 (1.9 a 70.3-hoz) 
++p= 0.001 vs egészséges terhesek; Odds ratio 14.0 (2.33 a 83.55-höz) 
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5.2.3. A GR gén BclI polimorfizmusa és a laboratóriumi adatok közötti összefüggés 

pathológiás terhességben 

A GR gén BclI polimorfizmusát hordozó pathológiás terhességben szenvedő nőkben 

szignifikánsan magasabb volt az AST (p=0.003), LDH (p=0.014) és ALP (p=0.032) 

érték, mint a polimorfizmust nem hordozó pathológiás terhességben szenvedő nőkben 

(10. táblázat). A BclI polimorfizmust hordozókban statisztikailag nem szignifikánsan 

magasabb ALT szintet és alacsonyabb a TCT számot találtam (p=0.057 ill. p=0.050). 

Mindemellett a BclI polimorfizmust hordózó pathológiás terhességben szenvedő nők 

szisztolés vérnyomásának középértéke (180, tartomány 150-240 Hgmm) is 

szignifikánsan (p=0.006) magasabb volt, mint a BclI polimorfizmust nem hordozó 

pathológiás terhességben szenvedő nőké (középérték: 170, tartomány: 150-230 Hgmm). 

A diasztolés vérnyomás értékekben nem volt különbség a pathológiás terhességben 

szenvedők (középérték: 110, tartomány: 90-170 Hgmm) és az egészséges terhesek 

között (középérték: 110, tartomány: 90-130 Hgmm). A GR gén N363S és ER22/23EK 

polimorfizmusai nem mutattak összefüggést a klinikai vagy laboratóriumi 

paraméterekkel.  

 

10. Táblázat A GR gén BclI polimorfizmusa és a laboratóriumi adatok közötti 

összefüggés pathológiás terhességben 

   

 BclI 

polimorfizmust 

nem hordozók  

(CC )           

n=57 

BclI 

polimorfizmust 

hordozók 

(CG;GG)            

n=93 

p érték 

TCT, szám/µl 213 (±79.9) 185 (±80.6) 0.05 

AST, IU/L 26 (10-350) 37 (9-744) 0.003 

ALT, IU/L 21 (6-355) 30 (6-683) 0.057 

γ-GT, IU/L 17 (5-72) 19 (3-199) 0.743 
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LDH, IU/L 424 (245-1697) 490 (170-3620) 0.014 

ALP, IU/L 267 (175-274) 331 (135-938) 0.032 

Az adatok középértékeket (tartományt) jeleznek, kivéve a TCT számot, amely átlagot 

(±SD) jelent. TCT: trombocita; AST: aszpartát transzamináz; ALT: alanin 

transzamináz; LDH: laktát dehidrogenáz;; γ-GT: γ-glutamil transzpeptidáz; ALP: 

alkalikus foszfatáz 

 

5.2.4. A BclI polimorfizmus régiónak megfelelő DNS szekvenciák összehasonlító 

vizsgálata gerinces állatokban 

A preeclampsia és a HELLP szindróma kizárólagosan csak emberben fordul elő, ezért 

adatbázisokban 7 gerinces faj megfelelő DNS szekvenciáiban vizsgáltam és 

összehasonlítottam a BclI polimorfizmusnak megfelelő DNS szakaszt. 

Tanulmányoztam a Homo sapiens (ENSG00000113580) mellett a Bos taurus 

(ENSBTAG00000019472), a Canis familiaris (ENSCAFG00000006293), a Macaca 

mulatta (ENSMMUG00000000421), a Mus musculus (ENSMUSG00000024431), a Pan 

troglodytes  (ENSPTRG00000017363) és a Rattus norvegicus 

(ENSRNOG00000014096) DNS szekvenciáit. A GR gén BclI polimorfizmusának 

megfelelő nukleotid helyén a polimorf G allélt csak a humán genomban találtam meg 

(4. ábra). 

 

  Bos taurus   (ENSBTAG00000019472) TG CT G ATT GG T T TCT 

  Canis familiaris   (ENSCAFG 00000006293) TG CT G T TC AG T CTT G 

  Homo sapiens   (ENSG00000113580) TG CT G ATS AA T CTCT 

  Macaca mulatta   (ENSMMUG00000000421)  TG CCG ATC AA T CTCT 

  Mus musculus   (ENSMUSG00000024431) TG CT C C TT T G CCTCT 

  Pan troglodytes   (ENSPTRG00000017363) TG CCG ATC AA T CTCT 

  Rattus norvegicus   (ENSRNOG00000014096) TG CT C C TA AG CT TCT 

 

4. ábra. A BclI polimorfizmus régiójának megfelelő DNS szekvenciák 

összehasonlítása 7 különböző gerinces fajban. „S”citozin vagy guanin nukleotidot 

jelent. 
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5.3. Egészséges nők terhesség alatti növekedése és a GR gén polimorfizmusok 

közötti összefüggések vizsgálata 

Egészséges, komplikáció nélküli terhességet kihordó nőkben a BclI polimorfizmus allél 

gyakorisága 0.32 az N363S polimorfizmusé 0.05 és az ER22/23EK polimorfizmusé 

0.023 volt, ami hasonló a magyar egészséges felnőtt populációban észlelt 

polimorfizmus gyakorisághoz (BclI: 0.36, N363S: 0.03, ER22/23EK: 0.015) (Boyle és 

mtsa, 2008).  

A jelenlegi vizsgálatban 300 egészséges terhes adatainak elemzésekor nem 

találtunk összefüggést a terhesség elején, ill. közvetlenül a szülés előtt mért testsúly és 

BMI valamint a vizsgált 3 GR gén genotípus között. A gesztációs kor és az újszülöttek 

születési súlya is hasonló volt a BclI, az N363S és az ER22/23EK polimorfizmusokat 

hordozó és nem hordozó egészséges terhesekben. Az ER22/23EK polimorfizmust 

hordozók testsúlynövekedése (medián: 11.0 kg; tartomány: 2-30 kg) azonban 

szignifikánsan kisebb mértékű volt, mint a polimorfizmust nem hordozóké (medián: 

13.0; tartomány: 2-38) (p= 0.044). A BMI terhesség alatti növekedése is hasonló 

szignifikáns különbséget mutatott az ER22/23EK polimorfizmust hordozók (medián: 

3.9 kg/m2; tartomány: 0.7-10.9) és nem hordozók között (medián: 4.8 kg/m2; tartomány: 

0.7-14.8) (p=0.44). A terhesség alatti testsúlynövekedésből az újszülött születési 

súlyának kivonása után is szignifikánsan kisebb volt az ER22/23EK polimorfizmust 

hordozó anyák súlynövekedése (medián: 7.1; tartomány: -2.1-26.2 ) mint a nem 

hordozóké (medián: 9.8; tartomány: -1.85-34.1) (p=0.048) (11. táblázat). A power 

analízis megfelelőnek találta az allél frekvenciát a statisztikai próbák elvégzéséhez (béta 

értéke: 0, alfa confidencia értéke: 5%, a próba statisztikai ereje 100% volt). 
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11. táblázat Az ER22/23EK polimorfizmust hordozó és nem hordozó terhesek 

klinikai jellemzői, a testsúly és BMI változásai a terhesség alatt  

 Heterozigota 

ER22/23EK 

hordozók 

n=14 

Nem hordozók 

n=286 

 p érték  

Anyai életkor szüléskor, 

középérték  

(tartomány), évek 

34 (27-42) 31 (18-42) 0.047 

Testsúly a terhesség elején, 

középérték (tartomány), kg 

66.5 (57-95) 62.0 (42-110) 0.118 

Magasság, középérték 

(tartomány), cm 

167(160-192) 167(147-192) 0.757 

Testsúly a szülés előtt, 

középérték (tartomány), kg 

77.5 (67-102)  77.0 (50-118) 0.423 

Testsúlynövekedés a 

terhesség alatt, középérték 

(tartomány), kg 

11.0 (2-30) 13.0 (2-38) 0.044 

BMI a terhesség elején, 

középérték (tartomány), 

kg/m2 

23.6 (20.1-34.1) 22.0 (16.6-36.8) 0.095 

BMI szülés előtt, középérték 

(tartomány), kg/m2 

27.1 (24.1-36.6) 27.2 (21.0-41.2) 0.358 

BMI növekedés a terhesség 

alatt, középérték 

(tartomány), kg/m2 

3.9 (0.7-10.9) 4.8 (0.7-14.8) 0.044 

Gesztációs kor, középérték 

(tartomány), hetek 

 39.5 (36-41) 39 (35-42) 0.825 

Születési súly, középérték 

(tartomány), g 

3420 (2810-4200)  3400 (2430-4810) 0.478 

Terhesség alatti 

testsúlynövekedés- születési 

7.1 ( -2.1-26.2) 9.8 (-1.85-34.1) 0.048 
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súly, középérték (tartomány), 

kg 

 

Az adatok a középértéket (tartományt) jelzik.  

 

Az ACOG ajánlás alapján megfelelő, ill. ajánlás alatti és feletti terhességi 

testsúlynövekedésű betegek számát az ER22/23EK polimorfizmus hordozás szerinti 

besorolásban a 12. táblázat mutatja be. 

 

12. táblázat Az ACOG terhességi testsúlynövekedés ajánlása alapján csoportosított 

betegek száma az ER22/23EK polimorfizmus hordozás szerinti besorolásban 

Testsúlynövekedés 

terhesség alatt 

Heterozigota 

ER22/23EK 

hordozók                

n=14 

Nem hordozók      

n=286 

Terhes nők 

  n=300 

ACOG ajánlás  

alatt  

5                             

(36%) 

71                       

(24.8%) 

76                  

(25.3%) 

ACOG ajánlásnak 

megfelelő  

7                            

(50%) 

133                    

(46.5%) 

140                

(46.7%) 

ACOG ajánlás 

felett  

2                          

(14%) 

82                         

(28.7%) 

84                     

(28%) 

 

 

5.4. Terhességi hyperandrogenismus 

A 33 éves prímiparát a 7. gesztációs héten utalták belgyógyász-endokrinológiai 

szakrendelésre fokozott szőrnövekedés miatt. Családi anamnézisében említésre méltó 

nem szerepelt. Anamnéziséből kiemelendő, hogy normális pubertás után 14 évesen 

jelentkezett menarchéja. 20 éves korában rendszertelen ciklusa miatt végzett 

nőgyógyászati vizsgálattal policisztás ovárium szindrómát állapítottak meg és a 

betegnél kétoldali laparaszkópos ovárium fenesztrációt végeztek. Több évig szedett 

orális antikoncipiens készítményt, majd 1 hónappal ennek elhagyása után teherbe esett. 
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Terhessége 7. hetében mérsékelt hyperandrogenismust észleltünk, a Ferriman-

Gallwey score szerint 12/36 súlyosságú kóros szőrnevekedést találtunk. Ekkor a szérum 

tesztoszteron szint mintegy kétszeresen haladta meg a normális érték felső határát (8.3 

nmol/l, normális: 3.5-4.8 nmol/l). A 11. gesztációs héten a szérum tesztoszteron 15.2 

nmol/l, a dihidrotesztoszteron 1.9 nmol/l, az androsztendion 85.7 nmol/l, a DHEA 3.5 

nmol/l, a DHEAS 3.3 µmol/l és az ösztradiol: 8358 pmol/l volt (13. táblázat). 

Terhesség alatt több alkalommal elvégzett has és kismedence ultrahang 

vizsgálattal normális nagyságú, szerkezetű és echogenitású petefészkek ill., mellékvesék 

ábrázolódtak. A magzati ultrahang vizsgálat minden alkalommal egyértelműen leány 

külső genitáliákat mutatott. 

A terhesség során a beteg arcán és hasán enyhén súlyosbodott a szőrnövekedés, 

de a  terhesség lefolyása normális volt. A terhesség alatt rendszeresen mért hormon 

szinteket a 13. táblázat mutatja be. A szérum tesztoszteron, androsztendion és 

ösztradiol szintek jelentős mértékben emelkedtek, mérsékelt emelkedést mutatott a nemi 

hormon kötő fehérje (SHBG) és a human chorionális gonadotropin (β-hCG), míg a 

DHEA és DHEAS a normális tartományban maradtak.  
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13. táblázat  Hyperandrogenismusban szenvedő beteg szérum hormon koncentrációi a terhesség alatt és a szülés után, ill. a 

köldökzsinór vérben mért hormon szintek 

 
 

 Referencia tartomány  
(egészséges terhesekben) 

          

Terhességi hetek ill.  
napok a szülés után 

 11.hét 13.hét 17.hét 28.hét 33. hét 37.hét 1.nap 7.nap 90.nap Köldök 
vér 

Androsztendion 
(nmol/l) 

8.7 – 9.4* 85.7 39.8 50.9 46.9 90.6 79.6 99.4 11.0 7.5 5.3 

Tesztoszteron 
(nmol/l) 

 3.5 – 4.8* 15.2 15.8 23 21 20.4 24.6 28 5.6 1.4 3.3 

20-25 hét: 172-260 SHBG  
(nmol/l) 35-40 hét: 321-456 ** 

 239.7 292.6 320.7 330.0 344.7 258.7 164.5   

DHEA (nmol/l) 12.6** 3.5 3.5 3.5 1.7 3.1 2.9 1.6 1.4 1.2 1.5 
DHEAS (µmol/l) 0.7-3.5 ** 3.3 1.2 1.6 2.2 0.9 2.0 1.8 1.5 3.0 7.7 
Ösztradiol (pmol/l) 22-28 hét:                   

46000-110000 ** 
8358 11523 40648 106359 123833 145052 2237 139 117 >15785 

hCG (U/l) 26-38 hét:                     
3000-15000 ** 

  26092 15545 22672 16698     

 
SHBG: nemi hormon kötő fehérje; DHEA: dehidroepiandroszteron; DHEAS: dehidroepiandroszteron-szulfát; hCG: human chorionális 

gonadotropin 

*értékek: McClamrock HD és Adashi 1992. 

  **értékek: Ogilvie M  és mtsai 2005.
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A 39. gesztációs héten a beteg egészséges leánygyermeket szült. A köldökvérből 

mért hormon szintek a mérsékelten emelkedett tesztoszteron kivételével a referencia 

tartományban voltak. Az újszülöttnél 6. héten elvégzett hormon vizsgálatok normális 

szérum szinteket mutattak és az ekkor elvégzett csontkor vizsgálat is életkorának 

megfelelő érettséget mutatott.   

Egy héttel a szülést követően az anya androgén szintjei lényegesen csökkentek, 

de még kissé meghaladták a normális érték felső határát. 3 hónappal a szülés után az 

anya hormon szintjei a referencia tartományon belül voltak és a hyperandrogenismus 

tünetei is csökkentek.  

A szülést követően a placenta szövetből izolált microsoma frakcióban elvégzett 

aromatáz aktivitás vizsgálat a kontrollként használt egészséges terhes placentájából 

származó mintához hasonló értéket mutatott ki (in vitro inkubálás során percenként 1.1 

ill. 1.2 nmol ösztradiol/mg fehérje képződött).  
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6. MEGBESZÉLÉS 

 

6.1. A GR gén polimorfizmusok jelentősége koraszülöttekben   

A koraszülött betegcsoportban az egyik legfontosabb megfigyelésünk, hogy a GR gén 

BclI polimorfizmust hordozó koraszülöttek gesztációs korra korrigált születési súlya 

szignifikánsan nagyobb volt, mint a polimorfizmust nem hordozóké. Korábbi 

tanulmányok szerint a HPA tengely magzati programozódásának következményeként a 

születési súly és a felnőttkorban mért szérum kortizol érték közötti kapcsolat különbözik 

az eltérő gesztációs korra született egyénekben (Kajantie és mtsai 2002). A 

glukokortikoidok hatását közvetítő GR az egyik feltételezett fehérje, mely közös 

kapcsolatot jelenthet a HPA tengely működés és a későbbi életkorban metabolikus 

szindrómát okozó korai élet kondíciók között (Rautanen és mtsai 2006). Bár a 

glukokortikoidok iránti érzékenység lehetséges hatását a magzati növekedésre és a HPA 

tengely programozódásra még nem vizsgálták, felnőtt egyénekben végzett korábbi 

tanulmányokban összefüggést találtak a GR gén BclI polimorfizmusa és a nagyobb 

tömegű hasi zsírszövet, derék-csípő arány, magasabb szérum leptin szint és a szisztolés 

vérnyomás érték között (Rossum és Lamberts 2004, Panarelli és mtsai 1998,  Buemann 

és mtsai 1997,  Rosmond  és mtsai 2000, Rosmond 2002). A glukokortikoidoknak 

kiemelt szerepük van a hyperinzulinaemia és következményes zsírlerakódás 

kialakulásában és a BclI polimorfizmust hordozó elhízott egyénekben pozitív 

összefüggést találtak a hyperinzulinaemiával és az inzulin rezisztenciával (Weaver és 

mtsai 1992). Ezért lehetségesnek tartjuk, hogy saját vizsgálatunkban a BclI 

polimorfizmus és a gesztációs korra korrigált nagyobb születési súly közötti 

összefüggést a BclI hordozó koraszülöttek hyperinzulinaemiája magyarázhatja, bár saját 

tanulmányunkban nem végeztünk szérum inzulin szint meghatározást. 

Számos állatkísérletes adat utal arra, hogy vemhes állatoknak adott 

glukokortikoidok magzati növekedési retardációt okoznak (Tabor és mtsai 1991, Wu és 

mtsai 1993, Ikegami és mtsai 1997), de ennek a megfigyelésnek az érvényessége humán 

magzatra nem teljesen egyértelmű (Howie és mtsai 1982, Bloom és mtsai 2001). 

Tanulmányunkban a gesztációs korra korrigált születési súly azonos volt a 

dexamethazonnal kezelt és nem kezelt csoportban. Fontos megfigyelésnek tartjuk, hogy 

vizsgálatinkban a BclI polimorfizmus és a gesztációs korra korrigált nagyobb születési 

súly közötti összefüggés a teljes koraszülött csoportban érvényesnek bizonyult. A 
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jelenlegi vizsgálat nem tette lehetővé, hogy részletesen tanulmányozzuk a BclI 

polimorfizmus hatását a magzati növekedésre és az sem ismert, hogy vajon ez az 

összefüggés már a korai embrionális korban is jelen lehet-e. Néhány tanulmányban 

kapcsolatot találtak az első trimeszterben észlelt retardált növekedés és a gesztációs 

korhoz képest alacsony születési súly és a koraszülés között (Smith és mtsai 1998), 

ezért feltételezhető, hogy a koraszüléssel születő magzat növekedése már jóval a 

koraszülés jeleinek észlelése előtt csökkent lehet (Bloom és mtsai 2001). 

A glukokortikoidok az intrauterin életben elősegítik a tüdő érését, és az anyának 

adott glukokortikoid kezelésnek bizonyítottan előnyös hatása van a koraszülöttekre. 

Terhes nőknek a szülés előtt 24 órával adott glukokortikoidok csökkentik a 

koraszülöttek perinatális szövődményeit, különösen az RDS-t és az IVH-t (Liggins és 

Howie 1972, Elimian és mtsai 2003). Saját tanulmányunkban az anyai dexamethazon 

kezelésben részesülő csoportban szignifikánsan magasabb volt az 1. és 5. perces Apgar 

érték. Bár a perinatális morbiditásban szignifikáns különbséget nem tudtunk kimutatni, 

az anyai dexamethazon kezelésben részesülő csoportban kissé ritkábban fordult elő a 

NEC, IVH, PDA és a BPD. 

 A három GR gén polimorfizmus és a perinatális szövődmények kapcsolatának 

vizsgálatakor nem találtunk összefüggést a polimorfizmusok jelenléte és a NEC, IVH, 

PDA, RDS, BPD, ill. a szepszis előfordulása között.   

 

6.2. A GR gén polimorfizmusok szerepe preeclampsiában és HELLP 

szindrómában 

Vizsgálatainkkal kimutattuk, hogy a GR gén BclI polimorfizmusának jelenléte 

szignifikánsan összefügg a komplett HELLP szindróma kialakulásával. Megfigyeltük 

továbbá, hogy a preeclampsiás és HELLP szindrómás terhesekben a BclI polimorfizmus 

hordozás jelentősen befolyásolja a klinikai laboratóriumi paramétereket. A BclI 

polimorfizmust hordozó egyénekben az AST, LDH és az ALP szintek szignifikánsan 

magasabbak voltak, míg a TCT szám nem szignifikánsan, de alacsonyabb volt a BclI 

polimorfizmust hordozókban, mint a nem hordozókban. Ez a megfigyelés arra utal, 

hogy a BclI polimorfizmusnak szerepe lehet a HELLP szindróma 

patomechanizmusában és a polimorfizmus befolyásolhatja azokat a mechanizmusokat, 

amelyek preeclampsiás és HELLP szindrómás betegekben ezeknek a  kóros 

laboratóriumi eltéréseknek a hátterében állnak. 
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A nagyszámú intenzív kutatás ellenére a preeclampsia pontos etiológiája és 

patomechanizmusa nem ismert, azonban a multigénes, mintsem a multifaktoriális 

eredetet tartják valószínűnek (Oudejans és van Dijk, 2008). Preeclampsiás, HELLP 

szindrómás és egészséges nők placenta szövetében eltérő gén-expressziós mintázatot 

mutattak ki. A különböző molekuláris utakon képződő transzkriptumok közötti jelentős 

különbségek alátámasztják azt a feltételezést, hogy a preeclampsia és a HELLP 

szindróma valóban multigénes betegség lehet (Buimer és mtsai, 2008). A nagy 

mennyiségű marker gén és gén polimorfizmus vizsgálata ellenére azonban a mai napig 

sikertelen volt a preeclampsia és HELLP szindróma pontos okának tisztázása (Oudejans 

és van Dijk 2008, Molvarec és mtsai 2008, Raijmakers és mtsai, 2002). 

Korábbi tanulmányok alátámasztják azt a lehetőséget, hogy a preeclampsiát az 

immunszabályozás zavara okozza, melynek elsődleges oki tényezője a kóros anya-fötus 

(esetleg apa) immun-adaptáció (Borzychowski és mtsai 2006, Sargent és mtsai 2006). 

Preeclampsiában a fokozott gyulladásos választ a proinflammatorikus TH1 

immunreakció, az emelkedett szabad szinciciotrofobalszt mikropartikulum részecskék 

és a csökkent IFN-γ szuppresszió jellemzik (Visser és mtsai 2007, Borzychowski és 

mtsai 2006, Germain és mtsai 2007). Feltételezik, hogy a HELLP szindróma a 

preeclampsia egyik súlyos formája, amely a preeclampsia klinikai tünetein kívül kóros 

laboratóriumi eltérésekkel, mint hemolízissel, kórosan emelkedett máj enzim értékekkel 

és thrombocytopaeniával jár együtt (Borzychowski és mtsai 2006, Sibai 2005). A 

HELLP szindróma kezelésében glukokortikoidok hatásossága nem egyértelműen 

bizonyított, így általános használatuk sem terjedt el. 

A GR gén fontos szabályozó szerepet tölt be az immunrendszerben, és a gén 

polimorfizmusai befolyásolhatják az immunválaszt. A 2. és 3. exon közötti intronon 

elhelyezkedő BclI polimorfizmus in vivo fokozza a glukokortikoidok iránti 

érzékenységet, bár ennek pontos mechanizmusa nem ismert (van Rossum és Lamberts 

2004). Cisztás fibrózisban szenvedő betegekben összefüggést mutattak ki a 

tüdőbetegség progressziója és a BclI polimorfizmus jelenléte között, melynek oka 

feltételezések szerint a BclI polimorfizmust hordozók megváltozott gyulladásos 

válaszkészsége lehet (Corvol és mtsai 2007). Bár a GR gén polimorfizmusok 

jelenlétével összefüggően észlelhető szövet-specifikus glukokortikoid érzékenység 

változással kapcsolatos eredmények részben ellentmondásosak, saját vizsgálataink 

eredményei arra utalnak, hogy HELLP szindrómás betegekben a BclI polimorfizmus 
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szignifikánsan gyakoribb jelenléte ezzel a polimorfizmussal együtt járó glukokortikoid 

érzékenység változás következménye lehet (Panarelli és mtsai 1998, Kumsta és mtsai 

2008).  

A BclI polimorfizmus faj-specifikus előfordulásának vizsgálatára 

adatbázisokban tanulmányoztuk 7 különböző gerinces fajban a BclI polimorfizmusnak 

megfelelő GR gén szakasz nukleotid szekvenciáját. Kimutattuk, hogy a polimorfizmus 

kizárólag emberben fordul elő. Megfigyelések szerint a preeclampsia szintén kizárólag 

emberre jellemző, ezért feltételezhető, hogy az evolúció során a BclI polimorfizmus a 

HELLP szindrómára hajlamosító genetikai eltérésként jelent meg az emberi genomban. 

 

6.3. A GR gén polimorfizmusok hatása a terhességi testsúlynövekedésre 

Vizsgálatainkkal kimutattuk, hogy szövődménymentes terhességet kihordó, ER22/23EK 

polimorfizmust hordozó és nem hordozó nőkben a terhesség elején mért testsúly és BMI 

értékek nem különböznek, azonban a terhesség alatti testsúly és BMI növekedés 

szignifikánsan kisebb mértékű a polimorfizmust hordozó terhesekben a polimorfizmust 

nem hordozókhoz képest. A terhesség alatti testsúlynövekedésből az újszülött születési 

súlyának kivonása után az ER22/23EK polimorfizmust hordozó anyák súlynövekedése 

szintén szignifikánsan kisebb volt, mint a polimorfizmust nem hordozóké. Bár a terhes 

nők szociális körülményeit, életmódját nem tudtuk vizsgálni és hosszú távú követésre 

sem volt lehetőségünk, ezek az eredmények azt sugallják, hogy az ER22/23EK 

polimorfizmusnak védő szerepe lehet a terhesség alatti túlzott testsúly és BMI 

növekedéssel szemben (Amorim és mtsai 2008, Gunderson és mtsai 2000).  

Az ER22/23EK két kapcsolt, együtt előforduló polimorfizmus, melyek a GR gén 

2. exonjának 22. és 23. kodonján helyezkednek el. Ez a polimorfizmus egy alternatív 

start kodon használatát segíti elő, melynek eredményeként csökkent transzaktivációs 

képességű glukokortikoid receptor képződik (Russcher és mtsai 2005, Yudt és 

Cidlowski 2001). Ezért lehetséges, hogy a csökkent transzaktivációs kapacitás okozta 

relatív endogén glukokortikoid rezisztenciának lehet szerepe az ER22/23EK 

polimorfizmust hordózó nők terhesség alatti kisebb mértékű testsúly és BMI 

növekedésében. Fiatal nem terhes nőkben végzett korábbi vizsgálatokban az 

ER22/23EK polimorfizmus jelenléte esetén kedvezőbb testösszetétel arányt észleltek, 

bár a polimorfizmus nem befolyásolta a BMI-t (van és Lamberts 2004).     
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6.4. Az aromatáz enzim magzati védő szerepe anyai eredetű terhességi 

hyperandrogenismusban 

A 7. gesztációs héttől a szülés utáni időszakig folyamatosan követett, terhességi 

hyperandrogenismusban szenvedő betegben megfigyeltük, hogy a terhesség alatt 

fokozatosan növekvő és magas értékeket elérő androgén szintek ellenére a leány 

magzatban nem alakultak ki virilizációs tünetek. Az anyai ösztrogén szint terhesség 

alatti folyamatos növekedése, valamint a szüléskor az anyai szérum szintnél 

alacsonyabb köldökvér tesztoszteron és androsztendion szint alapján feltételezzük, hogy 

a placenta aromatáz enzim jelentős szerepet játszott a magzati androgén hatás 

kivédésében. A vérmintákban a hormonkoncentrációk meghatározásán kívül in vitro 

vizsgálatok is megerősítették az aromatáz enzim megfelelő működését. A szülés után a 

placenta szövet microsoma frakciójában az aromatáz enzim aktivitása hasonló volt, mint 

az egészséges terhestől származó placenta mintában mért érték.  

Megfigyeléseink összhangban vannak azokkal a korábbi eredményekkel, 

amelyek bizonyították, hogy a placenta aromatáz enzim kivételesen nagy kapacitással 

képes a tesztoszteront ösztrogénné átalakítani. Kimutatták, hogy akár 1% aromatáz 

aktivitás  elégséges az emelkedett anyai androgén szintek magzati virilizáló hatásának 

kivédésére (Holt és mtsai 2005). 

A magzati virilizáció súlyossági fokát a köldökzsinór vérben az androgén 

szinteken kívül az androgén expozíció időpontja is meghatározza (Ogilvie és mtsai 

2005, McClamrock és Adashi 1992). A nemi differenciálódás kritikus periódusa a 

magzati élet 8-12. hete között van (Grumbach és Ducharme 1960). Egy korábbi 

esetbemutatásban a 10.5. gesztációs héten mért 11.1 nmol/l anyai tesztoszteron szint 

sem okozott magzati virilizációt (Foulk és mtsai 1997). Ismereteink szerint esetünkhöz 

hasonló korai, a 7. gesztációs héten kimutatott jelentősen emelkedett anyai tesztoszteron 

szintet leány magzattal terhes anyánál még nem közöltek a szakirodalomban. Az 

aromatáz enzim örökletes defektusa esetén pszeudohermaphroditismus feminimus 

alakulhat ki, ami rámutat a föto-placentáris egység androgén metabolizáló hatásának 

jelentőségére már az első trimeszterben (Shozu és mtsai 1991, Lo és mtsai 1999). A 13. 

gesztációs hét utáni androgén expozíció leány magzatban enyhébb eltérést okoz vagy 

nem jár tünetekkel (Grumbach és mtsai 1960). 

Esetünkben ismételt ultrahang vizsgálattal sem tudtunk a petefészekben és 

mellékvesében elváltozást kimutatni. A gesztációs luteoma és hyperreakció lutealis  
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nagymértékben megnövekedett β-hCG szinttel jár együtt (Holt és mtsai 2005, Wang és 

mtsai 2005), de esetünkben ezt nem észleltük. Irodalmi adatok alapján PCOS nőkben a 

terhesség alatt növekedhetnek a tesztoszteron szintek; a legmagasabb érték 13 mmo/l 

volt, amit a 28. gesztációs héten észleltek (sir-Petermann és mtsai 2002). PCOS 

betegekben a terhesség alatt súlyos anyai virilizációt is megfigyeltek, melyek a szülés 

után regrediáltak (Ben-Chetrit és Greenblatt 1995). Esetünkben az anyai 

hyperandrogenismus hátterében PCOS vagy egyéb  petefészek eredetű 

hyperandrogenismus állhatott, amely nem járt együtt a petefészek morfológiai 

elváltozásával (Holt és mtsai 2005, Patterson 1985).         
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7. KÖVETKEZTETÉSEK 

 

A szervezet fő glukokortikoid hormonja, a kortizol a magzati fejlődés során 

kulcsfontosságú a különböző szervek normális fejlődésében és érésében, illetve a 

születés után – az anyagcsere-folyamatok szabályozásában betöltött széleskörű szerepe 

révén – fontos szerepet játszik a szervezet homeosztázisának fenntartásában. A kortizol 

a glukokortikoid receptorok (GR) aktiválásán keresztül fejti ki hatását, a létrejövő 

biológiai választ azonban számos, a GR funkcionális genetikai polimorfizmusainak 

jelenlétével összefüggő receptor szintű folyamatok is befolyásolják. A GR gén három 

funkció-változással járó polimorfizmusát koraszülöttekben, valamint egészséges és 

pathológiás terhességben vizsgáltam és az alábbi klinikai összefüggéseket állapítottam 

meg.  

1. Kimutattam, hogy a GR gén BclI, N363S és ER22/EK23 polimorfizmusainak 

előfordulási gyakorisága koraszülött betegcsoportban megegyezik a hazai 

egészséges kontroll felnőtt populációban észlelt gyakorisággal. Megállapítottam, 

hogy a BclI polimorfizmust hordozó koraszülöttek gesztációs korra korrigált 

születési testsúlya szignifikánsan magasabb, mint a polimorfizmust nem 

hordozóké. Eredményeim alapján feltételezhető, hogy a GR gén 

koraszülöttekben potenciálisan fontos genetikai módosító tényezője lehet az 

intrauterin testsúlynövekedésnek. A BclI polimorfizmus jelenléte nem 

befolyásolja az anyai dexamethason kezelésnek az újszülöttek perinatális 

betegségeire kifejtett hatását. A GR gén N363S és ER22/23EK 

polimorfizmusainak koraszülöttekben nincs hatása a perinatális antropometriai 

paraméterekre és a perinatális mortalitásra. 

2. Kimutattam, hogy a GR gén BclI, N363S és ER22/EK23 polimorfizmusainak 

előfordulási gyakorisága pathológiás terhességben (preeclampsia vagy HELLP 

szindróma) szenvedő nők teljes csoportjában megegyezik a hazai egészséges  

-nem terhes kontroll populációban mért gyakorisággal. Szignifikáns pozitív 

összefüggést mutattam ki a BclI polimorfizmus jelenléte és a komplett HELLP 

szindróma között. BclI polimorfizmust hordozó preeclampsiás és HELLP 

szindrómás terhesekben szignifikánsan magasabb AST, LDH és ALP szinteket 

és nem szignifikánsan, de alacsonyabb TCT számot mutattam ki, mint a 

polimorfizmust nem hordozókban. Adatbázisok segítségével igazoltam, hogy a 
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BclI polimorfizmus a vizsgált 7 különböző gerinces faj közül kizárólag 

emberben fordul elő. Eredményeim arra utalnak, hogy a BclI polimorfizmusnak 

szerepe lehet a HELLP szindróma kialakulásában. A GR gén N363S és 

ER22/23EK polimorfizmusainak preeclampsiában és HELLP szindrómában 

nincs kimutatható hatása a vizsgált paraméterekre.  

3. Szövődménymentes terhességet kihordó nők csoportját elemezve kimutattam, 

hogy a terhesség alatti testsúly és BMI növekedés szignifikánsan kisebb az 

ER22/23EK polimorfizmust hordozóknál, mint a polimorfizmust nem 

hordozóknál. A terhesség alatti testsúlynövekedésből az újszülött születési 

súlyának levonása után hasonló szignifikáns eredményeket kaptam. 

Megfigyelésem alátámasztja és kiegészíti azt a megfigyelést, hogy az 

ER22/23EK polimorfizmus kedvező hatással van a testösszetételre. 

Eredményeim alapján az ER22/23EK polimorfizmus védő hatást fejt ki a 

terhesség alatti túlzott testsúlynövekedéssel szemben. A GR gén N363S és BclI 

polimorfizmusainak nincs kimutatható hatása egészséges terhesekben a 

terhesség alatti testsúlynövekedésre.  

4. A 7. gesztációs héttől a szülés utáni időszakig folyamatosan követett, 

terhességi hyperandrogenismusban szenvedő betegben megfigyeltem, hogy a 

terhesség alatt fokozatosan növekvő és magas értékeket elérő androgén szintek 

ellenére a leány magzatban nem alakultak ki virilizációs tünetek. 

Hormonvizsgálatokkal és a szülés után a placenta in vitro aromatáz aktivitásának 

mérésével igazoltam, hogy az aromatáz enzim megfelelően hatékony a terhesség 

korai szakaszától fennálló anyai hyperandrogenismus magzati hatásának 

kivédésében.  
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ÖSSZEFOGLALÓ 

Munkámban a glukokortikoid receptor (GR) gén BclI, N363S és ER22/23EK 

polimorfizmusainak lehetséges klinikai jelentőségét vizsgáltam koraszülöttekben, valamint 

preeclampsiás, HELLP szindrómás és egészséges terhes nőkben. Kimutattuk, hogy a BclI 

polimorfizmust hordozó koraszülöttek a gesztációs korra korrigált születési súlya 

szignifikánsan nagyobb volt, mint a polimorfizmust nem hordozóké függetlenül attól, hogy a 

koraszülés előtt az anya részesült-e dexamethason terápiában vagy nem. A BclI polimorfizmus 

jelenléte nem befolyásolta a perinatális betegségek (nekrotizáló enterocolitis (NEC), 

intaventricularis haemorrhagia (IVH), perzisztáló ductus arteriosus (PDA), respirációs distress 

szindróma (RDS), bronchopulmonalis dysplasia (BPD) és szepszis) megelőzése céljából az 

anyának adott dexamethazon terápia hatását. A három vizsgált GR gén polimorfizmus egyike 

sem mutatott összefüggést a NEC, IVH, PDA, RDS, BPD és szepszis kialakulásával az anyai 

dexamethazon terápiában részesült és nem részesült koraszülöttekben. 

 Szignifikáns kapcsolatot találtunk a komplett HELLP szindróma és a BclI 

polimorfizmus között. Pathológiás terhességben (preeclampsia és HELLP szindróma) szenvedő 

nőkben a BclI polimorfizmus jelenléte esetén szignifikánsan magasabb AST, LDH és ALP 

szinteket, és bár nem szignifikánsan, de alacsonyabb trombocita számot találtunk, mint a nem 

hordozókban. Emberben és további 6 gerinces fajban a GR gén megfelelő szakaszainak 

összehasonlításával megállapítottam, hogy a polimorf BclI allél kizárólag emberben fordul elő.   

Egészséges terhes nők nagy számát magába foglaló tanulmányban igazoltuk, hogy az 

ER22/23EK polimorfizmust hordozók és nem hordozók testsúlya és BMI értéke között a 

terhesség elején és szülés előtt nem volt különbség, viszont mind a testsúly, mind a BMI 

terhesség alatti növekedése szignifikánsan kisebb mértékű volt a polimorfizmust hordozó 

terhesekben a polimorfizmust nem hordozókhoz képest. 

Terhességi hyperandrogenismusban szenvedő nőben kimutattuk, hogy a korai (7. 

gesztációs héttől) jelentősen megnövekedett és a szülésig folyamatosan tovább növekvő 

szérum tesztoszteron szint ellenére nem alakult ki a leány magzat virilizációja. A terhesség 

alatt az anyai ösztradiol szint progresszív emelkedése és szüléskor az anyai szérumban mért 

értéknél jelentősen alacsonyabb köldökzsinórvér tesztoszteron és andosztendion szint alapján 

feltételeztük, hogy a placenta aromatáz aktivitása valószínűleg szerepet játszik a magzati 

androgén hatás kivédésében. Ezt a feltételezésünket igazoltuk szülés után a placenta 

microsoma frakciójában az aromatáz enzim aktivitás in vitro mérésével. 
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SUMMARY 

In this work the potential clinical significance of the BclI, N363S and ER22/23EK 

polymorphisms of the glucocorticoid receptor gene was investigated in preterm neonates 

and in pregnant women with preeclampsia, HELLP syndrome and in women with healthy 

pregnancies. It was found that the BclI polymorphism of the GR gene was significantly 

associated with higher gestational age-adjusted birth weight in preterm neonates 

irrespective of maternal dexamethasone treatment. These polymorphisms failed to 

influence the effect of maternal dexamethasone treatment on perinatal morbidities, 

including necrotizing enterocolitis (NEC), intraventricular hemorrhagia (IVH), patent 

ductus arteriosus (PDA), respiratory distress syndrome (RDS), bronchopulmonary 

dysplasia (BPD) and sepsis. No associations were detected between any of the three GR 

gene polymorphisms and the development of NEC, IVH, PDA, RDS, BPD and sepsis in 

the two groups of neonates with and without maternal dexamethasone treatment.   

It was found that the complete HELLP syndrome was significantly associated with 

the BclI polymorphism and that among women with pathologic pregnancies including both 

severe preeclampsia and HELLP syndrome, the BclI carriers had significantly higher AST, 

LDH and ALP levels and a tendency toward low PLT levels than non-carriers. 

Additionally,  alignment analysis revealed that the BclI site of this polymorphic allele was 

present only in human, but not in the other 6 vertebral species examined.  

Studies on a large group of healthy pregnant women indicated that heterozygous 

carriers and non-carriers of the ER22/23EK polymorphism had no differences in body 

weight and BMI recorded either at the beginning of pregnancy or before delivery, but the 

increase of body weight and BMI during pregnancy was significantly lower in 

heterozygous carriers than in non-carriers.  

Finally, it was shown that markedly elevated serum testosterone level detected as 

early as the 7th week of pregnancy and increased gradually until delivery in a woman failed 

to cause virilisation of a female fetus. In addition, a progressive increase of maternal 

estradiol until delivery and substantially lower testosterone and androstendione in umbilical 

cord than in maternal blood samples at birth were observed, suggesting that placental 

aromatase activity likely played a role in preventing androgen exposure of the fetus. This 

possibility was confirmed with measurement of in vitro aromatase activity in microsomal 

fraction of placental tissues obtained after delivery.  
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