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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, hipertóniával 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 
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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.  

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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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 
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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 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?  

 

 

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.                            
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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-nél magasabb diasztolés 

vérnyomás és napi 5 grammnál nagyobb mennyiségben ürített vizelet fehérje 

alapján állapították meg. A komplett HELLP szindrómát a Mississippi 
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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.  

 

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. A szűrőpapíron tárolt vércsepp mintából hő inaktivációs 

denaturálással nyertem ki a DNS-t. A DNS-t a felhasználásig -70 C-on tároltam.  

 

 

 

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

A BclI és N363 polimorfizmusok azonosításához munkacsoportunk által 

kidolgozott allél specifikus polimeráz reakciót használtam. Az ER22/23EK 

polimorfizmus azonosításához PCR-val történt amplifikálás után restrikciós 
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fragment hossz polimorfizmus (RFLP) módszert használtam. 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, tekintettel az N363S és ER22/23EK 

polimorfizmusok alacsony előfordulási gyakoriságára ezekben az esetekben 

Hardy-Weinberg egyensúlyt nem tudtuk vizsgálni. 

 A különböző betegcsoportokban az allél frekvenciák 

összehasonlításához 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 szoftver segítségével 

történt.  

 

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 
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A terhesség alatt súlyos hyperandrogenismusnak megfelelő hormonális 

eltérésekkel rendelkező nőbeteg szülése után a placentából microsoma frakciót 

készítettem, és NADPH-megújuló rendszerben mértem az aromatáz enzim 

aktivitását. A rendszerhez 1,5 µM tesztoszteron hozzáadását követően 5 perc 

inkubálást végeztem 37C-on, majd gázkromatográfiás/láng ionizációs 

módszerrel meghatároztam a keletkező ösztradiol mennyiségét.  

 

 

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. 

 

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. A koraszülöttek két 
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csoportjában is azonos volt a három polimorfizmus hordozási és allél 

frekvenciája. 

 

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. 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.  

 

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

testsúlygyarapodásuk és BMI növekedésük.  

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. 

 

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. 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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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. 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.  

 

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) 
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DNS szekvenciáit. A GR gén BclI polimorfizmusának megfelelő nukleotid 

helyén a polimorf G allélt csak a humán genomban találtam meg. 

 

5.3. Egészséges nők terhesség alatti testsúly 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).  

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). 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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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. 

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. 

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 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.  

A 39. gesztációs héten a beteg egészséges leánygyermeket szült. A 

köldökvérből mért hormon szintek a mérsékelten emelkedett tesztoszteron 
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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).  

 

 

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 
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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 ER22/23EK 

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 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 
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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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