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Rövidítések jegyzéke 

 

3 HSD 3 -hidroxiszteroid dehidrogenáz/izomeráz 

ACTH  adrenokortikotrop hormon, kortikotropin, (adrenocorticotropic hormon) 

AF1  aktiváló funkció 1  

AF2  aktiváló funkció 2  

AMP  adenozin monofoszfát 

AP1  aktiváló protein 1 

cAMP  ciklikus adenozin monofoszfát  

CDK               ciklin-dependens kináz 

CEM7  kortikoszteroid érzékeny humán akut limfoblasztos leukémia sejtvonal 

COX2             ciklooxigenáz 2 

CRH   kortikotropin felszabadító hormon (corticotropin releasing hormon) 

CYP17 P450c17 enzimet kódoló gén 

DNS  dezoxi-ribonukleinsav 

GABA  gamma-aminovajsav 

GAG  glükózaminoglikánok  

GM-CSF        granulocita-monocita
 
kolónia stimuláló faktor  

GR  glükokortikoid receptor 

GR   glükokortikoid receptor  izoforma 

GR   glükokortikoid receptor  izoforma 

GRE   glükokortikoid válaszért felelős DNS szekvencia részlet (glucocorticoid 

responsive element) 

GRIP 1           GR-interacting protein 1  

HPA axis  hipotalamusz - agyalapi mirigy - mellékvesekéreg tengely  

(hypothalamic-pituitary-adrenal axis) 

HSD1  1-es típusú 11β-hidroxiszteroid dehidrogenáz  

HSD2  2-es típusú 11β-hidroxiszteroid dehidrogenáz 

IFN- ,              gamma interferon 

IGF 1               inzulin-szerű növekedési faktor 1 

IL                    interleukin 

JNK                 c-Jun N-terminal kináz 
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LBD  ligand kötő domén (ligand binding domain) 

LOH  heterozigótaság elvesztése 

MAPK             mitogén-aktivált fehérje kináz 

MEN1  multiplex endokrin neoplasia 

MHC  fő hisztokompatibilitási komplex 

mm  milliméter 

nGRE  negatív glükokortikoid válaszért felelős DNS szekvencia részlet 

(glucocorticoid responsive element) 

mRNS  hírvivő (messenger) ribonukleinsav  

NAD  nikotinamid-adenin-dinukleotid 

NADP  nikotinamid-adenin-dinukleotid-foszfát 

NCBI   amerikai biotechnológiai informatikai központ  

(National Center for Biotechnology Information) 

NF κB   nukleáris faktor κB 

PPNAD: primér pigmentált noduláris mellékvesekéreg adenoma 

RNS  ribonukleinsav 

TGF  transzformáló növekedési faktor 

Th  helper T sejt 

TNF-α             tumor nekrózis faktor alfa   

TSH  thyreoidea stimuláló hormon 

PMBC  polimorfonukleáris vérsejtek 

PRKAR1A protein kináz A regulátor alegység 1-   

RANTES  Regulated on Activation, Normal T cell Expressed and Secreted  
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Bevezetés 

 

A glükokortikoidok szerteágazó élettani hatással rendelkeznek. A szénhidrát-, fehérje- 

és zsíranyagcsere szabályozása mellett fontos szerepet játszanak az immunfolyamatok, a 

kardiovaszkuláris rendszer és a viselkedés szabályozásában. Hatással vannak a 

növekedésre, az egyedfejlődésre, a kálcium metabolizmusra, a csontszövet metabolikus 

folyamataira, a pajzsmirigy és ivarmirigyek funkciójára. A glükokortikoidok 

gyógyszeripari szempontból is nagy jelentőséggel bírnak, származékaik napjaink 

leghatékonyabb gyulladáscsökkentői közé tartoznak.  

A glükokortikoidok hatását a ligand által aktivált transzkripciós faktor, a 

glükokortikoid receptor (GR) közvetíti. A GR aktiválása előtt a receptor a 

citoplazmában helyezkedik el; a hormon hatására aktiválódik és a sejtmagba történő 

transzlokációja után a glükokortikoid reszponzív DNS szakaszokhoz (GRE) kötődik, és 

transzkripciós faktorként működik.  

A glükokortikoidok hatására a sejtekben létrejövő válaszreakció és a 

glükokortikoid érzékenység lényegesen különbözik a különböző egyedekben, 

szövetekben és sejttípusokban. A glükokortikoidok hatásait közvetítő GR génjének 

számos genetikai variánsa ismert. Munkánk során azokat a polimorfizmusokat 

vizsgáltam, melyek bizonyítottan a glükokortikoidok iránti érzékenység 

megváltozásával járnak. 

Az endokrin orbitophatia a Graves-Basedow kór leggyakoribb extrathyreoideális 

manifesztációja. A betegség kiváltásáért felelős autoimmun mechanizmus napjainkban 

sem teljesen tisztázott. Ez a krónikus lefolyású betegség az orbitát és a szem szöveteit 

egyaránt megtámadja, érintettek a külső szemizmok, a könnymirigyek és a periorbitális 

kötő- és zsírszövetek is.  Az autoimmun folyamat következtében glükózaminoglikánok 

halmozódnak fel a retrobulbáris térben, az orbitális kötőszövetben és zsírszövetben 

immunkompetens sejtek (főleg makrofágok és T limfociták) jelennek meg. Ezek az 

általuk felszabadított citokinek segítségével tovább súlyosbítják és fenntartják az 

autoimmun gyulladásos folyamatot.  

Munkám első részének célja az volt, hogy megvizsgáljam, szerepe lehet-e a GR 

gén polimorfizmusoknak az endokrin orbitopathia patogenezisében, illetve 

befolyásolhatják-e a betegség klinikai megjelenését és lefolyását.  
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A glükokortikoid receptornak számos izoformáját fedezték fel, melyek részben 

ismert, részben még ismeretlen körülmények hatására eltérő arányban képződnek és 

szerepük lehet a glükokortikoidok hatására kialakuló biológiai válasz sokféleségében. 

Az izoformák közül az - és -izoforma tűnik a legjelentősebbnek.  

A hormontúltermelés klasszikus tüneteivel nem járó jóindulatú mellékvesekéreg 

daganatok kialakulásának pathomechanizmusa napjainkban sem teljesen tisztázott. Ezek 

a daganatok sajátos klinikai megjelenéssel bírnak: a betegekben gyakrabban fordulnak 

elő metabolikus eltérések, melyek okát szintén nem tisztázták. Néhány adat, mint pl. a 

kétoldali daganatok gyakori (9-15%-os) előfordulása arra utal, hogy patogenezisükben 

szisztémás vagy genetikai faktoroknak is szerepük lehet. A betegekben nagy 

gyakorisággal észlelt metabolikus eltérések, mint a 2-es típusú diabetes mellitus, 

hypertonia, elhízás, valamint a hypothalamus-hypophysis-mellékvesekéreg (HPA) 

tengely enyhe működészavara nagyon hasonlóak azokhoz az eltérésekhez, melyeket a 

GR génvariánsokkal hoztak összefüggésbe. Munkacsoportunk korábban kimutatta, hogy 

hormontúltermelés egyértelmű tüneteivel nem járó kétoldali mellékvesekéreg adenomás 

betegekben a GR gén N363S polimorfizmusa szignifikánsan gyakrabban fordul elő, 

mint egészséges egyénekben, vagy egyoldali mellékvesekéreg adenómás betegek 

körében. A GR expresszióját szintén igazolták ép mellékvesekéreg szövetben, de a 

receptor két legnagyobb mennyiségben előforduló izoformájának, a glükokortikoid 

receptor-  (GR ) és glükokortikoid receptor-  (GR ) expresszióját és esetleges 

szerepét még nem vizsgálták. Ezért munkám második részében célul tűztem ki a GR  és 

GR  izoformák expressziójának vizsgálatát különböző típusú mellékvesekéreg 

daganatszövetben, és összefüggést kerestem a GR izoformák expressziója és a 

mellékvesekéreg daganatok klinikopatológiai sajátosságai között. 
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I. Irodalmi áttekintés 

 

I.1 A glükokortikoidok élettani szerepe 

A glükokortikoidok élettani hatásai rendkívül szerteágazóak; befolyásolják az 

anyagcsere- és az energia-háztartást, az immunfolyamatokat, hatást fejtenek ki a szívre 

és érrendszerre, valamint a központi idegrendszeren keresztül a kognitív funkciókra, a 

viselkedési és hangulati tényezőkre. A glükokortikoidok befolyásolják a szervezet 

szénhidrát anyagcseréjét, elősegítik a glükoneogenezist és csökkentik egyes 

szövetekben (főleg izom- és zsírszövet) a glükóz felhasználását. Az inzulinszekréció és 

inzulinhatás antagonizálásával növelik a vér glükóz szintjét és fokozzák a lipolízist. 

Ezek a funkciók nélkülözhetetlenek a szervezet éhezés tűrésében. Krónikus 

glükokortikoid túlsúly esetén hyperglykaemia és inzulinrezisztencia alakul ki. 

Az anyagcserefolyamatokra kifejtett hatáson kívül a glükokortikoidok kiemelt 

jelentőségű hatása a gyulladásos folyamatok gátlása. A szöveteket érő különböző 

károsító tényezők ún. gyulladásos mediátorokon keresztül gyulladásos reakciót váltanak 

ki; a glükokortikoidok gyulladáscsökkentő hatásukat e mediátorok termelésének és 

felszabadulásának gátlása révén fejtik ki. Ezen kívül a glükokortikoidok a szervezet 

immunkompetens sejtjeinek befolyásolásán és a HPA tengelyen keresztül is 

létrehozhatnak immunszuppresszív hatást. A klinikai gyakorlatban főleg bizonyos 

gyulladásos folyamatok kezelésére, vagy az immunszuppressziós és daganatellenes 

terápiák alapvető összetevőjeként használunk szintetikus glükokortikoidokat. A 

szintetikus glükokortikoidok hatáserőssége általában meghaladja a természetesen 

előforduló glükokortikoidok hatáserősségét. A glükokortikoidok termelődésének és 

metabolizmusának sémás összefoglalását az 1. ábra szemlélteti. 
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1. ábra Glükokortikoidok bioszintézise és metabolizmusa. A kortizol (F) ACTH 

hatására a mellékvesében termelődik, valamint a 11β-HSD1 hatására a periférián (zsír 

és hasnyálmirigyben). A vérben a kortizol a kortizol-kötő fehérjéhez, albuminhoz 

kötötten és szabad állapotban kering. Metabolizmusa a májban történik, metabolitjai 

(tetrahidrokortizon, THE; tetrahidrokortizol, THF; 5-β-THE; 5α és 5β-THF a vizelteben 

ürülnek. (Wang 2005 alapján)  

 

I. 2. A glükokortikoid receptor  

I. 2.1. A glükokortikoid receptor szerkezete  

A glükokortikoidok hatásaikat a GR-on keresztül fejtik ki. A GR a szteroid-receptorok 

családjába tartozik. Három fő doménből áll; az N-terminális rész az ún. immunogén 

domén, amely az 1-420 aminosavakat tartalmazza. A 421-488 aminosavakból álló rész 

alkotja a receptor DNS kötő részét. A domén globuláris szerkezetű és két cink-ujj 

motívumot tartalmaz. Ez a motívum a felelős a receptor glükokortikoid érzékeny DNS 

szakaszhoz (glucocorticoid responsive element, GRE) való kötődéséért, a GRE-mediált 

transz-aktivációért, és szerepe van a receptor dimerizációjában és a sejtmagba való 
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transzlokálódásában (Chandler et al. 1983; Beato et al. 1989). A fehérje ligand-kötő 

doménje az 527-577 aminosavakból épül fel.  

A GR messenger RNS (mRNS) alternatív transzlációja során különböző méretű 

fehérje transzkriptumok keletkeznek. A gén 2. exonján több start kodon található, 

melyek egymáshoz közel helyezkednek el. A fő fehérjetermék, a GR-A 94 kDa méretű. 

Ezen kívül ismert a 91 kDa méretű GR-B is, mely csaknem kétszeres hatékonysággal 

közvetíti a GRE mediált transzaktivációt (Yudt and Cidlowsky 2001). 

A fehérje poszttranszlációs módosítása során több foszforiláció jön létre, főleg a 

receptor N-terminális végén. Mind konstitutív, mind ligand-indukált foszforiláció 

megfigyelhető. A foszforilációs helyet érintő módosulások feltételezések szerint 

befolyásolják a receptor stabilitását és működését (Webster et al. 1997). A foszforilációt 

négyféle kináz végzi: a mitogén-aktivált fehérje kinázok (MAPK), a ciklin-dependens 

kinázok (CDK), a glikogén szintáz kináz 3 (GSK-3) és a c-Jun N-terminális kinázok 

(JNK). A kinázok mindegyike más-más foszforilációs helyet foszforilál és a kinázok 

sokszínűsége - a sejtek kináz-repertoárjának megfelelően - lehetővé teszi a 

sejtspecifikus foszforilációt (Zhou and Cidlowski 2005). A foszforiláció receptor 

funkciót befolyásoló szerepét mutatja az is, hogy míg a Ser203 foszforilált receptorok 

inkább a citoplazmában, addig a Ser211 foszforilált receptorok inkább a sejtmagban 

helyezkednek el (Wang et al. 2002). 

A glükokortikoidok kötődését követően a GR transzkripciós faktorként fejti ki 

hatását. A ligandot nem kötő GR egy fehérje komplexen belül, a citoplazmában 

helyezkedik el. Ebben a komplexben különböző hősokkfehérjék védik az aggregációtól 

és teszik alkalmassá a hormonkötésre. A ligand kötődése után a receptor konformációs 

változása következik be; a receptor kiszabadul a komplexből és a sejtmagba 

transzlokálódik. (Pratt and Toft 1997) A magban dimert képezve kötődik a 

glükokortikoid válaszért felelős DNS szekvencia részhez. Itt különböző 

koaktivátorokkal és a transzkripciós komplex más elemeivel együttműködve 

szabályozza a génexpressziót. A géntranszkripcióra elsősorban pozitív hatást fejt ki, de 

az aktivált receptor speciális promoter környezetben az ún. negatív GRE (nGRE)-hez 

kötődve represszor funkciót is betölthet. Ez a hatás döntően kétféle mechanizmussal 

jöhet létre: a nGRE-GR kötődés olyan helyet érinthet, amely egy másik transzkripciós 

kötőhellyel áll fizikai kapcsolatban, és amint megtörténik ez a kötődés a többi 
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transzkripciós faktor kötése lehetetlenné válik. Ilyen mechanizmus útján szabályozza a 

GR az osteocalcin és prolactin géneket. (Morrison and Eisman 1993; Sakai et al. 1988) 

A génrepresszió másik módja akkor jön létre, amikor a GR-t kötő nGRE szomszédosan 

elhelyezkedő transzkripciós kötőhellyel lép interakcióba. Ilyen mechanizmus figyelhető 

meg például a proliferin gén esetén, ahol a nGRE a transzkripciós faktor aktivátor 

protein 1 (AP-1) kötőhelye mellett helyezkedik el. (Diamond et al. 1990).  

A GR a fentiekben ismertetett klasszikus genomiális hatásokon kívül nem 

genomiális hatásmechanizmussal is képes befolyásolni a sejtek glükokortikoidokra 

adott válaszreakcióit. Míg a genomiális hatások kifejlődéséhez órákra, napokra van 

szükség, addig a nem genomiális hatásmechanizmusú glükokortikoid válasz perceken 

belül kialakulhat. Reichardt és munkatársai egerekben végzett kísérletek során 

kimutatták, hogy a GRE-kötődésre képtelen GR transzkriptok is képesek 

gyulladáscsökkentő és immunszupresszív hatások kifejtésére (Reichardt et al. 2001). Az 

így kialakuló hatás mechanizmusa többféle lehet. A közelmúltban kimutatták, hogy a 

GR-nak membránhoz kötött formája is létezik. A membránba való beépülésen kívül 

kimutatták a receptor olyan formáját is, amely a membránba nem épül be, hanem abba 

csak éppen belemerül. Az ilyen formák a kation transzportot és a mitokondriumok 

proton áramlását képesek befolyásolni (Haller, et al. 2008). Más adatok szerint a 

citoszolban elhelyezkedő GR komplex a membránreceptorok hatásait közvetítő 

jelátviteli mechanizmusokon keresztül fejti ki gyors hatását. (Buttgereit and Scheffold 

2002) 

A GR aktivációjának és génexpresszióra kifejtett hatásának egyszerűsített 

sémáját a 2. ábra mutatja be. 
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2. ábra A GR aktivációjának és génexpresszióra kifejtett hatásának egyszerűsített 

sémája. A glükokortikoid receptor a citoszolban egy hősokkproteinekből álló 

komplexben helyezkedik el, majd ligandkötését követően kiszabadul a komplexből és a 

sejtmagba transzlokálódik, dimerizálódik és a DNS glükokortikoid reszponzív 

elemeihez kötődve fejti ki a géntranszkripciós hatásait. Az aktivált receptor a 

citoplazmában az NF-kB-val is képes heterotrimert képezni, megakadályozva annak a 

sejtmagba történő transzlokációját. (Auphan  et al. 1995 alapján) 

 

I.2.2. A glükokortikoid receptor izoformái és expressziója  

A glükokortikoid receptort a szervezet szinte minden sejtje expresszálja. A receptornak 

több izoformája ismert, amelyek a receptor mRNS alternatív splicing (hasítás) 

mechanizmusa során jönnek létre. A kortizolra adott válaszreakciókért a receptor α-

izoformája (GRα) a felelős. A β-izoforma (GRβ) 1-727 aminosav-szekvenciája az α-

izoformáéval teljesen azonos; ezt követően azonban az α-izoforma a GR gén 9α 

exonjáról átíródva további 50, míg a β-izoforma a GR gén 9β exonjáról átíródva további 

15, az α-izoformától eltérő aminósavból áll. Az így létrejött GRβ fehérje rövidebb, 

molekulatömege kisebb és nem képes a ligandkötésre. A receptor β-izoformáját az aktív 
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α-izoforma inhibitoraként tartják számon.(Charmandari et al. 2005, Yudt et al. 2003, 

Goleva et al. 2006). Ezt a gátló hatást a GRβ többféle módon képes létrehozni. A GRα 

transzkripció-aktivációs doménjei a glükokortikoid independens aktivációs faktor 1 

(AF1) (mely a receptor N-terminális végén helyezkedik el) és a glükokortikoid 

dependens AF2 (mely a receptor C terminális végén található). Ezek a transzkripció-

aktivációs domének a receptor koaktivátorok és kromatin-remodelling faktorok 

kötőhelyéül szolgálnak; segítségükkel a receptor képes az RNS polimeráz komplex 

általános transzkripciós faktoraihoz való kötődésre. A GRα egyik koaktivátora, a GR-

interacting protein 1 (GRIP1), amely egy AF1-el és egy AF2-vel kapcsolódni képes 

domént tartalmaz. In vitro kísérletek bizonyítják, hogy a GRβ a koaktivátor AF1 GRα-

hoz kapcsolódni képes részéhez kötődik, így a β-izoforma kompetitív inhibitorként 

viselkedve megakadályozza a koaktivátor α-izoformához való kötődését (Charmandari 

et al. 2005). A GRβ más mechanizmussal, pl. az α-izoformával dimerizálódva szintén 

gátolja az α-izoforma funkcióját, vagy gátolja a GRα nukleáris transzlokációját (Yudt et 

al. 2003, Goleva et al. 2006). A GR izoformák kialakulásának és szerkezetének 

egyszerűsített ábráját a 3. ábra mutatja be. 

 

 

3. ábra Glükokortikoid receptor gén és fő splicing variánsai. (Jakiena et al. 2010 

alapján). A humán GR gén 9 exonból áll, expressziója 3 promoterrégióhoz kötődik 

(exon 1a, 1b és 1c). A 9. exon alternatív splicingja következtében kétféle mRNS termék 

keletkezhet, a GRα és a GRβ. A klasszikus GRα- fehérje 777 aminosavból áll és 3 fő 

domainból áll N-terminális domain (AF-1), DNS kötő domain (LBD) és ligandkötő 
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domain (LBD). A rövidebb GRβ-izoforma fehérjéje 742 aminosavból áll és rövidebb 

LBD része nem képes ligandkötésre. 

 

I.2.3. Glükokortikoid receptor izoformák, a glükokortikoid receptor β-izoforma 

jelentősége különböző kórképekben 

Specifikus antitestek kifejlesztésével lehetőség nyílt a GR α- és β-izoformáinak 

elkülönítésére és segítségükkel számos szövetspecifikus válaszreakció vizsgálatára is 

sor került. A GR α-izoforma jelenlétét a szervezet szinte minden sejtjében kimutatták 

(pl. agy, vázizom, vese, tüdő, máj, orrnyálkahártya, szívizom, vastagbél, limfociták, 

mellékvesekéreg sejtek, chondrocyták, osteoblastok, csontvelő spongioza, 

érendothelsejtek, osteocyták) (Pujols et al. 2002, Abu et al. 2000, Paust et al. 2006). A 

GR β-izoforma az utóbbi években került a vizsgálatok előterébe miután számos 

vizsgálat bizonyította, hogy expressziója növekszik szteroidrezisztenciát mutató 

szövetekben. GR β-izoforma expressziót mutattak ki az agykéregben, 

hypothalamuszban, csontvelőben, thymuszban, lépben, vesében, tüdőben, valamint a 

zsír- és vázizomszövetben (Pujols et al. 2002). A legnagyobb expressziós szinteket a 

thymuszban és a tüdőszövetben észlelték (DeRijk et al. 2002), de a különböző 

gyulladásos reakciókban résztvevő sejtekben (eozinofil, makrofág, neutrofil, 

polimorfonukleáris sejtek) is kimutattak β-izoforma expressziót. Megnövekedett GR β-

izoforma expressziót igazoltak glükokortikoid-rezisztens 1. típusú asthmás betegek 

bronchoalveoláris mosófolyadékából származó sejtjein, csakúgy, mint ugyanezen 

betegek perifériás vér sejtjein. (Vottero and Chrousos 1999, Leung et al. 1997) 

Glükokortikoid rezisztens asthmában szenvedő betegek légúti T-sejtjeiben is 

megnövekedett β-izoforma mRNS expressziót mutattak ki. (Hamid et al. 1999) Goleva 

és munkatársai szteroidrezisztens asthma bronchiale-ban szenvedő betegek 

bronchoalveolaris mosófolyadékából nyert sejtjeiben a GRβ mRNS megnövekedett 

expressziója mellett kimutatták, hogy a β-izoforma a sejtmagban és a citoplazmában 

megközelítőleg egyenlő arányban fordul elő (Goleva et al. 2006). Glükokortikoid-

rezisztens krónikus lymphoid leukémiában, colitis ulcerosában és rheumatoid 

arthritisben szenvedő betegekben is megnövekedett GRβ- és csökkent GRα-izoforma 

expressziót észleltek (Vottero and Chrousos 1999). A szövetek és/vagy sejtek GRα és 

GR  expresziójának összehasonlításával megállapították, hogy a GR  expressziója 400-
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900-szor kisebb az α-izoformához hasonlítva (Pujols et al. 2002; Vottero and Chrousos 

1999). 

A GRβ-izoforma expresszióját proinflammatorikus citokinek befolyásolják; pl. 

krónikus asthmások perifériás véréből izolált polimorfonukleáris sejteken kimutatták, 

hogy a sejtek GRβ expressziója IL-2 és IL-4 citokinek együttes jelenlétekor 

szignifikánsan megnő (Leung et al. 1997). A proinflammatorikus citokinek GRβ 

expressziót növelő hatását igazolták CEM7 és HeLaS3 sejtekben is.(Webster et al. 

2001) TNF  kezelésre a sejtekben a GRα expresszió másfélszeresre, míg a GR  

expresszió kétszeresre növekedett. IL-1  kezelésre a sejtek hasonló válaszreakciót 

mutattak, és a sejtválasz dózis- és időfüggő volt. A feltételezett hatásmechanizmus 

szerint mind a TNF , mind az IL-1  hatásait az NFκ  aktivációján keresztül fejtik ki, 

mely a GR promóter régiójában egy konszenzuskötő elemhez kötődve indukálhatja a 

receptor expresszióját (Webster et al. 2001). Neutrofil sejtekben az IL-8 indukálta a 

GRβ expressziót és csökkentette a neutrofilek glükokortikoid-indukálta apoptózisát 

(Strickland et al. 2001). Egy másik tanulmányban Hauk és munkatársai azt vizsgálták, 

hogy a bakteriális szuperantigének milyen mechanizmussal okozhatnak 

glükokortikoidok iránti érzéketlenséget polimorfonukleáris sejteken. Kimutatták, hogy a 

szuperantigének ezekben a sejtekben serkentették a GR  expresszióját, amit 

összefüggésbe hoztak a sejtek glükokortikoidok iránti rezisztenciájának kialakulásával, 

illetve a glükokortikoid-indukálta sejthalál csökkenésével (Hauk et al. 2004). 

A GRβ mellett további izoformák is ismertek: az ún. GRP a 8. és 9. exonok által 

kódolt aminósavak alternatív splicing mechanizmussal történő lehasításával jön létre. 

Az így képződő fehérje nem képes a ligandkötésre és élettani funkcióiról jelenleg még 

kevés adat áll rendelkezésre. Kimutatták, hogy a GR -t expresszáló plazmid GRP 

kotranszfekcióját követően a transzfektált sejtek dexamethasonra adott válaszreakciói 

növekednek, ami arra utal, hogy a GRP izoforma felerősíti a GR biológiai aktivitását ( 

De Lange et al. 2001). A GRP izoforma fokozott expresszióját észlelték rosszindulatú 

hematológiai megbetegedésekben (De Lange et al. 2001). A GR γ-izoformája a 3. és 4. 

exonok által kódolt aminosavak közé ékelődött arginin beépülésével jön létre. Funkciója 

mindezidáig ismeretlen (DeRijk et al.2002).  

A glükokortikoid receptornak ismertek alternatív transzláció útján létrejött 

fehérjevariánsai is. A GR-B fehérje a klaszikus GR-A fehérjétől abban különbözik, 
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hogy transzlációja a második alternatív start-kodonnal kezdődik, ezért fehérje 

szerkezetéből hiányzik az első 27 N-terminális aminosav. Ez a variáns majdnem kétszer 

hatékonyabb a GRE mediált gén-aktiváció során, így transzaktivációs kapacitása 

lényegesen erősebb a GR-A hoz viszonyítva (Yudt and Cidlowski 2001). 

 

I.2.4. A glükokortikoid receptor gén variánsok patogenetikai szerepe 

A GR működés teljes hiánya az élettel összeegyeztethetetlen, amint ezt GR gén knock-

out egér kísérletekkel bizonyították (Cole et al. 1995). A GR gén knock-out egerek 

születés után nem sokkal tüdő atelectasia miatt légzési elégtelenségben pusztultak el; a 

májban a glükoneogenesis enzimek csökkent kapacitását, megnövekedett plazma ACTH 

és kortikoszteron szintet és a mellékvese velőállomány elégtelen fejlődését is 

kimutatták. Olyan egértörzset is tenyésztettek, melyben jelen van a GR, de nem képes 

dimerizálódni. Ezekben a GR
DIM-/DIM-

 egerekben a térbeli memória károsodását (Oitzl et 

al. 2001) és a GR transzaktivációs képességének csökkenését figyelték meg (Reichardt 

et al. 1998). 

 

I.2.4.1. Glükokortikoid receptor gén mutációk 

A patogén csírasejtes glükokortikoid receptor gén mutációkat az ún. glükokortikoid 

rezisztencia szindróma kialakulásával hozták összefüggésbe.  

A kórkép rendkívül ritka; jellemzője a megtartott cirkadián ritmus mellett 

megnövekedett plazma kortizol szint, mely nem jár együtt Cushing-szindróma klinikai 

tüneteivel. A csökkent kortizol feedback mechanizmus eredményeképpen megnövekvő 

ACTH-szekréció az androgének és a minelarokortikoidok túltermelését és 

következményes klinikai tüneteket vált ki (nőkben acne, hirsutismus és rendellenes 

menstruációs vérzés, férfiakban oligospermia és infertilitás, mindkét nemben hypertonia 

és hypokalaemiás alkalosis). A betegség autoszomális domináns és recesszív formáit is 

leírták, az esetek egy részében a GR gén ligand-kötő szakaszának csírasejtes mutációját 

is kimutatták (Brönnegard and Carlstedt-Duke 1995, Hurley et al. 1991; DeRijk et al. 

2002, Kino and Chouros 2001; Karl et al. 1996, Malchoff et al. 1993, Ruiz et al. 2001, 

Charmandari et al. 2004). Munkacsoportunk a nemzetközi irodalomban publikált GR 

variánsok háromdimenziós térszerkezet modellezésével tanulmányozta a receptor 

működészavar lehetséges mechanizmusait (Liko et al. 2004), melyeket néhány mutáció 
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esetében funkcionális vizsgálatok is alátámasztottak. (Ruiz et al. 2001, Charmandari et 

al. 2004).  

Ezek a mutációk általában a receptor ligand-kötő zsebét érintik, így a kortizol 

nem tud a receptorhoz kötődni és a receptor csökkent transzaktivációs kapacitást mutat 

(Liko et al. 2004). Leírásra kerültek a fehérje zink-ujj motívumát érintő mutációk is, 

amelyek az aktivált receptor GRE-hez való kötődésében váltanak ki zavarokat (Ruiz et 

al. 2001). Leírták továbbá a receptor missense mutációit is, amelyek a receptor 

szteroidaffinitását géntranszkripciós aktivitását is csökkentik (Hurley et al. 1991). 

A csírasejtes GR gén mutációkon kívül számos sejtvonalban (leukaemia, 

myeloma), Nelson szindrómában (Karl et al. 1996) és lupus nephritisben szenvedő 

betegek szöveteiben igazoltak szomatikus GR gén mutációkat (Jiang et al. 2001). 

 

I.2.4.2. Glükokortikoid receptor gén polimorfizmusok, mint az egyéni érzékenység 

modulátorai 

A GR gén mutációin kívül számos polimorf variáns is ismertté vált. Az utóbbi években 

számos genotípus-fenotípus asszociációs vizsgálatot végeztek, melyek a polimorf 

génvariánsok lehetséges patogenetikai szerepére hívták fel a figyelmet. Ezeket a 

polimorfizmusokat a glükokortikoidok iránti érzékenység befolyásolása alapján két 

csoportba oszthatjuk: az érzékenységet fokozó, valamint az érzékenységet csökkentő 

polimorfizmusokra.  

 

I.2.4.2.1. Fokozott glükokortikoid érzékennységgel járó polimorfizmusok 

A legismertebb és legtöbbet vizsgált az intronikusan elhelyezkedő BclI polimorfizmus. 

Ez a polimorfizmus a 2. exontól 646 nukleotid távolságra helyezkedik el és C-G 

nukleotidcserével jár. Irodalmi adatok szerint a polimorfizmus érzékenyíti a GR-t a 

glükokortikoid hormonok iránt. 

Napjainkig sem tisztázott az a hatásmechanizmus, amellyel ez a polimorfizmus a 

receptor glükokortikoidérzékenységét fokozza, egyes feltételezések szerint a 

polimorfizmus egy másik, promoter régióban elhelyezkedő polimorfizmussal lenne 

kapcsolt, amely a receptor expressziójának növekedésével járna (van Rossum and 

Lamberts 2004). Más feltételezések szerint a polimorfizmus a receptor mRNS splicing 
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mehanizmusára fejtene ki hatást, azonban a polimorfizmus mellett nem található 

lehetséges hasítási hely (van Rossum and Lamberts 2004). 

Lehetséges klinikai jelentőségét többek között metabolikus eltérésekben vizsgálták. 

Elhízott egyének csoportját normális testsúlyú kontrollcsoporttal összehasonlítva a 

polimorf allél gyakoriságában nem találtak különbséget, azonban a polimorf allélt 

homozigóta formában hordozók körében fokozott inzulinrezisztenciát észleltek (Weaver 

et al. 1992). Más vizsgálók a polimorf allél jelenléte és a visceralis zsír mennyiségének 

növekedése között találtak összefüggést (Buemann et al. 1997, Ukkola et al. 2001). Van 

Rossum és munkatársai kimutatták, hogy a polimorf allélt homozigóta vagy 

heterozigóta formában hordozó egyénekben 1, illetve 0,25 mg dexamethason 

alkalmazása után mért kortizol értékek szignifikánsabban alacsonyabbak voltak a vad 

allélt homozigóta formában hordozó egyénekhez képest, ami a polimorfizmusnak a 

HPA tengely működését befolyásoló hatását igazolta (van Rossum et al. 2003). A BclI 

polimorfizmus lehetséges szerepét major depresszióban szenvedő betegekben is 

vizsgálták és összefüggést mutattak ki a polimorf allél jelenléte és a major depresszió 

előfordulása között. Feltételezik, hogy a major depresszióra jellemző HPA tengely 

hiperreaktivitás kialakulásában a BclI polimorfizmusnak szerepe lehet (van Rossum et 

al. 2006 ). 

Az autoimmun mechanizmusú megbetegedések közül a BclI polimorfizmus 

lehetséges szerepét rheumatoid arthritisben, sclerosis multiplexben, colitis ulcerosában 

és Crohn-betegségben vizsgálták (De Corti et al. 2006, van Winsen 2007). Crohn-

betegek körében egészséges kontroll csoporthoz viszonyítva a BclI polimorf allél 

gyakoriságát szignifikánsan nagyobbnak találták (Decorti et al. 2006). Kimutatták 

továbbá, hogy a polimorf allélt hordozó Crohn- betegek kevésbé voltak hajlamosak a 

betegség kiújulására (van Oosten et al. 2007). Rheumatoid arthritises betegek körében 

egyes szerzők összefüggést mutattak ki a polimorf allél jelenléte és a betegség 

kialakulása között, míg mások ezt nem tudták megerősíteni (DeRijk et al. 2001, Donn et 

al. 2007). A látszólagos ellentmondás magyarázata egyrészt az lehet, hogy a 

polimorfizmus hatása csekély módon befolyásolja a betegségek pathomechanizmusát, 

azonban valószínűbbnek tűnik, hogy az eltérő hatások hátterében a glükokortikoid 

érzékenység szövetspecifikus megváltozása állhat (Panarelli et al. 1998).  
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A 2. exonon elhelyezkedő N363S polimorfizmust szintén több vizsgálatban 

tanulmányozták. A polimorfizmus aminosavcserével jár; a 363. aminósav pozícióban 

található aszparagin szerinre cserélődik. Az N363S polimorfizmust nagyobb testtömeg 

indexszel, magasabb szérum koleszterin-szinttel és coronaria betegség kialakulásának 

fokozott kockázatával hozták összefüggésbe (Lin et al. 2003). Munkacsoportunk e 

polimorfizmus gyakoribb előfordulását igazolta hormontúltermelés egyértelmű 

tüneteivel nem járó kétoldali mellékvesekéreg adenomás betegekben. Ez a kórkép a 

társuló fenotípus eltérések miatt (gyakori elhízás, hypertonia, 2. típusú cukorbetegség, 

inzulinrezisztencia) a komplex öröklődésű vagy multifaktoriális eredetű kórképek 

példája lehet (Majnik et al. 2004). Az N363S polimorfizmus irodalmi adatok szerint 

érzékenyíti a szervezetet a glükokortikoid hormonok hatása iránt (Huizenga et al. 1998), 

ami megmagyarázhatja a genetikai variáns patogenetikai szerepét a metabolikus 

eltérések kialakításában és fenntartásában, illetve a HPA tengely működésének 

szabályozásában (DeRijk et al. 2002).  A polimorfizmus in vitro körülmények között 

megnöveli a receptor transzaktivációs képességét (Russcher et al. 2005) és az 

aszparagin aminosav szerinre cserélődése új lehetséges foszforilációs helyet teremt 

(Bodwell et al. 1998). 

A polimorfizmust vizsgálták fotorefraktív keratektomiát követően prednisolone 

acetát kezelésben részesülő betegekben is és azt találták, hogy a polimorf allélt hordozó 

egyének körében az intraokuláris nyomás emelkedése (amely a kezelés egy lehetséges 

mellékhatása) szignifikánsan gyakoribb volt (Szabó et al. 2007). Mások intravitrális 

triamcinolone acetonid kezelésben részesült betegek kezelést követő intraokuláris 

szemnyomás-fokozódását vizsgálva nem találtak összefüggést a polimorf allél jelenléte 

és a nyomásfokozódás kialakulása között (Gerzenstein et al. 2008). 

Az autoimmun mechanizmusú betegségek közül rheumatoid arthritisben 

vizsgálták az N363S polimorfizmus előfordulását. Kimutatták, hogy a BclI 

polimorfizmushoz hasonlóan ennek a polimorfizmusnak az előfordulási gyakorisága is 

kisebb volt rheumatoid arthritises betegekben a kontroll csoporthoz képest (van Oosten 

et al. 2007). 
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I.2.4.2.2. Csökkent glükokortikoid érzékenységgel járó polimorfizmusok 

A GR gén 2. exonján elhelyezkedő ER22/23EK polimorfizmus két kapcsolt 

nukleotidcsere; az egyik nukleotid megváltozása a fehérjeláncban az arginin aminósav 

lizinre cserélődését okozza, míg a másik nukleotid megváltozása nem jár 

aminósavcserével. Irodalmi adatok szerint a GR gén ER22/23EK polimorfizmusa 

csökkenti a GR érzékenységét a glükokortikoidok iránt és ez által relatív glükokortikoid 

rezisztenciát okoz (van Rossum et al. 2002). Ez a relatív rezisztencia többnyire 

kedvezően befolyásolja a polimorf allélt hordozók metabolikus profilját, alacsonyabb 

szérum inzulin- és LDL koleszterinszinttel, és alacsonyabb C-reaktív protein szinttel jár 

(van Rossum et al. 2002). Az előnyös metabolikus profilon kívül az ER22/23EK 

polimorfizmust összefüggésbe hozták a kedvező testösszetétellel és a nagyobb 

izomerővel is (van Rossum et al. 2004).  

A polimorfizmus feltételezheztően a GR mRNS másodlagos struktúráját 

változtatja meg ez a feltételezett mechanizmus a felelős azért, hogy a GR-A variáns 

nagyobb arányban expresszálódik a GR-B variánshoz képest. A GR-A és GR-B 

arányának eltolódása pedig a transzkripciós aktivitás csökkenését eredményezi 

(Russcher et al. 2005). 

Az autoimmun mechanizmusú betegségek közül az ER22/23EK polimorfizmus 

lehetséges patogenetikai szerepét rheumatoid arthritises betegekben vizsgálva 

megállapították, hogy a polimorf allélt hordozókban gyakrabban alakult ki a betegség és 

a klinikai kép is súlyosabb (van Oosten et al.
 

2007). Egy másik autoimmun 

mechanizmusú betegségben, sclerosis multiplexben kimutatták, hogy a polimorf allélt 

hordozókban a klinikai kórlefolyás és a radiológiai képalkotó vizsgálatok alapján is a 

betegség agresszívabb formája alakul ki (van Winsen et al. 2007). E két utóbbi 

megfigyelés megerősíti azt a következtetést, hogy a glükokortikoidok iránti érzékenység 

jelentősen befolyásolhatja az autoimmun mechanizmusú betegségek kórlefolyását és 

klinikai képét. 

  Az A3669G polimorfizmus a GR 9β-exonján ( 3’ vég, a GR β cDNS 3669 

pozíciójában ) elhelyezkedő eltérés. A nukleotidcsere egy ATTTA motívum GTTTA 

motívummá való alakulását eredményezi, amely az RNS-en így egy AUUUA 

motívumot érint, ami a receptor mRNS-ének stabilizációjáért felelős. A polimorfizmus 

következtében ez a motívum felismerhetetlenné válik, a GRβ mRNS stabilitása 
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növekszik és a vizsgálatok szerint a GR β-izoformájának transzlációja is fokozódik. 

Mindezek következtében a GRα/GRβ izoformák aránya eltolódik, melynek szerepe 

lehet a glükokortikoidok iránti rezisztencia kialakulásában (Schaaf and Cidlowski 

2002). Az A3669G polimorfizmus relatív glükokortikoid rezisztenciát okozó hatását 

támasztja alá Syed és munkatársainak vizsgálata, akik kimutatták, hogy a 

polimorfizmus a centrális elhízás csökkenésével társul európai nőkben, míg a polimorf 

allélt hordozó férfiakban kedvezőbb lipid profilt észleltek (Syed et al. 2006).  

Az A3669G polimorfizmus és a klinikai fenotípus összefüggéseit rheumatoid 

arthritisben és szisztémás lupus erythematosusban (SLE) szenvedő betegekben is 

vizsgálták. Kimutatták, hogy SLE-ben szenvedő betegekben a polimorf allél 

gyakorisága nem különbözött, míg rheumatoid arthritises betegekben a polimorfizmus 

szignifikánsan gyakrabban fordult elő, mint egészséges kontroll egyénekben (Derijk et 

al. 2001) (van Oosten et al. 2007). Más vizsgálók azonban ezt az összefüggést nem 

tudták megerősíteni (Donn et al. 2007). 
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1. táblázat. A GR BclI, N363S, ER22/23EK és az A3669G polimorfizmusok 

összefüggései autoimmun betegségekkel 

POLIMORFIZMUS 
HIVATKOZÁS 

VIZSGÁLT 

BETEGSZÁM 

VAN 

ÖSSZEFÜGGÉS 

NINCS 

ÖSSZEFÜGGÉS 
BclI Decorti és mtsai 

2006 

 

34 Crohn beteg  

és 70 kontroll 

személy 

polimorf allél 

hordozás gyakoribb 

Crohn betegségben  

szenvedőknél 

Colitis ulcerosa 

Van Oosten és 

mtsai 2007 

368 rheumatoid 

arthritises beteg és 

5033 kontroll 

személy 

polimorf allél 

hordozás csökkenti 

az esélyt rheumatoid 

arthritis kialakulására 

 

Donn és mtsai 

2007 

198 rheumatoid 

arthritises beteg 

393 kontroll 

 Rheumatoid arthritis 

N363S Decorti és mtsai 

2006 

 

34 Crohn beteg  

és 70 kontroll 

személy 

 Colitis ulcerosa 

Chron-betegség 

Van Oosten és 

mtsai 2007 

368 rheumatoid 

arthritises beteg és 

5033 kontroll 

személy 

polimorf allél 

hordozás csökkenti 

az esélyt rheumatoid 

arthritis kialakulására 

 

ER22/23EK Decorti és mtsai 

2006 

 

34 Crohn beteg  

és 70 kontroll 

személy 

 Colitis ulcerosa 

Chron-betegség 

Van Winsen és 

mtsai. 2007 

257 sclerosis 

multiplexes beteg 

és 178 kontroll 

személy 

polimorf allélt 

hodozóknál a 

betegség gresszívabb 

lefolyása 

 

Van Oosten és 

mtsai 2007 

368 rheumatoid 

arthritises beteg és 

5033 kontroll 

személy 

polimorf allél 

hordozás növeli az 

esélyt rheumatoid 

arthritis kialakulására 

 

A3669G 

 

 

Van Oosten és 

mtsai 2007 

368 rheumatoid 

arthritises beteg és 

5033 kontroll 

személy 

polimorf allél 

hordozás növeli az 

esélyt rheumatoid 

arthritis kialakulására 

 

DeRijk és mtsai 

2001 

30 rheumatoid 

arthritises beteg 

40 szisztémás 

lupus 

erythematosusos 

beteg, 24 kontroll 

személy 

Polimorf allél 

hordozás növeli az 

esélyt a rheumatoid 

arthritis kialakulására 

Szisztémás lupus 

erythematosus 

Donn és mtsai 

2007 

198 rheumatoid 

arthritises beteg 

393 kontroll 

személy 

 Rheumatoid arthritis 
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I.3. A glükokortikoidok szerepe autoimmun gyulladásos folyamatokban 

A glükokortikoidok az immunfolyamatok szabályozásában döntően szuppresszív hatást 

fejtenek ki. A gyulladás helyén felszabaduló gyulladásos citokinek a vér-agy gáton 

áthatolva érik el a központi idegrendszer cirkumventrikuláris régióját. Ennek hatására a 

HPA tengely aktiválódik és fokozódik a corticotrop releasing hormon (CRH), majd a 

hypophysisben az ACTH és a mellékvesekéregben a glükokortikoidok elválasztása 

(Sternberg 2001). A glükokortikoidok gátolják az antigén prezentációt, illetve az MHC 

II molekulák sejtfelszíni expresszióját. Csökkentik a sejtadhéziót, a marginációt és a 

migrációt. Gátolják a T limfociták aktivációját, proliferációját és differenciálódását, 

csökkentik a T-sejt receptor expresszióját és csökkentik a B-sejtek antitest termelését.  

A glükokortikoidok transzkripciós szinten a gyulladásos folyamatokban részt 

vevő citokinek és egyéb gyulladásos mediátorok szintézisét és felszabadulását gátolják 

(Sapolsky et al 2000). Csökkentik az IL-1, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-12, 

granulocyta-monocyta
 
colonia stimuláló faktor (GM-CSF), IFN- , TNF-α termelését és 

az indukálható ciklooxigenáz 2 (COX2) szintézisének gátlásán keresztül csökkentik a 

hisztamin, bradykinin, elasztáz és plazminogén aktivátor fehérje mennyiségét. A 

gyulladásellenes citokinek és fehérjék transzkripcióját fokozzák; nő az IL-10, a szérum 

leukocyta proteáz inhibitor, a lipocortin-1 és az IL-1 receptor inhibitor szintje (Necela 

and Cidlowski, 2004). Ezek a hatások a glükokortikoidok genomiális hatásain keresztül 

valósulnak meg. A glükokortikoidok nem genomikus úton is befolyásolják bizonyos 

gének transzkripcióját, pl. az aktiváló protein 1 (AP1) és nukleáris faktor κB (NFκB) 

gyulladásos transzkripciós faktorokhoz közvetlenül kötődve fizikálisan 

megakadályozzák, hogy ezek a transzkripciós faktorok elősegítsék az általuk 

szabályozott gének expressziójának fokozását (Rhen and Cidlowski 2005). Ezért a 

szintetikus glükokortikoid származékok napjaink leghatásosabb gyulladáscsökkentő 

gyógyszerei.  

 

I.3.1. Graves-Basedow kór 

A Graves-Basedow kór a pajzsmirigy autoimmun gyulladásos betegsége; gyakorisága 

európai nők körében 2,7%, míg férfiakban a betegség 0,23% gyakoriságú. A betegség 

jellemzője a szervspecifikus megjelenés; célszervei a pajzsmirigy, a retroorbitalis 

szövetek és kisebb gyakorisággal a bőr. Kialakulásáért és fenntartásáért a pajzsmirigy 
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serkentő hormon (TSH) membránreceptora ellen termelt autoantitestek a felelősek. A 

stimuláló autoantitesteken kívül gátló és semleges antitest típusok is előfordulhatnak. 

 

I.3.1.1. Az endokrin orbitopathia patogenezise 

Az endokrin orbitopathia a Graves-Basedow kór leggyakoribb extrathyreoidalis 

manifesztációja. A betegség pontos pathomechanizmusa nem tisztázott, az autoimmun 

folyamatot elindító és fenntartó antigén nem ismert. Számos tanulmány vizsgálta a TSH 

receptort, mint orbitalis antigén szerepét  a betegség pathomechanizmusában, egyes 

szerzők direkt kapcsolatot mutattak ki a betegek vérében kimutatható TSH-ellenes 

antitestek és az orbitopathia foka között (proptózis, extraocularis szemizom-érintettség) 

(Noh et al 2000, Grendin et al 2000) más szerzők azonban ezeket az összafüggéseket 

nem tudták megerősíteni (Gorman et al 2002). Ezen antitestek mellett, korábbi 

kutatások GO betegek vérében cirkuláló szemizom-ellenes és retro-orbitális 

fibroblasztok-elleni autoantitesteket mutattak ki ( Gunji et al 1999). A legtöbb kutató 

egyetért abban, hogy ezek az antitestek valószínűleg másodlagosan jelennek meg a 

gyulladásos szembetegség során és targetjeik nem játszanak szerepet az elsődleges 

autoimmun folyamat kiváltásában (Mizokami et al. 2004). 

Több adat utal arra, hogy az orbitában zajló események kulcsszereplői az 

orbitális fibroblasztok lehetnek, amelyek egy szubpopulációja ( orbitális preadipocyták) 

adipocytává képes differenciálódni és differenciálódásuk adott szakaszában felszínükön 

TSH receptort, illetve IGF-1 receptort expresszálnak. Az orbitális fibroblasztokról 

kimutatták, hogy kemotaktikus anyagok felszabadítására képesek (pl. IL-16, vagy 

RANTES) (Pritchard et al 2002). Feltehetően ezeknek a kemotaktikus anyagoknak a 

hatására az orbitális kötő- és zsírszövetben immunkompetens sejtek (főleg makrofágok 

és T limfociták) jelennek meg. Az aktivált fibroblasztok GAG ( főleg hialuronsavat) és 

kollagén termelése is beindul, ödémát és fibrózist okozva (Bahn 2003). Az 

immunkompetens sejtek IL-1  és TGF-  termelésének hatására a hialuronsav szintézis 

fokozódik (Wang et al. 2005, Drexhage 2006) Az immunkompetens sejtek által 

felszabadított citokinek serkentik a sejtek proliferációját és az orbitális fibroblasztok 

zsírsejtek irányába történő differenciálódását váltják ki.  

Az IGF-1 receptor, a GO betegek fibroblasztjain nagymértékben expresszált 

fehérje autoantigénként való szereplése szintén fölmerült kóroki tényezőként. (Molnár 
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and Balázs 1992, Smith and Hoa 2004, Weightman et al. 1993 ). A gyulladásos 

folyamatok pathomechanizmusát az 4. ábrán mutatom be. 

 

4. ábra Az endokrin orbitopátiában létrejövő gyulladás pathomechanizmusa 

(Garrity and Bahn 2006 alapján). Az orbitális preadipociták felszínén TSH és IGF1 

receptorok jelennek meg. Az orbitális kötőszövetben megjelenő T és B sejtek sejtes és 

humorális immunválaszt váltanak ki, amely adipogenesishez, gyulladáshoz és 

hialuronsav termeléshez vezet. 

 

A gyulladásos folyamatok elsősorban az orbita lágy szöveteit és a külső 

szemizmok kötőszövetét érintik. A gyulladás következtében limfociták, plasmasejtek, és 

hízósejtek jelennek meg az érintett szövetekben. ( Garrity and Bahn 2006) A 

megnövekedett orbitatartalom a GAG-k felhalmozódásának, a külső szemizmok 

kötőszövetének kollagéntartalmának megnövekedése, illetve a de novo adipogenezis 

miatt alakul ki. A hidrofil GAG makromolekulák ozmotikus folyamat révén a szövetek 

víztartalmát növelik .  

Klinikai tünet az exophtalmus, a megnövekett orbitatartalom miatt, szemhéj 

retrakció (a proptosis, illetve később a szemhéj-emelő izom fibrotikus átlalakulása 
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miatt). A külső szemizmok mozgáskorlátozottsága is kialakul, illetve a proptózis és a 

szemhéj-záródási rendellenességek miatt gyakran figyelhető meg a betegeknél a kötő-és 

szaruhártya gyulladás. Az esetek kevesebb, mint 5 százalékában nervus opticus 

neuropatia is megjelenik, általában az orbitacsúcsban haladó megvastagodott 

szemmozgató izmok miatti kompresszió következményeként. 

A betegségnek két fázisát különböztetjük meg; az első az aktív gyulladásos 

szakasz, melyben a gyulladásos jelek dominálnak, fontos, hogy az endokrin orbitopathia 

kezelése már ebben a stádiumban elkezdődjön (Bartalena 2005, Bartalena and Tanda 

2009). Később a gyulladásos jeleket fokozatosan felváltják a degeneratív fibrotikus 

eltérések (hegesedéses szakasz). Az endokrin orbitopathia két szakaszában a 

gyulladásos citokinek profilja eltérő; az aktív szakaszban a Th1 citokinek (TNF- , IL-1, 

IFNγ) játszanak döntő szerepet, míg a hegesedés szakaszában inkább a Th2-asszociált 

citokinek jelennek meg.  

A Graves-Basedow kórban kialakuló orbitopathia patogenezisében a károsodott 

gyulladásos és autoimmun folyamatok mellett a genetikai prediszpozíciónak is szerepe 

lehet. Egy dán tanulmányban a Graves-Basedow kór prevalenciáját egy- és kétpetéjű 

ikrekben jelentősen eltérőnek találták; kétpetéjű ikrekben az ikerpár egyikének 

megbetegedése esetén az ikerpár másik tagjában 3%-os gyakorisággal jelent meg a 

betegség, míg egypetéjű ikrek esetében az ikerpár egyik tagjának betegsége esetén az 

ikerpár másik tagjában 35%-os gyakorisággal fordult elő (Brix et al. 2001). Specifikus 

haplotípusok (MHC II HLA-DR3, HLA-DR8, DQA1*0501) jelenléte szintén a betegség 

nagyobb gyakoriságával jár együtt (Farid et al. 1980 Stenszky et al. 1985, Balázs et al. 

1989, Farid and Balázs 1998). Újabb vizsgálatokkal számos genetikai polimorfizmussal 

mutattak ki összefüggést. Ezek közé tartoznak a CD40 (Mukai et al. 2005) és az IL-13 

gének polimorfizmusai (Hiromatsu et al. 2005). Anvari és munkatársai Graves-Basedow 

kóros betegek körében az IL-12, IFN-γ és TNF-  gének egyes polimorfizmusainak 

gyakoriságát szignifikánsabban nagyobbnak találták azokban az esetekben, akiknél az 

endokrin orbitopathia tünetei is jelen voltak azokhoz a Graves-Basedow kóros 

betegekhez viszonyítva, akiknél a szemtünetek hiányoztak (Anvari et al. 2009, 

Bednarczuk et al. 2007). Khalilzadeh és munkatársai tanulmánya szerint az IL-1  és IL-

1RA gének polimorfizmusai Graves-Basedow kórban szenvedő betegekben megnövelik 

az endokrin orbitopathia kialakulásának kockázatát (Khalilzadeh et al. 2009).  
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Az endokrin orbitopathia aktivitásának, valamint a szem státuszát jellemző 

klinikai tünetek súlyosságának rögzítésére többféle skálarendszer alkalmazható. A 

szemtünetek felmérésére az ún. ”NOSPECS score” (No signs and symptoms, Only signs 

of hyperthyroidism, Soft tissue involvement, Proptosis, Extraocualr muscle muscle 

involvement, Corneal involvement, Sight loss due to optic nerve involvement) 

használatát vezették be. Az amerikai pajzsmirigy társaság ajánlása alapján jelenleg 

használatban lévő skálarendszer ezen kritériumoknak a módosított változata (Werner 

1977). (2. táblázat). 

 

2. táblázat. Graves-Basedow kórban a szemtünetek osztályozása az ATA kritériumai 

alapján  

0 Nincs panasz, vagy tünet 

1 Hyperthyreosis szemtünetei panaszok nélkül 

2 Periorbitális lágyrészek érintettsége 

0 nincs 

a minimális 

b középsúlyos 

c súlyos 

3 Proptosis 

0 nincs 

a 21-23mm 

b 24-27mm 

c 27 mm felett 

4 Retrobulbaris izmok érintettsége 

0 nincs 

a  a szemmozgások akadályozottak szélső tekintési helyzetben 

b a bulbus látható mozgásbeszűküése 

c fixált bulbus 

5 Cornea érintettség 

0 nincs 

a pontozottság 

b fekély 

6 Nervus opticus érintettség 

0 nincs 

a papilla vagy látótéreltérés V:1,0-0,3 

b középsúlyos 20/70-0,1  

c súlyos V: kevesebb, mint 0,1 
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I.4. Mellékvesekéreg daganatok genetikai háttere 

 

Az örökletes tumorszindrómák részeként megjelenő mellékvesekéreg daganatok 

kialakulásáért felelős gének többségét napjainkig már azonosították. A TP53 gén 

mutációja, illetve heterozigótaság vesztése (LOH) mutatható ki Li-Fraumeni 

szindrómában, míg a Beckwith-Wiedemann szindróma az inzulin-szerű növekedési 

faktor2 (IGF2) expressziójának fokozódásával jár együtt. A protein kináz A reguláló 

alegység 1-  (PRKAR1A) gén mutációi a Carney-komplex kialakulásához vezetnek. A 

MEN1 gén mutációi felelősek a multiplex endokrin neoplasia (MEN1) szindróma 

kialakulásáért. A familiáris hiperaldoszteronizmus 1. típusát a CYP11B1/CYP11B2 gén-

kiméra okozza.  

Az örökletes betegség részeként megjelenő mellékvesekéreg daganatokkal 

szemben a sporadikus benignus mellékvesekéreg daganatok pathomechanizmusa 

napjainkban sem teljesen tisztázott. Az esetek csekély hányadában az öröklődő 

szindrómákért felelős gének, mint pl. a TP53 gén (Lin et al. 1994), p16 gén (Pilon et al. 

1999), MEN1 gén (Heppner et al. 1999), p57/kip2 gén (Liu et al.1997), H19 gén (Liu et 

al. 1997) és a PRKAR1A gén (Libé and Bertherat 2005) eltéréseit és/vagy LOH-jét 

mutatták ki. Más esetekben onkogének, mint pl. a RAS gén (Yashiro et al.1994) 

szomatikus mutációira derült fény. Az esetek kis számában a jelátvivő folyamatokban 

részt vevő fehérjéket kódoló géneket, pl. ACTH-receptort kódoló gént (Reincke et al. 

1997) és a PRKAR1A gént (Libé and Bertherat 2005) tartalmazó lókuszok LOH-jét, 

illetve az angiotenzin II 1-es típusú receptorának (ATR1) fokozott expresszióját 

észlelték (Koch et al. 2002).  

 

I.4.1. Glükokortikoidok lehetséges szerepe a mellékvesekéreg daganatok 

patogenezisében 

Bár a sporadikus mellékvesekéreg daganatok patomechanizmusa még nagyrészt 

tisztázatlan, néhány irodalmi adat arra utal, hogy a glükokortikoid képzés zavarainak, 

vagy a glükokortikoidok iránti érzékenység megváltozásának szerepe lehet 

kialakulásukban. Klinikai megfigyelések szerint a kortizol bioszintézis leggyakoribb 

veleszületett defektusával járó kórképben, a szteroid 21-hidroxiláz enzim hiányában 

nagy gyakorisággal fordul elő mellékvesekéreg daganat. Munkacsoportunk (Tóth et al. 
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1996) és más szerzők (Nagasaka et al. 1997) korábbi vizsgálatai kimutatták, hogy 

sporadikus megjelenésű, hormontúltermeléssel nem járó benignus mellékvesekéreg 

daganatos betegek kétharmadában a szteroid 21-hidroxiláz enzim részleges hiányára 

utaló hormonális eltérések vannak és a kétoldali adenomás esetek mintegy 20%-ában a 

21-hidroxiláz enzimet kódoló CYP21A2 gén csírasejtes mutációi igazolhatók (Patócs et 

al. 2002). Feltételezheztő, hogy ezekben az esetekben a mellékvesekéreg adenomák 

kialakulása az elégtelen mennyiségben képződő glükokortikoidok következményeként 

megnövekvő ACTH szekréció provokáló hatásával függ össze.  

 Hormontúltermeléssel nem járó benignus mellékvesekéreg adenomában 

szenvedő betegek körében nagyobb gyakorisággal mutattak ki metabolikus eltéréseket 

(2. típusú diabetes mellitus, hypertonia, elhízás, lipid-anyagcsere zavar) és a HPA 

tengely működés enyhe zavarait (Osella et al. 1994; Sereg et al. 2009), mint a hasonló 

korú kontroll csoportban. Feltételezik, hogy ezekben a betegekben a metabolikus 

eltérések nagy gyakoriságát a konvencionális hormonvizsgálatokkal nem detektálható 

enyhe glükokortikoid túltermelés okozza, bár a mellékvesekéreg daganat műtéti 

eltávolítása ellenére fennmaradó metabolikus eltérések ezt a feltételezést nem 

támasztják alá. Mindazonáltal a betegek néhány százalékában a Cushing-szindróma 

egyértelmű klinikai hiánya ellenére a hormonvizsgálatokkal kortizol-túltermelés 

igazolható (Tauchmanova et al. 2002); ezt az állapotot a nemzetközi irodalomban 

szubklinikai Cushing-szindróma néven tartják számon (Osella et al. 1994; Terzolo et al. 

1998; Mantero et al. 2000; Rossi et al. 2000; Garrapa et al. 2001). 

A hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg adenomák feltételezett okkult 

glükokortikoid termelésének következményeként kialakuló metabolikus eltérések 

koncepciójával szemben egy másik nézet szerint a kapcsolat fordított, azaz maguk a 

metabolikus eltérések vezethetnek a hormontúltermeléssel nem járó mellékvese 

adenomák kialakulásához. E feltételezés szerint a mellékvesét érintő atheroscleroticus 

elváltozások miatti ischaemia (Neville 1978), vagy a mellékvese adenomás betegekben 

gyakran megfigyelhető hyperinsulinaemia a mellékvesekéreg sejtek proliferációját és 

adenomás átalakulását okozhatja (Reincke et al. 1996). Munkacsoportunk korábbi 

vizsgálata során megállapítottuk, hogy a glükokortikoidok iránti érzékenység 

növekedésével járó GR gén N363S polimorfizmus szignifikánsan gyakrabban fordult 

elő kétoldali mellékvesekéreg adenomás betegek körében az egészséges kontroll 
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csoporthoz képest és a polimorfizmus összefügg a 2. típusú diabetes ill. csökkent glükóz 

tolerancia jelenlétével (Majnik et al. 2004). Mellékvesekéreg adenomában nem 

szenvedő, 2. típusú diabeteses betegekben azonban nem lehetett a kontroll csoporthoz 

képest nagyobb polimorf allél gyakoriságot kimutatni, ami arra utalhat, hogy kétoldali 

mellékvesekéreg adenomás betegekben az N363S polimorfizmus olyan patogenetikai 

faktor(ok)at befolyásolhat, melyek a kétoldali mellékvesekéreg daganatok kialakulásán 

kívül 2. típusú diabetest is okoznak.  

A mellékvesekéregben a GR expresszióját számos fajban, köztük emberben is igazolták 

(Stolte et al. 2006). Hypophysectomián átesett patkányokban dexamethason kezelés 

szignifikánsan fokozta a mellékvesekéreg atrophiát és csökkentette az ACTH-val 

kiváltott plazma kortikoszteron választ (Loose et al. 1980). Más tanulmányok 

kimutatták, hogy in vitro dexamethason kezelés marha és humán mellékvesekéreg 

sejtekben megváltoztatta az aminoglutethimid indukálta ACTH-receptor mRNS 

expressziót (Picard-Hagen et al. 1997, Fassnacht et al. 1998). Dexamethason kezelés 

marha mellékvesekéreg sejtekben serkentette az ACTH, a forskolin és a cAMP által 

indukált glükokortikoid termelést (Darbeida and Durand 1988). Kimutatták továbbá, 

hogy humán H295R mellékvesekéreg sejtekben a dexamethason kezelés hatására 

fokozódó kortizol termelés a 3β-hidroxiszteroid dehidrogenase/Δ5-Δ4 isomeráz enzim 

megnövekedett expressziójával függ össze (Feltus et al. 2002). Mindezek a 

megfigyelések felvetik, hogy a mellékvesekéregben jelenlevő GR kölcsönhatásba lép a 

mellékvesekéreg sejtekben képződő glükokortikoidokkal és modulálhatja a 

mellékvesekéreg sejtek kortizol szekrécióját. 

Mindezeknek az előzetes megfigyelések alapján feltételezhetjük, hogy a 

glükokortikoidoknak, vagy a glükokortikoidok iránti érzékenység megváltozásának 

szerepe lehete a benignus mellékvesekéreg daganatok kialakulásában, bár a jelenlegi 

ismeretek még részlegesek, illetve részben ellentmondásosak.  
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II. Célkitűzések 

 

(1) Munkám során célul tűztem ki, hogy in silico vizsgálatokkal szekvencia 

adatbázisokban és a nemzetközi irodalomban olyan glükokortikoid receptor 

polimorfizmusokat azonosítsak be, amelyek bizonyítottan a glükokortikoid 

érzékenység megváltozásával járnak. 

(2) Munkámban célul tűztem ki hazai kontroll egyének csoportjában az A3669G 

polimorfizmus allél-gyakoriságának meghatározását és az eredményeknek a 

nemzetközi irodalmi adatokkal való összehasonlítását. 

(3) Választ kerestem arra a kérdésre, hogy különböző súlyosságú endokrin 

orbitopathiában szenvedő Graves-Basedow kóros betegekben a glükokortikoidok 

iránti érzékenységet növelő BclI és N363S, valamint a glükokortikoidok iránti 

érzékenységet csökkentő ER22/23EK és A3669G GR gén polimorfizmusok 

allélgyakorisága különbözik-e a kontroll egyénekben észlelhető allél-gyakoriságtól?  

(4) Tanulmányozni kívántam azt a kérdést, hogy Graves-Basedow kóros betegekben a 

glükokortikoidok iránti érzékenységet növelő, ill. csökkentő polimorfizmusok 

összefüggenek-e az endokrin orbitopathia kialakulásával, illetve súlyosságával? 

(5) Graves-Basedow kóros betegek klinikai adatainak és a GR gén polimorfizmus 

vizsgálat eredményeinek elemzésével célul tűztem ki a lehetséges fenotípus-

genotípus összefüggések feltárását.  

(6) Ép humán mellékvesekéreg szövet, valamint hormontúltermeléssel nem járó 

mellékvesekéreg adenoma és Cushing-szindrómát okozó mellékvese adenoma 

mintákban a GR mRNS ill. fehérje α- és β-izoformáira specifikus és nem specifikus 

próbákkal ill. antitestekkel kimutatható-e a GR mRNS és fehérje jelenléte? 

(7) Észlelhető-e különbség az ép humán mellékvesekéreg, hormontúltermeléssel nem 

járó mellékvesekéreg adenoma és Cushing-szindrómát okozó mellékvese adenoma 

mintákban a GR α- és β-izoformáinak mRNS expressziója között? 

(8) Ép humán mellékvesekéreg, hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg 

adenoma és Cushing-szindrómát okozó mellékvese adenoma mintákban az mRNS 

expresszió szintjén észlelhető különbségek kimutathatók-e fehérje szinten is?  
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III. Betegek és módszerek 

 

III.1. Endokrin orbitopathia  

III.1.1. Betegek és kontroll egyének  

A vizsgálatokhoz a Budai Irgalmasrend-i Kórház Endokrin Szakrendelésén és az 

Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet Szemészeti Szakrendelésén gondozott 95 

különböző súlyosságú endokrin orbitopathiában szenvedő Graves-Basedow kóros beteg 

klinikai- és hormonadatait, valamint vérmintáit használtam. A vérmintákban a GR gén 

polimorfizmus vizsgálatokat a Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika 

Endokrin Genetikai Laboratóriumában végeztem. A genetikai vizsgálatokhoz a kontroll 

csoportot 160 egészséges felnőtt személy alkotta. A vizsgálatokhoz a betegek előzetes 

tájékoztatás után írásbeli beleegyezést adtak.  

A Graves-Basedow kór diagnózisának megállapítása a hazai és nemzetközi 

irányelvek szerint történt. 

A betegek és egészsége kontroll személyek demográfiai adatait a 3. táblázatban 

foglalom össze.  
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3. táblázat. Endokrin orbitopathiában szenvedő Graves-Basedow kóros betegek és 

kontroll egyének demográfiai adatai 

 Endokrin orbitopathia Egészséges felnőtt 

egyének 

Paraméterek Enyhe 

ATA I-II 

N=25 

(100%) 

Súlyos 

ATA III-VI 

N=70 

(100%) 

Összesen 

 

N=95 

(100%) 

 

 

N=160 

(100%) 

Férfi:nő 4:21 14:56 18:77 49:111 

Életkor, évek, átlag SD 45,2 12,3 48,3 13,5 47,3 13,1 52,7 14,7 

BMI kg/m
2
, átlag SD 25,9 4,3 25,6 3,9 25,7 4,0 26,1 4,4 

Diabetes, betegszám (%) 1 (4) 7 (10) 8 (8.5) NA 

Hipertonia, betegszám 

(%) 

3 (12) 13 (18.6) 16 (16.8) NA 

Gaves-Basedow kór 

kezelése, betegszám (%)  

    

Thyreostatikus gyógyszer 23 (92) 38 (44,3) 61 (64,2) NA 

Thyroidectomia 1 (4) 18 (25,7) 19 (20) NA 

Radiojód 5 (20) 18 (25,7) 23 (24,2) NA 

Kortikoszteroid kezelés:  

 kezelésben részesültek 

száma  

 

4 

 

54 

 

58 

 

NA 

Az endokrin orbitopathia 

megjelenésének ideje 

életévek, átlag SD 

43,7 12,6 45,4 13,4 44,9 13,2 NA 

SD: standard deviáció; BMI: testtömeg index; NA: nem alkalmazható 
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III.2. Mellékvesekéreg daganatok 

III.2.1. Mellékvesekéreg daganat és ép mellékvesekéreg minták 

Daganatos és ép humán mellékvesekéreg szövetmintákban a GR, valamint a GRα és 

GRβ izoformák expresszióját mRNS és fehérje szinten vizsgáltam. A vizsgálatokhoz a 

Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinikáján mellékvesekéreg daganat miatt 

kivizsgált és műtéttel kezelt betegek műtéti mintáit használtam fel. A klinikai 

kivizsgálás minden esetben rutin és hormonlaboratóriumi vizsgálatokat (alap 

hormonvizsgálatok és dinamikus tesztek), valamint radiológiai képalkotó vizsgálatokat 

foglalt magába. A mellékvesevelő daganatainak klinikai kizárására vizelet katecholamin 

és katecholamin-metabolit vizsgálatot végeztek. A mellékvesekéreg daganatok műtéti 

eltávolítása után a daganatokból azonnal mintákat vettek, melyeket folyékony 

nitrogénben gyorsfagyasztottak és a felhasználásig -80°C-on tároltak. A daganatok 

többi részéből rutin módszerekkel rutin hisztológiai és immunhisztológiai (Ki67 és 

synaptophysin) vizsgálatokat végeztek.  

A vizsgálatok során összesen 25 mellékvesekéreg daganatos beteg 

daganatszövet mintáit tanulmányoztam: 19 betegben a benignus mellékvesekéreg 

adenoma nem társult egyértelmű hormontúltermeléssel (15 nő és 4 férfi, a diagnózis 

megállapításakor életkoruk 50,4 10,3 év), míg 6 betegben a benignus mellékvesekéreg 

adenoma Cushing-szindrómát okozott (5 nő és 1 férfi, a diagnózis megállapításakor 

átlagéletkoruk 49 9,3 év). A hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg 

adenomák mérete (átlag±SE) 39,2±3,6 mm, míg a Cushing-szindrómát okozó benignus 

mellékvesekéreg daganatok mérete 51,6±11,3 mm volt. Kontroll mellékvesekéreg 

mintaként vesedaganat miatt féloldali nephrectomián és adrenalectomián átesett 6 beteg 

nem daganatos ép mellékvesekéreg szövetmintáit használtam fel. A vizsgált 

mellékvesekéreg minták legfontosabb jellemzőit és a betegek életkorát a 4. táblázat 

mutatja be.  
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4. táblázat. Humán mellékvesekéreg szövetek jellemzői 

Sorszám Nem Daganat 

méret (mm) 

Betegek 

életkora 

(év) 

Hormonaktivitás Hisztopatológiai diagnózis 

1 férfi - 30 - ép mellékvesekéreg 

2 nő - 57 - ép mellékvesekéreg 

3 férfi - 61 - ép mellékvesekéreg 

4 nő - 51 - ép mellékvesekéreg 

5 férfi - 21 - ép mellékvesekéreg 

6 nő - 54 - ép mellékvesekéreg 

7 nő 40x30x10 64 inaktív mellékvesekéreg adenoma 

8 nő 50x50x10 48 inaktív mellékvesekéreg adenoma 

9 nő 35x10x6 46 inaktív mellékvesekéreg adenoma 

10 nő 22x15x15 51 inaktív mellékvesekéreg adenoma 

11 férfi 30x20x20 52 inaktív mellékvesekéreg adenoma 

12 nő 30x30x27 41 inaktív mellékvesekéreg adenoma 

13 nő 50x50x30 65 inaktív mellékvesekéreg adenoma 

14 nő 50x40x30 38 inaktív mellékvesekéreg adenoma 

15 férfi 60x30x30 54 inaktív mellékvesekéreg adenoma 

16 nő 60x50x50 46 inaktív mellékvesekéreg adenoma 

17 nő   40 inaktív mellékvesekéreg adenoma 

18 férfi 20x20x5 68 inaktív mellékvesekéreg adenoma 

19 nő 50x50x30 65 inaktív mellékvesekéreg adenoma 

20 nő 20x20x20 61 inaktív mellékvesekéreg adenoma 

21 nő 30x30x30 31 inaktív mellékvesekéreg adenoma 

22 nő 10x10x5 50 inaktív mellékvesekéreg adenoma 

23 nő 50x30x25 43 inaktív mellékvesekéreg adenoma 

24 férfi 40x40x30 43 inaktív mellékvesekéreg adenoma 

25 nő 60x30x20 52 inaktív mellékvesekéreg adenoma 

26 nő 50x30x20 51 kortizol-termelő mellékvesekéreg adenoma 
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27 nő 25x20x15 36 kortizol-termelő mellékvesekéreg adenoma 

28 nő 25x20x20 39 kortizol-termelő mellékvesekéreg adenoma 

29 nő 80x30x20 59 kortizol-termelő mellékvesekéreg adenoma 

30 nő 40x40x25 54 kortizol-termelő mellékvesekéreg adenoma 

31 férfi 90x90x90 55 kortizol-termelő mellékvesekéreg adenoma 

 

III.3.1. Molekuláris biológiai vizsgálómódszerek 

III.3.1.1. In silico vizsgálómódszerek 

Az in silico vizsgálatokat a National Center for Biotechnology Information (NCBI) 

adatbázisainak és szoftvereinek segítségével végeztem; a GR gén variánsok szűrésére a 

teljes nukleotid adatbázist használtam. Keresőszoftverként a BLAST (Basic Local 

Alignment Search Tool version 2.1.2.) [1c, 2c, 3c] keresőprogramot alkalmaztam. A 

szűrésre mind GR gén szekvenciákat (NCBI Accession Numbers: M60597.1, 

U78506.1-U78512.1, U80946.1, U80947.1) [12a], mind GR mRNS szekvenciákat 

alkalmaztam (GRα X03225.1, GRβ X03348.1) [13a]. A polimorf variánsok 

gyakoriságának vizsgálatához a ”pubmed.org SNP tool”-t, valamint Hapmap 

adatbázisban elérhető adatokat használtam fel. 

 

III.3.1.2. DNS izolálás 

A betegekből és kontroll egyénekből nyert vérmintákból a kereskedelemben 

forgalmazott kit-ek segítségével DNS-t izoláltam (DNA Isolation Kit for Mammalian 

Blood, Boehringer Mannheim, Németország, ill. Qiamp DNA Blood Kit, Qiagen, 

USA). A DNS-t a felhasználásig -80 C
0
-on tároltam 

Munkám során négy GR gén polimorfizmust vizsgáltam, melyek génen belüli 

lokálizációját az 5. ábra szemlélteti. 

5. ábra. A vizsgált ER22/23EK, N363S, BclI és A3669G polimorfizmusok 

elhelyezkedése a GR génen belül. 
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III.3.1.3. Emésztés restrikciós enzimekkel 

Az ER22/23EK polimorfizmust tartalmazó DNS szakasz sokszorozását PCR módszerrel 

50 ng DNS templátból végeztem, Bioline PCR Master Mix és 25 pM oligonukleotid 

próba felhasználásával. A sokszorozáshoz az alábbi oligonukleotid próbákat (Invirtogen 

Life Technlogies, Glasgow, UK) használtam: F: 5’-

TGCATTCGGAGTTAACTAAAAG -3’; R: 5’-ATCCCAGGTCATTTCCCATC-3’. A 

PCR módszer részletes leírása munkacsoportunk korábbi közleményeiben található 

(Majnik et al. 2006). A PCR terméket MnlI restrikciós endonukleázzzal emésztettem 

(New England Biolabs, Beverly, USA). A restrikciós emésztést 37
o
C-on 1 órán 

keresztül végeztem, majd az enzimet 70
o
C-on 10 percig inaktiváltam. Az MnlI enzim a 

5'-CCTC(N)7-'3 és a 3'-GGAG(N)6-'5 bázissorrendnél hasít; vad típusú allél esetében 

149, 163, 50, 49 és 35 bázispár méretű fragmentumok, míg polimorf allél esetében 163, 

184, 50 és 49 bázispár méretű fragmentumok keletkeznek. A PCR termékeket agaróz 

gél-kromatográfiával méret szerint elválasztottam és etidium-bromiddal festést 

követően UV fényben tettem láthatóvá. (6. ábra) Pozitív eredmény esetén a homozigóta 

ill. heterozigóta genotípus elkülönítése DNS automata szekvenálással történt.   
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6. ábra. Az ER22/23 EK polimorfizmus kimutatása PCR amplifikációt követő 

restrikciós endonukleáz enzimemmel történt emésztés módszerével. Balról jobbra L: 

DNS létra, 1. minta: homozigóta vad egyén; 2. minta: heterozigóta egyén  

 

III.3.1.4. PCR alapú módszerek 

Allél-specifikus PCR az N363S polimorfizmus kimutatása 

Az N363S polimorfizmus vizsgálatára allél-specifikus PCR módszert alkalmaztam, 

melyet a Semmelweis Egyetem II. Belgyógyászati Klinika Endokrin Genetika 

Laboratóriumában korábban fejlesztettek ki (Majnik et al. 2004). A reakcióelegy 

Bioline PCR Master Mix-et, 25 pM oligonukleotid próbákat és 50 ng DNS templátot 

tartalmazott.  

 

 

7. ábra. Az N363S polimorfizmus kimutatása allél-specifikus PCR módszerrel. Balról 

jobbra 1. minta: DNS marker; 2. és 3. minták: heterozigóta egyén, 4. és 5. minták: 

homozigóta vad egyén 

 

A PCR program az alábbi volt: 5 percig 95
o
C-on végzett denaturációt követően 

35 ciklus sokszorosítás, ciklusonként 1 perc 95
o
C-on, 1 perc 63

o
C-on és 1 perc 72

o
C-on. 
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A program 10 perces 72
o
C-on végzett inkubálással, majd a reakcióelegy 4

o
C-ra 

hűtésével zárult. A sokszorozáshoz a következő oligonukleotid próbákat (Invitrogen 

Life Technologies, Glasgow, UK) használtam: F: 5’-

CCAGTAATGTAACACTGCCCC -3’; R: 5’-TTCGACCAGGGAAGTTCAGA-3’; 

363W: 5’-ATCCTTGGCACCTATTCCAAT-3’; 363M: 5′-

ATCCTTGGCACCTATTCCAA C-3′. A PCR termékeket agaróz gél-kromatográfiával 

méret szerint elválasztottam és etidium-bromid festést követően UV fényben tettem 

láthatóvá (7. ábra).   

 

Allél-specifikus PCR a BclI polimorfizmus kimutatására 

A BclI polimorfizmust a Semmelweis Egyetem II. Belgyógyászati Klinika Endokrin 

Genetika Laboratóriumában korábban kifejlesztett allél-specifikus PCR módszerrel 

vizsgáltam (Gergics et al. 2006). A vizsgálathoz Bioline PCR Master Mixet használtam, 

mely tartalmazza a DNS polimerázt, a szükséges mennyiségű puffert és a dNTP elegyet. 

A PCR reakcióelegy 25 pM végkoncentrációban az alábbi oligonukleotid próbákat 

(Invitrogen Life Technologies, Glasgow, UK) tartalmazta F: 5’-

AGAGCCCTATTCTTCAAACTG -3’; R: 5′-GAGAAATTCACCCCTACCAAC-3′; 

MF: 5′-GACAAGTTATGTCTGCTGATG-3′; WR: 5’-

AATTCCTCTCTTAAAGAGATTG-3’. A reakcióelegyben a DNS templát mennyisége 

50 ng volt. A sokszorosítást MJ Research PTC200 típusú készüléken az alábbi protokoll 

szerint végeztem: 5 perc 95 
o
C-on, majd 35 ciklus, ciklusonként 1 perc 95

o
C-on, 1 perc 

56
o
C-on, 1,5 perc 72

o
C-on, végül 10 perc 72

o
C-on inkubálás. 

A sokszorosítást követően a PCR termékeket 2%-os agaróz gél-kromatográfiával 

választottam szét; a kromatográfiát TAE pufferben 100 V/cm feszültséggel végeztem. A 

PCR fragmentumokat etidium-bromiddal festést követően UV-fényben tettem láthatóvá. 

A kromatográfiás képeket UVP géldokumentáló készülék (Bioblock) segítségével 

dokumentáltam. A DNS termék méretének meghatározásához DNA Ladder Mix 

(Sigma-Aldrich, Saint-Louis, MO) DNS létrát használtam (8. ábra) 
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8. ábra.  A BclI polimorfizmus kimutatása allél-specifikus PCR módszerrel. M: DNS 

marker, 1.-es oszlop homozigóta polimorf egyén, 2-es és 4-es oszlop heterozigóta 

polimorf egyének mintái, 3-as oszlop homozigóta vad egyén 

 

III.3.1.5. Valós idejű (real-time) kvantitatív PCR  

Az A3669G polimorfizmus kimutatására Taqman allél-diszkriminációs módszert 

használtam, melyet primer-próba szettként rendeltünk meg az Applied Biosystems 

cégtől (Applied Biosystems Group 850 Lincoln Centre Drive Foster City, CAA). A 

vizsgálathoz 7500 Fast Real Time PCR System (Applied Biosystems) készüléket 

használtam. A PCR reakcióhoz alkalmazott TaqMan Fast Universal PCR Master Mix, 

No AmpErase UNG ún. hot-start DNS polimerázt tartalmazott, melynek nincs szüksége 

aktivációs lépésre. A reakcióelegy 18 M forward, 18 M reverse próbát, 5 M FAM-

mal jelölt Taqman próbát és 10 ng DNS templátot tartalmazott. A reakció során a 

következő hőmérséklet ciklusokat alkalmaztam: 20 mp 95
o
C-on, majd 40 ciklus 

sokszorosítás ciklusonként 3 mp 95
o
C –on és 30 mp 60

 o
C-on. 
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III.3.2. Funkcionális molekuláris biológiai vizsgálatok 

III.3.2.1. RNS izolálás és cDNS szintézis 

A műtét után azonnal gyorsfagyasztott és a felhasználásig -80°C-on tárolt 

mellékvesekéreg daganat mintákból RNeasy Mini kit (Qiagen) segítségével teljes RNS-t 

izoláltam. Mennyiségi és minőségi ellenőrzést követően (Bioanalyser) 1 g teljes RNS–

ből Applied Biosystems High Capacity Reverse cDNA Transcription kit (Applied 

Biosystems) segítségével a gyártó ajánlását követve cDNS-t szintetizáltam.  

 

III.3.2.2. A glükokortikoid receptor N-terminális, valamint α- és β izoformáinak 

mRNS expressziója 

A GR N-terminális, valamint a GRα és GRβ izoformák mRNS expresszióját valós idejű 

PCR módszerrel, Taqman assay-k segítségével vizsgáltam.  

A GR N-terminális végére specifikus primer pár és a forgalomban levő Taqman 

próba (Applied Biosystemstől Assay szám: Hs00230813_m1) a GR gén 2., és 3. 

exonjaihoz kötődik. A valós idejű PCR reakcióhoz Geneexpression PCR Master Mix-et 

használtam (Applied Biosystems Foster City, CA, USA). A detektálást a gyártó által 

javasolt paraméterekkel ABI 7500 Fast PCR készüléken végeztem.  

 

 

 

9. ábra. GRα és GRβ mRNS kimutatására használt próbák tapadási helyeinek sémás 

rajza 



 42 

 

A GRα és GRβ mRNS mennyiségi kimutatására izoforma-specifikus primer 

párokat és Taqman próbákat terveztünk (9. ábra), melyek nukleotid sorrendje a 

következő volt: GRα izoforma esetében GR F: 5'-

TGACAAAACTCTTGGATTCTATGCATGAAGTGG-3'; GR R 5'-

CCACTTCATGCATAGAATCCAAGAGTTTTGTCA-3';  Taqman próba: 5’-

TGACAAAACTCTTGGATTCTATGCATGAA-3’; GRβ izoforma esetében GR F: 5'- 

AACTGGCAGCGGTTTTATCAA-3'; GR R: 5'-CATAACATTTTCATG 

CATAGAATCCAAGAGTTTTGTCA-3'; Taqman próba: 5’-TGACAAA 

ACTCTTGGATTCTATGCATGA AAATGTTATG-3’. A primereket és próbákat a 

Genosys (Sigma Aldrich, Oakville, Canada) szintetizálta és FAM, illetve TAMRA 

festékekkel jelölték. A kvantitatív valós idejű PCR vizsgálatot Applied Biosystems 

7500 Fast Real Time PCR System (Applied Biosystems) készüléken, a gyártó által 

javasolt paraméterekkel végeztem. A génexpressziós eredmények normalizálására 

house-keeping génként a 18S rRNS-t használtam (Applied Biosystems, Assay 

ID:Hs99999901_s1).( 10. ábra) 

 

10. ábra: A bal oldali képek a valós idejű PCR termékek gélkromatográfiás 

megjelenését, a jobb oldali kép a GRα és GRβ izoformák sokszorozási görbéinek 

specificitását szemlélteti. 
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III.3.2.3. DNS szekvenálás 

A primerek és próbák specificitását direkt DNS szekvenálással ellenőriztem. A DNS 

szekvenálást didezoxi-láncterminációs módszerrel BigDye 3.0 reagens kit segítségével, 

310 Genetic Analyzer készüléken végeztem (Applied Biosystems). A szekvenálási 

adatokat SeqScape szoftverrel (version 1.1 Applied Biosystems) értékeltem. 

 

III.3.2.4. Immunhisztokémiai vizsgálómódszerek 

A GR fehérje kimutatására az immunhisztokémiai vizsgálatokat paraffinba ágyazott 8 

különböző szövetmintán végeztük (2 ép humán mellékvesekéreg, 4 

hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg adenoma és 8 Cushing-szindrómát 

okozó mellékvesekéreg adenoma). A paraffin kivonását követő rehidratálás után a 

mellékvesekéreg szövet metszeteket 5 percig csapvízzel mostuk. Az antigén feltárást 

10mM citrát pufferben (pH: 6,0) mikrorázatással tettük teljessé. Az endogén peroxidáz 

aktivitást 0,3%-os hidrogén-peroxidázt tartalmazó metanollal blokkoltuk, melyhez a 

szöveteket szobahőmérésékleten 30 percig inkubáltuk. Ezt követően a szöveteket 

phosphate buffered saline (PBS) oldattal 5 percig mostuk, majd ló szérummal 20 percig 

blokkoltuk.  

 

III.3.2.4.1. A glükokortikoid receptor N-terminális, valamint α- és β-izoformáinak 

immunhisztokémiai vizsgálata 

A GRα- és GRβ-izoformák együttes detektálására a GR fehérje N-terminális 150-175 

aminosav szakasz ellen termelt antitestet használtunk. A fenti módon előkészített 

szöveteket PBS-ben hígított specifikus egérben termelt antihumán monoklonális 

elsődleges antitesttel (Clone [3D5] (ab9568), Abcam plc, Cambridge, UK) 60 percig 

szobahőmérsékleten inkubáltuk. A szövetmetszeteket ezt követően PBS-sel 5 percig 

mostuk, majd anti-egér HRPO jelölt nyúl IgG reagenssel (ImmPRESS, Vector 

Laboratories Inc., Burlingame, CA) 30 percig inkubáltuk. PBS oldattal mosást követően 

a metszeteket DAB-chromogén/szubsztrát reagenssel kezeltük, majd hematoxilin-

eosinnal festettük. Pozitív kontrollként humán emlőcarcinoma szövetet használtunk. 

A GRα izoforma jelenlétének és lokalizációjának vizsgálatára a GRβ 

izoformával keresztreakciót nem adó poliklonális nyúl antitestet használtunk (GR P-20 

sc 1002, Santa Cruz Biotechnology, Santa CruzCA, USA (Oakley et al. 1996). A GRβ 
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kimutatására poliklonális nyúl antitestet alkalmaztunk, melyet a GRβ izoforma 728-742 

aminosavak ellen állítottak elő (szintetikus peptid: NVMWLKPESTSHTLI-C, Abcam 

3581, Abcam plc, Cambridge, UK). A szövetmetszeteket PBS oldattal 5 percig mostuk, 

majd anti-nyúl HRPO jelölt nyúl IgG reagenssel (ImmPRESS, Vector Laboratories Inc., 

Burlingame, CA ) 30 percig inkubáltuk. PBS oldattal mosást követően a mintákhoz 

DAB-chromogén/szubsztrát reagenst adtunk, majd hematoxilin-eosinnal festettük. 

Pozitív kontrollként humán emlőcarcinoma szövetet használtunk. 

 

III.3.2.5. Mellékvesekéreg fehérje lizátumának vizsgálata Western blottal 

A műtét után azonnal gyorsfagyasztott és a felhasználásig -80°C-on tárolt ép 

mellékvesekéreg és Cushing-szindrómát okozó mellékvesekéreg adenoma 

szövetmintákat homogenizáltuk és T-PER Protein Extraction Reagent (Pierce, 

Rockford, IL, USA) segítségével a minta teljes fehérje tartalmát kivontuk. A 

fehérjekoncentrációt BCA Protein Assay kit (Pierce) segítségével határoztuk meg. A 

vizsgálathoz 30 µg teljes fehérjét oldottunk fel 10%-os SDS-PAGE reagensben és az 

elegyet nitrocellulóz membránra vittünk fel. (Millipore,Billerica, MA, USA) A GRβ 

fehérjét GRβ-ellenes antitesttel blottoltuk (GRβ Abcam 3581, higítás: 1:10000 Abcam 

plc, Cambridge, UK), majd a mintákat HRPO jelölt kecske anti-nyúl szekunder 

antitestekkel (sc-2004, higítás 1:7000, Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz USA) 

konjugáltuk. A membránokat 30 percig pufferbe helyeztük (”mild stripping buffer”: 

0,1M glicin, pH: 2,6), majd egér monoklonalis anti β-aktin antitesttel (ab8226, higítás 

1:2000 Abcam) festést követően HRPO-jelölt anti-egér szekunder antitesttel inkubáltuk 

(A9917, higítás 1:20000, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA). A fehérje mintázatot 

előhívás után röntgen filmen vizualizáltuk. 

 

III.4. Statisztikai módszerek 

Az adatokat SPSS 12,0 szoftverrel elemeztük (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Az allél- 

gyakorisági adatokat χ2 és Fischer exact tesztekkel hasonlítottam össze. Az átlagok 

összehasonlítására normális eloszlású változók esetében Student-féle t-tesztet, nem 

normális eloszlású változók esetében pedig Mann-Whitney U-tesztet használtam. 

Kettőnél több csoport összehasonlítását ANOVA-val értékeltem. A GR GRα és GRβ 

izoforma  expresszió közötti összefüggés vizsgálata lineáris regresszióval történt. A 
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GRα és GRβ expresszió közötti korreláció számítását Spearman féle teszttel végeztem. 

Az izoforma expresszió értékek és a klinikai paraméterek közötti összefüggéseket 

Spearman és Pearson féle korrelációval számoltam ki, az adatok eloszlásnak 

függvényében. Statisztikailag szignifikánsnak azt tekintettem, ha a p<0,05 volt. A 

Hardy-Weinberg egyensúlyt az allél gyakoriságok ismeretében a p
2
+2pq+q

2
=1 képlettel 

ellenőriztem. Az eredmények statisztikai erejét web-alapú szoftverrel 

(http://wwww.dssresearch.com/toolkit/spcalc/power_p2.asp) elemeztem. 

 

http://wwww.dssresearch.com/toolkit/spcalc/power_p2.asp
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IV. Eredmények 

 

IV.1. In silico vizsgálatok eredményei 

In silico vizsgálataim eredményeit és a nemzetközi irodalomban publikált adatokat 

összesítve mutatja be a 11. ábra. Az ábra felső része a GR gén napjainkig publikált 

betegség-okozó mutációit szemlélteti, melyek a glükokortikoid rezisztencia 

szindrómával állnak összefüggésben. A GR génen azonosított 16 különböző 

polimorfizmus (9. ábra alsó része) közül 8 polimorfizmus exonikusan, 2 polimorfizmus 

a promóterben, 3 polimorfizmus intronikusan és 3 polimorfizmus a nem átíródó 3’-

végen helyezkedik el. Az exonikus elhelyezkedésű polimorfizmusok közül 5 

polimorfizmus jár aminósavcserével, de a nemzetközi irodalomban publikált adatok 

szerint ezek közül mindössze 2 polimorfizmus, az ER22/23EK és az N363S bír 

funkcionális következménnyel. (van Rossum et al. 2002, Huizenga et al. 1998). Az 

intronikus és nem átíródó szakaszban található polimorfizmusok közül szintén kettőről, 

a BclI és A3669G polimorfizmusokról állnak rendelkezésre irodalmi adatok, (Panarelli 

et al. 1998, Schaaf et Cidlowski 2002) ezért Graves-Basedow kóros betegekben ezt a 4 

polimorfizmust vizsgáltam. 

11. ábra. A GR génen azonosított mutációk és polimorfizmusok (a munkámban vizsgált 

4 polimorfizmust bekeretezés jelöli)  
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IV.2. A3669G polimorfizmus allélgyakorisága egészséges hazai felnőttekben 

A GR gén legtöbbet vizsgált polimorfizmusai közül a BclI, ER22/23EK és N363S 

polimorfizmusok hazai allélgyakoriságát munkacsoportunk korábbi tanulmányokban 

publikálta (Majnik et al. 2004; Gergics et al.2006 Bertalan et al. 2008). Munkámban 

célul tűztem ki a GR gén C-terminális végén található A3669G polimorfizmus 

gyakoriságának meghatározását, melyről hazai adatok nem álltak rendelkezésre. A 

vizsgálatot 160 egészséges felnőtt egyénben végeztem el. Az eredményeket a 5. 

táblázat mutatja be.  

A hazai egészséges felnőttekben észlelt gyakorisági adatokat összehasonlítottam 

az európai populációra vonatkozó két korábbi vizsgálat eredményeivel (5. táblázat). 

 

5. táblázat. Az A3669G polimorfizmus genotípus eloszlása és allélgyakorisága európai 

népességben  

A3669G 

polimorfizmus 

Európa  (forrás CE-

HAPMAP) 

Európa (forrás: Syed 

és mtsai.) 

Saját vizsgálat 

Nem hordozók 62,5% 69,6 % 62.5% 

Heterozigóta hordozók 37,5% 27,6% 30% 

Homozigóta hordozók 0% 2,8% 7.5% 

Allélgyakoriság 18,8% 16,6% 22.5% 

 

IV.3. A glükokortikoid receptor gén polimorfizmusok gyakorisága Graves-

Basedow kórhoz társuló endokrin orbitopathiában 

Graves-Basedow kórhoz társuló endokrin orbitopathiás betegekben az általam vizsgált 

N363S, ER22/23EK, A3669G és BclI polimorfizmusok közül a glükokortikoidok iránti 

érzékenység növekedésével járó polimorfizmusokat a 12. ábra piros színnel, míg a 

csökkent glükokortikoid érzékenységgel járó polimorfizmusokat zöld színnel 

szemlélteti.  
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12. ábra. A glükokortikoidok iránti érzékenység növekedésével (piros szín) és 

csökkenésével járó GR gén polimorfizmusok (zöld szín)  

 

Vizsgálataimmal megállapítottam, hogy Graves-Basedow kórhoz társuló 

endokrin orbitopathiás betegekben az általam vizsgált N363S, ER22/23EK, A3669G és 

BclI polimorfizmusok gyakorisága nem különbözik a hazai egészséges felnőttekben 

észlelt polimorfizmus gyakoriságtól. A betegek és a kontroll személyek körében a 

polimorfizmusokat nem hordozók, illetve heterozigóta és homozigóta formában 

hordozók megoszlását és a 4 polimorfizmus allél-gyakoriságát a 7. táblázat mutatja be. 

A vizsgált 4 polimorfizmus genotípus eloszlása mind a betegekben, mind a 

kontroll csoportban megfelelt a Hardy-Weinberg egyensúlynak.  
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7. táblázat. Az N363S, ER22/23EK, A3669G és BclI polimorfizmust hordozók 

eloszlása és a polimorf allél gyakorisága Graves-Basedow kórhoz társuló endokrin 

orbitopathiás betegekben és hazai egészséges felnőttekben 

GR gén 

polimorfizmus  

Egészséges 

felnőttek (n=160) 

Endokrin orbitopathiás 

betegek (n=95) 

2 teszt 

p érték 

N363S    

Nem hordozók 150 (93,7%) 84(88,4%)  

Heterozigóta hordozók 10( 6,3%) 11(11,6%) 2=2,240 

Allélgyakoriság 3,1% 5,8% P=0,134 

ER22/23EK    

Nem hordozók 155(96,9%) 89(93,7%)  

Heterozigóta hordozók 5(3,1%) 6(6,3%) 2=1,470 

Allélgyakoriság 1,5% 3,1% P=0,225 

A3669G    

Nem hordozók 100(62,5%) 61(64,2%)  

Heterozigóta hordozók 48(30%) 29(30,5%) 2=0,480 

Homozigóta hordozók 12(7,5%) 5(5,3%) P=0,786 

Allélgyakoriság 22% 20%  

BclI    

Nem hordozók 62(38,7%) 38(40%)  

Heterozigóta hordozók 82(51,3%) 46(48,4%) 2=2,259 

Homozigóta hordozók 16(10%) 11(11,6%) P=0,878 

allélgyakoriság 35% 35%  

2 teszttel számolt eredmények 

 

IV.4. A glükokortikoid receptor gén polimorfizmusok összefüggése az endokrin 

orbitopathia súlyosságával 

A Graves-Basedow kóros betegeket az endokrin orbitopathia súlyossága alapján 2 

csoportba sorolva az enyhe megjelenésű csoportba (ATA I-II stádium) 25 beteg, míg a 

súlyos szemtünetekkel járó csoportba 70 beteg tartozott (ATA III vagy súlyosabb). A 
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két csoportban a 4 polimorfizmus gyakoriságát összehasonlítva megállapítottam, hogy 

az enyhe tünetekkel járó csoportban a BclI polimorf allél gyakorisága szignifikánsan 

nagyobb, mint a súlyos szemtünetekkel járó csoportban. Az N363S, ER22/23EK és 

A3669G polimorf allélek gyakoriságában nem találtam szignifikáns különbséget a két 

csoport között (8. táblázat). 

 

8. táblázat. GR gén polimorfizmusok allélgyakorisága enyhe (ATA I-II) és súlyos 

endokrin orbitopathiában szenvedő betegekben (ATA III vagy súlyosabb)  

GR gén 

polimorfizmus 

ATA I-II  

(n= 25) 

ATA III, vagy 

súlyosabb (n=70) 

P érték 

N363S 0,02 0,07 P=0,29 

ER22/23EK 0,02 0,03 P=1 

A3669G 0,16 0,23 P=0,359 

BclI 0,52 0,3 P=0,009* ( 2=6,832) 

*statisztikailag szignifikáns különbség, 2 teszttel számolt eredmények 

 

Nem találtam összefüggést a BMI, a hipertónia és a diabetes mellitus, valamint a 

vizsgált 4 GR gén polimorfizmus között ANOVA analízissel. (9.táblázat) 

 

9. táblázat A BclI, N363S, ER22/23EK és az A3669G polimorfizmusok 

hipertóniával, Diabetes mellitusszal és BMI-vel való összefüggés vizsgálatának 

eredményei 

GR gén 

polimorfizmus 
Hipertónia 

Diabetes 

mellitus 
BMI 

BclI P=0,367 P=0,946 P=0,200 

N363S P=0,709 P=0,251 P=0,269 

ER22/23EK P=0,132 P=0,390 P=0,675 

A3669G P=0,710 P=0,779 P=0,242 
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IV.5. A glükokortikoid receptor gén expressziója mellékvesekéreg daganatokban 

és ép mellékvesekéregben 

Humán mellékvesekéreg daganatokban és ép mellékvesekéregben a GR mRNS 

expresszióját az N-terminális szakaszra specifikus próbákkal (melyek az α- és β-

izoforma mRNS-ek mennyiségét együttesen jelezték), valamint az α- és β-izoformákra 

specifikus próbákkal kvantitatív valós-idejű PCR módszerrel vizsgáltam; az 

eredmények normalizálását a 18S rRNS expresszió értékélése alapján végeztem. A GR 

fehérje kimutatása az N-terminális, illetve az α- és β-izoformákra specifikus antitestek 

segítségével immunhisztokémiai vizsgálattal, a β-izoforma elleni antitest 

specificificitásának ellenőrzése Western blot vizsgálattal történt.  

 

IV.5.1. A glükokortikoid receptor N-terminális, valamint α- és β-izoformáinak 

mRNS expressziója 

Megállapítottam, hogy a GR N-terminális szakaszára specifikus próbákkal végzett 

kvantitatív valós-idejű PCR módszerrel a vizsgált 25 mellékvesekéreg daganat és 6 ép 

mellékvesekéreg mindegyikében kimutatható a GR mRNS expressziója. A 18S rRNS-re 

normalizált GR mRNS mennyisége a hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg 

adenomákban nem különbözött szignifikánsan az ép mellékvesekéregben talált 

értékektől, azonban Cushing-szindrómát okozó mellékvesekéreg adenomákban az ép 

mellékvesekéreg szövethez képest szignifikánsan nagyobb értékeket találtam (10. 

táblázat).  

 

10. táblázat. A GR mRNS relatív mennyisége hormontúltermeléssel nem járó és 

Cushing-szindrómát okozó mellékvesekéreg adenómákban az ép mellékvesekéreghez 

viszonyítva 

Ép 

mellékvesekéreg  

Hormontúltermeléssel nem járó 

mellékvesekéreg adenoma 

Cushing-szindrómát okozó 

mellékvesekéreg adenoma  

1±3.7  1.2±12.5  12.8±27.5* 

Átlag±SD;  *p<0,05 az ép mellékvesekéreg szövethez viszonyítva, Mann–Whitney U-

teszt;  

A GR α- és β-izoformákra specifikus Taqman próbákkal végzett kvantitatív 

valós-idejű PCR módszerrel kimutattam, hogy mind a GRα, mind a GRβ mRNS 
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mindhárom szövettípusban detektálható. A GRα mRNS expresszióját a vizsgált 6 ép 

mellékvesekéreg és 25 mellékvesekéreg daganat szövet mindegyikében sikerült 

kimutatnom; a 18S rRNS mennyiségére normalizált eredmények alapján a GRα mRNS 

mennyisége Cushing-szindrómát okozó mellékvesekéreg adenomákban szignifikánsan 

(21,9-szeresen) meghaladta az ép mellékvesekéregben talált értékeket. 

Hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg adenomákban a GRα mRNS 

mennyisége szintén nagyobb volt az ép mellékvesekéreg szövetben talált mennyiséghez 

képest, de a különbség nem volt statisztikailag szignifikáns (p=0,89, Mann Whitney U-

teszt). A GR  mRNS expressziójának vizsgálata során a 6 ép mellékvesekéreg szövet 

közül 3-ban, a 19 hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg adenoma közül 17-

ben és a 6 Cushing-szindrómát okozó mellékvesekéreg adenoma mindegyikében 

detektáltam a GR  mRNS jelenlétét, azonban ennek mennyisége mindhárom 

szövettípusban jóval alulmaradt a GRα izoforma expressziójához képest (a kvantitatív 

valós-idejű PCR reakció során a GRα és GRβ mérések során kapott küszöbciklusok 

közötti különbség kb. 10 volt). A 18S rRNS mennyiségére normalizált eredmények 

alapján a GRβ mRNS mennyisége Cushing szindrómát okozó mellékvesekéreg 

adenomákban szignifikánsan (7,12-szeresen) meghaladta az ép mellékvesekéregben 

talált értékeket, míg hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg adenomákban a 

GR  mRNS expresszió nem különbözött szignifikánsan az ép mellékvesekéregben mért 

értékektől. Az eredményeket a 11. táblázat és a 13. ábra szemlélteti. 
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11. táblázat. A GRα és GRβ mRNS relatív mennyisége hormontúltermeléssel nem járó 

és Cushing-szindrómát okozó mellékvesekéreg adenomákban az ép mellékvesekéreghez 

viszonyítva.  

mRNS 

izoforma 

Ép mellékvesekéreg Hormontúltermeléssel 

nem járó mellék-

vesekéreg adenoma 

Cushing-szindrómát 

okozó mellékvesekéreg 

adenoma 

GRα  1±2.4 3.6±1 21.9±12* 

GRβ  1±1.4  1.9±0.6 7.12±3.48* 

A vizsgált mintákban a GRβ mRNS a GRα mRNS-hez képest mintegy 1000x kisebb 

mennyiségben volt kimmutatható *p<0,05 az ép mellékvesekéreg szövethez viszonyítva 

p = 0.02 és p=0,025, Mann–Whitney U-teszttel; p =0,032; és p=0,05, ANOVA teszttel 

 

 

13. ábra. A GRα és GRβ mRNS relatív mennyisége expresszió változásban kifejezve 

hormontúltermeléssel nem járó és Cushing-szindrómát okozó mellékvesekéreg 

adenomákban az ép mellékvesekéreghez viszonyítva. Az oszlopok átlagokat jelölnek és 

a függőleges vonalak a standard hibát jelölik. *p<0,05 az ép mellékvesekéreg szövethez 

viszonyítva Mann–Whitney U-test és ANOVA analízis.  
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Hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg adenomákban és Cushing-

szindrómát okozó mellékvesekéreg adenomákban a GRα és GRβ mRNs expresszió 

közötti kapcsolatot vizsgálva megállapítottam, hogy mindkét daganattípusban 

szignifikáns pozitív korreláció mutatható ki a Grα és GRβ mRNs mennyisége között (14 

A és B. ábra).  

 

 

14 ábra. A GRα és GRβ mRNS relatív mennyisége közötti összefüggés 

hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg adenomákban (ábra felső része) és 

Cushing-szindrómát okozó mellékvesekéreg adenomákban (ábra alsó része). A 

grafikonon szereplő R négyzet és p értéke Pearson korrelációs teszt eredménye.  
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 A klinikai adatok közül a GR izoformák expressziója és a tumor méret között 

Pearson nem parametrikus korrelációszámítással nem igazoltam szignifikáns 

összefüggést (p=0,464 a GRα és p=0,789 a GRβ esetében). 
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IV.5.2. A glükokortikoid receptor immunhisztokémiai kimutatása 

 

IV.5.2.1.  Nem izoforma-specifikus immunhisztokémiai vizsgálatok 

A GRα és GRβ fehérje együttes kimutatására alkalmas, az N-terminális GR szakasz 

elleni antitesttel végzett immunhisztokémiai vizsgálattal az ép mellékevesekéreg szövet 

zona fasciculata és zona reticularis sejtjeiben gyengén pozitív reakciót találtunk; a 

gyenge immunreakció mind a citoplazmában, mind a sejtmagban jelen volt (15. ábra A 

és D képek). Hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg adenomákban fokálisan, 

a sejtek mintegy 30%-ában észleltünk közepesen erős immunreakciót, mely főleg a 

sejtmagra lokalizálódott (15. ábra B és E képek). Cushing-szindrómát okozó 

mellékvesekéreg adenomákban az összes sejt erős immunreakciót mutatott és az 

immunreakció mind a citoplazmában, mind a sejtmagban jelen volt (15. ábra C és F 

képek). 

 

 

15. ábra. Az N-terminális GR szakasz elleni antitesttel végzett immunhisztokémiai 

vizsgálat reprezentatív eredményei ép mellékvesekéreg szövetben (A: 100x, D: 400x 

nagyítás), hormonálisan inaktív mellékvesekéreg adenomában (B: 100x, E: 400x 



 57 

nagyítás) és Cushing-szindrómát okozó mellékvesekéreg adenomában (C: 100x, F: 

400x nagyítás) 

 

IV.5.2.2. α- és β-izoforma-specifikus immunhisztokémiai vizsgálatok 

A GRα és GRβ fehérjék immunhisztokémiai vizsgálatát α- és β-izoforma ellenes 

specifikus antitestek segítségével 8 mellékvese szövetmintán végeztem el (2 ép 

mellékvesekéreg, 4 hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg adenoma és 2 

Cushing-szindrómát okozó mellékvesekéreg adenoma). Megállapítottam, hogy a GRα 

az ép mellékevesekéreg szövet zona fasciculata és a zona reticularis néhány 

sejtmagjában mutatott diszkrét immunfestődést (16. ábra A kép), míg 

hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg adenomák esetében a csaknem minden 

sejtmagban észlelt GRα immunreakció közepesen erős volt (16. ábra B kép). Cushing-

szindrómát okozó mellékvesekéreg adenomákban az összes sejtmag erős GRα 

immunfestődést mutatott és az immunreaktivitás néhány sejt citoplazmájában is jelen 

volt (16. ábra C kép).   

 A GRα immunhisztokémia eredményekkel szemben ép mellékvesekéreg (16. 

ábra D kép) és hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg adenoma 

szövetmintákban (16. ábra E kép) nem tudtam kimutatni GRβ fehérje 

immunreaktivitást. Cushing-szindrómát okozó mellékvesekéreg adenomákban azonban 

erős GR  immunfestődést találtam; az immunreaktivitás mind a citoplazmában, mind a 

sejtmagban jelen volt (16. ábra F kép).  
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16. ábra. A GRα és GRβ elleni antitesttel végzett immunhisztokémiai vizsgálat 

reprezentatív eredményei. Felső képek: a GRα fehérje immunhisztokémiai vizsgálata ép 

mellékvesekéregben (A), hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg adenomában 

(B) és Cushing-szindrómát okozó mellékvesekéreg adenomában (C). Alsó képek: a 

GRβ fehérje immunhisztokémiai vizsgálata ép mellékvesekéregben (D), 

hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg adenomában (E) és Cushing-

szindrómát okozó mellékvesekéreg adenomában (F). Nagyítás: 400x. 

 

IV.5.3. A β-izoforma elleni antitest specificitásának igazolása Western blot 

vizsgálattal 

A β-izoforma ellenes antitest specificitását ép mellékvesekéreg és Cushing-szindrómát 

okozó mellékvesekéreg adenoma mintákból nyert fehérje-lizátumban Western blot 

vizsgálattal ellenőriztem. Megállapítottam, hogy Cushing-szindrómát okozó 

mellékvesekéreg adenoma fehérje lizátumban a β-izoforma ellenes antitesttel a vártnak 

megfelelő, 90 kDa méretű fehérje jelölődött, míg ép mellékvesekéreg fehérje 

lizátumban – az immunhisztokémiai vizsgálatok eredményével összhangban – a β-

izoforma méretével egyező fehérje jelölődést nem lehetett kimutatni (17. ábra).  
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17. ábra. A GRβ ellenes antitest specifitásának vizsgálata Cushing-szindrómát okozó 

mellékvesekéreg adenoma és ép mellékvesekéreg fehérje lizátumában Western blot 

vizsgálattal.  
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V. Megbeszélés 

 

V.1. Glükokortikoid receptor gén polimorfizmusok vizsgálata Graves-Basedow 

kórhoz társuló endokrin orbitopathiában  

Munkám első részében saját in silico vizsgálatokkal és a nemzetközi irodalomban 

közölt adatok áttekintésével megállapítottam, hogy a GR génen 16 polimorf variáns 

található, azonban ezek többségének lehetséges funkcionális jelentősége még nem 

ismert. Az irodalmi adatok alapján funkcionális jelentőséggel bíró polimorfizmusok 

közül kiemelt figyelmet fordítottam a GR gén 3’-UTR régiójában lokalizált A3669G 

polimorfizmus tanulmányozására, melynek előfordulását hazai népességben korábban 

még nem vizsgálták. Ez a polimorfizmus a GRβ mRNS nem átíródó végén egy 

adeninnak guaninra való cserélődésével egy AUUUA motívumot érint, mely 

befolyásolja az mRNS destabilizálódását. A nukleotidcsere következtében a GRβ 

mRNS stabilitása megnő és a transzláció is fokozódik. Mindezek következményeként a 

GRα/GRβ fehérje arány a GRβ javára eltolódik, melynek szerepe lehet a 

glükokortikoidok iránti csökkent érzékenység kialakulásában. 

Az A3669G polimorfizmust 160 egészséges hazai felnőttben vizsgáltam és 

megállapítottam, hogy a polimorf allél gyakorisága 22,5%, ami megegyezik az 

irodalomban megjelent közleményekben és az NCBI (National Center for 

Biotechnology Information) SNP adatbázisában szereplő európai populációra jellemző 

allélgyakorisággal. 

Az A3669G polimorfizmust DeRijk és munkatársai vizsgálták elsőként 

autoimmun mechanizmusú betegségben (DeRijk et al. 2001). Rheumatoid arthritisben 

szenvedő betegek körében szignifikánsan nagyobb polimorf allél gyakoriságot találtak, 

mint egészséges kontroll egyénekben, ami felvetette lehetséges patogenetikai szerepét a 

betegség kialakulásában. Jelen munkámban 95 Graves-Basedow kórhoz társuló 

endokrin orbitopathiaban szenvedő beteg és 160 egészséges felnőtt egyénben az 

A3669G polimorf allél gyakoriságában nem találtam különbséget, és a polimorfizmus 

jelenléte nem mutatott összefüggést a szemtünetek súlyosságával. Mindezek az 

eredményeim nem támasztják alá, hogy az A3669G polimorfizmus befolyásolhatná a 

betegségre való hajlamot, vagy a szemtünetek súlyosságát.  
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Az A3669G polimorfizmuson kívül Graves-Basedow kórhoz társuló endokrin 

orbitopathiaban szenvedő betegekben és egészséges felnőttekben további három GR gén 

polimorfizmust vizsgáltam (N363S, ER22/23EK és BclI), melyek mindegyike ismert 

módon befolyásolhatja a glükokortikoidok iránti érzékenységet. Mindhárom 

polimorfizmus gyakoriságát hazai egészséges felnőttekben munkacsoportunk már 

korábban publikálta.  

 Munkámban megállapítottam, hogy a GR gén 2. exonján elhelyezkedő, 

aminósav cserével járó N363S és ER22/23EK polimorfizmusok allélgyakorisága 

Graves-Basedow kórhoz társuló endokrin orbitopathiában szenvedő betegekben nem 

különbözött az egészséges felnőttekben talált allélgyakoriságtól. Az N363S 

polimorfizmust korábban nagyobb testtömeg indexszel, magasabb szérum koleszterin 

szinttel és coronaria betegség kialakulásának nagyobb kockázatával (Lin et al. 2003) 

hozták összefüggésbe. Vizsgálataimban nem találtam összefüggést a betegekben és a 

kontroll csoportban a polimorfizmus jelenléte és a testtömeg index, illetve endokrin 

orbitopathiás betegekben a polimorfizmus és a hypertonia vagy a diabetes mellitus 

előfordulása között.  

Az N363S polimorfizmusnak a glükokortikoidok iránti érzékenységet fokozó 

hatásával szemben a GR gén 2. exonján található ER22/23EK polimorfizmus csökkent 

glükokortikoid-érzékenységgel (relatív glükokortikoid rezisztenciával) jár együtt (van 

Rossum et al. 2002). Autoimmun mechanizmusú betegségek közül az ER22/23EK 

polimorfizmus lehetséges patogenetikai szerepét korábban rheumatoid arthritises 

betegekben vizsgálták, akik körében nagyobb gyakorisággal mutatták ki a 

polimorfizmust és a hordozókban a betegség klinikai képe is súlyosabb volt (van Oosten 

et al.
 
2007). Sclerosis multiplexben szenvedő betegek körében a polimorf allél jelenléte 

szintén agresszívabb kórlefolyással társult (van Winsen et al. 2007). Graves-Basedow 

kórhoz társuló endokrin orbitopathiában szenvedő betegek körében végzett saját 

vizsgálataimban nem találtam összefüggést a betegség kialakulása, súlyossága, vagy a 

társuló metabolikus eltérések és az ER22/23EK polimorfizmus jelenléte között. 

Valószínű, hogy a polimorfizmus jelenléte olyan csekély mértékű változást hoz létre a 

glükokortikoidok iránti érzékenységben, ami Graves-Basedow kórhoz társuló endokrin 

orbitopathiás betegek körében nem fejt ki szignifikáns hatást a betegség kialakulására, 

súlyosságára, vagy a kórlefolyásra. Ebből a szempontból fontos lehet, hogy a 
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glükokortikoidok iránti érzékenység szövetspecifikus módon változhat, és az endokrin 

orbitopathiában érintett szövetek glükokortikoidok iránti érzékenysége más, mint az 

egyéb autoimmun betegségekben érintett szöveteké. Végül nem zárható ki az a 

lehetőség sem, hogy az N363S és ER22/23EK polimorfizmusok ritka előfordulása miatt 

egy nagyobb esetszámot magába foglaló tanulmány igazolhatná e polimorfizmusok 

lehetséges patogenetikai szerepét a Graves-Basedow kórhoz társuló endokrin 

orbitopathia kialakulásában vagy kórlefolyásában.  

Graves-Basedow kórhoz társuló endokrin orbitopathiában szenvedő betegekben 

a negyedik általam vizsgált polimorfizmusról, a BclI polimorfizmusról ismert, hogy 

egészséges felnőtt egyénekben nagy gyakorisággal fordul elő. Ez az intronikus 

polimorfizmus a 2. exontól 646 nukleotid távolságra helyezkedik el és C-G cserével jár 

együtt. A BclI polimorfizmus érzékenyíti a receptort a glükokortikoid hormonok iránt. 

Irodalmi adatok szerint a polimorfizmus befolyásolja a hypothalamus-hypophysis-

mellékvesekéreg tengely működését és kapcsolatban állhat autoimmun mechanizmusú 

betegségek kialakulásával (van Rossum et al. 2003). Jelen munkámban kimutattam, 

hogy Graves-Basedow kórhoz társuló endokrin orbitopathiában szenvedő betegekben a 

BclI polimorfizmus genotípus eloszlása és allégyakorisága nem különbözik az 

egészséges felnőtt egyénekben talált értékektől. Ugyanakkor megállapítottam, hogy az 

enyhe szemtünetekkel járó esetekben (ATA I-II stádium) a polimorf BclI allél 

gyakorisága szignifikánsan nagyobb a szembetegség súlyosabb megjelenésével járó 

esetekben észlelt allélgyakorisághoz képest (ATA III vagy annál súlyosabb). Korábbi 

vizsgálatokban Van Rossum és munkatársai kimutatták, hogy a polimorf allélt 

homozigóta vagy heterozigóta formában hordozó egyénekben 1 mg, ill. 0,25 mg 

dexamethason alkalmazása után mért kortizol értékek szignifikánsan alacsonyabbak a 

vad allélt homozigóta formában hordozó egyénekhez képest (Van Rossum et al. 2003). 

Panarelli és mtsai vizsgálataiban 64 egyén bőrén a budenosinra adott vasoconstrictio 

vizsgálatával megállapították, hogy a polimorfizmust nem hordozók érzékenyebbek a 

budenosin hatásaira, mint a polimorfizmust homozigóta formában hordozók. 

Ugyanezen egyénekből nyert leukocyták in vitro vizsgálatakor azonban a 

polimorfizmust nem hordozók leukocytái kisebb affinitást és csökkent érzékenységet 

mutattak a dexamethason hatásaira (Panarelli et al. 1998). A bőr és a leukocyták 

glükokortikoidokra adott válaszreakciónak eltérő irányú változásai arra hívják fel a 
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figyelmet, hogy a BclI polimorfizmus a szervezetben szövetspecifikus módon 

befolyásolhatja a glükokortikoidok iránti érzékenységet.  

A Graves-Basedow kórhoz társuló endokrin orbitopathia autoimmun 

mechanizmusú betegség. A betegség kialakulásában eddig megismert autoimmun és 

gyulladásos mechanizmusokat és a glükokortikoidoknak az immun- és gyulladásos 

folyamatokra kifejtett hatásait a bevezető részben vázoltam. Jelen munkámban Graves-

Basedow kórhoz társuló endokrin orbitopathiás betegek körében a GR gén BclI 

polimorfizmus és az endokrin orbitopathia súlyossága között talált összefüggés felveti 

annak a lehetőségét, hogy a szervezetben keringő endogén glükokortikoidok iránti 

érzékenység befolyásolhatja az endokrin orbitopathia súlyosságát. Valószínű, hogy BclI 

polimorf allélt hordozó betegekben az endogén glükokortikoidok iránti nagyobb 

érzékenység enyhítheti az autoimmun gyulladás endokrin orbitopathiát okozó tüneteit és 

ezért a betegség enyhébb formában alakul ki. Lehetségesnek tartom, hogy amennyiben 

eredményeim nagyobb betegcsoportban is megerősítést nyernek, a BclI polimorfizmus 

vizsgálata Graves-Basedow kórhoz társuló endokrin orbitopathiás betegekben fontos 

prognosztikai markerré válhat. A BclI polimorfizmus vizsgálata endokrin orbitopathiás 

betegekben támpontot nyújthat a betegség várható súlyosságának előrejelzésében, a 

polimorfizmust nem hordozó betegekben az orbitopathia kezelésének korai és 

feltehetően agresszívabb formában való megkezdéséhez.  

 

 

V.2. A glükokortikoid receptor α- és β-izoformáinak expressziója mellékvesekéreg 

daganatokban 

A jóindulatú mellékvesekéreg daganatok kialakulásának patomechanizmusa 

napjainkban sem teljesen tisztázott. Az örökletes tumorszindrómák részeként megjelenő 

mellékvesekéreg daganatok száma kicsi a mellékvesekéreg daganatok túlnyomó 

többségét kitevő hormontúltermeléssel nem járó benignus mellékvesekéreg 

adenomákhoz képest. Utóbbiak patomechanizmusáról kevés információval 

rendelkezünk.  

A glükokortikoid hormonokat kizárólag a mellékvesekéreg termeli. Paust és 

mtsai 2006-ban a GR N-terminális végére specifikus valós-idejű PCR próbákkal és 

antitesttel kimutatták, hogy a humán mellékvesevelőben kismértékű, míg a humán 
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mellékvesekéregben jelentős mértékű GR expresszió észlelhető (Paust et al. 2006). 

Megfigyeléseik alapján ismét az érdeklődés előterébe került az a régebbi feltételezés, 

hogy a glükokortikoidok képződésük helyén is hatást fejthetnek ki saját receptoraikon 

keresztül, és szabályozhatják saját termelődésüket. 

Jelen vizsgálataim során elsőként Paust és munkatársai módszerével, a GR N-

terminális végére tervezett kvantitatív valós-idejű PCR próbákkal és a fehérje N-

terminális szakasza ellen kifejlesztett specifikus antitest segítségével végzett 

immunhisztokémiai módszerrel ép mellékvesekéreg szövetben, valamint 

hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg adenomákban és Cushing-szindrómát 

okozó mellékvesekéreg adenomákban tanulmányoztam a GR mRNS és fehérje 

jelenlétét. Megállapítottam, hogy Cushing-szindrómát okozó mellékvesekéreg 

adenomákban az ép humán mellékvesekéreghez képest a GR mRNS és fehérje 

expressziója szignifikánsan nagyobb. Munkám következő részében arra a kérdésre 

kerestem a választ, hogy a GRα- és GR - izoformák expressziója megtalálható-e az ép 

és adenomás mellékvesekéregben, és jelenlétük esetén van-e összefüggés a GRα- és 

GR -izoformák és a daganatok klinikopatológiai sajátosságai között. GRα- és GR -

izoforma specifikus valós-idejű PCR próbákkal, valamint GRα- és GR -izoforma 

specifikus antitestekkel végzett immunhisztokémiai vizsgálataimmal kimutattam, hogy 

a GR aktív, α-izoformája mindhárom mellékvesekéreg szövet típusban expresszálódik 

és az N-terminális végre specifikus mérésekhez hasonlóan a GRα mRNS és fehérje 

expresszió Cushing-szindrómát okozó mellékvesekéreg adenomákban szignifikánsan 

nagyobb az ép mellékvesekéreg mintákban talált GRα mRNS és fehérje expresszióhoz 

képest. A GR -izoforma expressziójának vizsgálata során megállapítottam, hogy az ép 

mellékvesekéreg szövetek 50%-ában (6 mintából 3-ban), a hormontúltermeléssel nem 

járó mellékvesekéreg adenomák többségében (19 mintából 17-ben) és a Cushing-

szindrómát okozó mellékvesekéreg adenomák mindegyikében (6 mintából 6-ban) 

kvantitatív valós-idejű PCR módszerrel a GR  mRNS jelenléte kimutatható. Cushing-

szindrómát okozó mellékvesekéreg adenomákban a GR  mRNS mennyiségét 

szignifikánsan nagyobbnak találtam az ép mellékvesekéreg mintákban mért értékekhez 

képest. A GR  mRNS expressziós vizsgálatok eredményeivel összhangban a GR -

izoforma specifikus immunhisztokémiai vizsgálatokkal megállapítottam, hogy az ép 

mellékvesekéregben és hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg adenomákban 
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nem mutatható ki GR  immunreaktivitás, míg Cushing-szindrómát okozó 

mellékvesekéreg adenomákban kifejezett GR  immunreaktivitás detektálható.  

Cushing szindrómát okozó mellékvesekéreg adenomás betegekben a klinikai 

gyakorlatban használt kis adag (1 mg) és nagy adag (8 mg) dexamethason nem 

befolyásolja a kortizol szekréciót, azonban a mellékvese eredetű Cushing szindróma 

ritka formájában, primer pigmentált noduláris mellékvesekéreg betegségben (primary 

pigmented nodular adrenocortical disease, PPNAD) nagy adag dexamethason adása 

után a vizeletben a kortizol ürítés mintegy 50%-kal növekszik (Stratakis et al. 1999). 

Bourdeau és munkatársai PPNAD betegekből származó mellékvesekéreg nodulusokban 

a GR mRNS és fehérje jelenlétét mutatták ki, ugyanakkor Cushing-szindrómát okozó 

mellékvesekéreg adenomákban nem találtak GR mRNS és fehérje expressziót. 

Feltételezésük szerint PPNAD betegekben a nagy adag dexamethason adása utáni 

kortizol-szekréció növekedést a mellékvesekéreg nodulusokban jelenlevő GR közvetíti 

(Bourdeau et al. 2003), bár nehéz magyarázatot találni arra, hogy a PPNAD 

nodulusokban nagy mennyiségben képződő és nagy intracelluláris koncentrációjú 

kortizol jelenlétében milyen módon lehetne jelen ligandot nem kötő GR, melyhez a 

szisztémásan adott dexamethason kötődhetne. Szintén nehezen magyarázható, hogy 

saját megfigyeléseimmel ellentétben, Bourdeau és munkatársai Cushing-szindrómát 

okozó mellékvesekéreg adenomákban nem találtak GR mRNS és fehérje expressziót, 

bár a szerzők mindössze 2 mellékvesekéreg adenoma mintát vizsgáltak (Bourdeau et al. 

2003).  

Hagendorf és munkatársai Cushing-kóros, valamint Cushing-szindrómát okozó 

ectopiás ACTH-termelő daganatban és mellékvesekéreg daganatban szenvedő betegek 

perifériás vérmintáiban vizsgálták a GRα, GRβ és GRP mRNS-ek mennyiségét. A GRα 

és a GR-P mRNS-ek expressziójában nem találtak különbséget a kontroll egyének és 

Cushing-kóros, ill. Cushing-szindrómás betegek vérmintái között, azonban a GRß 

mRNS relatív mennyisége szignifikánsan nagyobb volt a Cushing-kóros ill. Cushing-

szindrómás betegek vérmintáiban a kontrollok vérmintáihoz képest. Kimutatták 

továbbá, hogy Cushing szindrómát okozó daganat eltávolítása után a betegek 

vérmintáiban a GRß mRNS mennyisége szignifikánsan csökkent. Cushing-kóros ill. 

Cushing-szindrómás betegek vérmintáiban a GRß fehérje mennyiségét is szignifikánsan 

magasabbnak találták a kontroll egyének vérmintáiban észlelt értékekhez képest, és a 
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GRß fehérje mennyisége a Cushing-szindrómát okozó mellékvesekéreg daganat műtéti 

eltávolítását követően szignifikánsan csökkent (Hagendorf et al. 2005). Worthwood és 

munkatársai glükokortikoidok hatására szintén a GRβ expresszió növekedést észlelték; 

in vitro vizsgálatukban növekvő koncentrációban alkalmazott glükokortikoid 

myoblastokban a GR  mRNS mennyiségének dózisfüggő növekedését váltotta ki 

(Whorwood et al. 2002). Ezek az eredmények összhangban állnak saját 

megfigyeléseimmel, miszerint a vizsgált mellékvesekéreg minták közül a GR  mRNS 

és fehérje expressziója Cushing-szindrómát okozó mellékvesekéreg daganatokban volt a 

legnagyobb.  

Vizsgálataimban mind hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg 

adenomákban, mind Cushing-szindrómát okozó mellékvesekéreg adenomákban 

szignifikáns pozitív korrelációt találtam a GRα és GRβ mRNs expressziója között. Ez a 

megfigyelés felveti annak a lehetőségét, hogy ezekben a daganatokban a két GR 

izoforma közös szabályozás alatt áll és mind a GRα, mind a GRβ patofiziológiai 

szereppel bírhat. Korábban Breslin és munkatársai kimutatták, hogy a glükokortikoidok 

egyes esetekben a GR mennyiségét indukálhatják (Breslin et al. 2001). Ebben a 

folyamatban a GR gén egyik promoterének lehet szabályozó szerepe, amely a GR gén 

kódoló szekvenciájától 31 kbázis távolságra helyezkedik el és glükokortikoidok 

hatására fokozza a GR mRNS és fehérje expresszióját. A GR gén 1. exonján 3 promóter 

szakasz, az 1A, 1B és 1C található, melyek az mRNS expresszió során alternatív 

splicing donor helyekként működnek. Az 1A régióban további 3 (1A1, 1A2 és 1A3) 

splicing donor helyet azonosítottak. Az 1A transzkriptok sejt-transzfekciós 

vizsgálatokban glükokortikoidok hatására fokozták a GR mRNS transzkripcióját 

(Breslin et al. 2001). A jelenséget éretlen T lymphocytákon, lymphoblastokon, éretlen 

thymocytákon is kimutatták, ezek a sejtek glükokortikoidok hatására növelték a GR 

mRNS és fehérje expresszióját, majd glükokortikoidok indukálta apoptózisban, vagy 

programozott sejthalálban vettek részt, melyhez a sejteken megfelelő számú GR 

jelenlétére volt szükség (Ramdas and Harmon 1999).  

Eredményeim és a fentiekben vázolt irodalmi megfigyelések alapján 

valószínűnek tartom, hogy Cushing-szindrómát okozó mellékvesekéreg adenomákban a 

megnövekedett GR mRNS és fehérje a nagy mennyiségben jelenlevő kortizolnak a GR 

gén expresszióját serkentő hatásának tulajdonítható. Cushing-szindrómát okozó 
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mellékvesekéreg adenomákban, valamint hormontúltermeléssel nem járó 

mellékvesekéreg adenomákban a GRα és GRβ mRNS mennyisége közötti szignifikáns 

korreláció alapján lehetséges, hogy a daganatokban jelenlevő kortizol (és feltehetően 

egyéb glükokortikoidok) mindkét izoforma expresszióját szabályozza, bár ettől eltérő 

mechanizmusok is lehetségesek. A GRβ fokozott expresszióját a glükokortikoidokon 

kívül proinflammatorikus citokinek, mint pl. a TNFα, vagy az IL-1 is serkenthetik, 

ugyanis ezek a citokinek a mellékvesekéregben is jelen vannak és szabályozó szerepük 

révén lokálisan serkenthetik a GRβ expresszióját (Webster et al. 2001). A 

proinflammatorikus citokinek GRβ expressziót serkentő hatását glükokortikoid-

rezisztens krónikus asthma bronchialéban szenvedő betegek bronchoalveolaris 

mosófolyadékából származó sejteken (Goleva et al. 2006), valamint glükokortikoid-

rezisztens krónikus lymphoid leukémiában is kimutatták (Pujols 2002).  

A GR ligand nélküli formája egy fehérje komplexen belül, a citoplazmában 

helyezkedik el, ahol egy fehérje komplexben különböző hősokkfehérjék védik az 

aggregációtól és teszik alkalmassá a hormonkötésre. A ligand kötésére képes GRα a 

ligand kötődése után kiszabadul a komplexből, majd a sejtmagba transzlokálódást 

követően dimért képezve kötődik a glükokortikoid válaszért felelős DNS szakaszhoz 

(Necela and Cidlowski 2004). A korábbi kutatások döntő többsége arra utal, hogy a 

citoplazmában lokalizált GR a ligandkötés nélküli, inaktív formában jelenlevő GR-nak, 

míg a sejtmagban elhelyezkedő GR az aktivált, géntranszkripciót befolyásoló GR-nak 

felel meg. Bár a citoplazmában lokalizált GR nem képes befolyásolni a 

géntranszkripciót, vizsgálataimban kimutattam, hogy Cushing-szindrómát okozó 

mellékvesekéreg daganatokban a GRα és GRβ, valamint hormontúltermeléssel nem járó 

mellékvesekéreg adenomákban a GRα jelentős részben a sejtmagban lokalizált. Ez 

felveti annak a lehetőségét, hogy Cushing-szindrómát okozó mellékvesekéreg 

adenomában mind a GRα- mind a GRβ-izoformának, hormontúltermeléssel nem járó 

mellékvesekéreg adenomákban pedig a GRα-nak patofiziológiai szerepe lehet. A GR, 

illetve az α- és β-izoformák expressziójának lehetséges jelentőségét további vizsgálatok 

tisztázhatják. 
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VI. Következtetések 

 

(1) In silico kutatások során szekvencia adatbázisokban olyan glükokortikoid 

receptor gén polimorfizmusokat kerestem, amelyek bizonyítottan a 

glükokortikoid érzékenység megváltozását idézik elő. In silico vizsgálataimmal 

és az irodalomban publikált adatok szisztematikus kutatásával a GR génen 16 

polimorfizmust találtam, melyek közül a betegekben 4 polimorfizmust 

vizsgáltam.  

(2) Megállapítottam, a hazai népességben korábban még nem vizsgált A3669G 

polimorfizmus egészséges hazai felnőttekben 22,5%-os allél-gyakorisággal 

fordul elő, A polimorf allél gyakorisága hasonló más európai populációban 

korábban észlelt gyakorisághoz. 

(3) Kimutattam, hogy különböző súlyosságú endokrin orbitopathiában szenvedő 

Graves-Basedow kóros betegekben a glükokortikoidok iránti érzékenységet 

növelő BclI és N363S, valamint a glükokortikoidok iránti érzékenységet 

csökkentő ER22/23EK és A3669G GR gén polimorfizmusok allél-gyakorisága 

nem különbözik a hazai egészséges felnőttekben előforduló allélgyakoriságtól. 

(4) Megállapítottam, hogy az enyhe szemtünetekkel járó esetekben (ATA I-II 

stádium) a polimorf BclI allélgyakorisága szignifikánsan nagyobb a 

szembetegség súlyosabb megjelenésével járó esetekben észlelt 

allélgyakorisághoz képest (ATA III vagy annál súlyosabb). Valószínűnek 

tartom, hogy BclI polimorf allélt hordozó betegekben az endogén 

glükokortikoidok iránti nagyobb érzékenység enyhítheti az autoimmun 

gyulladás endokrin orbitopathiát okozó tüneteit és ezért a betegség enyhébb 

formában alakul ki. Lehetségesnek tartom, hogy amennyiben eredményeim 

nagyobb betegcsoportban is megerősítést nyernek, a BclI polimorfizmus 

vizsgálata Graves-Basedow kórhoz társuló endokrin orbitopathiás betegekben 

fontos prognosztikai markerré válhat.  

(5) Megállapítottam, hogy a BclI, N363S, ER22/23EK és A3669G polimorfizmusok 

Graves-Basedow kórhoz társuló endokrin orbitopathiás betegekben nincsenek 

összefüggésben a betegekben észlelhető metabolikus eltérésekkel. 
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Hormontúltermeléssel nem járó és Cushing-szindrómát okozó mellékvesekéreg 

daganatokban valamint ép humán mellékvesekéreg szövetben a GR gén, illetve 

az α- és β-izoformák expresszióját tanulmányozása során megállapítottam.  

(6) A GRα és GRβ mRNS együttes kimutatására alkalmas N-terminális GR 

szakaszra tervezett kvantitatív valós-idejű PCR módszerrel és a GRα és GRβ 

fehérje együttes kimutatására alkalmas, N-terminális GR szakasz elleni 

antitesttel végzett immunhisztokémiai vizsgálatokkal igazoltam a GR mRNS és 

fehérje jelenlétét ép humán mellékvesekéreg szövetben, hormontúltermeléssel 

nem járó mellékvesekéreg adenomákban és Cushing-szindrómát okozó 

mellékvesekéreg adenomákban.  

(7) A GRα és GRβ izoformákra specifikus kvantitatív valós-idejű PCR módszerrel 

igazoltam a GRα mRNS expresszióját valamennyi vizsgált ép és adenomás 

mellékvesekéreg szövetben, valamint a GRβ mRNS expresszióját 3/6 ép 

mellékvesekéreg szövetben, 17/19 hormontúltermeléssel nem járó 

mellékvesekéreg adenomában, valamint 6/6 Cushing-szindrómát okozó 

mellékvesekéreg adenomában. GRα és GRβ izoformákra specifikus antitestekkel 

végzett immunhisztokémiai vizsgálatokkal megállapítottam, hogy a GRα fehérje 

valamennyi vizsgált mellékvesekéreg szövetben, míg a GRβ fehérje kizárólag 

Cushing-szindrómát okozó mellékvesekéreg adenomákban van jelen 

kimutatható mennyiségben.  

(8) Megállapítottam, hogy a GRα és GRβ mRNS mennyisége Cushing-szindrómát 

okozó mellékvese adenoma szövetben szignifikánsan nagyobb az ép 

mellékvesekéregben található GRα és GRβ mRNS mennyiségéhez képest. Az 

GRα és GRβ mRNS szinten talált expressziós különbségeket a GRα és GRβ 

ellenes specifikus antitestekkel végzett immunhisztokémiával és Western blot 

vizsgálattal is megerősítettem.  
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VII. Összefoglalás 

 

95 Graves-Basedow kórhoz társuló endokrin orbitopathiás betegben (GO) és 160 

egészséges hazai felnőttekben meghatároztam a glükokortikoid receptor (GR) gén 

N363S, ER22/23EK, A3669G, és BclI polimorfizmusait annak tisztázására, hogy van-e 

összefüggés a GR gén polimorfizmusok és a GO kialakulása, ill. klinikai megjelenése 

között. Megállapítottam, hogy GO betegekben a 4 polimorfizmus allél- és hordozó-

gyakorisága nem különbözik a kontroll egyénekben észlelt gyakoriságtól. A GO 

betegeket az American Thyroid Association Committee (ATA) osztályozása alapján két 

alcsoportba sorolva megállapítottam, hogy az enyhébb szemtünetekkel járó csoportban 

(ATA I-II) a BclI polimorf allél gyakorisága szignifikánsan nagyobb volt a súlyosabb 

szemtünetekkel járó csoporthoz képest (ATA III vagy súlyosabb). A BclI 

polimorfizmus és az ATA státusz közötti szignifikáns összefüggés arra utal, hogy a BclI 

polimorfizmussal együttjáró nagyobb glükokortikoid érzékenység – az immun és 

gyulladásos reakciók mérséklése révén - enyhíti a GO klinikai megjelenését. 

Eredményeim nagyobb betegcsoportban történő megerősítése esetén lehetségesnek 

tartom, hogy GO betegekben a BclI polimorfizmus hasznos prognosztikai markerré 

válhat az orbitopathia súlyosságának előrejelzéséhez.  

19 hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg adenomában, 6 Cushing-

szindrómát okozó mellékvesekéreg adenomában és 6 ép mellékvesekéreg szövetben 

kvantitatív valós-idejű PCR módszerrel vizsgáltam a GRα és GRβ mRNS espresszióját. 

A szövetmintákban a GRα és GRβ fehérje jelenlétét és celluláris lokalizációját 

immunhisztokémiai és Western blot módszerekkel tanulmányoztam. Megállapítottam, 

hogy ép mellékvesekéreg mintákhoz hasonlítva hormontúltermeléssel nem járó 

mellékvesekéreg adenomákban a GRα mRNS, míg Cushing-szindrómát okozó 

mellékvesekéreg adenomákban a GRα és GRβ mRNS mennyisége szignifikánsan 

nagyobb. Mindkét mellékvesekéreg adenoma csoportban a GRα mennyisége 

szignifikáns pozitív korrelációt mutatott a GRβ mRNS mennyiségével. Anti-GRα 

antitesttel erős sejtmag festődést találtam Cushing-szindrómát okozó mellékvesekéreg 

adenomákban és kevésbé feltűnően hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg 

adenomákban, míg ép mellékvesekéreg szövetben a festődés néhány sejtben volt 

kimutatható. Anti-GRβ-antitesttel csak Cushing-szindrómát okozó adenomákban 
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észleltem a sejtmagokban és a citoplazmában erős immunreaktivitást. Eredményeim 

Cushing-szindrómát okozó mellékvesekéreg adenomákban a GRα és GRβ, illetve 

hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg adenomákban a GRα expressziójának 

megváltozását igazolják, melynek patofiziológiai szerepe lehet, bár megfigyeléseim 

jelentőségének tisztázásához további vizsgálatok szükségesek.  
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VIII. Summary 

 

In the first part of my work patients with Graves’ orbitopathy (GO) and healthy 

Hungarian adults were genotyped for 4 polymorphisms of the glucocorticoid receptor 

(GR) gene to examine whether associations could exist between these polymorphisms 

and the development or clinical manifestations of GO. The carrier and allelic 

frequencies of the N363S, ER22/23EK, A3669G, and BclI polymorphisms were 

determined in 95 patients with GO and 160 healthy controls. No significant changes 

were found in carrier frequencies of the four polymorphisms between GO patients and 

healthy controls. However, when GO patients were divided into two subgroups 

(American Thyroid Association Committee, ATA I-II vs ATA III or greater), the 

frequency of the polymorphic BclI allele was significantly higher in patients with ATA 

I-II compared with those with ATA III or more. The significant association between the 

frequency of the polymorphic BclI allele and ATA stage distribution suggests that this 

polymorphism may affect clinical manifestations of GO, presumably due to an 

increased signaling of the GR. This may result in an increased sensitivity to endogenous 

glucocorticoids leading to a suppression of immune and inflammatory reactions. If the 

results will be confirmed in a larger group of patients, it is possible that BclI 

polymorphism will serve as a useful prognostic marker for the prediction of the severity 

of GO.  

In the second part of my work GRα and GRβ mRNA expression was examined 

by quantitative real-time PCR in 31 adrenal tissues including 19 non-functioning 

adenomas, 6 cortisol-producing adenomas and 6 normal adrenocortical tissues. In 

addition, the presence and cellular localization of GRα and GRβ proteins in adrenal 

tissues were studied by immunohistochemistry. Compared to normal adrenocortical 

tissues, both GRα and GRβ mRNAs were significantly increased in cortisol-producing 

adenomas whereas GRα, but not GRβ mRNA expression was moderately but not 

significantly increased in non-functioning adenomas. The amount of GRα mRNA 

positively correlated with the amount of GRβ mRNA in both groups of adrenocortical 

adenoma tissues. Using anti-GRα antibody a strong nuclear staining was observed in 

non-functioning and cortisol-producing adenomas, and a less remarkable 
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immunoreactivity was detected in some nuclei of normal adrenocortical cells. GRβ 

immunostaining was absent in normal adrenal tissues and non-functioning adenomas, 

while a strong cytoplasmic and nuclear immunoreaction was found in cortisol-

producing adenomas. Altered expression of GRα and GRβ in cortisol-producing 

adenomas and that of GRα in non-functioning adenomas raises their possible role in the 

pathophysiology of these adrenal tumors, although further studies are needed to 

elucidate the potential significance of these findings.  
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