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I. 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. 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. Munkám során azokat a 

polimorfizmusokat vizsgáltam, melyek bizonyítottan a glükokortikoidok iránti 

érzékenység megváltozásával járnak. 

Az endokrin orbitopátia a Graves-Basedow kór leggyakoribb 

extrathyreoidealis 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 jelennek meg. Ezek az általuk felszabadított citokinek 

segítségével tovább súlyosbítják és fenntartják az autoimmun gyulladásos 
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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.  

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 

legjelentősebbeknek.  

A hormontúltermelés klasszikus tüneteivel nem járó jóindulatú 

mellékvesekéreg daganatok kialakulásának patomechanizmusa napjainkban 

sem teljesen tisztázott. Ezek a daganatok sajátos klinikai megjelenéssel bírnak: 

a betegekben gyakrabban fordulnak elő metabolikus eltérések, melyek oka nem 

tisztázott. 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, hipertónia, elhízás, 

valamint a hipotalamusz-hipofízis-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 adenómás 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 
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vizsgálták. 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. 

 

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) Az általam vizsgált négy GR gén polimorfizmus közül a BclI, N363S és 

ER22/23EK polimorfizmusok gyakoriságát hazai népességben már vizsgálták, 

de az A3669G polimorfizmus előfordulási gyakoriságáról nem voltak 

ismereteink. Ezért 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? 
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(5) Graves-Basedow kóros betegek klinikai adatainak és a GR gén 

polimorfizmus vizsgálat eredményeinek elemzésével célul tűztem ki a 

lehetséges fenotípus-genotípus összefüggések feltárását.  

 

Munkám második részében különböző típusú benignus humán mellékvesekéreg 

daganat és ép humán mellékvesekéreg szövetben a GR, illetve annak α- és β-

izoformáinak expresszióját tanulmányoztam.  

(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?  

 

III. BETEGEK ÉS MÓDSZEREK 

III.1.Endokrin orbitopathia  

III.1.1Betegek és kontroll egyének  

A vizsgálatokhoz a Budai Irgalmasrenddi 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 
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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. 

Az endokrin orbitopathia aktivitásának, valamint a szem státuszát 

jellemző klinikai tünetek súlyosságának rögzítésére az amerikai pajzsmirigy 

társaság ajánlása alapján a jelenleg használatban lévő skálarendszert 

használtam. A vizsgálatba bevont betegeket az endokrin orbitopathia súlyossága 

alapján enyhe (ATA I-II, n=25) és súlyos (ATA III-IV, n=70) csoportba 

soroltam. 

 

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 műtéttet 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 

mellékvesekéreg daganatok műtéti eltávolítása után a daganatokból azonnal 

mintákat vettek, melyeket folyékony nitrogénben gyorsfagyasztottak és a 

felhasználásig -80°C-on tároltak.  

A vizsgálatok során összesen 25 mellékvesekéreg daganatos beteg 

daganatszövet mintáit tanulmányoztam: 19 betegben a benignus 
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mellékvesekéreg adenóma nem társult egyértelmű hormontúltermeléssel (15 nő 

és 4 férfi, a diagnózis megállapításakor életkoruk 50,4 10,3 év, daganatok 

átlagos mérete (átlag±SE) 39,2±3,6 mm), míg 6 betegben a benignus 

mellékvesekéreg adenóma Cushing-szindrómát okozott (5 nő és 1 férfi, a 

diagnózis megállapításakor átlagéletkoruk 49 9,3 év, a daganatok átlagos 

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.  

 

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), mind GR mRNS szekvenciákat alkalmaztam (GRα 

X03225.1, GRβ X03348.1). A polimorf variánsok gyakoriságának 

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

elérhető adatokat használtam fel. 

 

III.3.1.2DNS izolálás 

A betegekből és kontroll egyénekből nyert vérmintákból a kereskedelemben 

forgalmazott kit-ek segítségével DNS-t izoláltam A DNS-t a felhasználásig -80 

C
0
-on tároltam 
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III.3.1.3A GR gén BclI, N363S és ER22/23EK polimorfizmusainak 

vizsgálata 

A BclI és N363 polimorfizmusok azonosításához munkacsoportunk által 

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

polimorfizmus azonosításához PCR-val történt amplifikálás után restrikciós 

fragment hossz polimorfizmus (RFLP) módszert használtam. Pozitív eredmény 

esetén a homozigóta ill. heterozigóta genotípus elkülönítése DNS automata 

szekvenálással történt.   

 

III.3.1.4 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. A vizsgálathoz 7500 Fast Real Time PCR System 

készüléket használtam.  

 

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 teljes RNS-t izoláltam. Mennyiségi és 

minőségi ellenőrzést követően 1 g teljes RNS–ből 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 próbát használtam. A detektálást a gyártó által javasolt paraméterekkel 

ABI 7500 Fast PCR készüléken végeztem.  
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A GRα és GRβ mRNS mennyiségi kimutatására izoforma-specifikus primer 

párokat és Taqman próbákat terveztünk. A kvantitatív valós idejű PCR 

vizsgálatot 7500 Fast Real Time PCR System készüléken, a gyártó által javasolt 

paraméterekkel végeztem. A génexpressziós eredmények normalizálására 

house-keeping génként a 18S RNS-t használtam. 

 

III.3.2.3 DNS szekvenálás 

A primerek és próbák specificitását direkt DNS szekvenálással ellenőríztem. A 

DNS szekvenálást didezoxi-láncterminációs módszerrel BigDye 3.0 reagens kit 

segítségével, 310 Genetic Analyzer készüléken végeztem. A szekvenálási 

adatokat SeqScape szoftverrel 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)  

 

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 aminósav szakasz ellen termelt antitestet használtunk.  

A GRα izoforma jelenlétének és lokalizációjának vizsgálatára a GRβ 

izoformával keresztreakciót nem adó poliklonalis nyúl antitestet használtunk A 

GRβ kimutatására poliklonális nyúl antitestet alkalmaztunk, melyet a GRβ 

izoforma 728-742 aminosavak ellen állítottak elő. Pozitív kontrollként humán 

emlőcarcinoma szövetet használtunk. 
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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 adenóma 

szövetmintákat homogenizáltuk és a minta teljes fehérje tartalmát kivontuk. A 

GRβ fehérjét GRβ-ellenes antitesttel blottoltuk majd a mintákat HRPO jelölt 

kecske anti-nyúl szekunder antitestekkel konjugáltuk. Loading kontrollként 

egér monoklonalis β-aktin ellenes antitesttel történő festést használtam. 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 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 tekintettek, ha a p<0,05 volt. A Hardy-Weinberg 

egyensúlyt az allél gyakoriságok ismeretében a p
2
+2pq+q

2
=1 képlettel 

ellenőríztem. 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 vizsgálatokkal 16 különböző polimorfizmus közül 8 polimorfizmus 

exonikusan, 2 polimorfizmus a promóterben, 3 polimorfizmus intronikusan és 3 

polimorfizmus a gén nem átíródó 3’-végen helyezkedik el. A nemzetközi 

irodalomban publikált adatok szerint az exonikus polimorfizmusok közül az 

ER22/23EK és az N363S bír funkcionális következménnyel. Az intronikus és 

nem átíródó szakaszban található polimorfizmusok közül szintén kettőről, a 

BclI és A3669G polimorfizmusokról állnak rendelkezésre irodalmi adatok, 

ezért endokrin orbitophatiás betegekben ezt a 4 polimorfizmust vizsgáltam. 

 

IV.2 A3669G polimorfizmus allélgyakorisága egészséges hazai felnőttekben 

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. A hazai populációban észlelt allélgyakoriság (22,5%) megegyezik az 

irodalomban közölttel és az NCBI (National Center for Biotechnology 

Information) SNP adatbázisában szereplő európai populációra jellemző adattal. 

 

IV.3 A BclI, N363S  ER22/23EK és A3669G polimorfizmusok allél 

frekvenciája endokrin orbitopáthiás betegcsoportban 

A betegcsoportban a BclI, N363S, ER22/23EK és A3669G polimorfizmusok 

allél gyakorisága nem különbözött 160 egészséges magyar felnőtt egyénben 

talált allélgyakoriságtól.  
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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 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.(0,52 vs 0,3 p<0,05) Az N363S, ER22/23EK és 

A3669G polimorf allélek gyakoriságában nem találtam szignifikáns 

különbséget a két csoport között 

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

a vizsgált 4 GR gén polimorfizmus között. 

 

IV.5. A glükokortikoid receptor mRNS 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. A GR fehérje kimutatása az N-terminális, illetve az α- és β-

izoformákra specifikus antitestek segítségével immunhisztokémiai vizsgálattal 

történt. 
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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 adenómákban nem 

különbözött szignifikánsan az ép mellékvesekéregben talált értékektől, azonban 

Cushing-szindrómát okozó mellékvesekéreg adenómákban az ép 

mellékvesekéreg szövethez képest szignifikánsan nagyobb értékeket találtam.  

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

valós-idejű PCR módszerrel kimutattam, hogy mind a GRα, mind a GRβ mRNS 

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 

adenómákban szignifikánsan (21,9-szeresen) meghaladta az ép 

mellékvesekéregben talált értékeket. 

A GR  mRNS expressziójának vizsgálata során a 6 ép 

mellékvesekéreg szövet közül 3-ban, a 19 hormontúltermeléssel nem járó 

mellékvesekéreg adenóma közül 17-ben és a 6 Cushing-szindrómát okozó 

mellékvesekéreg adenóma mindegyikében detektáltam a GR  mRNS jelenlétét, 

azonban ennek mennyisége mindhárom szövettípusban jóval alulmaradt a GRα 

izoforma expressziójához viszonyítva (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 adenómákban 
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szignifikánsan (7,12-szeresen) meghaladta az ép mellékvesekéregben talált 

értékeket, míg hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg adenómákban a 

GR  mRNS expresszió nem különbözött szignifikánsan az ép 

mellékvesekéregben mért értékektől. 

Hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg adenómákban és 

Cushing-szindrómát okozó mellékvesekéreg adenómákban 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 (Person korrelációs teszt, p<0,0001 a hormonálisan 

inaktív mellékvesekéreg adenomák esetében és p<0,005 Cushing szindrómát 

okozó mellékvesekéreg adenomák esetében). 

 

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. Hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg 

adenómákban fokálisan, a sejtek mintegy 30%-ában észleltünk közepesen erős 

immunreakciót, mely főleg a sejtmagra lokalizálódott. Cushing-szindrómát 

okozó mellékvesekéreg adenómákban az összes sejt erős immunreakciót 

mutatott és az immunreakció mind a citoplazmában, mind a sejtmagban jelen 

volt. 
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IV.5.2.2. GR 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 

adenóma és 2 Cushing-szindrómát okozó mellékvesekéreg adenóma). 

Megállapítottam, hogy a GRα az ép mellékevesekéreg szövet zona fasciculata 

és a zona reticularis néhány sejtmagjában mutatott diszkrét immunfestődést, 

míg hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg adenómák esetében a 

csaknem minden sejtmagban észlelt GRα immunreakció közepesen erős volt. 

Cushing-szindrómát okozó mellékvesekéreg adenómákban az összes sejtmag 

erős GRα immunfestődést mutatott és az immunreaktivitás néhány sejt 

citoplazmájában is jelen volt .  

 A GRα immunhisztokémiai eredményekkel szemben ép 

mellékvesekéreg és hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg adenóma 

szövetmintákban nem tudtam kimutatni GRβ fehérje immunreaktivitást. 

Cushing-szindrómát okozó mellékvesekéreg adenómákban azonban erős GR  

immunfestődést találtam; az immunreaktivitás mind a citoplazmában, mind a 

sejtmagban jelen volt. 
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V. KÖVETKEZTETÉSEK 

Munkám első részében Graves-Basedow kórhoz társuló endokrin 

orbitopathiában szenvedő betegekben a GR gén polimorfizmusaival 

foglalkoztam.  

(1) Saját 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, ami 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 
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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.  

 

Munkám második részében hormontúltermeléssel nem járó és Cushing-

szindrómát okozó mellékvesekéreg daganatokban valamint ép humán 

mellékvesekéreg szövetben a GR gén, illetve az α- és β-izoformák expresszióját 

tanulmányoztam.  

(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 

adenómákban és Cushing-szindrómát okozó mellékvesekéreg 

adenómákban.  

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

módszerrel igazoltam a GRα mRNS expresszióját valamennyi vizsgált 

ép és adenómás mellékvesekéreg szövetben, valamint a GRβ mRNS 

expresszióját 3/6 ép mellékvesekéreg szövetben, 17/19 

hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg adenómában, 

valamint 6/6 Cushing-szindrómát okozó mellékvesekéreg 

adenómában. GRα és GRβ izoformákra specifikus antitestekkel 

végzett immunhisztokémiai vizsgálatokkal megállapítottam, hogy a 

GRα fehérje valamennyi vizsgált mellékvesekéreg szövetben, míg a 
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GRβ fehérje kizárólag Cushing-szindrómát okozó mellékvesekéreg 

adenómákban van jelen kimutatható mennyiségben.  

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

szindrómát okozó mellékvese adenóma 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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