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RÖVIDÍTÉSEK 

11βHSD1 = 11β-hidroxiszteroid dehidrogenáz-1 

ACTH = adrenocorticotrop hormon 

BMD = csont ásványianyag sőrőség 

BMI = testtömeg index 

bp = bázispár 

CAH = congenitalis adrenalis hyperplasia 

CV = „coefficient of variation” 

DBD = DNS-kötı domén 

DEXA = „dual energy X-ray absorptiometry” 

DHEAS = dehidroepiandroszteron szulfát 

DM = diabetes mellitus 

GR = glükokortikoid receptor 

GRE = ”glucocorticoid responsive element” 

HPA-tengely = hypothalamus-hypophysis-mellékvese tengely 

hsp = hısokk-fehérje 

ICTP = I-es típusú kollagén karboxiterminális keresztkötött telopeptid 

IGF = inzulin-szerő növekedési faktor 

IGFBP = inzulin-szerő növekedési faktor kötı fehérje 

IGT = kóros glükóz tolerancia 

LBD = ligand-kötı domén 

OC = osteocalcin (régebbi nevén BGP=bone GLA-protein) 

PCO = polycystás ovarium szindróma 

PCR = polimeráz láncreakció 

PICP = I-es típusú kollagén karboxiterminális propeptid 

RANKL = „receptor activator of NF-kappaB ligand” 

RFLP = restrikciós fragmens hossz polimorfizmus 

SD = „standard deviation” 

SEM = „standard error of mean” 

βCTx = β-Crosslaps 
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1. BEVEZETÉS 
 
A glükokortikoid hormonok számos alapvetı élettani funkció szabályozásában részt 

vesznek. Metabolikus hatásuk révén szerepük van a szénhidrát-, fehérje- és 

zsíranyagcsere szabályozásában. Fontos hatásokat fejtenek ki a kalcium- és 

csontanyagcserére, moduláló hatásuk van az immunrendszerre és apoptosist indukálnak. 

Jól ismert az egyedfejlıdés szabályozásában, a neurobiológiai szabályozásban és a 

hormonális szabályozásban betöltött szerepük is. 

A glükokortikoidok hatására létrejövı fiziológiás válasz és a glükokortikoidok 

iránti érzékenység lényegesen különbözhet a különbözı fajokban, egyedekben, 

szövetekben és sejttípusokban, sıt egy adott sejt esetében is a sejtciklus különbözı 

fázisaiban. Humán vizsgálatok szerint egészséges egyének plazma kortizol szintjében 

nagyfokú egyéni variabilitás figyelhetı meg, amely felveti annak a lehetıségét, hogy a 

hypothalamus-hypophysis-mellékvesekéreg (HPA) tengely feedback érzékenységét 

genetikai tényezık befolyásolhatják. 

A glükokortikoidok hatását közvetítı glükokortikoid receptornak (GR) számos 

ugyanazon génrıl átíródó izoformáját fedezték fel, amelyek a helytıl és körülményektıl 

függıen eltérı arányban képzıdhetnek, és szerepük lehet a glükokortikoidok hatására 

kialakuló biológiai válasz variabilitásában. A GR genetikai variánsai is befolyásolhatják 

a receptor mőködését; az egészséges populációban gyakran elıforduló egyes GR gén 

polimorfizmusok például a metabolikus rendellenességre való hajlammal mutatnak 

összefüggést. 

A mellékvese daganatok leggyakoribb csoportját a klinikai hormontúltermeléssel 

nem járó mellékvesekéreg daganatok képezik, melyeket rendszerint véletlenül, más 

okból végzett radiológiai képalkotó vizsgálatokkal ismernek fel. Az orvosi 

szakirodalomban ezeket a rendszerint benignus daganatokat mellékvese incidentaloma 

névvel illetik. Jellegzetességük, hogy a kortizol-termelı mellékvese daganatok okozta 

Cushing szindrómával együtt járó hormonális eltérések hiányoznak, a betegekben mégis 

gyakran figyelhetık meg megnövekedett glükokortikoid hatásra utaló metabolikus 

eltérések. A megnövekedett glükokortikoid hatás hátterében az esetek egy részében 

enyhe hormontúltermelést igazoltak és ezt az állapotot a nemzetközi irodalomban 

szubklinikai Cushing szindrómának nevezik. Lehetséges azonban az is, hogy a 
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betegekben a megnövekedett glükokortikoid hatás a GR érzékenységének 

megváltozásával áll összefüggésben, bár ezt a lehetıséget eddig még nem vizsgálták. 

Ebbıl a szempontból figyelemre méltó megfigyelés, hogy a véletlenszerően felfedezett 

mellékvese daganatok között meglepıen nagy a kétoldali daganatok aránya, ami 

szisztémás hatás(ok), esetleg genetikai eltérés(ek) lehetıségét veti fel. Munkám egyik 

célja az volt, hogy megvizsgáljam, szerepe lehet-e a GR gén polimorfizmusoknak a 

hormontúltermeléssel nem járó egy- és kétoldali mellékvesekéreg daganatok 

patomechanizmusában, illetve ezek a gén polimorfizmusok összefüggésbe hozhatók-e a 

betegekben gyakran megfigyelhetı metabolikus eltérésekkel.  

A glükokortikoid hormonok a csont anyagcserét számos ponton befolyásolják. A 

Cushing szindrómában és glükokortikoid kezelés kapcsán kialakuló osteoporosis a 

szekunder osteoporosis egyik leggyakoribb formája. A csont anyagcsere jellemzésére 

szérum marker vizsgálatokat fejlesztették ki, amelyek az ásványi anyag sőrőség 

méréshez képest sokkal gyorsabban és érzékenyebben jelezhetik a csont metabolizmus 

változásait. Ezek közé tartoznak a csontépítés aktivitását jelzı osteocalcin és a 

csontbontás mértékét jelzı β-Crosslaps, amelyeket a rutin laboratóriumi vizsgálatban is 

egyre elterjedtebben alkalmaznak. A glükokortikoidoknak a szérum markerekre kifejtett 

rövidtávú hatását több tanulmány vizsgálta, azonban a HPA tengely vizsgálatára 

alkalmazott dinamikus tesztek során a szérum marker koncentrációkat még nem 

vizsgálták. Ezért munkámban megvizsgáltam, hogy a HPA tengely betegségeinek 

klinikai diagnosztikájában használt dexamethason, ACTH és metopyron tesztek 

befolyásolják-e a szérum osteocalcin és β-Crosslaps koncentrációkat egészséges 

egyénekben, valamint hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg adenomás és 

Cushing szindrómás betegekben. 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

2.1. A glükokortikoid receptor 

2.1.1. A glükokortikoid receptor mőködése 

A természetes glükokortikoidok és szintetikus származékaik a GR-on keresztül fejtik ki 

hatásukat. A GR a nukleáris hormon receptor család tagja. Felépítése a hormon-receptor 

családra jellemzı szerkezetet követi; középsı részén helyezkedik el a 60-70 aminosavat 

tartalmazó DNS kötı szakasz (DBD), karboxi-terminális végén egy kb. 250 aminosav 

mérető ligandkötı szakasz (LBD), míg amino-terminális részét egy nem homológ, 

változó mérető szakasz alkotja (Giguere, Hollenberg et al. 1986; Yudt and Cidlowski 

2002). A GR amino-terminális és karboxi-terminális részén 1-1 transzaktivációs domén 

(τ1 és τ2) található, amelyek a ko-aktivátorokkal és ko-represszorokkal való 

kölcsönhatást teszik lehetıvé. A DBD doménen belül két cink-ujjnak megfelelı 

szekvencia is található (Wikstrom 2003), amelyek a DNS-kötıdésben játszanak szerepet 

(1. ábra). 

 

 

1. ábra: A glükokortikoid receptor gén és fehérje szerkezete. ((Encio and Detera-

Wadleigh 1991; Wikstrom 2003) alapján). Az ábra a gént alkotó exonok méretét, illetve 

a receptor fehérje fı részeit is bemutatja. A T1 és T2 a két transzaktivációs domént 

jelöli. 
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Ligand nélküli, inaktív állapotban a GR a citoszolban helyezkedik el egy hetero-

oligomer komplex részeként, amelyben hsp90, hsp70, hsp56, hsp40, immunophilin p59, 

calreticulin és más fehérjék is találhatók. A ligand kötıdése után a receptor 

konformációs változása jön létre, leválik a hısokk-fehérjékrıl, homodimert alkot (a 

dimerizációért felelıs 5 aminosav a DBD-ben található), majd a sejtmagba vándorol 

(utóbbiért szintén a DBD-n belüli aminosav szekvencia a felelıs) és a genom 

glükokortikoidra válaszoló helyeivel (GRE), illetve más transzkripciós faktorokkal lép 

kölcsönhatásba. Az aktivált glükokortikoid receptor GRE-hez kapcsolódva közvetlenül, 

vagy más faktorok kapcsolódását befolyásolva serkenti vagy gátolja a target gének 

transzkripcióját (Beato and Sanchez-Pacheco 1996; Newton 2000; Wikstrom 2003). 

DNS microarray vizsgálatok alapján a glükokortikoidok a humán leukocytákban 

expresszált genom körülbelül 20%-ára hatással vannak (Galon, Franchimont et al. 

2002). Érdekes adat, hogy a receptor dimerizáció inkább a gén transzaktivációhoz 

szükséges, míg a transzkripció gátlást gyakran a monomer GR közvetíti, ahogy ezt 

GRdim-dim- egér kísérletekben kimutatták (Reichardt, Kaestner et al. 1998). A ligand-

aktivált GR sokféle transzkripciós faktorral kerül kölcsönhatásba (például c-jun, NF-κB, 

a TFIID komplex, STAT5), és befolyásolja ezeknek a jelátvivı molekuláknak a 

mőködését, illetve ezeken keresztül a GRE-t nem tartalmazó gének transzkripcióját is 

(Beato and Sanchez-Pacheco 1996; Kino and Chrousos 2001). A GR számos 

citoszolban jelenlevı fehérjével, pl. chaperonokkal, kinázokkal, foszfatázokkal, 

valamint a proteoszomával is kölcsönhatásba lép (Yudt and Cidlowski 2002). 

A klasszikus genomiális hatások mellett egyre több adat lát napvilágot a 

glükokortikoidok és receptoraik nem genomiális mőködésérıl. A géntranszkripció 

befolyásolásán keresztül megvalósuló hatás kialakulásához órákra, napokra van 

szükség, ezzel szemben számos glükokortikoid-indukált válasz perceken vagy 

másodperceken belül kialakul. Egerekben végzett vizsgálatokkal bizonyították, hogy a 

GRE-kötıdésre képtelen receptor variáns is képes a gyulladásgátló és 

immunszuppresszív funkciók jelentıs részének közvetítésére (Reichardt, Tuckermann et 

al. 2001). E gyorsan kialakuló glükokortikoid hatás mechanizmusa többféle lehet. Egyes 

állatfajokban, sıt humán leukémia sejtvonalakban is kimutatták, hogy a glükokortikoid 

receptornak membránhoz kötött formája is létezik. A közelmúltban humán sejteken is 
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sikerült kimutatni ezek létezését. Más adatok szerint a citoszolban elhelyezkedı GR 

komplex a géntranszkripció befolyásolása nélkül is közvetítheti a gyors glükokortikoid 

hatást azokon a jelátvivı mechanizmusokon keresztül, amelyek a membrán receptorok 

hatását közvetítik. Valószínőnek tartják azonban, hogy ezt a hatást részben nem maga a 

GR, hanem a GR-t tartalmazó komplex más tagjai váltják ki. A glükokortikoidok 

harmadik feltételezett nem genomiális hatásmódja a membránnal való nem specifikus 

kölcsönhatás, amelynek során a receptor molekulák a membránba ”merülve” a kation 

transzportot, illetve a mitokondrium proton-áramlását befolyásolják (Buttgereit and 

Scheffold 2002). Jelenleg még nem ismert, hogy a nem genomiális hatást közvetítı 

receptorok a klasszikus receptortól teljesen különbözı géntermékek, vagy az ismert GR 

génrıl átíródó specifikus izoformák, esetleg a klasszikus GR forma különbözı 

fehérjékkel való kölcsönhatás útján ilyen módon is mőködik (Yudt and Cidlowski 

2002). 

Fontos terápiás következménnyel járhat, hogy a terápiában használt 

glükokortikoidok genomiális és nem genomiális hatásainak egymáshoz viszonyított 

aránya eltérı lehet. Egy vizsgálat szerint dexamethason és betamethason genomiális 

hatása erısebb és nem genomiális hatása gyengébb, míg a prednyliden viszonylag 

erısebb nem genomiális hatással rendelkezik (Buttgereit, Brand et al. 1999). További 

jelentıs megfigyelés, hogy a glükokortikoidok gyulladásgátló hatása nagyobb részben a 

géntranszkripció gátlásán keresztül, míg a kezeléssel összefüggı mellékhatások nagy 

része a géntranszkripció aktivációján keresztül jön létre. Utóbbi megfigyelés a szelektív 

glükokortikoid agonista gyógyszerek tervezésekor is hasznosítható (Schacke, 

Schottelius et al. 2004). 

 

2.1.2. A glükokortikoid receptor genetikája és izoformái 

A GR gén (NR3C1, GenBank accession number: NM_000176) az 5q31 kromoszóma 

szakaszon található (Hollenberg, Weinberger et al. 1985; Theriault, Boyd et al. 1989). A 

glükokortikoidok kisebb affinitással más receptorokhoz, mint például a 

mineralokortikoid receptorhoz is kötıdhetnek. A mineralokortikoid receptor elsısorban 

az amino-terminális doménben különbözik a GR-tól, míg DNS-kötı doménjeik 94%-os, 

ligandkötı doménjeik pedig 57%-os homológiát mutatnak (Kino and Chrousos 2001).  
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A humán GR gént Hollenberg és munkatársai klónozták 1985-ben (Hollenberg, 

Weinberger et al. 1985), a genom szerkezetét Encio és munkatársai írták le 1991-ben 

(Encio and Detera-Wadleigh 1991). Jelenleg számos faj teljes illetve részleges GR 

szekvenciája ismert. Az emlıs fajok között viszonylag nagy a homológia (például az 

egér és humán GR gén 87%-os homológiát mutat (Bray and Cotton 2003)), míg a többi 

faj esetében jelentıs heterogenitás figyelhetı meg (Ducouret, Tujague et al. 1995; Yudt 

and Cidlowski 2002). A különbözı emlıs fajokban a glükokortikoidok iránti 

érzékenység nagyfokú különbségeit sokféle okkal magyarázzák, például az LBD eltérı 

szekvenciájával, illetve a szenzitivitást befolyásoló citoszol faktorokkal (Yudt and 

Cidlowski 2002). 

A GR gén 9 exonból áll, a fehérje kódoló rész a 2-es exonon kezdıdik. A 2-es 

exon kódolja az elsı transzaktivációs domént, a 3-4. exonok a két cink-ujjat és a DNS-

kötı domén többi részét, az 5. exontól kezdıdıen pedig a ligandkötı domént (Encio and 

Detera-Wadleigh 1991) (1. ábra). A GR promoterben több GC box található, azonban 

TATA és CAAT box nincs jelen. A -2300 bp-tól kezdıdı promoter régióban 

kötıhelyek találhatók sokféle transzkripciós faktor számára (pl. Sp1, AP-1, YY 1, NF-

kB, és maga a GR). Ez a szabályozó repertoár hozzájárulhat az egyébként ubiquitaer 

GR expresszió sejt- és szövet-specifikus szabályozásához (Yudt and Cidlowski 2002). 

A GR gén emberben több (legalább 16 monomer és 256 homo- illetve 

heterodimer) receptor izoformát kódol, amelyek a szövetekben változatos transzkripciós 

aktivitással rendelkezhetnek, és különbözı target génekre hathatnak (Chrousos and 

Kino 2005). A glükokortikoid hormonhatás komplexitását részben a többféle receptor 

izoforma okozza (2. ábra). 

A humán GR mRNS-ben legalább 3 különbözı promotert és 5 különbözı 5’-

végi (nem transzlálódó) 1-es exon szekvenciát írtak le, bár ezek a 2-es exonnal kezdıdı 

átíródó szakaszt nem befolyásolják (Breslin, Geng et al. 2001). Valószínőnek tartják, 

hogy a többféle promoter a GR expresszió sejt-specifikus szabályozását teszi lehetıvé, 

különbözı izoformák expresszióját szabályozhatja, illetve eltérı szignálkörnyezetben 

lehetıséget teremt a fehérje expresszió eltérı szabályozására (Yudt and Cidlowski 

2002). 
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2. ábra: A glükokortikoid receptor izoformák kialak ulásának lépései ((Yudt and 

Cidlowski 2002) alapján). Minden szinten többféle receptor izoforma képzıdhet, 

amelyek összességében több száz izoforma kialakulásához nyújtanak lehetıséget. 

 

Alternatív splicing útján számos GR izoforma képzıdhet. Az eredetileg 

azonosított GRα és GRβ izoformákon kívül a GRγ is ismertté vált. A GRα és GRβ 

izoformák esetében az utolsó, 9-es exonnak megfelelı szakasz tér el egymástól. A GRα 

és GRβ izoformák 1-727 aminosav szakasza azonos, míg az ezt követı karboxi-

terminális szakasz különbözı. A 777 aminosavból álló GRα felel meg a hormonhatást 
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közvetítı formának, míg a 742 aminosavból álló GRβ izoforma nem rendelkezik 

hormon-kötı és géntranszkripciót aktiváló képességgel. Egyre több adat szól amellett, 

hogy a GRβ domináns negatív hatást fejt ki az aktív GRα mőködésére. Úgy tőnik, hogy 

a GRβ domináns negatív hatásának molekuláris hátterét több tényezı alkotja: (1) a GRα 

végén a 12. hélix hiánya miatt a receptor képtelenné válik a ligand kötésére és a 

génátíródás aktiválására; (2) a GRβ-ra jellemzı utolsó 15 aminosav, ezen belül is fıként 

2 aminosav felelıs a receptor konstitutív nukleáris lokalizációjáért; (3) a GRα/β 

heterodimer képzıdés a domináns negatív hatás fontos eleme (Yudt, Jewell et al. 2003). 

A GRβ lehetséges patofiziológiai szerepét számos tanulmány támasztja alá. 

Kimutatták, hogy gyulladásos állapotokban bizonyos sejtek GRβ expressziója 

növekszik (Leung, Hamid et al. 1997; Christodoulopoulos, Leung et al. 2000; Honda, 

Orii et al. 2000; Strickland, Kisich et al. 2001). Rheumatoid arthritises betegekben a 

GRβ mRNS-t stabilizáló és GRβ fehérje mennyiségét növelı polimorfizmus gyakori 

elıfordulását figyelték meg (Derijk, Schaaf et al. 2001). Megállapították, hogy a pro-

inflammatorikus citokinek, mint az IL-8, TNFα és IL-1 növelik a GRβ expressziót 

(Strickland, Kisich et al. 2001; Webster, Oakley et al. 2001). A GRβ/GRα arány 

növelése glükokortikoid rezisztencia kialakulását segítheti elı (Webster, Oakley et al. 

2001). Kimutatták, hogy glükokortikoidra nem reagáló asthma bronchiales betegek 

broncho-alveoláris sejtjeiben a GRα-nak glükokortikoidok hatására létrejövı nukleoláris 

transzlokációja kisebb mértékő és ugyanezekben a sejtekben a citoplazmatikus GRβ 

mennyisége nagyobb (Goleva, Li et al. 2006). Úgy tőnik, hogy a GRβ domináns-negatív 

hatása elsısorban a GR ko-aktivátor komplex mőködésének befolyásolásán keresztül 

jön létre (Charmandari, Chrousos et al. 2005).  

Egy harmadik GR splice variáns, a GR-P 676 aminosavból áll, amelyet a 2-7 

exonok kódolnak. Kimutatták, hogy a GR-P néhány sejtvonalban növeli a GRα 

expressziót. Néhány myeloma sejtvonalban és glükokortikoid rezisztens hematológiai 

daganatban megnövekedett GR-P szintet mutatták ki, de ennek szerepe nem teljesen 

tisztázott (de Lange, Segeren et al. 2001). 

Az alternatív splicing útján képzıdı GRγ izoforma a 3. és 4. exon közötti intron 

három nukleotidjának transzkripciójával keletkezik, ezért a fehérje DBD szakasza egy 

arginin aminosav inzerciót tartalmaz a két cink-ujj között. Ezt az izoformát ACTH-

termelı hypophysis adenomákban írták le, de expresszióját kis mennyiségben (a teljes 
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GR mRNS 3,8-8,7%-ának megfelelı mennyiségben) ép szövetben is kimutatták 

(Rivers, Levy et al. 1999). Egy korábbi tanulmányban ugyanezt az inzerciót 

mutációként azonosították kissejtes carcinoma sejtvonalon. Transzfekciós 

vizsgálatokkal kimutatták, hogy a variáns transzkripciós aktivitása 48%-a a vad típusú 

receptorénak (Ray, Davis et al. 1996).  

Alternatív transzlációs kezdıpontok útján az mRNS-ekbıl különbözı mérető 

fehérje termékek keletkezhetnek. A GR gén 2-es exon szekvenciája több AUG start 

kodont tartalmaz, amelyek egymáshoz közel helyezkednek el. A fı fehérje termék a 94 

kDa mérető GR-A; emellett egy 91 kDa mérető GR-B is képzıdik, amely csaknem 

kétszeres hatékonysággal közvetíti a GRE-mediált transzaktivációt (Yudt and Cidlowski 

2001). Ennek az alternatív transzlációnak a biológiai jelentısége és szabályozása 

jelenleg ismeretlen. 

A poszttranszlációs módosítás során a GR-on számos szerin és threonin 

aminosav foszforilálódik, fıként az amino-terminális szakaszon (Yudt and Cidlowski 

2002). Mind konstitutív, mind ligand-indukált foszforilációt megfigyeltek. Bár ezeknek 

a módosításoknak a hatása még nem ismert, a nagyszámú foszforilációs helyet érintı 

módosulások megváltoz-tathatják a receptor stabilitását és mőködését (Webster, Jewell 

et al. 1997). A foszforilációnak a receptor funkciót szabályozó szerepét támasztja alá az 

a megfigyelés, hogy ligand kötıdést követıen a Ser203 foszforilált receptorok inkább a 

citoplazmában, míg a Ser211 foszforilált receptorok a sejtmagban helyezkednek el 

(Wang, Frederick et al. 2002). A GR poszttranszlációs ubiquitinációját és sumoylációját 

is leírták (Poukka, Karvonen et al. 2000). 

 
 

2.1.3. A glükokortikoid receptor genetikai variánsainak klinikai összefüggései 
A GR mőködés teljes hiánya az élettel összeegyeztethetetlen, amint ezt GR knock-out 

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

születés után nem sokkal tüdı atelectasia miatti légzési elégtelenségben pusztultak el; a 

máj glükoneogenetikus enzimek csökkent kapacitását, megnövekedett plazma ACTH és 

kortikoszteron szintet és a mellékvese velıállomány elégtelen fejlıdését is kimutatták. 

Tenyésztettek olyan egértörzset is, amelyben ugyan van glükokortikoid receptor, 

azonban ez nem képes dimerizálódni. Ezekben a GRDIM-/DIM-  egerekben a térbeli 
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memória károsodását (Oitzl, Reichardt et al. 2001) és a GR transzaktivációs 

képességének csökkenését figyelték meg (Reichardt, Kaestner et al. 1998). 

Emberben a glükokortikoid rezisztencia szindrómát napjainkig mindössze tíz 

családban és néhány sporadikus esetben írták le; ezek egy részében a betegség-okozó 

genetikai eltérést is azonosították. A szindróma lényege, hogy megtartott circadian 

ritmus mellett megnövekedett plazma kortizol szint ellenére a Cushing szindróma 

klinikai tünetei hiányoznak (sıt egyes esetekben a glükokortikoidok iránti csökkent 

érzékenység miatt hypadrenia tüneteit figyelték meg), azonban a kortizol feedback 

csökkenése miatt megnövekedett ACTH az androgének és a mineralokortikoidok 

túltermelését és következményes klinikai tüneteket vált ki (nıkben acne, hirsutismus és 

rendellenes vérzés, férfiakban oligospermia és infertilitás, mindkét nemben hypertonia 

és hypokalaemiás alkalosis). A betegség autoszom domináns és recesszív öröklıdéső 

formáit írták le; a kisszámú közölt esetben a betegség penetranciája különbözı volt. Az 

esetek egy részében a GR gén csírasejtes mutációját is igazolták, melyek többsége az 

LBD szakaszon helyezkedett el (3. ábra) (Hurley, Accili et al. 1991; Karl, Lamberts et 

al. 1993; Malchoff, Brufsky et al. 1993; Huizenga, de Lange et al. 2000; Kino and 

Chrousos 2001; Ruiz, Lind et al. 2001; Charmandari, Kino et al. 2004). Ezeknek a GR 

gén mutációknak, valamint az LBD szakaszon in silico módszerrel felfedezett GR gén 

variánsoknak a receptor háromdimenziós szerkezetére gyakorolt hatásának vizsgálata a 

GR mőködés zavarát valószínősítette (Liko, Igaz et al. 2004). Néhány mutáció esetében 

a ligandkötés, illetve receptor mőködés zavarát in vitro módszerekkel is bizonyították 

(Ruiz, Lind et al. 2001; Charmandari, Kino et al. 2004). A glükokortikoid rezisztencia 

szindrómás betegekben azonosított 11 különbözı csirasejtes GR gén mutáción kívül 

leukémia és myeloma sejtvonalakon is számos GR gén mutációt találtak, továbbá in 

vitro módszerekkel számos GR gén variáns állítottak elı. Szomatikus GR gén 

mutációkat Nelson szindrómában (Karl, Von Wichert et al. 1996) és lupus nephritisben 

szenvedı betegek szöveteiben mutattak ki (Jiang, Liu et al. 2001) (3. ábra). 
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3. ábra: A glükokortikoid receptor gén eddig leírt mutációi és polimorfizmusai 

(Bray and Cotton 2003 alapján). Keret jelöli a jelen munkában vizsgált 

polimorfizmusokat. 

 

Néhány adat arra utal, hogy a glükokortikoidok iránti érzékenység lokális 

csökkenése összefügg az autoimmun betegségek kialakulásával és azok súlyosságával. 

Egy tanulmányban azt találták, hogy lupus nephritises betegek mononukleáris sejtjeiben 

a GR szám kisebb volt az egészséges kontrollokéhoz képest, és a betegek 20,5%-ában 

mutattak ki a GR gén 9-es exonján egy kereteltolódással járó nukleotid-inzerciót a 

2439-es pozícióban, azonban ennek a mutációnak a receptor mőködésére gyakorolt 

hatását nem vizsgálták (Jiang, Liu et al. 2001). Rheumatoid arthritises betegekben a 

GRβ polimorfizmusát írták le, amely stabilizálja az mRNS-t és növeli a GRβ fehérje 

szintet (Derijk, Schaaf et al. 2001). Egyes szerzık glükokortikoid terápiára nem 

megfelelıen reagáló rheumatoid arthritises betegek leukocytáiban (Chikanza 2002), 
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mások spondylitis ankylopoeticaban szenvedı betegek leukocytáiban találtak 

megnövekedett GRβ mRNS expressziót (Lee, Lee et al. 2005). 

Napjainkig a GR génben 17 különbözı polimorfizmust írtak le, amelyek 

többsége az amino-terminális transzaktivációs szakaszon helyezkedik el, és a 

populációban különbözı gyakorisággal fordul elı (DeRijk, Schaaf et al. 2002; Bray and 

Cotton 2003) (3. ábra). Megfigyelések szerint ezeknek a polimorfizmusoknak egy része 

összefüggést mutat bizonyos betegségekkel vagy betegségekre hajlamosító 

elváltozásokkal (van Rossum and Lamberts 2004). A GR kódoló régió két 

leggyakrabban vizsgált polimorfizmusa a 2-es exonban található. Az N363S (1220A>G) 

esetében a nukleotid csere aminosav cserét okoz (Karl, Lamberts et al. 1993). Az 

ER22/23EK (198G>A és 200G>A) esetében a két, együtt elıforduló nukleotid cserével 

szintén aminosav cserét eredményez (Koper, Stolk et al. 1997). 

Az N363S polimorfizmus allél-frekvenciáját európai, angol-ausztrál és fehér 

amerikai populációkban 1,62%-7,15% között találták (Koper, Stolk et al. 1997; 

Huizenga, Koper et al. 1998; Lin, Wang et al. 1999; Lin, Wang et al. 1999; Dobson, 

Redfern et al. 2001; Echwald, Sorensen et al. 2001; Rosmond, Bouchard et al. 2001; Di 

Blasio, van Rossum et al. 2003; Lin, Wang et al. 2003; Lin, Wang et al. 2003; Roussel, 

Reis et al. 2003; Wust, Van Rossum et al. 2004). Ezzel szemben úgy tőnik, hogy az 

ázsiai populációban ez a polimorfizmus nagyon ritka. Egy vizsgálatban 124 kínai 

személy között egy esetben sem találtak N363S hordozót (Lei, Deng et al. 2003); ehhez 

hasonlóan a polimorfizmus 217 japán személy közül egyetlen esetben sem fordult elı 

(Ikeda, Suehiro et al. 2001). Egy másik vizsgálatban 395 dél-ázsiai származású személy 

között nagyon alacsony (0,67%-os) hordozó arányt találtak (Syed, Irving et al. 2004).  

In vivo és in vitro vizsgálatok szerint az N363S polimorfizmus hatással van a 

receptor mőködésére. Kimutatták, hogy kis adag dexamethason adását követıen a 

plazma kortizol szint csökkenésének mértéke szignifikánsan nagyobb az N363S 

polimorfizmust hordozó személyekben, mint a polimorfizmust nem hordozókban 

(Huizenga, Koper et al. 1998; Wust, Van Rossum et al. 2004), bár más vizsgálók nem 

találtak ilyen összefüggést (Rosmond, Bouchard et al. 2001). Az N363S polimorfizmus 

megnövekedett transzaktivációs képességét transzfektált sejtekkel végzett in vitro és az 

N363S polimorfizmust hordozó egyének fehérvérsejtjein végzett ex vivo vizsgálatokkal 

is kimutatták, míg a transzrepressziós képességgel (azaz a szteroid-receptor komplexnek 
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a más úton aktiválódott génátírást gátló hatásával) nem találtak összefüggést (Russcher, 

Smit et al. 2005). Ezekkel a megfigyelésekkel ellentétben egy korábbi transzfekciós 

vizsgálatban az N363S polimorfizmus nem befolyásolta a GR mőködést (de Lange, 

Koper et al. 1997). Valószínő, hogy az ellentmondó in vitro megfigyeléseket a 

különbözı vizsgáló módszerek eltérı érzékenysége magyarázhatta (Vermeer, Hendriks-

Stegeman et al. 2004). 

Az N363S polimorfizmussal kapcsolatban a legtöbb (Huizenga, Koper et al. 

1998; Lin, Wang et al. 1999; Di Blasio, van Rossum et al. 2003; Lin, Wang et al. 2003; 

Lin, Wang et al. 2003; Roussel, Reis et al. 2003), bár nem az összes vizsgálatban 

(Halsall, Luan et al. 2000; Echwald, Sorensen et al. 2001; Rosmond, Bouchard et al. 

2001) az elhízást jelzı nagyobb BMI-vel és/vagy a centrális zsírfelszaporodást jelzı 

derék/csípı hányadossal találtak összefüggést. Egy tanulmányban N363S 

polimorfizmust hordozó szívkoszorúér betegségben szenvedı betegekben nagyobb 

szérum koleszterin és triglicerid szinteket és kisebb HDL-koleszterin arányt találtak 

(Lin, Wang et al. 2003), azonban egészséges egyénekben ilyen összefüggést nem tudtak 

kimutatni (Dobson, Redfern et al. 2001; Rosmond, Bouchard et al. 2001; Di Blasio, van 

Rossum et al. 2003). A metabolikus szindrómára szintén jellemzı magas vérnyomással, 

a családi halmozódású esszenciális hipertóniával (Huizenga, Koper et al. 1998; Lin, 

Wang et al. 1999; Dobson, Redfern et al. 2001; Rosmond, Bouchard et al. 2001; Di 

Blasio, van Rossum et al. 2003; Lin, Wang et al. 2003), a diabetes-szel, illetve 

diabetesre való hajlammal nem találtak ilyen összefüggést (Dobson, Redfern et al. 2001; 

Rosmond, Bouchard et al. 2001; Di Blasio, van Rossum et al. 2003; Lin, Wang et al. 

2003; Roussel, Reis et al. 2003). A vizsgálatok eredményeit az 1. táblázat összegzi. 

 Az ER22/23EK polimorfizmus allél-frekvenciája kaukázusi populációban 

1,78-4,45% (Koper, Stolk et al. 1997; van Rossum, Koper et al. 2002; van Rossum, 

Feelders et al. 2004; van Rossum, Voorhoeve et al. 2004; Wust, Van Rossum et al. 

2004), más populációk adatai nem ismertek. Több adat arra utal, hogy az N363S 

polimorfizmussal ellentétben az ER22/23EK polimorfizmus in vivo és in vitro a GR 

érzékenység csökkenésével jár. ER22/23EK polimorfizmust hordozó egyénekben 

dexamethason adását követıen kisebb mértékő plazma kortizol szint csökkenést 

mutattak ki (Koper, Stolk et al. 1997; van Rossum, Koper et al. 2002), bár ezt a 

megfigyelést egy másik vizsgálat nem erısítette meg (Koper, Stolk et al. 1997). 
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ER22/23EK variánssal transzfektált sejteken végzett in vitro és ER22/23EK 

polimorfizmust hordozó egyének fehérvérsejtjein végzett ex vivo vizsgálatok a GR 

csökkent transzaktivációs képességét mutatták ki, míg a transzrepressziós képességgel 

nem találtak összefüggést (Russcher, Smit et al. 2005). A polimorfizmus klinikai 

összefüggéseirıl még kevés adat áll rendelkezésre, azonban úgy tőnik, hogy a hordozó 

egyéneket kedvezı metabolikus állapot jellemzi (2. táblázat). ER22/23EK 

polimorfizmust hordozó egészséges idıs egyénekben kisebb éhomi vércukor, inzulin és 

koleszterin szintet, valamint kisebb LDL-koleszterin arányt találtak (van Rossum, 

Koper et al. 2002), de a BMI értékkel, a derék/csípı hányadossal, a diabetes vagy a 

hypertonia elıfordulásával nem találtak összefüggést (van Rossum, Koper et al. 2002; 

van Rossum, Feelders et al. 2004; van Rossum, Voorhoeve et al. 2004). Érdekes adat, 

hogy ER22/23EK polimorfizmust hordozó fiatal férfiakban nagyobb izomerıt és 

testmagasságot, míg idıs férfiakban hosszabb túlélést figyeltek meg (van Rossum, 

Feelders et al. 2004). 
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1. táblázat: A glükokortikoid receptor N363S polimorfizmusának napjainkig leírt klinikai összefüggései 

HIVATKOZÁS 
VIZSGÁLT 

BETEGSZÁM 
N363S 

(%) 
VAN ÖSSZEFÜGGÉS NINCS ÖSSZEFÜGGÉS 

(Buemann, Black et 
al. 2005) 

208 súlyosan 
elhízott 
középkorú férfi 

8,17% 
Fiatalkorban kialakuló elhízás esetén 
-alacsonyabb testzsír arány 
-nagyobb inzulin érzékenység 

 

(Di Blasio, van 
Rossum et al. 2003) 

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

3,8%  
4,66% 

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

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

(Dobson, Redfern et 
al. 2001) 

375 egészséges 
személy 

6,13% 
Férfiakban: 
-nagyobb derék/csípı arány 

-vérnyomás 
-BMI 
-glükóz tolerancia 
-szérum lipid szint 

(Echwald, Sorensen 
et al. 2001) 

741 elhízott, 854 
random személy 

8,8%  
-elhízás és hízásra való hajlam 
-derék/csípı arány 

(Feng, Zheng et al. 
2000) 

100 skizofrén, 40 
szülés utáni 
pszichózis 

1,43%  
-skizofrénia 
-szülés utáni pszichózis 

(Halsall, Luan et al. 
2000) 

491 random 
személy 

7,74%  -BMI 

(Huizenga, Koper et 
al. 1998) 

216 idıs személy 6,19% 
-nagyobb glükokortikoid érzékenység 
-nagyobb BMI 
-tendencia alacsonyabb gerinc BMD-re 

-vérnyomás 

(Kahsar-Miller, 
Azziz et al. 2000) 

114 PCO-s beteg, 
92 kontroll 

5,5%  
-PCO 
-PCO-s betegek androgén szintje 

(Koper, Stolk et al. 
1997) 

20 glükokortikoid 
rezisztens beteg, 
196 kontroll 

5,11%  -glükokortikoid rezisztencia 
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(Lin, Wang et al. 
1999) 

(Lin, Wang et al. 
1999) 

124 esszenciális 
hipertoniás beteg 
családi 
hajlammal, 195 
kontroll 

11,6% -elhízás 
-családi halmozódású esszenciális 
hipertonia 

(Lin, Wang et al. 
2003) 

437 koszorúér 
beteg, 302 
kontroll 

19,5% 
12,9% 

-koszorúér betegség 
-instabil angina 
-nagyobb BMI 
-nagyobb koleszterin és triglicerid szint 
-kisebb HDL koleszterin arány 

-beteg koszorúerek száma angiográfia során 
-vérnyomás 
-diabetes 

(Lin, Wang et al. 
2003) 

152 súlyosan 
obez, 356 
diabeteses, 141 
hipertoniás beteg, 
302 kontroll 

8% -elhízás 

-2-es típusú diabetes 
-esszenciális hipertonia 
-koszorúér betegség 
-diabeteses szövıdmények 
(microalbuminuria, neuropátia, retinopátia) 

(Rosmond, 
Bouchard et al. 
2001) 

268 random 
személy 

9,3%  

-elhízás 
-HPA tengely változások 
-glükóz anyagcsere 
-szérum lipid szint 
-vérnyomás 

(Roussel, Reis et al. 
2003) 

369 2-es típusú 
diabeteses beteg 

5,42% -elhízás 
-diabetes megjelenés ideje 
-éhomi glükóz és hemoglobin A1C 
-diabetes terápia igénye 

(Witchel and Smith 
1999) 

31 gyermek, 
illetve fiatal lány 

  
-korai pubarche 
-oligo/amenorrhea 

(Wust, Van Rossum 
et al. 2004) 

112 egészséges 
fiatal férfi 

14,3% 
-stresszreakció során nagyobb nyál kortizol 
szint növekedés 
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2. táblázat: A glükokortikoid receptor ER22/23EK polimorfizmusának napjainkig leírt klinikai összefüggései. 

SZERZİ 
VIZSGÁLT 

BETEGSZÁM 
ER22/23EK

(%) 
VAN ÖSSZEFÜGGÉS NINCS ÖSSZEFÜGGÉS 

(van Rossum, 
Koper et al. 
2002) 

202 egészséges 
idıs személy 

8,9% 

-kisebb glükokortikoid érzékenység 
-kisebb éhomi inzulin 
-kisebb inzulin rezisztencia 
-kisebb össz- és LDL-koleszterin 
-tendencia kisebb éhomi vércukorra 

-BMI és derék/csípı arány 
-vérnyomás 
-éhomi kortizol 
-HDL-koleszterin és triglicerid 
-nemi hormonok 

(van Rossum, 
Koper et al. 
2002) 

112 egészséges 
férfi 

3,57% (nem vizsgálták a kis hordozó arány miatt) 

(Koper, Stolk 
et al. 1997) 

20 glükokortikoid 
rezisztens, 129 
kontroll 

7,34%  glükokortikoid rezisztencia 

(van Rossum, 
Voorhoeve et 
al. 2004) 

337 random 
személy követése 
13-36 éves korig 

8% 

Férfiakban: 
-nagyobb testmagasság 
-nagyobb zsírnélküli testtömeg és comb átmérı 
-nagyobb végtag izomerı 
Nıkben: 
-tendencia kisebb derék és csípı körfogatra 

-BMI 
-zsírtömeg 

(van Rossum, 
Feelders et al. 
2004) 

402 idıs férfi 
követése 4 éven 
keresztül 

5,22% 
-hosszabb túlélés 
-kisebb C-reaktív fehérje szint 

-BMI 
-zsírnélküli testtömeg és zsírtömeg 
-vérnyomás 
-szérum lipid szint 
-diabetes ill. más krónikus betegségek 
-fizikai aktivitás 
-reggeli kortizol szint 
-interleukin-6 szint 

Van Rossum et 
al, 2003 

970 idıs személy 8% 
-kevesebb fehérállomány lézió 
-kisebb dementia gyakoriság 

 



2.2. Mellékvese daganatok 

2.2.1. A klinikai hormontúltermeléssel nem járó mellékvese daganatok jellemzıi, 

az egy- és kétoldali daganatok sajátosságai 

A klinikai hormontúltermeléssel nem járó mellékvese daganatokat rendszerint 

véletlenül, más okból végzett hasi radiológiai képalkotó vizsgálatokkal ismerik fel (4. 

ábra). Felmérések szerint a hasi CT vizsgálatok 0,34-4,36%-ában mutathatók ki (Kloos, 

Gross et al. 1995). Többségük (70-94%-uk) klinikai hormontúltermelést nem okozó 

benignus mellékvesekéreg adenoma. Bár a betegek többségében klinikai 

hormontúltermelés nem mutatható ki, enyhe hormonális eltérések és metabolikus 

rendellenességek nagy gyakorisággal fordulnak elı (Osella, Terzolo et al. 1994; Rossi, 

Tauchmanova et al. 2000). Kimutatták, hogy a klinikai hormontúltermeléssel nem járó 

mellékvese adenomák gyakrabban fordulnak elı túlsúlyos betegekben (Kloos, Gross et 

al. 1995) valamint szénhidrát anyagcserezavarban szenvedı és hipertoniás egyénekben 

(Hedeland, Ostberg et al. 1968; Kloos, Gross et al. 1995; Fernandez-Real, Engel et al. 

1998; Terzolo, Pia et al. 2002). A betegek egy csoportjában a Cushing szindrómában 

megfigyelhetı hormon-laboratóriumi eltérések is kimutathatók; ezekre az esetekre a 

szubklinikai Cushing szindróma elnevezést használják (Osella, Terzolo et al. 1994; 

Terzolo, Osella et al. 1998; Mantero, Terzolo et al. 2000; Rossi, Tauchmanova et al. 

2000; Garrapa, Pantanetti et al. 2001). Feltételezik, hogy a betegekben hosszú távon 

sem alakul ki manifeszt hiperkortizolizmus (Terzolo, Osella et al. 1998), bár mások 

megfigyelései szerint a hormonális eltérések a követés során gyakoribbá válhatnak 

(Libe, Dall'Asta et al. 2002). A jelenlegi általánosan elfogadott nézet szerint a 

szubklinikai hormonális eltérések növelhetik a metabolikus eltérésekre való hajlamot 

(Tauchmanova, Rossi et al. 2002) és magyarázatul szolgálhatnak klinikai 

hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg adenomás betegekben az elhízás, 

hypertonia, hyperlipidaemia és diabetes gyakori elıfordulására. 

Hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg daganatos betegekben a 

metabolikus eltérések nagy gyakoriságának azonban egyéb oka is lehet. Egy feltételezés 

szerint a mellékvesekéreg adenomák kialakulásában a mellékvesét érintı 

atheroscleroticus elváltozások miatti ischaemiának lehet szerepe (Neville 1978). Ezt a 

feltételezést támaszthatja alá, hogy a klinikai hormontúltermeléssel nem járó 
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mellékvesekéreg adenomák gyakorisága az életkorral növekszik, a betegek gyakran 

hipertoniások és gyakran fordul elı intima hyalinosis (Kloos, Gross et al. 1995; 

Reinhard, Saeger et al. 1996). Kórboncolási anyagon azt is megfigyelték, hogy az 

artériás elváltozások jóval gyakoribbak mellékvesekéreg adenomában, mint a kevésbé 

súlyos, esetleg korábbi stádiumot reprezentáló hyperplasiában (Hiraoka, Shimada et al. 

1971). Egy másik hipotézis szerint a metabolikus szindrómában megfigyelhetı magas 

inzulin szint hormonálisan inaktív mellékvesekéreg adenoma kialakulásához vezethet; 

ezt a feltételezést támasztja alá az inzulinnak a mellékvesekéreg sejtek proliferációját 

serkentı hatása, melyhez nem társul kortizol szekréció növekedés (Reincke, Fassnacht 

et al. 1996). 

 

 

 

4. ábra: 

Klinikai hormontúltermeléssel nem járó bal oldali mellékvesekéreg adenoma CT képe. 

 

2.2.2. A mellékvese daganatok genetikai háttere 

A mellékvese daganatok kialakulásának genetikai hátterével számos tanulmány 

foglalkozott. A legtöbb genetikai eltérést családi halmozódású tumor szindrómákban 
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észlelték (Koch, Pacak et al. 2002; Libe and Bertherat 2005). Ezek közé tartozik a 

mellékvesekéreg carcinomával járó Beckwith-Wideman szindróma, amelynek 

öröklıdése az IGF-II és p57/KIP2 géneket tartalmazó 11p15.5 locushoz kötıdik. 

Mellékvesekéreg carcinoma fordulhat elı Li-Fraumeni szindrómában, amelyet a 17p13 

locuson elhelyezkedı p53 gén mutációi okoznak. A Carney-komplex primér pigmentált 

noduláris adrenális hyperplasiával társul; a betegség hátterében a 2p16 vagy 17q22-24 

locusok örökletes zavara áll. A 11q13 kromoszóma szakaszon lokalizált menin gén 

mutációival összefüggı MEN1 szindrómához mellékvesekéreg és ritkán mellékvesevelı 

tumorok társulhatnak. A familiáris hyperaldosteronizmus 2-es típusában aldoszteron-

termelı mellékvese adenoma fordul elı; feltételezések szerint a betegséget a 7p22 

kromoszóma szakasz örökletes zavara okozza. McCune-Albright szindrómában a 20q13 

kromoszóma szakaszon lokalizált Gs-fehérje α-alegység gén mutációi mutathatók ki. 

Congenitalis adrenalis hyperplasia (CAH) talaján is kialakulhatnak mellékvese 

daganatok; a betegek 80%-ában egy- vagy kétoldali mellékvese hyperplasiát vagy 

daganatot találtak (Koch, Pacak et al. 2002). 

A mellékvese daganatokkal járó örökletes betegségekkel szemben a sporadikus 

mellékvese daganatok genetikai háttere kevésbé ismert (Igaz, Wiener et al. 2006). A 

p53 tumorszupresszor gén szomatikus mutációit mind malignus, mind benignus 

mellékvese daganatokban kimutatták (Lin, Lee et al. 1994; Reincke, Karl et al. 1994). A 

RAS és RET protoonkogének mutációit benignus és malignus mellékvese daganatokban 

szintén leírták (Lin, Tsai et al. 1998). Néhány mellékvese carcinoma szövetben az 

ACTH receptor gén, valamint az IGF-II gént is magába foglaló 11p15 locus 

heterozigótaság vesztését mutatták ki; ezekben a daganatokban több növekedési faktor, 

mint az IGF-II, EGF, EGF-receptor és TGFα megnövekedett expresszióját is észlelték 

(Koch, Pacak et al. 2002; Giordano, Thomas et al. 2003). Mellékvese adenoma szövetek 

28-61%-ában mutattak ki kromoszóma eltéréseket, leggyakrabban a 2, 11q, 17p, 4 és 5-

ös kromoszómákon (Libe and Bertherat 2005). Sporadikus mellékvese adenomás 

betegek körében végzett vizsgálatokkal néhány esetben a 21-hidroxiláz gén (CYP21) 

csírasejtes mutációit mutatták ki (Baumgartner-Parzer, Pauschenwein et al. 2002; 

Patocs, Toth et al. 2002). 

A mellékvese daganatok mono- illetve poliklonális eredetének vizsgálatával 

foglalkozó tanulmányok megállapították, hogy a mellékvesekéreg carcinomák 
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rendszerint monoklonálisak, míg a benignus mellékvese daganatok mind poliklonálisak, 

mind monoklonálisak lehetnek, illetve különbözı poliklonális és monoklonális 

részekbıl tevıdhetnek össze. Az adenomák heterogenitását a többféle patogenetikai 

háttér magyarázhatja, illetve lehetséges, hogy a heterogenitást egy többlépcsıs tumor 

képzıdési folyamat különbözı stádiumai okozzák (Libe and Bertherat 2005). 

A klinikai hormontúltermeléssel nem járó, sporadikus mellékvesekéreg 

adenomák többsége egyoldali, azonban az esetek 8,9-15%-ában mindkét mellékvesében 

adenoma mutatható ki (Osella, Terzolo et al. 1994; Barzon, Scaroni et al. 1998; 

Mantero, Terzolo et al. 2000). Néhány tanulmány szerint kétoldali mellékvesekéreg 

adenomás betegekben az egyoldali esetekhez képest gyakrabban észlelhetık enyhe 

hormonális eltérések (Bernini, Brogi et al. 1996; Barzon, Scaroni et al. 1998). A 

mindkét mellékvesét érintı tumor-képzıdés szisztémás patogenetikai hatás lehetıségére 

utal, bár ilyen szisztémás faktort (mint például a CYP21 gén csírasejtes mutációját) a 

kétoldali mellékvesekéreg adenomás betegek kis számában lehetett igazolni (Koch, 

Pacak et al. 2002; Patocs, Toth et al. 2002). Figyelmet érdemel azonban, hogy a klinikai 

hormontúltermeléssel nem járó kétoldali mellékvesekéreg adenomák gyakorisága 

lényegesen nagyobb annál, mint amit két egyoldali adenoma véletlenszerő együttes 

elıfordulása esetén várnánk. A kétoldali mellékvesekéreg adenomák kialakulásának 

statisztikai függetlenségét feltételezve az egy- és kétoldali daganatok valószínőségének 

számítását a 3A. táblázat mutatja be.  

 
3A. táblázat: Egy- és kétoldali mellékvese daganatok statisztikai valószínősége.  

 Nincs 

adenoma 

Egyoldali 

adenoma 

Kétoldali 

adenoma 

Valószínőség (1-q)2 2q(1-q) q2 

q = annak a valószínősége, hogy egy mellékvesében adenomát találunk 

 

A 3A. táblázatban leírt egyenletet alkalmazva, a klinikai hormontúltermeléssel 

nem járó mellékvesekéreg adenomák irodalomból ismert gyakorisága (0,35–4,36%) 

alapján a kétoldali adenomás esetek az összes adenomás eset 0,09%–1,11%-ában 

fordulnának elı. A kétoldali mellékvesekéreg adenomák statisztikai valószínősége 

alapján számított gyakoriság azonban mintegy tízszer kisebb, mint a kétoldali adenomás 

esetek irodalomból közölt százalékos gyakorisága (8,9–15,0%) (3B. táblázat). 
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3B. táblázat: A klinikai hormontúltermeléssel nem járó kétoldali mellékvesekéreg 

adenomák mért és számolt relatív gyakorisága 

 

 
Egyoldali+kétoldali 

adenoma 

Kétoldali/összes 

adenoma 

Mért relatív 

gyakoriság az 

irodalom alapján 

X=0,35% – 4,36% Y=8,9% –15,0% 

Valószínőség q(2-q) q2/(q(2-q)) 

Várt relatív gyakoriság, a mért „X” 

értékekbıl számolva 
Y’=0,09% – 1,11% 

 

2.3. A glükokortikoidok és a csontanyagcsere 

2.3.1. A csontanyagcsere biológiai markerei 

Az osteoporosis diagnosztikájában az arany standardnak számító DEXA vizsgálat 

mellett egyre elterjedtebb a csontanyagcsere biológiai markereinek vizsgálata. A 

csontépítés és lebontás intenzitását jelzı molekulák a csont ásványianyag sőrőségnél 

sokkal rövidebb idı alatt jelzik a csontanyagcsere változásait és hasznosnak bizonyultak 

a DEXA illetve ultrahangos vizsgálatok eredményeinek kiegészítésére és a terápiás 

válasz korai megítélésére. Számos szérum és vizelet marker vizsgálatot fejlesztettek ki 

és vezettek be a klinikai gyakorlatba. 

A szérum osteocalcin (OC) az osteoblastok (kisebb mértékben odontoblastok és 

hypertrophiás chondrocyták) által termelt kalcium-kötı fehérje. A szerves csontmátrix 

legfontosabb nem-kollagén fehérjéje; 49 aminosavból áll, molekulasúlya 5800 D körül 

van. Három helyen gamma-karboxilálódik, képzıdése K-vitamin függı és termelését a 

D3 vitamin serkenti. Képzıdés után csak részben épül be a csontba, egy része a 

véráramba kerül és szérum koncentrációja a csontépítés intenzitását tükrözi. A 

szérumban hamar degradálódik, fél-életideje körülbelül 20 perc. A vérben az intakt 

molekula és különbözı hosszúságú fragmensei együtt vannak jelen. Az OC 

kimutatására több módszert fejlesztettek ki, amelyek közül az intakt molekulát és a 
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stabil ”N-mid” fragmenst kimutató módszerek szolgáltatják a legmegbízhatóbb 

eredményeket (Rosenquist, Qvist et al. 1995; Minisola, Rosso et al. 1997). A különbözı 

módszerek különbözı epitópokat detektálnak, ezért standardizálás hiányában a 

módszerek összehasonlítása nehéz (Gundberg 2000). A szérum osteocalcin szint 

jellegzetes diurnalis ritmust mutat, amely részben a kortizol szint diurnalis változásával 

is összefüggésbe hozható (Nielsen, Laurberg et al. 1991) (5. ábra). 

 

 

 

5. ábra: A szérum osteocalcin és kortizol diurnalis ritmusa egészséges egyénekben 

(Nielsen, Laurberg et al. 1991). Az adatok az átlag Z-score-t mutatják (átlagtól való 

eltérés/SD). A szérum kortizol változásai kb. 4 órával elızik meg az osteocalcin 

ellentétes irányú változásait. 

 

Az osteoclast aktivitás megítélésére a csontbontás markerei használhatóak. Ezek 

közé tartozik a β-CrossLaps (β-CTx), amely az 1-es típusú kollagén β-izomerizált 

karboxi-terminális telopeptid darabja. A szerves csontmátrix több mint 90%-a 1-es 
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típusú kollagén, amely elsısorban a csontban képzıdik. A fiziológiás illetve patológiás 

csont-reszorpció során a kollagén amino- és karboxi-terminális fragmensei a hozzájuk 

kapcsolódó keresztkötésekkel együtt a keringésbe kerülnek; ezeket a molekula-

darabokat telopeptideknek nevezik. A csont öregedése során a karboxi-terminális 

telopeptid részen az aszparaginsav β-izomerizálódik; az izomerizáció a csontra 

specifikus. A csont lebontása során a vérbe, illetve vizeletbe kerülı telopeptid 

immunoassay módszerrel detektálható. A β-izomerizáció a csont öregedése során jön 

létre, és az izomerizált fragmensek a csont degradációja során kerülnek a keringésbe, 

ezért a β-CTx koncentrációját a csont lebontás specifikus markerének tartják 

(Rosenquist, Fledelius et al. 1998; Okabe, Nakatsuka et al. 2001). A szérum β-CTx 

koncentráció is diurnalis ingadozást követ, azonban kevésbé függ a kortizol 

koncentráció változástól (Heshmati, Riggs et al. 1998). 

 

2.3.2. A glükokortikoidok hatása a csontanyagcserére 

Az endogén glükokortikoid túltermelés és a tartós glükokortikoid kezelés osteoporosist 

okoz. A glükokortikoidok csontra kifejtett katabolikus hatását számos in vitro és in vivo 

tanulmány bizonyította (Canalis 1996; Weinstein, Jilka et al. 1998; Manolagas and 

Weinstein 1999; Canalis and Delany 2002). A glükokortikoid kezelés már 5 mg/nap 

prednisolon ekvivalens dózisban káros hatást fejt ki a csontokra. Tartós alkalmazás 

esetén egyértelmő összefüggés mutatható ki a kumulatív dózis és a csontvesztés, 

valamint a napi adag és a törési kockázat növekedése között (van Staa, Leufkens et al. 

2002). Cushing szindrómában mind a gerinc, mind a femur és végtag csontok denzitása 

jelentısen csökken, csakúgy, mint a csontépítést jelzı szérum osteocalcin koncentráció. 

Ezzel szemben a csontbontást jelzı szérum crosslaps koncentráció néhány szerzı szerint 

nı (Chiodini, Carnevale et al. 1998; Godang, Ueland et al. 1999). A Cushing szindróma 

mőtéti megoldását követıen mind a csont denzitás, mind a biológiai markerek 

koncentrációja normálissá válhat (Hermus, Smals et al. 1995). A Cushing szindrómával 

ellentétben a szubklinikai Cushing szindróma csontanyagcserére gyakorolt hatása 

kevésbé ismert, bár ilyen esetekben is megfigyeltek enyhe csontvesztést és a 

csontanyagcsere markerek mennyiségi változását (Ambrosi, Peverelli et al. 1995; 

Osella, Terzolo et al. 1997; Torlontano, Chiodini et al. 1999; Bardet, Rohmer et al. 

2002; Chiodini, Tauchmanova et al. 2002; Francucci, Pantanetti et al. 2002). 
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A glükokortikoidok klinikailag egyértelmő osteoporosist indukáló hatásának 

látszólag ellentmond, hogy in vitro és in vivo vizsgálatokban a glükokortikoidok 

osteogenesist elısegítı hatásait mutatták ki. A normális csonttömeg fenntartásában 

jelentıs szerepet játszó ösztrogén képzıdést szabályozó aromatáz enzim aktivitását a 

glükokortikoidok dózisfüggıen növelik (Nawata, Tanaka et al. 1995; Yanase, Suzuki et 

al. 2003). A dexamethason és a Runx2/Cbfa1 osteogen transzkripciós faktor szinergista 

módon indukálják az osteocalcin és csont sialoprotein génexpresszióját, az alkalikus 

foszfatáz aktivitást és az ásványi anyag lerakódást (Phillips, Gersbach et al. 2006). Bár 

fiziológiás koncentrációban a glükokortikoidok elısegítik a sejtek osteogen 

differenciációját és érését, nagy koncentrációban gátolják az osteogen prekurzor sejtek 

proliferációját (Walsh, Jordan et al. 2001). 

A glükokortikoid receptor jelenlétét az osteoblastokon in situ vizsgálatokban is 

kimutatták (fejlıdésben levı és felnıtt csontban is), míg osteoclastokon a receptort 

sokáig nem tudták kimutatni (Abu, Horner et al. 2000). Egyes vizsgálatok szerint az 

osteoblastokon a GRα és GRβ izoformák, az osteoclastokon csak a GRβ fordul elı 

(Beavan, Horner et al. 2001). Más kutatók azonban óriássejtes csonttumor osteoclast-

szerő sejtjeiben mind GRα, mind GRβ molekulákat kimutattak és megállapították, hogy 

a dexamethason dózisfüggıen serkenti az osteoclast-szerő sejtek képzıdését (Huang, 

Xu et al. 2001). Osteocytákon minkét izoforma jelenlétét igazolták, bár az 

osteoblastokhoz képest kisebb számban (Beavan, Horner et al. 2001). Humán 

csontsejteken végzett vizsgálatok azt mutatták, hogy a glükokortikoidok az osteoblast 

differenciálódás, proliferáció és funkció számos alapvetı faktorát szabályozzák 

(Nakashima, Sasaki et al. 1998; Cooper, Hewison et al. 1999) (7. ábra). 

Mai ismereteink szerint a glükokortikoidok fı csont-hatása a csontképzıdés 

gátlása, amely elsısorban az osteoblastokon keresztül valósul meg. A 

glükokortikoidok gátolják az osteoblastok képzıdését és érését; az érett osteoblastok 

és osteocyták apoptosisa is számottevı (Weinstein, Jilka et al. 1998; Canalis and 

Delany 2002). Csökken a kollagén szintézis és megváltozik a mátrix fehérjék 

szintézisét serkentı TGF-β szignál transzdukciója. Az IGF-I és IGF-II fontos szerepet 

játszanak a csont mátrix autokrin szabályozásában; serkentik a kollagén és más mátrix 

fehérjék képzıdését és gátolják a kollagén lebontását. A glükokortikoidok csökkentik 

az IGF-I és IGF-II képzıdését és növelik az IGF-I-et kötı IGFBP-6 mennyiségét. Az 
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elsıdleges, csontépítésre kifejtett hatás mellett a glükokortikoidok serkentik a 

csontbontást a RANKL expresszió serkentése és az osteoprotegerin expresszió gátlása 

révén (Canalis 1996; Canalis and Delany 2002). 

 

 

7. ábra: Az osteoblast sejtvonal proliferációjának, differenciálódásának és 

mőködésének szabályozása (Cooper 1999 alapján). A glükokortikoidok valamennyi 

szabályozó faktort befolyásolhatják. BMP: csont morfogenetikusprotein, CBFA1: 

core-binding factor-1. 

 

A glükokortikoidok gátolják az osteocalcin gén transzkripcióját (Morrison, 

Shine et al. 1989). Patkányban az osteocalcin gén promoterében számos GRE-t 
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mutattak ki, amelyeken keresztül a glükokortikoidok az osteocalcin transzkripciót 

szabályozhatják (Heinrichs, Bortell et al. 1993). Több vizsgálat Cushing 

szindrómában összefüggést mutatott ki a szérum kortizol növekedése és az osteocalcin 

koncentráció csökkenése között (Piovesan, Terzolo et al. 1994; Chiodini, Carnevale et 

al. 1998; Heshmati, Riggs et al. 1998). A szérum osteocalcin szint egészséges 

egyénekben megfigyelhetı diurnalis ritmusa (Nielsen, Laurberg et al. 1991) Cushing 

szindrómában megszőnik (Nielsen, Charles et al. 1988; Heshmati, Riggs et al. 1998). 

Az osteoblastokra kifejtett közvetlen hatás mellett a glükokortikoidok 

csökkentik a kalcium felszívódását a bélbıl és a kalcium visszaszívódást a vesében, 

gátolják az 1,25–(OH)2-D-vitamin számos hatását, növelik az osteoblastok 

parathormon-érzékenységét, és hosszú távon csökkentik a gonadotropin, ösztrogén, 

tesztoszteron, androsztendion és dehidroepiandroszteron elválasztást (Canalis 1996; 

Patschan, Loddenkemper et al. 2001). 
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3. CÉLKIT ŐZÉSEK 

Munkámban a glükokortikoidok iránti érzékenység néhány aspektusának 

tanulmányozására a Semmelweis Egyetem ÁOK II. sz. Belgyógyászati Klinikán 

gondozott mellékvese daganatos betegekben és kontroll egyénekben klinikai, biokémiai 

és molekuláris biológiai vizsgálatokat végeztem. Célul tőztem ki 

 

1. A nemzetközi irodalomban leggyakrabban vizsgált GR gén polimorfizmus, az 

N363S kimutatására egy gyors, egyszerő és megbízható módszer kidolgozását, 

amely lehetıvé teszi nagyszámú DNS mintán az N363S genotípus 

meghatározását.  

 

2. Klinikai hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg daganatos betegekben 

és kontroll egyénekben a GR N363S és ER22/23EK polimorfizmusok allél-

frekvenciájának meghatározását annak a kérdésnek a vizsgálatára, hogy a 

glükokortikoidok iránti érzékenységet növelı N363S, illetve a glükokortikoidok 

iránti érzékenység csökkenésével járó ER22/23EK polimorfizmusoknak lehet-e 

jelentısége ezeknek a mellékvesekéreg daganatoknak a patomechanizmusában. 

E kérdéskörön belül különösen érdekesnek tőnt a kétoldali mellékvesekéreg 

daganatos betegek vizsgálata, amelyek patomechanizmusában mindkét 

mellékvesét érintı (feltehetıen szisztémás) faktoroknak lehet szerepe.  

 

3. Klinikai hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg daganatos betegekben 

a nagy gyakorisággal elıforduló metabolikus zavarok valamint a GR N363S és 

ER22/23EK genotípusok közötti lehetséges összefüggések vizsgálatát annak a 

tisztázására, hogy a glükokortikoidok iránti érzékenységet növelı vagy 

csökkentı polimorfizmusok összefüggésbe hozhatók-e a daganatokhoz társuló 

metabolikus zavarok kialakulásában.  

 

4. 2-es típusú diabetes mellitusban (amely szintén gyakran társul egyéb 

metabolikus zavarral) a GR N363S és ER22/23EK genotípusok allél-

frekvenciájának meghatározását annak a kérdésnek a vizsgálatára, hogy a 2-es 
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típusú diabetes mellitus összefügg-e ezeknek a polimorfizmusoknak a 

jelenlétével. 

 

5. Az endogén és exogén glükokortikoidok által kifejtett gyors csontanyagcsere 

hatások kimutatására és összehasonlítására Cushing szindrómát okozó 

mellékvesekéreg daganatos betegekben, klinikai hormontúltermeléssel nem járó 

mellékvesekéreg daganatos betegekben és kontroll egyénekben a HPA tengely 

betegségeinek klinikai diagnosztikájában használt dexamethason, ACTH és 

metopyron tesztek szérum osteocalcin és β-Crosslaps koncentrációkra kifejtett 

hatásának tanulmányozását.  
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4. BETEGEK ÉS MÓDSZEREK 

4.1. Vizsgált betegcsoportok 

A glükokortikoid receptor gén N363S polimorfizmusának vizsgálatára kifejlesztett új 

PCR módszer validálását a következı vérminták felhasználásával végeztem: 

Semmelweis Egyetem II.sz. Belgyógyászati Klinikán különbözı okok miatt 

kezelt 301 beteg (84 férfi, 217 nı, életkor: 19-84 év). 

 

A glükokortikoid receptor gén polimorfizmusok allélgyakoriságát három 

betegcsoportokban vizsgáltam: 

143 klinikai hormontúltermelést nem okozó mellékvese adenomás beteg. 

Közülük 99 betegnek egyoldali mellékvese daganata (75 nı és 24 férfi, a 

diagnózis idıpontjában életkoruk 22-78 év között), 44 betegnek pedig kétoldali 

mellékvese daganata volt (30 nı és 14 férfi, a diagnózis idıpontjában életkoruk 

34-74 év között). Az összes betegnél részletes klinikai és hormonális kivizsgálás 

történt, amely valódi és szubklinikai Cushing szindrómát, phaeochromocytomát, 

primér aldoszteronizmust és hyperandrogenizmust kizárt. Az egyoldali 

mellékvese daganatos betegek közül 32 betegben történt féloldali 

adrenalectomia a tumor 4 cm-nél nagyobb mérete, vagy a követés során észlelt 

daganat-növekedés miatt. 27 betegben állt rendelkezésre a szövettani diagnózis 

eredménye, amely 23 betegben mellékvesekéreg adenomát, 2 betegben 

microadenomatosus hyperplasiát, egy betegben atípusos kéregadenomát, egy 

betegben pedig mellékvese kéreg adenomát mutatott csont metaplasiával. 

 

102 kontroll személy, akiknél a HPA tengely mőködés zavarának semmilyen 

klinikai jelét nem észleltük (65 nı és 37 férfi, a vizsgálat idıpontjában életkoruk 

28-79 év között). 

 

100 diabetes mellitusban (2-es típusú) szenvedı beteg, akiknél a HPA tengely 

esetleges rendellenes mőködésének jelét nem észleltük (42 nı és 58 férfi, a 

vizsgálat idıpontjában életkoruk 28-82 év között). 
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A csontanyagcsere marker vizsgálatokba három csoportot vontam be: 
 

40 egészséges személy, közülük 35 nı és 5 férfi, életkoruk 18-69 év között. Az 

endokrinológiai kivizsgálás az összes személyben normális hipofízis, 

mellékvese, pajzsmirigy és gonád mőködést mutatott ki. A vizsgált személyek 

soha nem részesültek glükokortikoid kezelésben, és az orális antikoncipiensek 

szedését a vizsgálat elıtt legalább három hónappal felfüggesztették. 

 

49 klinikai hormontúltermelést nem okozó mellékvese adenomás beteg, közülük 

34 nı és 15 férfi, életkoruk 19-77 év között volt. A betegek részletes klinikai és 

hormonális kivizsgálása valódi és szubklinikai Cushing szindrómát, 

phaeochromocytomát, primér aldoszteronizmust és hyperandrogenizmust kizárt.  

 

8 Cushing szindrómás beteg, közülük 3 nı és 5 férfi, életkoruk 19-70 év között 

volt. Közülük 5 betegben kortizol-termelı mellékvese adenoma, 3 betegben 

Cushing-kór állt a betegség hátterében. A Cushing szindróma gyanúját a klinikai 

kép vetette fel; a tünetek megjelenése alapján a betegség kezdete és a diagnózis 

között eltelt idı 6-12 hónap volt. Valamennyi Cushing szindrómás betegben 

megnövekedett éjszakai plazma kortizol koncentrációt mértünk, a plazma 

kortizol szuppresszió 1 mg-os dexamethason teszt során minden esetben 

elégtelen volt. A differenciáldiagnózishoz elvégzett vizsgálatok a következık 

voltak: reggeli plazma ACTH vizsgálat, 8 mg dexamethason szuppressziós teszt, 

metopyron teszt, illetve hipofízis betegség gyanúja esetén CRH teszt. Az 5 

mellékvese eredető Cushing szindrómás betegben a mellékvese adenoma mérete 

CT vizsgálattal 12-50 mm között volt. A 3 Cushing kóros betegben a hipofízis 

microadenomát MRI vizsgálattal azonosítottuk. A vizsgálat után valamennyi 

beteg sebészi kezelésen esett át. A szövettani vizsgálat valamennyi mellékvese 

eredető Cushing szindrómás esetben benignus mellékvesekéreg adenomát 

mutatott ki; a 3 Cushing kóros betegben pedig ACTH termelı hipofízis 

adenomát. A mellékvese, illetve hipofízis mőtét után a Cushing kór illetve 

szindróma gyógyult. 
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4.2. Klinikai, kémiai- és hormon-laboratóriumi vizsgálatok 
A klinikai hormontúltermeléssel nem járó mellékvese daganatokat rendszerint más 

okból végzett ultrahang illetve CT vizsgálat során ismerték fel. A daganatok mérete 4-

72 mm között volt, és a kontrasztmentes vékony szeletes CT felvételen homogén, 10 

Hounsfield egységnél nem nagyobb denzitású képletként ábrázolódtak. 

A diabetes mellitus (DM) és csökkent glükóz tolerancia (IGT) diagnózisát az 

Amerikai Diabetes Társaság ajánlása alapján a következık szerint határoztuk meg: DM 

esetén 7 mmol/l-nél nagyobb éhomi plazma glükóz szint és/vagy orális cukorterhelés 

után 2 órával 11,1 mmol/l-nél nagyobb glükóz szint; IGT esetén 5,6 mmol/l-nél 

nagyobb éhomi plazma glükóz szint és/vagy orális cukorterhelés után 2 órával 7,8 

mmol/l-nél nagyobb plazma glükóz szint. 

A vérnyomást három különbözı alkalommal mértük automata vérnyomásmérı 

készülékkel. Hipertóniát 140 Hgmm-nél nagyobb szisztolés és/vagy 90 Hgmm-nél 

nagyobb diasztolés érték esetén állapítottunk meg. Hyperlipidaemiát 5,1 mmol/l-t 

meghaladó szérum koleszterin és/vagy 2,3 mmol/l-t meghaladó szérum triglicerid 

koncentrációk esetén diagnosztizáltunk. 

A glükóz, koleszterin és triglicerid koncentrációkat a rutin klinikai laboratóriumi 

gyakorlatban használt módszerekkel mértük. 

A hormon- és csontmarker koncentrációk vizsgálatához a mellékvese daganatos 

betegeknél vérvétel történt éjfélkor, teljes éjszakai éhezést követıen reggel 8 és 9 óra 

között, este 23 órakor szájon át adott 1 mg dexamethason után reggel 8 és 9 óra között, 

valamint este 23 órakor szájon át adott 30 mg/ttkg metopyron után reggel 8 és 9 óra 

között. A csontmarker koncentrációkat egészséges egyénekben és klinikai 

hormontúltermeléssel nem társuló mellékvese adenomás betegekben délután 14 órakor 

adott i.m. ACTH adást követıen másnap reggel 8 és 9 óra között nyert vérmintákban is 

vizsgáltuk. Az egyes tesztek elvégzése között legalább négy napos kimosási szünetet 

tartottunk. A vérmintákat levétel után azonnal centrifugáltuk és a szérumot vagy 

plazmát -20°C-on tároltuk.  

A szérum OC és β-CTx méréseket electrochemoluminescens immunoassay 

módszerrel végeztük (N-MID Osteocalcin and β-CrossLaps/serum, Roche Diagnostics 

GmbH, Mannheim, Németország). Az osteocalcin vizsgálat mind az intakt molekulákat, 

mind a stabil N-mid fragmenst detektálta, a β-Crosslaps mérés pedig az I-es típusú 
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kollagén C-terminális izomerizált telopeptidjének 8 aminosavas részletét ismerte fel. Az 

intra- és interassay CV 0,5% és 1,4% volt az OC, illetve 1,8% és 4,3% a β-CTx tesztek 

során. A plazma kortizol és dehidroepiandroszteron-szulfát koncentrációkat specifikus 

antitestek segítségével mértük (Vecsei, Onyechi et al. 1975; Connolly and Vecsei 

1978). A kortizol mérés során az intra- és interassay CV 5% és 7% volt. A plazma 

ACTH szintet immunochemoluminometriás módszerrel határoztuk meg (Nichols 

Institute Ltd., San Juan CA, USA). 

A csont ásványianyag sőrőség (BMD) mérése DEXA módszerrel történt (QDR 

4500C, Hologic Inc., Waltham, MA, USA) a lumbális gerincen és a femur nyaki 

régióján. A BMD mérés eredményeket g/cm2-ben fejeztük ki, amelyekbıl Z-score 

értékeket számítottunk a következık szerint: Z-score (SD) = [a betegnél mért érték 

(g/cm2) – a korban és nemben illesztett egészséges magyar referencia csoport átlaga 

(g/cm2)] ÷ SD referencia csoport (g/cm2). 

 

4.3 Molekuláris genetikai vizsgálatok 

A DNS izolálást perifériás vérmintákból kereskedelmi kit-ek segítségével végeztük 

(Boehringer Mannheim Corp., Indianapolis, IN, USA, illetve QIAap DNA Blood Mini 

Kit, Qiagen, CA, USA); a DNS mintákat -70°C -on tároltuk. 

A glükokortikoid receptor gén N363S polimorfizmus vizsgálatára kidolgozott új 

módszert az ”Eredmények” fejezetben részletezem. Az új módszer validálásához 

használt RFLP vizsgálat a következı lépésekbıl állt: 

 

1. A GR gén 2-es exonjából a polimorfizmust tartalmazó szakasz amplifikálása 

PCR segítségével az irodalomban leírt forward és reverz primerekkel (4. 

táblázat). 

 

4. táblázat. Az N363S RFLP-hez felhasznált primerek szekvenciája (Koper, 

Stolk et al. 1997): 

2/4 Forward 5’-CCAGTAATGTAACACTGCCCC-3’ 

2/4 Reverz 5’-TTCGACCAGGGAAGTTCAGA-3’ 

(Invitrogene Life Technologies, Glasgow, UK) 
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A PCR program paraméterei (Lin, Wang et al. 1999): 

94°C 1 perc 

65°C 1 perc             10 ciklus 

72°C 1 perc 

majd 

94°C 1 perc 

60°C 1 perc             15 ciklus 

72°C 1 perc 

majd 

94°C 1 perc 

58°C 1 perc             20 ciklus 

72°C 1 perc 

végül 72°C 30 perc. 

A PCR elegy összetétele: 

50 µl végtérfogatban 200 ng DNS, 0,3 µmol/l koncetrációban a forward és 

reverz primer, 10 mmol/l Tris-HCl, 2,5 mmol/l MgCl2, 50 mmol/l KCl, 0,2 

mmol/l deoxynucleotide triphosphate, 0,5 U Taq polimeráz (Pharmacia Biotech, 

Uppsala, Svédország) és 5 % glicerin. 

 

2. A PCR termék restrikciós enzim emésztése. 

A Tsp509I restrikciós enzimmel (New England Biolabs, Beverly, USA) 65°C-on 

3 órán át tartó emésztés után a vad típusú allél esetében 135, 73, 70, 60, 19 

bázispár mérető fragmenseket kaptunk, a polimorf allél esetében pedig 135, 92, 

70, 60 bázispár mérető fragmenseket. 

Az emésztett terméket 3,5%-os agaróz gélen futtattuk, majd ethidium bromiddal 

festettük. A 60, 70 és 73 bázispáros fragmensek közötti kis méretkülönbség 

miatt a homozigóta vad minta esetében az elektroforézis kép két sávot, míg a 

heterozigóta, polimorfizmust hordozó minta esetében három sávot mutatott a 92 

bázispár mérető fragmens megjelenése miatt (lásd az ”Eredmények” fejezetben). 

Homozigóta polimorf mintát a vizsgált betegek között nem találtunk. 
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A glükokortikoid receptor gén ER22/23EK polimorfizmust az irodalomban leírt RFLP 

módszer (Koper, Stolk et al. 1997) módosított változatával vizsgáltuk. 

 

1. A GR gén 2-es exonjából a polimorfizmust tartalmazó szakasz PCR 

amplifikálása újonnan tervezett forward és reverz primerekkel (5. táblázat). 

 

5. Táblázat: Az ER22/23EK RFLP-hez felhasznált primerek szekvenciája: 

2/1 Forward 5’-TGCATTCGGAGTTAACTAAAAG-3’ 

2/1 Reverz 5’-ATCCCAGGTCATTTCCCATC-3’ 

(Invitrogene Life Technologies, Glasgow, UK) 

 

A PCR program paraméterei (Lin, Wang et al. 1999): 

95°C 10 perc 

majd 

94°C 1 perc 

56°C 1 perc             35 ciklus 

72°C 1 perc 

végül 

72°C 30 perc. 

A PCR elegy összetétele: 

Megegyezett az N363S RFLP-hez alkalmazott PCR elegy összetételével. 

 

2. A PCR termék restrikciós enzim emésztése. 

Az MnlI restrikciós enzimmel (New England Biolabs, Beverly, USA) 37°C-on 4 

órán át tartó emésztés után a vad típusú allél esetében 149, 163, 50, 49 és 35 

bázispár mérető fragmenseket kaptunk, a polimorf allél esetében pedig 163, 184, 

50 és 49 bázispár mérető fragmenseket. 

Az emésztett terméket 3,5%-os agaróz gélen futtattuk, majd ethidium bromiddal 

festettük. Az 50, 49 és 35 bázispáros fragmensek kis méretük miatt nem voltak 

jól láthatók az elektroforézis képen, ezért homozigóta vad minta esetében két 

150 bp körüli sávot, homozigóta polimorf minta esetében két 150 bp-nál 

nagyobb sávot, míg heterozigóta minta esetében három sávot láthatunk (6. ábra). 
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Mindkét polimorfizmus esetében az eredményeket automata DNS szekvenálással ellen-

ıriztük. A szekvenálást Big Dye Terminator Cycle-Sequencing kit segítségével 310 

Genetic Analyser készüléken (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) végeztük. 

 

 

6. ábra: A GR gén ER22/23EK polimorfizmusának vizsgálata. A: Agaróz gél 

elektroforézis restrikciós enzim emésztés után. 1. oszlop: DNS marker, 2.és 5. oszlop: 

az ER22/23EK heterozigóta mintáknál a három sáv (149, 163 és 184 bp mérető) a vad 

és a polimorf allél együttes jelenlétét mutatja, 3. és 4. oszlop: az ER22/23ER vad típusú 

homozigóta mintánál kapott két kisebb mérető sáv (149 és 163 bp) a vad allél egyedüli 

jelenlétét mutatja, 6. oszlop: az EK22/23EK homozigóta polimorf mintánál a két 

nagyobb mérető sáv (163 és 184 bp) a polimorf allél egyedüli jelenlétét mutatja. 

B: DNS szekvenálással kapott képek egy homozigóta vad típusú (felsı kép), egy 

heterozigóta (középsı kép) és egy homozigóta polimorf mintáról. 
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4.4. Statisztikai módszerek 
Az adatokat az SPSS 12.0 szoftverrel elemeztük (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). A 

gyakoriságokat a χ2–teszt és Fischer-féle exact tesztekkel hasonlítottuk össze. Az 

átlagok összehasonlítására a normális eloszlású változóknál a Student-féle t-tesztet, a 

nem normális eloszlásúaknál pedig a Mann-Whitney U-tesztet használtuk, kettınél több 

átlag esetén pedig one-way ANOVA és Dunnet’s post-hoc tesztet alkalmaztunk. A 

korreláció vizsgálatokat a Spearman-féle rang korrelációs teszttel végeztük. 

Statisztikailag szignifikánsnak a p< 0,05 értéket tekintettük. 

A Hardy-Weinberg egyensúly ellenırzését az alacsony allél frekvencia miatt a 

Monte Carlo módszerrel végeztük. 
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5. EREDMÉNYEK 

5.1. A glükokortikoid receptor gén N363S polimorfizmusának kimutatása új allél-

specifikus PCR mórszerrel 

A nemzetközi irodalomban korábban leírt és RFLP vizsgálatra használt forward és 

reverz primereken kívül (4. táblázat) új allélspecifikus reverz primereket terveztünk, 

amelyek a 3’-végeken található nukleotidban térnek el egymástól: 

 

6. táblázat: Az N363S allélspecifikus PCR-hez használt allélspecifikus primerek 

363W 5’-ATCCTTGGCACCTATTCCAAT-3’ 

363M 5’-ATCCTTGGCACCTATTCCAAC-3’ 

(Invitrogene Life Technologies, Glasgow, UK) 

 

A 363W primer a vad típusú szekvenciára specifikus, míg a 363M primer a 

polimorf szekvenciát ismeri fel (7. ábra) 

 

7. ábra. A glükokortikoid receptor N363S genotípus vizsgálathoz amplifikált 

szakasz (2-es exon) (GenBank M73816). A kiemelt AAT szekvencia tartalmazza a 

polimorf nukleotidot (336. kodon, 1220. nukleotid). A vad AAT szekvencia aszparagint, 

a polimorf AGT szekvencia szerint kódol. Az egy vonallal aláhúzott szekvenciák a 

nem-specifikus forward és reverz primerek (2/4F és 2/4R) felismerési helyét jelölik. A 

dupla vonallal aláhúzott szekvencia az allélspecifikus reverz primerek (363W és 363M) 

felismerési helyét jelöli, melyek a 3’ végükön található nukleotid alapján a vad (3’:A) 

illetve a polimorf (3’:G) variánsra specifikusak. 
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A PCR elegy összetétele abban tért el a “Módszerek” fejezetben részletezett 

elegytıl, hogy a forward primer (2/4F) 0,5 µmol/l koncentrációban volt jelen, a nem 

specifikus reverz primer (2/4R), illetve az egyik allélspecifikus reverz primer (363W 

vagy 363M) pedig 0,25 µmol/l koncentrációban. 

A PCR program paraméterei:: 

95°C 5 perc, 

majd 

94°C 1 perc 

61°C 1 perc             35 ciklus 

72°C 1 perc 

végül 

72°C 10 perc. 

Az új reakcióval nyert PCR termék minden esetben tartalmazott egy 357 

bázispár mérető fragmenst, amely belsı kontrollként szolgált, valamint a specifikus 

primer által felismert szekvencia jelenléte esetén (363W – aszparagin, 363M - szerin) 

egy allélspecifikus 306 bázispár mérető fragmenst (8. ábra). 

 

8. ábra: A GR gén N363S polimorfizmus különbözı vizsgálati módszereinek 

eredménye. a: Restrikciós enzim emésztést követı agaróz gél elektroforézis. 1. oszlop: 

DNS marker, 2. oszlop: a heterozigóta mintában 3 sáv jelenléte a polimorf allél 

jelenlétét mutatja, 3. oszlop: vad típusú homozigóta esetben 2 sáv mutatja, hogy a 
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polimorf allél nincs jelen a mintában. b: Allélspecifikus PCR reakciót követı agaróz gél 

elektroforézis a vad szekvenciájára specifikus 363W, illetve polimorf szekvenciájára 

specifikus 363M primerekkel. A nagyobb, 357 bázispár mérető termék minden minta 

esetén jelen van, és belsı kontrollként szolgál. 1. oszlop: DNS marker. 2. és 3. oszlop: 

heterozigóta minta esetén a kétféle allél jelenléte miatt mindkét allélspecifikus primerrel 

végzett PCR reakció 306 bázispár mérető specifikus terméket ad. 4. és 5. oszlop: 

homozigóta vad típusú minta esetén az egy fajta allél jelenléte miatt csak a vad 

allélspecifikus primerrel végzett reakció ad 306 bázispár mérető terméket. c: Automata 

DNS szekvenálás eredménye homozigóta vad típusú és heterozigóta minta esetében. 

Megjegyzés: homozigóta polimorf genotípust a vizsgált mintákban nem találtunk, ezért 

ennek képét nem tudom bemutatni. 

 

A fejlesztést követıen az új módszerrel 301 random személy mintáját vizsgáltuk. 

A vizsgálatokkal 27 heterozigóta mintát találtunk, ami 4,5%-os polimorf (szerin) 

allélfrekvenciának felel meg. Ez a gyakoriság megfelel a nemzetközi irodalomban leírt, 

kaukázusi populációban talált allélgyakoriságnak. 66 személyben az új allélspecifikus 

PCR eredményeit a hagyományos RFLP módszer eredményeivel is összehasonlítottuk 

és minden egyes minta esetében megegyezı eredményt kaptunk (27 heterozigóta, 39 

vad típusú homozigóta). Az új módszerrel nyert eredmények megbízhatóságát automata 

DNS szekvenálással végzett ellenırzés is megerısítette. 

 

5.2. A glükokortikoid receptor gén N363S és ER22/23EK polimorfizmusainak 

vizsgálata hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg adenomás betegekben 

A vizsgálatba bevont egy- és kétoldali mellékvesekéreg daganatos betegek valamint a 

kontroll személyek átlag életkora, nemi megoszlása és testtömeg indexe nem 

különbözött egymástól. A tumorok mérete, a HPA tengely vizsgálata során kapott 

legfontosabb hormonlaboratóriumi eredmények sem mutattak szignifikáns különbséget 

az egy- és kétoldali mellékvesekéreg daganatos csoport között (7. táblázat). 
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7. táblázat: Az egy- és kétoldali mellékvese daganatos betegek és kontroll 

személyek demográfiai adatai, a mellékvese daganatok mérete és a 

hormonvizsgálatok eredményei. Átlag±SEM (tartomány). 

 

 Egyoldali mellékvese 

daganatos betegek 

n=99 

Kétoldali   

mellékvese  

daganatos betegek 

n=44 

Kontroll 

személyek 

n=102 

Életkor (év) 53.8 ± 1.32 (22-78) 56.9 ± 1.48 ( 34-74 ) 47.1 ± 1.4 (28-79) 

Férfi:nı arány 24:75 14:30 37:65 

BMI, kg/m2 29.7 ± 0.6 (17.2-43.7) 30.8 ± 1 (19.8-46.1) 25.17 ± 0.8 (17.7-

38) 

Tumor méret, 

mm 

26.9 ± 1.38 (4-72) Jobb: 24.1 ± 2.2 (5-

60) 

Bal: 22 ± 1.8 (5-52) 

- 

Plazma kortizol, µg/dl 

Éjjel  3.76 ± 0.4 4 ± 0.4 - 

Reggel  11.9 ± 0.5 10.6 ± 0.7 - 

Dexamethason 

után 

2 ± 0.1 2.3 ± 0.2 
- 

Plazma ACTH, pg/ml 

Reggel 20.8 ± 1.7 20 ± 2.9 - 

Plazma DHEAS, µg/dl 

Reggel 77.1 ±  10.1 65.5 ± 11.5 - 

 

 

Az N363S polimorfizmus vizsgálata során a 102 kontroll személy között 8 

heterozigóta személyt találtunk (7,8%), a 99 egyoldali daganatos beteg közül 7 betegben 

mutattuk ki a polimorf allél jelenlétét heterozigóta formában (7,1%); a két csoport 

között nem volt statisztikailag szignifikáns különbség. A 44 kétoldali mellékvese 

adenomás beteg közül 9 heterozigóta beteget azonosítottunk (20,5%); ebben a 
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csoportban a polimorf allélt heterozigóta formában hordozók aránya mind a kontroll 

csoporthoz, mind az egyoldali mellékvese daganatos csoporthoz képest szignifikánsan 

nagyobb volt (9.ábra). Az N363S polimorfizmust hordozó személyekben a kétoldali 

mellékvesekéreg adenoma elıfordulásának relatív kockázata 3,02 volt (95% CI, 1,04-

9,45) a polimorfizmust nem hordozó személyekhez viszonyítva. 

Homozigóta polimorf genotípust egyik csoportban sem találtunk. A genotípus 

eloszlás minden csoportban megfelelt a Hardy-Weinberg egyensúlynak. 

 

 

9. ábra. A glükokortikoid receptor gén N363S és ER22/23EK polimorfizmusát 

hordozók gyakorisága a különbözı klinikai csoportokban. *statisztikailag 

szignifikáns különbség. 

 

Az ER22/23EK polimorfizmus vizsgálata során a kontroll csoportban 102-bıl 5 

személyben (4,9%), az egyoldali daganatos csoportban 99-bıl 6 betegben (6,2%), a 

kétoldali daganatos csoportban pedig 44-bıl 2 betegben (4,5%) mutattuk ki a polimorf 

allél jelenlétét heterozigóta formában. A csoportok között nem volt szignifikáns 

különbség (9. ábra). 
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Homozigóta polimorf genotípust egyik csoportban sem találtunk. A genotípus 

eloszlás mindhárom csoportban megfelelt a Hardy-Weinberg egyensúlynak. 

 

5.3. Genotípus-fenotípus összefüggések hormontúltermeléssel nem járó 

mellékvesekéreg adenomás betegekben 

Az egy- és kétoldali mellékvese daganatos betegek között a hipertónia, 2-es típusú 

diabetes, hyperlipidaemia és koszorúér betegségek nagy gyakorisággal fordultak elı. A 

két csoport között szignifikáns különbséget találtunk a diabetes gyakoriságában, mely a 

kétoldali daganatos betegek körében csaknem kétszer gyakoribb volt, mint az egyoldali 

mellékvese daganatos csoportban (8. táblázat). 

 

8. táblázat. Metabolikus rendellenességek gyakorisága egy- és kétoldali 

mellékvesekéreg adenomás betegekben. *statisztikailag szignifikáns különbség  

 

 Egyoldali mellékvese 

adenomás betegek 

n=99 

Kétoldali mellékvese 

adenomás betegek 

n=44 

Hipertóniás betegek aránya 75.8% 69.8% 

2-es típusú diabeteses betegek 

aránya 

23.2% 40.9% * 

Hyperlipidaemiás betegek aránya 73% 68% 

Koszorúér betegek aránya 19% 23% 

 

 

Az összes mellékvesekéreg adenomás beteget együtt vizsgálva az N363S 

polimorfizmust hordozók között a cukoranyagcsere zavar (DM vagy IGT) gyakorisága 

93,8% volt, ezzel szemben a polimorfizmust nem hordozók között szignifikánsan 

kisebb, 53,5%-os gyakoriságot találtunk. Külön vizsgálva az egy- és kétoldali daganatos 

csoportokat, a kétoldali daganatos betegek között szignifikáns összefüggést találtunk a 

cukoranyagcsere zavar és az N363S jelenléte között; cukoranyagcsere zavar a vad 

genotípusú betegek 57,1%-ában míg az N363S hordozó betegek 100%-ában fordult elı. 
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Az egyoldali mellékvese daganatos betegek körében nem találtunk összefüggést a 

cukoranyagcsere zavar és a polimorfizmus jelenléte között (10. ábra). 

 

 

10. ábra. Cukoranyagcsere zavar (diabetes mellitus és/vagy csökkent glükóz 

tolerancia) gyakorisága az N363S polimorfizmust nem hordozó illetve hordozó 

mellékvese adenomás betegekben. *statisztikailag szignifikáns különbség. 

 

Nem találtunk összefüggést az N363S polimorfizmus jelenléte és a hipertónia, 

hyperlipidaemia, vagy a koszorúér betegség elıfordulása között. 

Az ER22/23EK polimorfizmus nem mutatott összefüggést a vizsgált 

metabolikus eltérésekkel. 

 

5.4. A glükokortikoid receptor gén N363S és ER22/23EK polimorfizmusainak 

vizsgálata 2-es típusú cukorbetegekben 

A 100 vizsgált 2-es típusú diabeteses beteg közül 13 betegben találtunk heterozigóta 

N363S polimorfizmust (13%). Bár a polimorf genotípus gyakorisága ezekben a 
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betegekben kissé nagyobb volt a kontroll csoporthoz képest, a különbség nem volt 

statisztikailag szignifikáns (9. ábra). A 100 betegbıl 6 betegben mutattuk ki az 

ER22/23EK polimorfizmus jelenlétét (5 betegben heterozigóta és egy betegben 

homozigóta formában); a polimorf allélt hordozók gyakorisága nem különbözött a 

kontroll személyekben megfigyelt gyakoriságtól. 

A vizsgált 2-es típusú diabeteses betegekben nem találtunk összefüggést az 

N363S vagy ER22/23EK polimorfizmus és a testtömeg index, a hipertónia elıfordulása, 

vagy az inzulin terápia szükségessége között. Az ER22/23EK homozigóta beteg klinikai 

és laboratóriumi paraméterei sem mutattak az átlagtól markánsan eltérı fenotípust. 

 

9. táblázat. A 100 vizsgált 2-es típusú diabeteses beteg demográfiai és klinikai 

adatai 

 

Életkor a diabetes megállapításakor (év) 51,67 ± 1,4 (17-78) 

Férfi:nı arány 58:52 

BMI (kg/m2) 29,2 ± 0,54 (19,4-43,5) 

Hipertóniás betegek aránya 61% 

Hyperlipidaemiás betegek aránya 75% 

Koszorúér betegek aránya 31% 

Inzulin dependens betegek aránya 45% 

 

5.5. A csontanyagcsere szérum-markereinek glükokortikoidok iránti 

érzékenységének vizsgálata 

A HPA tengely mőködésének hormonlaboratóriumi vizsgálata során az éjszakai, reggeli 

és dexamethason szuppressziót követı plazma kortizol koncentrációkban nem találtunk 

szignifikáns különbséget a hormontúltermeléssel nem járó mellékvese adenomás 

betegek és egészséges kontroll személyek között. ACTH injekciót követıen a plazma 

kortizol szint a hormontúltermeléssel nem járó mellékvese adenomás betegekben 

szignifikánsan nagyobb volt (79,3±24,4 µg/dl, átlag±SD) mint a kontrollokban (58,3±19 

µg/dl). Cushing szindrómás betegekben az éjszakai, reggeli és a dexamethason 
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szuppresszió utáni plazma kortizol koncentráció szignifikánsan nagyobb volt mindkét 

másik vizsgált csoportnál (10. táblázat). 

A szérum OC és β-CTx koncentrációk éjjeli és reggeli értékei nem különböztek 

a kontroll személyekben és hormontúltermeléssel nem járó mellékvese adenomás 

betegekben. Cushing szindrómás betegekben a szérum OC koncentráció a 

kontrollokban mért értéknél szignifikánsan kisebb volt mind éjjel (18,5±12,0 ng/ml vs. 

24,5±7,0 ng/ml), mind reggel (17,7±9,6 ng/ml vs. 28,3±12,2 ng/ml). A β-CTx 

koncentrációkban nem találtunk eltérést a Cushing szindrómás és kontroll csoportok 

között (10. táblázat). 

 

10. táblázat. Egészséges személyekben, hormonálisan inaktív mellékvese adenomás 

betegekben és Cushing szindrómás betegekben az éjjeli, reggeli, dexamethason 

szuppressziót és ACTH stimulációt követı plazma kortizol koncentrációk, 

valamint az éjjeli és reggeli szérum osteocalcin és ββββ-Crosslaps koncentrációk (átlag 

± SD) *kontroll személyekhez képest statisztikailag szignifikáns különbség. 

 

 Egészséges 

kontrollok 

N=40 

Hormontúltermeléssel 

nem járó mellékvese 

adenomás betegek 

N=49 

Cushing 

szindrómás betegek 

N=8 

Plazma kortizol (µg/dl) 

Éjjel 3,6 ± 2,3 4,3 ± 4,8 13,4 ± 9,4 * 

Reggel 11,8 ± 6,0 11,9 ± 4,5 23,9 ± 7,8 * 

Dexamethason után 1,5 ± 0,8 2,2 ± 1,3 11,9 ± 11,2 * 

ACTH után 58,3 ± 19 79,3 ± 24,4 * - 

Szérum osteocalcin (ng/ml) 

Éjjel 24,5 ± 7,0 31,1 ± 14,6 18,5 ± 12,0* 

Reggel 28,3 ± 12,2 29,8 ± 15,9 17,7 ± 9,6 * 

Szérum β-Crosslaps (ng/ml) 

Éjjel 0,5 ± 0,2 0,63 ± 0,45 0,49 ± 0,22 

Reggel 0,57 ± 0,25 0,65 ± 0,4 0,47 ± 0,17 
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Dexamethason szuppressziót követıen a szérum OC koncentráció szignifikánsan 

csökkent mind egészségesekben (28,3±12,2-ról 21,8±9,5 ng/ml-re), mind 

hormontúltermeléssel nem járó mellékvese adenomás betegekben (29,8±15,9-ról 

24,1±14,1 ng/ml-re), azonban Cushing szindrómás betegekben a kontrollhoz képest 

szignifikánsan kisebb OC szintek dexamethason hatására nem változtak (11. ábra). 

ACTH adása hatására a dexamethasonnál is markánsabb csökkenést észleltünk a szérum 

OC koncentrációban mind a kontroll (28,3±12,2-ról 12,5±4,6 ng/ml-re), mind a 

hormontúltermeléssel nem járó mellékvese adenomás csoportban (29,8±15,9-ról 

12,2±6,5 ng/ml-re) (12. ábra).  

A szérum β-Crosslaps koncentráció dexamethason és ACTH után kissé 

csökkent, de a csökkenés nem volt szignifikáns (11. és 12. ábra). 

A plazma kortizol és szérum osteocalcin koncentrációk között egyik csoportban 

sem találtunk korrelációt az éjszakai-reggeli koncentrációk változása, illetve a 

dexamethason és ACTH utáni koncentráció változások tekintetében. 

A glükokortikoid aktivitás metopyronnal való gátlása nem befolyásolta a szérum 

OC és β-CTx koncentrációkat. 

A DEXA méréssel meghatározott Z-score értékek Cushing szindrómás 

betegekben a csont ásványianyag tartalom enyhe csökkenését mutatták, elsısorban a 

lumbális gerincen (z-score= -0,63±1,32), illetve kevésbé kifejezetten a combnyak 

régióban (z-score= -0.24±1,16). A hormontúltermeléssel nem járó mellékvese adenomás 

betegekben a Z-score érték a lumbális gerincen –0,36±1,31, a combnyakon pedig 

0,31±1,09 volt. 
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11. ábra. A szérum osteocalcin (fent) és ββββ-Crosslaps (lent) koncentráció változások 

dexamethason teszt során a három vizsgált csoportban. BASAL=reggeli érték, 

DEXA=dexamethason utáni érték. *statisztikailag szignifikáns különbség. 
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12. ábra. A szérum osteocalcin (fent) és ββββ-Crosslaps (lent) változások ACTH teszt 

során a három vizsgált csoportban. BASAL=reggeli érték, ACTH=ACTH utáni érték. 

*statisztikailag szignifikáns különbség. 
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6. MEGBESZÉLÉS 

6.1. A glükokortikoid receptor gén N363S polimorfizmusának kimutatására 

kidolgozott új allél-specifikus módszer 

Munkánk során egy új módszert dolgoztunk ki a glükokortikoid receptor gén N363S 

polimorfizmusának szőrésére, amely alkalmas nagyszámú minta vizsgálatára. Az új 

allélspecifikus módszer lehetıvé teszi, hogy az elsı lépésben a mintákban csak egyetlen 

PCR reakciót végezzünk a forward és reverz kontroll primerek, illetve a mutációra 

specifikus primer felhasználásával, ugyanis ezzel a reakcióval a polimorf allélt 

tartalmazó homo- és heterozigóta genotípusok egyaránt kiszőrhetık. Az N363S 

polimorfizmus ritka elıfordulása miatt a minták jelentıs részét kitevı vad típusú 

homozigóta minták további vizsgálatára nincs szükség, míg a polimorf allélt tartalmazó 

kisszámú mintában a hetero- vagy homozigóta polimorf genotípusok elkülönítése egy 

második PCR reakcióval válik lehetıvé. Ennek során a kontroll primerek és a vad 

genotípusra specifikus primer felhasználásával a vad típusú allélt is tartalmazó, 

heterozigóta minták esetében kapunk allélspecifikus fragmenst. A két lépésben végzett 

új allél-specifikus módszerrel egy átlagos, 4%-os allélfrekvencia esetében 100 minta 

N363S genotípusának meghatározásához mindössze 108 PCR reakcióra van szükség. 

Költségkímélı, egyszerő és gyors kivitelezhetıségén kívül a módszer elınye, hogy nem 

igényel költséges eszközöket. Az új módszerrel nyert eredmények minden minta 

esetében megegyeztek a hagyományos módszerekkel nyert eredményekkel, ezért az új 

módszer széleskörő használatra ajánlható. 

 

6.2. A glükokortikoid receptor gén N363S és ER22/23EK polimorfizmusai 

hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg adenomás és 2-es típusú 

diabeteses betegekben 

Kimutattuk, hogy a GR gén N363S polimorfizmusa szignifikánsan gyakrabban fordul 

elı hormontúltermeléssel nem járó kétoldali mellékvese adenomás betegekben a 

kontroll személyekhez, illetve egyoldali mellékvese adenomás betegekhez viszonyítva. 

Ez alátámasztja azt a feltevést, hogy a kétoldali daganatok kialakulásában az 

egyoldaliakétól eltérı tényezık is szerepet játszhatnak, és felveti ennek a 
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polimorfizmusnak esetleges patogenetikai szerepét. Figyelemre méltó az a 

megfigyelésünk is, hogy az összes hormontúltermeléssel nem járó mellékvese 

adenomás beteg, illetve ezen belül a kétoldali daganatos betegek klinikai adatainak 

elemzésekor a cukoranyagcsere zavart szignifikánsan gyakoribbnak találtuk az N363S 

genotípusú betegekben a vad genotípusú betegekhez képest. Miután 2-es típusú 

diabeteses betegekben nem észleltünk szignifikánsan nagyobb N363S gyakoriságot, 

kétoldali mellékvesekéreg adenomás betegekben az N363S polimorfizmus nagyobb 

gyakorisága nem magyarázható a cukoranyagcsere zavar és az N363S polimorfizmus 

közötti közvetlen összefüggéssel. Nem zárható ki azonban, hogy az N363S 

polimorfizmus olyan patogenetikai faktor(ok) mőködését befolyásolja, amelyek a 

kétoldali mellékvese daganatok kialakulásán kívül ezekben a betegekben diabetes 

kialakulásához is vezethetnek.  

Az N363S polimorfizmus megnövekedett in vivo glükokortikoid érzékenységgel 

társul (Huizenga, Koper et al. 1998; Wust, Van Rossum et al. 2004) és in vitro 

körülmények között megnöveli a GR transzaktivációs képességét (Russcher, Smit et al. 

2005). Mások felvetették, hogy a polimorfizmusnak a GR transzaktivációs doménjéhez 

közeli elhelyezkedése miatt az aszparagin cseréje szerinre egy új potenciális 

foszforilációs helyet teremt, amely növelheti a receptor transzaktivációs képességét 

(Bodwell, Webster et al. 1998). Korábbi vizsgálatok azt is felvetették, hogy az N363S 

variáns összefüggést mutathat számos metabolikus rendellenességgel, köztük a 

cukoranyagcsere zavarral is, bár nagyon eltérı eredményekrıl számoltak be. Felmerült, 

hogy az N363S hordozókban megfigyelt metabolikus eltérések hátterében az állhat, 

hogy az inzulin termelés fokozott érzékenységgel reagál a kortizol koncentráció 

változásaira (Di Blasio, van Rossum et al. 2003), és az N363S polimorfizmus szerepet 

játszhat a 2-es típusú diabetes kialakulásában. Ezzel ellentétben mások és saját 

vizsgálataink nem találtak összefüggést az N363S variáns és a diabetes illetve 

cukoranyagcsere között egészséges, random vagy diabeteses mintákban (Dobson, 

Redfern et al. 2001; Lin, Wang et al. 2003; Lin, Wang et al. 2003; Roussel, Reis et al. 

2003; Wust, Van Rossum et al. 2004). Nem zárható ki azonban, hogy a GR 

megnövekedett transzaktivációs képessége következtében olyan target gének 

transzkripciója fokozódhat, melyek mind a kétoldali mellékvese adenoma képzıdésben, 

mind ezekben a betegekben a diabetes gyakori elıfordulásában szerepet játszhatnak. 
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A glükokortikoidok a sejtciklust számos ponton befolyásolják, apoptosist 

indukálhatnak, és a tumorellenes terápiában is gyakran nyernek alkalmazást. Felmerül, 

hogy a glükokortikoid hatást, érzékenységet befolyásoló GR gén variánsok szerepet 

játszhatnak a daganatok kialakulásának, növekedésének és viselkedésének 

szabályozásában. Az utóbbi években, a nemzetközi irodalomban egyre több adat jelent 

meg ezekrıl az összefüggésekrıl. 

Az ACTH termelı hipofízis daganatok (corticotropinomák) sejtjeire a 

glükokortikoid feedback iránti érzékenység csökkenése jellemzı. Bár a 

corticotropinomás betegek perifériás vér és tumor szövet DNS-ében GR gén mutációkat 

nem sikerült kimutatni (Huizenga, de Lange et al. 1998; Rivers, Levy et al. 1999; 

Antonini, Latronico et al. 2002), az esetek mintegy egyharmadában a GR gén locus 

heterozigótaság vesztést mutattak ki. Más típusú hipofízis tumorok esetében ez a 

gyakoriság lényegesen kisebb (1/28) volt (Huizenga, de Lange et al. 1998). 

Corticotropinomás szövetekben több polimorfizmust (köztük az N363S variánst is) 

kimutattak, de ezek nem mutattak összefüggést a daganat méretével, klinikai 

megjelenésével, vagy a mőtéti eredménnyel (Antonini, Latronico et al. 2002). 

A kétoldali mellékvese eltávolítás után kifejlıdı, agresszívan növı ACTH 

termelı hipofízis daganat (Nelson szindróma) esetében az agresszív növekedés a 

glükokortikoid feedback elégtelenségének köszönhetı. Egy tanulmányban Nelson 

szindrómás beteg tumor szövetében a GR génnek egy heterozigóta mutációját mutatták 

ki, amely mőködıképes receptor fehérje hiányával járt. Feltételezik, hogy a helyi 

glükokortikoid rezisztencia kialakulásában – a tumor sejteken a GR számának 

csökkenése miatt - a mutációnak lehetett szerepe (Karl, Von Wichert et al. 1996). 

Bár a leukémiák kialakulásában a glükokortikoid receptor gén mutációinak 

valószínőleg nincsen szerepe, úgy tőnik, hogy a glükokortikoid kemoterápia iránti 

rezisztencia kialakulásában jelentıségük lehet. Mind leukémia sejtvonalakon, mind akut 

lymphoblastos leukémiás szövetmintában GR gén mutációkat mutattak ki, amelyek 

heterozigótaság vesztést okoznak (Hillmann, Ramdas et al. 2000). Feltételezhetı, hogy 

a tumor szövetben a kezelés során szelektálódnak és idıvel túlsúlyba kerülnek azok a 

sejtpopulációk, amelyek a glükokortikoidok iránti rezisztenciát okozó, in vivo kialakuló 

mutációt hordoznak. 
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A glükokortikoid receptor gén locus megváltozása a sejt transzkripciót 

befolyásolhatja, így a tumor képzıdésben is szerepet játszhat. E megfontolás alapján 

vizsgálták sporadikus emlı carcinomákban a GR locus 200 kb-os területén belül 

elhelyezkedı D5S207 marker variánst. Megfigyelték, hogy a GR locus marker 

szignifikáns összefüggést mutat a daganat jelenlétével (Curran, Lea et al. 2001), ami 

felveti a GR variánsok esetleges általános daganatképzıdést indukáló szerepét. Érdekes 

adat, hogy a glükokortikoid receptor domén struktúrája az avian erythroblastosis virus 

(AEV) v-erb onkogénjéhez hasonló, ami arra utalhat, hogy a c-erb-A proto-onkogén és 

a szteroid receptor gének egy közös fı szabályozó génbıl származnak (Weinberger, 

Hollenberg et al. 1985). 

Az N363S polimorfizmusnak a hormontúltermeléssel nem járó kétoldali 

mellékvese adenomával, és ezekben a betegekben a cukoranyagcsere zavarral való 

összefüggésének hátterében az inzulin patogenetikai szerepe is felmerül. A 

glükokortikoidok iránti érzékenység növekedése miatt N363S genotípusú egyénekben 

inzulin rezisztencia és hyperinsulinaemia alakulhat ki, és a megnövekedett inzulin szint 

tumor képzıdést indukálhat. Régóta ismert, hogy a túlzott glükokortikoid hatás elısegíti 

az inzulin rezisztencia és diabetes kialakulását. Az N363S polimorfizmus dexamethason 

hatásra nagyobb inzulin növekedéssel társul (Huizenga, Koper et al. 1998). NCI-h295 

sejtvonalon végzett vizsgálatokkal kimutatták, hogy az inzulin a mellékvesekéreg sejtek 

proliferációját serkenti anélkül, hogy a kortizol szintézist befolyásolná (Reincke, 

Fassnacht et al. 1996). Ezek a korábbi megfigyelések alátámaszthatják feltételezésünket, 

hogy az N363S polimorfizmus a glükokortikoidok iránti érzékenység növekedése miatt 

hyperinsulinaemiát okoz, ami N363S polimorfizmust hordozó egyénekben szerepet 

játszhat mind a kétoldali mellékvese daganat, mind a diabetes kialakulásában. 

Kutatómunkám során azonban inzulin koncentrációt nem mértem, így ennek a 

hipotézisnek a megalapozásához további vizsgálatokra van szükség. A megnövekedett 

kortizol szint és az inzulin rezisztencia, hyperglycaemia kapcsolatát több tanulmányban 

vizsgálták. Egy tanulmányban elhízott diabeteses betegek 2-5,5%-ában találtak 

szubklinikai Cushing szindrómát, illetve a HPA tengely enyhe eltéréseit (Catargi, 

Rigalleau et al. 2003). További érdekes megfigyelés, hogy normális kortizol szint 

mellett DM-es és IGT-s betegekben a glükokortikoidok iránti fokozott érzékenységet 

mutattak ki, ami a fiziológiás mennyiségő kortizol túlzottan erıs hatásának 
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tulajdonítható (Andrews, Herlihy et al. 2002). Lehetséges tehát, hogy a HPA tengely 

feedback érzékenységének genetikailag meghatározott egyéni variabilitása (Huizenga, 

Koper et al. 1998) fontos klinikai következményekkel is járhat.  

Korábbi vizsgálatokban az N363S polimorfizmusnak számos metabolikus 

rendellenességgel való összefüggését tanulmányozták, de a BMI-re, energia háztartásra, 

vérzsírokra és koszorúér betegségre vonatkozó eredmények ellentmondásosak. Öt 

tanulmányban találtak az elhízással összefüggést (Huizenga, Koper et al. 1998; Lin, 

Wang et al. 1999; Di Blasio, van Rossum et al. 2003; Lin, Wang et al. 2003), azonban 

két másik vizsgálatban ilyen kapcsolatot nem tudtak kimutatni (Dobson, Redfern et al. 

2001; Echwald, Sorensen et al. 2001). Magunk nem találtunk összefüggést az N363S 

variáns és a testtömeg index között. Bár az egy- és kétoldali mellékvesekéreg daganatos, 

valamint a 2-es típusú diabeteses betegekben hasonló mértékben megnövekedett BMI-t 

találtunk, az N363S polimorfizmus csak a kétoldali mellékvese daganatos betegekben 

fordult elı gyakrabban. Ennek alapján valószínőtlennek tőnik, hogy a kétoldali 

mellékvese adenomás betegekben az N363S polimorfizmus gyakori elıfordulása a 

betegekre jellemzı nagyobb BMI-vel állna összefüggésben. 

A glükokortikoid érzékenységet növelı N363S polimorfizmus és a kétoldali 

mellékvese daganat képzıdés közötti összefüggés további magyarázata lehet a fokozott 

atherogenesisre való hajlam. Régebbi feltételezés szerint a mellékvesekéreg adenomák 

kialakulását a mellékvesében kialakuló atheroscleroticus elváltozások miatti ischaemia 

indukálhatja (Hiraoka, Shimada et al. 1971; Neville 1978; Kloos, Gross et al. 1995; 

Reinhard, Saeger et al. 1996). A glükokortikoidok számos mechanizmus útján 

befolyásolják a vér lipid szinteket (Tauchmanova, Rossi et al. 2002). Patkányban a 

szteroid szintézis serkentése hyperlipidaemiát és atherogenesist provokált (Wexler and 

Lutmer 1972). Kortizol hatására a simaizomsejtekben atherogen metabolikus változások 

alakulnak ki (Jarvelainen, Halme et al. 1982). Klinikai hormontúltermeléssel nem járó 

mellékvesekéreg adenomás betegekben megnövekedett szérum triglicerid és csökkent 

HDL koleszterin koncentrációkat, valamint a hipertónia és hyperlipidaemia gyakori 

elıfordulását találták (Garrapa, Pantanetti et al. 2001; Terzolo, Pia et al. 2002). 

Megnövekedett atherosclerosist és lipid koncentrációkat mutattak ki szubklinikai 

Cushing szindrómában is (Tauchmanova, Rossi et al. 2002). Az atherogenetikus 

érelváltozások a tumor képzıdést és a hormont nem termelı daganatok képzıdését is 
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serkenthetik (Neville 1978; Kloos, Gross et al. 1995). Az ischaemia megváltoztatja a 

mellékvesekéregben a p21 és p53 koncentrációt, és mellékvese daganatokban 

megnövekedett p21 és p53 szinteket mutattak ki (Didenko, Wang et al. 1996). 

Mellékvese adenomás betegekben a hipertónia és intima hyalinosis nagyobb 

gyakoriságát mutatták ki (Reinhard, Saeger et al. 1996). Vizsgálatunk során mellékvese 

adenomás betegekben magunk is a hipertónia, hyperlipidaemia és koszorúér betegség 

gyakori elıfordulását tapasztaltuk, azonban az N363S polimorfizmus elıfordulásával 

ezek nem mutattak összefüggést. Eredményeink nem támasztják alá azt a feltételezést, 

hogy az N363S polimorfizmus és a kétoldali mellékvese daganat képzıdés közötti 

összefüggés hátterében a megnövekedett glükokortikoid hatás okozta fokozott 

atherogenesis állna. 

 

6.3. A csontanyagcsere szérum markereinek glükokortikoidok iránti érzékenysége 

Kimutattuk, hogy egészséges személyekben és hormontúltermeléssel nem járó 

mellékvese adenomás betegekben a kis dózisú dexamethason és ACTH teszt során a 

szérum osteocalcin szint csökken. Ez arra utal, hogy fiziológiás mellékvese mőködés 

mellett már egyszeri kis adag exogén szteroid adása, illetve az endogén glükokortikoid 

szintézis akut serkentése markáns gátló hatás fejt ki az OC szintézisre. Ezzel szemben 

Cushing szindrómás betegekben az OC szint nem csökkent dexamethason adása után. 

Ennek oka az lehet, hogy a krónikus glükokortikoid túlsúly miatt Cushing szindrómás 

betegekben az alap osteocalcin szint alacsony, amelyre a kis adag dexamethason már 

nem fejt ki további gátló hatást. A szérum OC koncentrációval ellentétben a szérum β-

Crosslaps koncentrációt a kis dózisú dexamethason és ACTH teszt egyik csoportban 

sem befolyásolta. Ezek az eredmények alátámasztják azt az álláspontot, hogy a 

glükokortikoidok csontra kifejtett katabolikus hatása elsısorban az osteoblast mőködés 

gátlásán keresztül valósul meg, amit az OC szintézis korai csökkenése mutat. 

Egészséges személyekben és hormontúltermeléssel nem járó mellékvese 

adenomás betegekben a szérum OC koncentráció ACTH-indukált csökkenése 

megerısíti azokat a korábbi megfigyeléseket, amelyek az endogén glükokortikoidok OC 

szintézisre kifejtett gátló hatását írták le. Megfigyelések szerint a fiziológiás szérum OC 

szint cirkadián ingadozást mutat, ami az endogén kortizol képzés ritmusának mintáját 

követi (Nielsen, Laurberg et al. 1991; Heshmati, Riggs et al. 1998). Saját 
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vizsgálatunkban nem találtunk különbséget az éjfélkor és a reggeli órákban nyert minták 

OC koncentrációi között, és az egy idıpontban levett mintákban a szérum OC és 

kortizol koncentrációk sem mutattak összefüggést. Ennek magyarázata az lehet, hogy a 

szérum OC harang-görbe formájú ingadozást követ hajnali maximummal (Heshmati, 

Riggs et al. 1998), mintegy 4 óra késéssel követve a szérum kortizol koncentráció 

ellentétes irányú változásait (Nielsen, Laurberg et al. 1991). 

Vizsgálatainkban a kortizol szintézis rövidtávú gátlása egyszeri dózisú 

metopyronnal nem befolyásolta a szérum csontmarker koncentrációkat. Ennek többféle 

oka lehet (pl. a kortizol szintézist a metopyron rövid ideig szorította vissza, a metopyron 

hatására felszaporodó bioszintézis elıanyagok ellensúlyozták a kortizol szint csökkenés 

hatását, vagy a metopyron késıi OC változást okozott).  

A kis- és nagy adag glükokortikoid kezelés csontanyagcsere markerekre kifejtett 

akut hatását több tanulmányban vizsgálták. Egy tanulmányban euthyroid endokrin 

ophthalmopathiás betegekben azt találták, hogy egy hét prednisolon kezelés után az 

osteocalcin és alkalikus foszfatáz szint csökken, azonban a csontbontást jelzı vizelet 

hydroxyprolin koncentráció nem változik (Prummel, Wiersinga et al. 1991). Lems és 

munkatársai aktív rheumatoid arthritises betegekben 200 mg intravénás dexamethason 

kezelés hatására gyors csökkenést figyeltek meg mind a csontbontást, mind a 

csontépítést jelzı markerekben: a szérum osteocalcin, I-es típusú kollagén 

karboxiterminális propeptide (PICP) és I-es típusú kollagén karboxiterminális 

keresztkötött telopeptid (ICTP) koncentrációk egy napon belül csökkentek (Lems, 

Jacobs et al. 1993). Egy másik vizsgálat során azt találták, hogy ugyanez a kezelés a 

csontépítést jelzı OC és PICP szint gyors csökkenését váltotta ki, azonban a 

csontbontást jelzı szérum ICTP és vizelet pyridinolin, deoxypyridinolin koncentrációk 

nem változtak (Lems, Gerrits et al. 1996). Asztma bronchialés betegekben 

megfigyelték, hogy a nagy dózisú betamethason kezelés megkezdése után 13 órával 

csökken a szérum OC koncentráció (Ekenstam, Stalenheim et al. 1988). Egészséges 

személyekben 2,5 és 10 mg dexamethason szignifikánsan csökkentette a szérum 

osteocalcin szintet (Nielsen, Charles et al. 1988). 

A krónikusan megnövekedett exogén vagy endogén glükokortikoid hatás egyik 

legsúlyosabb következménye az osteoporosis, azonban a glükokortikoid-indukált 

osteoporosis patomechanizmusa még ma sem teljesen tisztázott. Nagyszámú tanulmány 
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számolt be Cushing szindrómás betegekben a szérum OC illetve más osteoblast 

aktivitást jelzı markerek koncentrációjának csökkenésérıl (Sartorio, Ambrosi et al. 

1988; Piovesan, Terzolo et al. 1994; Osella, Terzolo et al. 1997; Chiodini, Carnevale et 

al. 1998; Sartorio, Conti et al. 1998; Godang, Ueland et al. 1999; Cortet, Cortet et al. 

2001; Francucci, Pantanetti et al. 2002), és csak egy vizsgálatban találtak változatlan 

OC szintet (Hermus, Smals et al. 1995). A glükokortikoidoknak az osteoblast aktivitásra 

és kollagén szintézisre kifejtett gátló hatását in vitro vizsgálatokkal is megerısítették 

(Weinstein, Jilka et al. 1998). Ezek alapján a szérum OC koncentrációt az osteoblast 

aktivitás glükokortikoid-indukált visszaszorításának jelzésére szenzitív markernek 

tartják (Ekenstam, Stalenheim et al. 1988). Ebben a tekintetben különösen érdekesek 

azok a megfigyeléseink, amelyek Cushing szindrómás betegekben a lumbális DEXA Z-

score nagyon enyhe csökkenése mellett a szérum OC koncentráció jelentıs csökkenését 

mutatták ki. Ez megerısíti azt a klinikumban egyre elterjedtebben alkalmazott 

gyakorlatot, hogy a csont-hatások korai kimutatására a DEXA helyett a biológiai 

markerek mérését alkalmazzák a szteroid kezelés vagy antiporotikus kezelés hatásának 

felmérésére. 

Többen felvetették, hogy a megnövekedett endogén vagy exogén glükokortikoid 

hatás a csökkent csontépítés mellett megnövekedett csontbontással is járhat (Hermus, 

Smals et al. 1995; Chiodini, Carnevale et al. 1998; Godang, Ueland et al. 1999; 

Francucci, Pantanetti et al. 2002) szekunder hyperparathyreosis kialakulása és/vagy a D-

vitamin metabolizmus megváltozása miatt. Ezzel ellentétben mások glükokortikoidok 

hatására nem találtak változást a csontbontás marker koncentrációkban (Sartorio, Conti 

et al. 1996; Osella, Terzolo et al. 1997) és feltételezték, hogy a glükokortikoidok 

katabolikus hatása a csontképzıdés gátlásában nyilvánul meg, változatlan csontbontás 

mellett (Prummel, Wiersinga et al. 1991). Saját eredményeink utóbbi feltételezést 

támasztják alá, miután Cushing szindrómás betegekben változatlan β-Crosslaps 

koncentrációt találtunk és a szérum β-Crosslaps koncentrációk dexamethason vagy 

ACTH adást követıen sem változtak. 

Hormontúltermeléssel nem járó mellékvese adenomás betegekben a csont 

denzitást és anyagcserét számos tanulmány vizsgálta, azonban az eredmények 

ellentmondásosak. Egyesek a csontépítés markereinek csökkenését (Ambrosi, Peverelli 

et al. 1995; Osella, Terzolo et al. 1997; Sartorio, Conti et al. 1998; Torlontano, Chiodini 
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et al. 1999; Francucci, Pantanetti et al. 2002), míg mások változatlan koncentrációkat 

mutattak ki (Chiodini, Tauchmanova et al. 2002). A csontbontás markerek esetében 

csökkent (Ambrosi, Peverelli et al. 1995; Sartorio, Conti et al. 1998), változatlan 

(Ambrosi, Peverelli et al. 1995; Sartorio, Conti et al. 1998; Torlontano, Chiodini et al. 

1999; Francucci, Pantanetti et al. 2002) és megnövekedett koncentrációkat egyaránt 

kimutattak (Osella, Terzolo et al. 1997). A legtöbb tanulmány szerint a 

hormontúltermeléssel nem járó mellékvese adenomás betegekben a csont denzitás 

normális (Torlontano, Chiodini et al. 1999; Rossi, Tauchmanova et al. 2000; Osella, 

Reimondo et al. 2001; Bardet, Rohmer et al. 2002; Francucci, Pantanetti et al. 2002), 

azonban a szubklinikai Cushing szindrómás alcsoportban néhány (Torlontano, Chiodini 

et al. 1999; Bardet, Rohmer et al. 2002; Chiodini, Tauchmanova et al. 2002), de nem az 

összes szerzı (Rossi, Tauchmanova et al. 2000) csökkent csont denzitást talált. Ezeknek 

az ellentmondó adatoknak az oka nem ismert, de lehetséges, hogy a betegek egy 

részében jelenlévı enyhe glükokortikoid túlsúllyal, vagy az egyénenként eltérı 

glükokortikoid iránti érzékenységgel függhetnek össze. 
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7. KÖVETKEZTETÉSEK 

1. A glükokortikoid receptor gén N363S polimorfizmusának vizsgálatára 

kidolgozott új allél-specifikus PCR módszer megbízhatóan és pontosan mutatja 

ki a polimorfizmus jelenlétét. Az új módszer alkalmazása egyszerő, 

költségkímélı, nem igényel költséges eszközöket és alkalmas nagyszámú minta 

vizsgálatára.  

 

2. Hormontúltermeléssel nem járó kétoldali mellékvesekéreg adenomás 

betegekben a glükokortikoid receptor gén N363S polimorfizmusa 

szignifikánsan gyakrabban fordul elı, mint azonos populációból választott 

kontroll személyekben, illetve egyoldali mellékvesekéreg adenomás 

betegekben. Feltételezhetı, hogy ez a polimorfizmus szerepet játszhat a 

kétoldali mellékvese adenomák patogenezisében, bár ennek mechanizmusa nem 

ismert. A glükokortikoid receptor gén ER22/23EK polimorfizmusa esetében 

ilyen összefüggés nem mutatható ki. 

 

3. Hormontúltermeléssel nem járó kétoldali mellékvesekéreg adenomás 

betegekben az egyoldali daganatos betegekhez képest szignifikánsan 

gyakrabban fordul elı szénhidrát-anyagcsere zavar. Kétoldali mellékvesekéreg 

daganatos betegekben a szénhidrát-anyagcsere zavar összefüggést mutat az 

N363S polimorfizmus jelenlétével. Az elhízás, hyperlipidaemia és hipertónia 

egyik betegcsoportban sem hozható összefüggésbe az N363S vagy ER22/23EK 

polimorfizmusok jelenlétével. 

 

4. 2-es típusú diabeteses betegekben az N363S és ER22/23EK polimorfizmusok 

gyakorisága nem különbözik a kontroll személyekben észlelhetı polimorfizmus 

gyakoriságtól. Nincs összefüggés a diabetes megjelenésének ideje, a betegek 

testsúly indexe, vérnyomása, valamint az inzulin terápia szükségessége és az 

N363S illetve ER22/23EK polimorfizmusok elıfordulása között. 

 

5. A hypothalamus-hypophysis-mellékvese tengely vizsgálatában elterjedten 

használt dinamikus tesztek közül a kis adag dexamethason és az ACTH teszt 
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jelentıs szérum osteocalcin koncentráció csökkenést okoz egészséges 

személyekben és hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg adenomás 

betegekben, míg a kis adag dexamethason Cushing szindrómás betegekben nem 

befolyásolja a szérum osteocalcin koncentrációt. A kis adag dexamethason és 

ACTH teszt egyik vizsgált csoportban sem befolyásolja a szérum β-Crosslaps 

koncentrációt. A kortizol bioszintézist gátló metopyron egyszeri adagja nincs 

hatással a szérum osteocalcin és β-Crosslaps koncentrációkra. Ezek az 

eredmények alátámasztják, hogy a glükokortikoidok csontra kifejtett 

katabolikus hatása elsısorban az osteoblast mőködés gátlásán keresztül valósul 

meg. 
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8. ÖSSZEFOGLALÁS 
A munka elsı részében a glükokortikoid receptor gén N363S polimorfizmusának 

vizsgálatára új allél-specifikus PCR módszert dolgoztunk ki. Az új módszer 

alkalmazása egyszerő, költségkímélı, nem igényel költséges eszközöket és alkalmas 

nagyszámú minta vizsgálatára.  

A munka második részében kimutattuk, az N363S polimorfizmus egészségesek 

személyek 7,8%-ában és egyoldali mellékvese daganatos betegek 7,1%-ában fordul elı, 

míg kétoldali mellékvese daganatos betegekben csaknem háromszor gyakrabban 

mutatható ki (20,5%, p<0,05). Kimutattuk, hogy mind egy-, mind kétoldali mellékvese 

daganatos betegekben gyakoriak a metabolikus eltérések, azonban a kétoldali daganatos 

esetben gyakrabban fordul elı szénhidrát-anyagcsere zavar. Megállapítottuk, hogy 

kétoldali, de nem egyoldali mellékvesekéreg adenomás betegekben az N363S 

polimorfizmus a szénhidrát-anyagcsere zavarral mutat összefüggést. Az elhízás, 

hyperlipidaemia és hipertónia egyik betegcsoportban sem függ össze az N363S vagy 

ER22/23EK polimorfizmusok jelenlétével. 2-es típusú diabeteses betegekben az N363S 

és ER22/23EK polimorfizmusok gyakorisága nem különbözött a kontroll személyekben 

észlelhetı polimorfizmus gyakoriságtól. Ezek a megfigyeléseink alátámasztják azt a 

feltételezést, hogy a glükokortikoidok iránti érzékenységet növelı N363S 

polimorfizmusnak patogenetikai szerepe lehet a hormontúltermeléssel nem járó 

kétoldali daganatok, illetve ezekben a betegekben a szénhidrát-anyagcsere zavar 

kialakulásában.  

A munka harmadik részében kimutattuk, hogy a hypothalamus-hypophysis-

mellékvese tengely vizsgálatában elterjedten használt dinamikus tesztek közül a kis 

adag dexamethason és az ACTH teszt jelentıs szérum osteocalcin koncentráció 

csökkenést okoz egészséges személyekben és hormontúltermeléssel nem járó 

mellékvesekéreg adenomás betegekben, míg a kis adag dexamethason Cushing 

szindrómás betegekben nem befolyásolja a szérum osteocalcin koncentrációt. A kis 

adag dexamethason és ACTH teszt egyik vizsgált csoportban sem befolyásolja a szérum 

β-Crosslaps koncentrációt. A kortizol bioszintézist gátló metopyron egyszeri adagja 

nincs hatással a szérum osteocalcin és β-Crosslaps koncentrációkra. Ezek az 

eredmények alátámasztják, hogy a glükokortikoidok csontra kifejtett katabolikus hatása 

elsısorban az osteoblast mőködés gátlásán keresztül valósul meg.  
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ANGOL NYELV Ő ÖSSZEFOGLALÁS 

In the first part of this work, we developed a new, allele-specific PCR method for the 

detection of the N363S polymorphism of the glucocorticoid receptor gene. The new 

method is easy to apply, cost-saving with no need for expensive instrumentation, and it 

is suitable for testing large number of samples. 

In the second part of this work we showed, that in patients with bilateral non-

hyperfunctioning adrenal adenomas the frequency of N363S polymorphism is about 

three times higher (20,5%) compared to that found in healthy subjects (7,8%) and in 

patients with unilateral non-hyperfunctioning adrenal adenomas (7,1%, p<0,05). Also, it 

was found that metabolic abnormalities are frequent in patients with both unilateral and 

bilateral adenomas, but altered glucose metabolism occurs more commonly in patients 

with bilateral tumors. We demonstrated that the N363S polymorphism is associated 

with altered glucose metabolism in patients with bilateral adrenal adenomas, but not in 

patients with unilateral adenomas. Obesity, hyperlipidemia and hypertension failed to 

show any association with the presence of N363S or ER22/23EK polymorphisms in any 

of the patient groups. In patients with type 2 diabetes, the frequency of N363S or 

ER22/23EK polymorphisms did not differ from the frequency of these polymorphisms 

in control subjects. These observations support the hypothesis, that N363S 

polymorphism, which increases glucocorticoid sensitivity, could play a role in the 

pathogenesis of hormonally inactive adrenal adenomas, and in the development of 

altered glucose metabolism in these patients.  

In the third part of this work, we demonstrated that among the dynamic tests 

currently used in the assessment of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis, the low-

dose dexamethasone and the ACTH test induce a significant decrease of serum 

osteocalcin concentration in healthy subjects and in patients with hormonally inactive 

adrenal adenomas. However, in patients with Cushing’s syndrome, the low-dose 

dexamethasone test failed to influence serum osteocalcin concentration. The low-dose 

dexamethasone and ACTH test did not alter serum β-Crosslaps concentration in any 

groups examined. Administration of a single dose of metyrapon, an inhibitor of cortisol 

biosynthesis, does not have any impact on serum osteocalcin and β-Crosslaps 

concentrations. These results confirm that the catabolic effect of glucocorticoids on 

bones is mainly related to the inhibition of osteoblast activity. 
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