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11β-HSD2  2-es típusú 11β-hidroxiszteroid dehidrogenáz 

ACTH   adrenokortikotrop hormon 

ALS   amyotrophiás lateralsclerosis 

CT   computer tomográfia  
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I.  BEVEZETÉS, IRODALMI HÁTTÉR 

I.1.  A növekedési hormont termelő daganatok patofiziológiája és klinikuma 

Az akromegália súlyos, alattomosan kifejlődő szisztémás betegség, melyet 

legfeltűnőbben az acrákon jelentkező csont- és lágyrész-növekedés jellemez. Az 

elnevezés a görög "akron" = "csúcs, vég, végtag", ill. "megas" = "nagy" szavakból ered 

(Marie 1886). Incidenciája 4-6/millió/év, prevalenciája 40/millió, gyakorisága a két 

nemben hasonló, bár egyes szerzők nőkben kissé gyakoribb előfordulásról számolnak 

be (Kun 2000). Bármely életkorban előfordulhat, leggyakoribb 40 és 50 év között (Góth 

2001). Fiatalabb életkorban a betegség gyakran agresszívebb és a klinikai jelek 

nyilvánvalóbbak, idősebbeknél viszont alattomosan, évek alatt fejlődnek ki a betegségre 

jellemző tünetek (Clayton 1997). Ezért nem meglepő, hogy a betegség kezdete és 

felismerése között átlagosan 7-10 év is eltelik (Harris 1991). 

A prognózis nagymértékben függ a korai felismeréstől és kezeléstől. 

Akromegáliás betegek mortalitása 2-4-szeresre növekszik az átlagos népességhez 

viszonyítva (Harris 1991). A megnövekedett mortalitás elsősorban a betegség 

cardiovascularis és respiratorikus rendszerre kifejtett hatásainak tudható be (Góth 

2001). Akromegáliában a colonpolipok és carcinomák kockázata is megnő (Clayton 

1997).  

Amennyiben kezeléssel sikerül a GH-szintet tartósan az ún. ”biztonságos” 

tartományba (GH <2,5 ng/ml) visszaállítani, az életminőség jelentősen javul, a 

mortalitás és élettartam pedig nem különbözik az átlagos lakosságétól (Harris 1991, 

Góth 2001). 

Az akromegália kórélettani alapja az esetek kb. 99 %-ában a hypophysis elülső 

lebenyének növekedési hormont (GH) termelő adenomája (Clayton 1997) (1. ábra), a 

fennmaradó egy százalék a hypothalamus vagy ectopiás szövetek (leggyakrabban 

pancreas, tüdő) növekedési hormon releasing hormon (GHRH) termelő elváltozásaiból 

adódik (Harris 1991). Akromegália alakulhat ki a multiplex endokrin neoplasia 1-es 

típusában, illetve McCune Albright szindrómában. A familiáris izolált hypophysis 

adenoma (FIPA) elnevezésű örökletes betegség szintén gyakran jár együtt 



akromegáliával. Az epiphysis-fúgák záródása előtt a hypophysis GH-termelő tumora 

gigantizmust okoz (Hankiss és mtsai 1981). 

A GH-termelő hypophysis adenomák 70-75%-a macroadenoma (a tumor átmérője 

>10 mm), 25-30%-a microadenoma (a tumor átmérője <10 mm) (Góth 2001, Hankiss és 

mtsai 1981, Marro és mtsai 1997). 

 

1. ábra: Hypophysis-adenoma MR-képe sagittalis és frontalis síkban (Országos 
Idegsebészeti Tudományos Intézet, Budapest) 

I.1.1. Az akromegália klinikai és laboratóriumi jellemzői 

Klinikai tünetek 

A túlzott mennyiségben képződő GH gyakorlatilag az összes szervet és szövetet 

befolyásolhatja (Hankiss és mtsai 1981), és kiterjedt morfológiai elváltozásokat, 

endokrin- és anyagcserezavarokat okozhat. A GH hatására termelődő IGF-1 felelős a 

szervek és szövetek megnagyobbodását okozó anabolikus folyamatokért. Bizonyos 

hatásokért, mint pl. az inzulin-ellenes és lipolitikus hatásért azonban maga a GH (IGF-

1-től függetlenül) felelős (Harris 1991). Az akromegáliát okozó hypophysis-adenoma, 

mint növekvő térfoglaló folyamat, helyileg nyomási tüneteket is okozhat.  

Az akromegália klinikai tüneteit (Harris 1991, Góth 2001, Hankiss és mtsai 

1981, Kun 2000, Duncan és Wass 1999, Colao és mtsai 1997, Ganong 1995, Terzolo és 

mtsai 1999, Fazio és mtsai 2000, Lombardi és mtsai 1997, Colao és mtsai 2000, Terzolo 

és mtsai 1995, Colao és mtsai 1999, Barkan 1997, Cheung és Bayages 1997, Kaltsas és 
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mtsai 1999, Jenkins és mtsai 1997, Scialpi és mtsai 1999, Clayton 1997) az 1. táblázat 

mutatja be. 

1. táblázat: Az akromegália klinikai tünetei 
Szisztémás tünetek 

Arcvonások torzulása 
Fejkörfogat-növekedés 
Prognathia 
Hangmélyülés 
Ujjak kiszélesedése 

Skeletalis elváltozások  
  
  
  
  

Arthralgia 
Izomrost-hypertrophia ellenére proximalis 
izomgyengeség 
Perifériás neuropathia (renyhébb ínreflexek, 
csökkent hő-, felületi fájdalom-, finom tapintás- és 
vibrációérzés - segmentalis demyelinizáció) 
Végtagparaesthesiák, "carpal tunnel"-szindróma 

Izom- és idegrendszeri zavarok  
  

Egyéb idegbecsípődési szindrómák, lumbago, 
ischias 
Bőrmegvastagodás (kesztyű, cipő, gyűrű szorossá 
válik) 

Bőr- és kötőszöveti eltérések 

Izzadság-, faggyúmirigyek, szőrtüszők fokozott 
működése (fokozott verejtékezés, kellemetlen 
testszag és zsíros bőr acnékkal, hirsutismus) 

Visceromegália Szív- máj-, lép-, vesemegnagyobbodás, endokrin 
szervek hyperplasiája 
Hypertonia 
Specifikus GH/IGF-1 mediálta cardiomyopathia: 
Koncentrikus szívhypertrophia 
Kamrai arrhythmiák 
Nyugalmi diasztolés diszfunkció, terheléskor 
szisztolés ejekciós zavar 
Progresszív congestiv szívelégtelenség 

Szív- és érrendszeri zavarok 

Coronariák betegsége 
Respiratorikus változások sleep apnoe szindróma (macroglossia, a 

pharyngealis struktúrák duzzanata, a központi 
idegrendszeri irányítás zavara miatt) 
Benignus colonpolipok (elsősorban tubulovillosus 
adenomák) 
Coloncarcinoma 

Daganatok  

Egy-egy esetben egyéb emésztőrendszeri, emlő, 
vese, pajzsmirigy és hematológiai daganatok 
csökkent glukóz tolerancia vagy manifeszt diabetes Metabolikus és endokrin zavarok 
a test zsírraktárainak csökkenése, emelkedett plazma 
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triglicerid és lipoprotein (a) koncentráció 
hyperthyreosis, struma nodosa 
hyperkalcaemia, hyperkalciuria, vesekő 
Hyperphosphataemia 

Veseműködés és elektrolit-
egyensúly 

nátrium- és vízretenció 
Pszichológiai zavarok Depresszió 
Szexuális diszfunkció Libidócsökkenés (hátterében hyperprolactinaemia, 

hypopituitaer hypogonadismus) 
Helyi, nyomási tünetek 
Fejfájás 
Látótérkiesés (jellegzetesen bitemporalis hemianopia)  
Látásromlás 
Intracranialis nyomásfokozódás 
Agyidegbénulás (n. III., IV., V/1., V/2., VI.) 
Hypophysis-nyél-kompresszió 
Hypopituitarismus (elsősorban gonadotrop-hormon hiány) 
Liquorrhoea 

 

Az akromegália gyanúja általában a klinikai jelek alapján vetődik fel (Harris 

1991). Szembetűnő a jellegzetes akromegáliás megjelenés durvább arcvonásokkal, a kéz 

és láb megnagyobbodásával. Ez a kép már sajnos a betegség előrehaladott stádiumát 

jelzi (Harris 1991, Hankiss és mtsai 1981). Fontos lenne azonban, hogy a betegséget 

minél korábbi stádiumban felismerjük. 

Talán az egyik leggyakoribb korai eltérés a nagyfokú izzadás. Ugyancsak gyakori 

korai, nem specifikus tünet a fáradékonyság, valamint a fejfájás, melynek oka lehet a 

diaphragma sellae feszülése. A betegek kisebb része látási zavarok miatt fordul 

orvoshoz. Gyakoriak a nemi életre és működésre vonatkozó panaszok. A cipő és a 

kesztyű váratlan kinövése is oka lehet annak, hogy a beteg orvoshoz fordul. További 

gyakori szubjektív tünet az arc, a végtagok, az ízületek húzó jellegű 'rheumatikus' 

fájdalma (Hankiss és mtsai 1981, Kun 2000). 

Az akromegália alattomosan, hosszú évek alatt fejlődik ki, ezért a beteg 

küllemének megváltozása általában távolabbi rokonnak, ritkán látott barátnak, új 

orvosnak tűnik fel. Régebbi és friss fényképek összehasonlítása értékes segítséget 

nyújthat (Góth 2001). A fényképek alapos vizsgálatával az is megbecsülhető, hogy 

mikor kezdődött a betegség (Harris 1991). 
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Laboratóriumi diagnosztika 

Az akromegália biokémiailag a GH túlzott termelésével jellemezhető, így a 

legjellegzetesebb laboratóriumi eltérés a GH megnövekedett szintje a szérumban. A 

GH-túltermelés mérésére számos módszert fejlesztettek ki (Duncan és Wass 1999). 

A bazális GH-szint akromegáliás betegeknél általában emelkedett (Kun 2000), 

azonban az emelkedés lehet enyhe (Hankiss és mtsai 1981), és a GH szekréciójának 

pulzatilis jellege és rövid felezési ideje miatt átfedheti a normál tartományt (Góth 2001). 

Egészségesekben a GH szekréciót serkenti a testedzés, a stressz és az éhezés (Ganong 

1995). Emelkedett szérum GH értékek fordulhatnak elő krónikus veseelégtelenségben, 

májelégtelenségben, kezeletlen diabetes mellitusban és malnutriciós állapotokban 

(Duncan és Wass 1999). Egészségesektől eltérően akromegáliás betegekben a szérum 

GH-koncentrációk kevéssé ingadoznak a nap folyamán, és a legtöbb betegben nem 

változnak étkezés vagy testedzés hatására. Figyelembe véve az egészségesekben 

tapasztalt napi ingadozásokat és az említett kóros állapotok befolyásoló hatását, az 

egyszeri bazális GH-meghatározás (azaz reggel 8:00-9:00 óra között, étkezés előtti GH-

szint vizsgálat) nem tekinthető sem szenzitív, sem specifikus markernek 

akromegáliában (Góth 2001, Duncan és Wass 1999, Fisher és Ladenson 1996). A 12 

órán belül vett 4-5 vérminta alapján meghatározott átlagos GH érték (GH-profil) már 

informatívabb lehet (Duncan és Wass 1999, Clayton 1997). A betegségre utalhat a 

kóros cirkadián szekréciós mintázat is (Góth 2001). A korábban RIA-val történt GH-

meghatározást ma már modernebb, érzékenyebb módszerek, mint az 

immunradiometrikus assay-k (IRMA) és immunkemiluminometrikus assay-k (ICMA) 

váltották fel (Fisher és Ladenson 1996). 

Az orális glukóz tolerancia teszt (OGTT) biztonságos és egyben olcsó vizsgálat 

akromegáliában (Duncan és Wass 1999, Stoffel-Wagner és mtsai 1997). Éjszakai 

éhezést követően 75 gramm glukóz per os adása előtt (0 perc), majd 30, 60, 90, és 120 

perccel később GH (és glukóz) méréshez vérvétel történik (Góth 2001, Fisher és 

Ladenson 1996). Egészségesekben a teszt során legalább egy vérmintában a GH-szint 1 

ng/ml alá, vagy kimutathatatlan szintre csökken. Akromegáliás betegekben a GH-szint 

nem csökken 1 ng/ml alá, vagy paradox módon emelkedik (Góth 2001, Hankiss és mtsai 

1981, Kun 2000, Duncan és Wass 1999, Fisher és Ladenson 1996). A vizsgálattal 
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egyben meghatározható a csökkent glukóz tolerancia vagy a diabetes mellitus is 

(Duncan és Wass 1999). 

Ma már a legtöbb szerző egyetért abban, hogy az egyszeri szérum IGF-1 

meghatározás a leginkább megfelelő, pontos és költséghatékony módja az akromegália 

szűrésének (Duncan és Wass 1999, Stoffel-Wagner és mtsai 1997). A kezelés 

megkezdése előtt az IGF-1 szintek valóban csaknem mindig a kortól és nemtől függő 

normál tartomány fölött vannak, és a GH-tól eltérően nem változnak óráról órára a 

táplálékbevitel, testmozgás vagy alvás függvényében, hanem az előző egy-két napi 

integrált GH-szekréciót tükrözik (Góth 2001, Van der Lely és mtsai 1997). Különösen 

hasznos a vizsgálat cukorbetegeknél, akiknél OGTT nem végezhető (Kun 2000). Az 

eredményeket a beteg életkorától függően kell értékelni (Góth 2001). Egészségesekben 

a szérum IGF-1 koncentráció pubertás alatt a legmagasabb, ezt követően fokozatosan 

csökken. A szérum IGF-1 meghatározás kezdeti szűrővizsgálatként, a betegség 

aktivitásának kimutatásán kívül a kezelés hatékonyságának megítélésére is 

alkalmazható (Góth 2001). Bár a diagnózis megállapításakor az IGF-1 szint csaknem 

mindig emelkedett, az OGTT utáni GH-szintek meghatározása nem mellőzhető. 

A diagnózis felállításához szükséges hormonvizsgálatokon kívül fontos a 

hypophysis elülső-, illetve hátsó-lebeny funkciójának, különösképpen az ACTH-

mellékvese, TSH-pajzsmirigy, gonadotrop hormon-gonad tengely működésének, 

valamint a prolaktin szintnek a vizsgálata (Duncan és Wass 1999), ugyanis az 

akromegáliát okozó hypophysis daganat hypopituitarismust okozhat. Akromegáliás 

betegek jelentős részében a GH mellett a prolaktin szint is emelkedett. 

Képalkotó vizsgálatok 

Az akromegáliát okozó elváltozás lokalizálását radiológiai képalkotó eljárások segítik. 

Az akromegália leggyakoribb oka hypophysis-adenoma, ezért a radiológiai 

vizsgálatokat először a sella-régióról végezzük. 

Az akromegália diagnosztikájában évtizedekig használt koponya- ill. sella-röntgen 

a lágyrészekről nem nyújt felvilágosítást, ezért került mára előtérbe a computer 

tomographia (CT) és a mágneses rezonancia vizsgálat (MRI). A hypophysis és a 
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suprasellaris régió nagyfelbontású leképezése, különösen iv. kontrasztanyag beadásával 

lehetővé teszi a hypophysis-tumor kimutatását. 

A hypophysis, hypothalamus, sinus cavernosus és chiasma opticum MRI 

vizsgálata ma a legkorszerűbb, a CT-nél is érzékenyebb vizsgálóeljárás a tumor 

lokalizációjának és kiterjedésének megítélésében (Duncan és Wass 1999). Akár 2 mm 

átmérőjű adenomák is kimutathatók ezzel a módszerrel. 

Egyéb vizsgálatok 

Ectopiás GHRH-elválasztás okozta akromegália gyanúja esetén GHRH meghatározás 

végezhető. A GHRH plazmaszintje normálisan 100 ng/l-nél alacsonyabb, ectopiás 

GHRH termelés által előidézett akromegália esetében μg/l nagyságrendű. Ezekben az 

esetekben a tumor a mellkasi (elsősorban tüdő) vagy a hasi (elsősorban pancreas) 

régióban keresendő a megfelelő képalkotó vizsgálatok segítségével (Harris 1991, Góth 

2001, Duncan és Wass 1999, Fisher és Ladenson 1996). 

A szemészeti vizsgálat, ezen belül a látásélesség, a látótér és a fundus vizsgálata 

akromegáliás beteg kivizsgálásának elengedhetetlen része (Harris 1991, Duncan és 

Wass 1999). 

 

I.1.2. Az akromegália kezelési lehetőségei, a műtéti-, gyógyszeres- és sugárkezelés 

szerepe 

Az akromegália kezelésének célja a GH és annak hatásait közvetítő IGF-1 szintek 

hatékony csökkentése, a fokozott hormontermelés klinikai következményeinek 

megszüntetése és a GH-termelő hypophysis adenoma által a környező szövetekre 

kifejtett kompresszió megszüntetése vagy megelőzése, lehetőleg a hypophysis 

működésének megőrzésével (Harris 1991, Góth 2001, Lamberts 1997).  

A jelenleg rendelkezésre álló kezelési eljárásokkal teljes biokémiai gyógyulás 

ritkán érhető el, hiszen a bazális GH és IGF-1 normális értékekre csökkenése ellenére a 

GH-szekréció dinamikája és szabályozása rendszerint kóros marad. Ezért az a cél, hogy 

a kezeléssel a hormonszintek az ún. ”biztonságos” tartományba kerüljenek (bazális 
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szérum GH <2,5 ng/ml, szérum IGF-1 ne haladja meg a kornak és nemnek megfelelő 

felső határt) (Lamberts 1997, Clayton 1997).  

Az akromegália kezelésére idegsebészeti, gyógyszeres és 

radioterápiás/sugársebészeti eljárások állnak rendelkezésre. Bármely kezelési módnak 

az előnyök mellett lehetnek számottevő mellékhatásai is. 

Idegsebészeti műtét 

Korábban az akromegália kezelésére elsődlegesen idegsebészeti műtétet végeztek 

(Lamberts 1997, Fahlbusch és mtsai 1997), amelyet szükség esetén külső 

radioterápiával egészítettek ki. A műtét a mikroadenomás esetek 80-90%-ában, míg a 

makroadenomás esetek alig 50%-ában eredményes. A műtét eredményessége függ a 

daganat méretétől és invazivitásától, a műtét előtti GH szintektől és az idegsebész 

gyakorlottságától (Jallad és mtsai 2007, Vance és Laws 2005). 

Az idegsebészeti műtét szövődményekkel járhat, különböző súlyosságú 

hypopituitarismus (gyakrabban TSH-, gonadotropin-, ritkábban ACTH-hiány), az esetek 

4-6%-ában pedig tartós diabetes insipidus alakulhat ki (Kun 2000). A hypophysis-

működés részletes posztoperatív vizsgálata alapján az esetlegesen károsodott vagy 

kiesett hormonok pótlására szubsztitúciós terápia bevezetése indokolt. Egyéb műtéti 

szövődmény ritka, átmeneti diabetes insipidus, liquorrhoea az esetek kevesebb, mint 

5%-ában, meningitis, sinusitis, haematoma, idegsérülés az esetek kevesebb, mint 1%-

ában fordul elő (Góth 2001). A hypophysis daganatok műtéti kezelésében újabban 

alkalmazott minimálisan invazív, neuroendoszkópiával és neuronavigációval 

kombinálható endonasalis, paraseptalis feltárás révén (a hagyományos sublabialis, 

transseptalis feltárással tapasztalt eredményesség elérése mellett) a posztoperatív 

szövődmények száma minimálisra csökkenthető (Czirják 2004, Czirják 2006). 

Gyógyszeres kezelés 

Az akromegália kezelésében napjainkban egyre nagyobb teret hódít a gyógyszeres 

kezelés, ami részben a sebészi és sugárkezelés bizonyos hátrányainak, részben a 

farmakoterápia fejlődésének tulajdonítható (Newman 1999). A GH és IGF-1 szintek 

mérséklésére és a hypophysis daganat méretének csökkentésére jelenleg a 
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szomatosztatin analóg készítmények a leghatékonyabbak, melyeket rendszerint a műtéti 

kezelés kiegészítésére, ritkábban önálló kezelésként alkalmazunk. A kezelés a betegek 

számára jól tolerálható, néha mellékhatásaként átmeneti hasmenés, hasi fájdalom, 

hányinger, a beadás helyén enyhe fájdalom, viszketés vagy duzzanat alakulhat ki. 

Tartós kezelés esetén az epehólyagban sludge és a betegek mintegy 40%-ában 

panaszokat nem okozó epekő alakulhat ki (Harris 1991, Vance és Laws 2005). 

A szintetikus oktapeptid származék, az octreotid a szomatosztatinnál több mint 

40-szer hatékonyabb és hatástartama is lényegesen hosszabb (Harris 1991). Az octreotid 

féléletideje a szérumban szubkután beadást követően 90 perc. Akromegáliás betegekben 

mintegy 8 órán át gátolja a GH kibocsátást (Harris 1991) és csökkenti a keringő IGF-1 

mennyiségét (Newman 1999, Kun 2000). Az endogén szomatosztatin azonos 

affinitással kötődik az 5 szomatosztatin receptor (sstr) altípushoz, míg az octreotid 

nagyobb affinitást mutat a GH-termelő hypophysis daganatokban jelenlevő sstr-2 és 

sstr-5 receptor altípusokhoz (Vance és Laws 2005, Bevan 2005). A 

hatásmechanizmusban szerepet játszik a sejtciklus megállítása, az apoptózis indukciója, 

valamint az angiogenezis gátlása is (Bevan 2005). 

Az elsőként forgalomba került szomatosztatin analóg, az octreotid sc. injekció 

hatástartama viszonylag rövid, rendszerint 300-600 μg napi adagban, 3 részre osztva 

adható (max. napi adag 1500 μg) (Harris 1991, Vance és Laws 2005, Kun 2000, 

Melmed és mtsai 1998, Freda és mtsai 2005). Napjainkban elsősorban tartós hatású 

szomatosztatin analóg készítményeket alkalmazunk (Harris 1991, Freda és mtsai 2005, 

Turner és mtsai 1999, Murray és Melmed 2008). A mikrokapszulázott octreotid-LAR 

készítményt 4 hetente 10, 20, vagy 30 mg im. injekció (Bevan 2005), a 

mikrokapszulázott lanreotidot (lanreotid SR) 7, 10 vagy 14 naponta 30 mg im. injekció 

(Bevan 2005), míg a vizes alapú lanreotid autogélt 4 hetente 60, 90, vagy 120 mg im. 

injekció formájában adagoljuk (Harris 1991, Vance és Laws 2005, Kun 2000, Bevan 

2005, Murray és Melmed 2008, Gutt és mtsai  2005). A fejlesztés alatt álló pasireotid 

(SOM-230) féléletideje az octreotidénál hosszabb (Ben-Shlomo és Melmed 2007). 

Akromegáliás betegek részére hazánkban a szomatosztatin analóg kezeléshez a 

Társadalombiztosítótól egyedi gyógyszertámogatás kérvényezhető. A kezelés 

elsősorban akkor indokolt, ha az idegsebészeti műtét eredménytelen vagy műtét nem 
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végezhető, ha a műtét utáni reziduális daganat vagy daganat-recidiva sugárkezelése nem 

végezető el vagy a sugárkezelés ellenére a hormontúltermelés fennmarad. A 

sugárkezelés késői mellékhatásaként gyakran alakul ki hypopituitarismus, ami a 

gyermekvállalási szándékot meghiúsíthatja (Kun 2000). 

A dopamin-agonista készítmények elsősorban a GH-n kívül prolaktint is termelő 

hypophysis adenomás betegekben lehetnek hatékonyak (Vance és Laws 2005). A 

hazánkban elérhető bromocriptin a betegek kis hányadában vált ki megfelelő hatást, a 

cabergolin ennél hatékonyabb.  

Az új terápiás lehetőségként kifejlesztett GH-receptor antagonista pegvisomant a 

szomatosztatin analógoknál hatékonyabban csökkenti az IGF-1 szintet és mérsékli az 

akromegáliával összefüggő panaszokat és tüneteket (Melmed és mtsai 2005, Jorgensen 

és mtsai 2005), azonban a kezelés nem vált ki hypophysis daganat regressziót (Vance és 

Laws 2005). 

Sugárkezelés 

A transsphenoidalis műtéti módszer bevezetése előtt a külső sugárkezelés jelentette a 

hypophysis daganatok primer kezelését. Jelenleg általában kiegészítő kezelésként 

alkalmazzák, amikor más kezelési eljárások nem bizonyulnak kuratívnak, és további 

kezelés szükséges a hypophysis daganat növekedésének, illetve hormontermelésének 

visszaszorítására (Freda és Wardlaw 1999). A kezelés hatása, a GH szintek 

exponenciális csökkenése csak lassan, évek (2-10 év) alatt fejlődik ki (Góth 2001, Kun 

2000, Wass 1997). A hatékonyságot nagymértékben meghatározza az irradiációt 

megelőző GH-szint, ezért szükséges a radioterápia megkezdése előtt ennek lehetőség 

szerinti csökkentése, általában műtéti úton. 

 

A sugárterápia hatásmechanizmusa 

A radioterápia hatása a sugárzás ionizáló hatásán alapul, vagyis azon a képességen, 

hogy a sugárnyaláb egy atommal vagy molekulával történő ütközésekor elegendő 

energiát közvetítsen egy vagy több héji elektron kimozdításához (Szeifert és Nyáry 

1998). Kétféle ionizáló sugárzás, a nagyenergiájú elektromágneses sugárzás (röntgen-

sugárzás és gamma-sugárzás) vagy töltéssel rendelkező részecskék (elektron, proton, 
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neutron, α- vagy β-részecske, negatív π-mezon vagy nehéz ion-sugárzás) használhatók 

terápiás célokra (Szeifert és Nyáry 1998, Tarján 1991). A sugárzás okozta ionizáció és 

gerjesztés szabadgyökök képződéséhez vezet. Ez az állapot rendkívüli kémiai 

reaktivitással társul, a sejtekben kritikus molekulák (DNS és kisebb mértékben, 

sejtmembrán-molekulák és -enzimek) károsodnak, ez felelős a biológiai hatás 

kifejlődéséért (Szeifert és Nyáry 1998, Kuhn 1995).  

Az ionizáló sugárzásnak kétféle hatása van; egy azonnali, determinisztikus hatás, 

és egy késői, sztochasztikus hatás. Az előbbi esetben a hatás erőssége arányos a 

dózissal, de csak egy bizonyos küszöb fölött. Ez vezet a sejtek halálához, tehát a 

legfontosabb terápiás hatáshoz. Marekova és mtsai GH3 somatomammotroph 

hypophysis sejtvonalon 20-50 Gy ionizáló sugárdózis alkalmazásával végzett kutatásai 

alapján a gamma-sugárzás által előidézett sejthalál alapvető mechanizmusa a sejtciklus 

G2/M fázisában történő megállás utáni programozott sejthalál (apoptosis) (Marekova és 

mtsai 2003). A sztochasztikus, szubletális hatás véletlenszerűen következik be egy adott 

dózisnál, de ennek nincs küszöbe. Ebben az esetben a károsodás bekövetkeztének 

valószínűsége arányos a dózissal, és ez a hatás felelős a sugárkezelés késői 

mellékhatásaiért (pont mutációk, kromoszóma-aberráció, sejtek malignus 

transzformációja).  

A daganat-terápia célja az összes tumorsejt elpusztítása anélkül, hogy 

irreverzibilis károsodás érné a normális sejteket. Ez potenciálisan azért érhető el, mert a 

differenciálatlan és gyorsan osztódó (pl. tumoros) sejtek érzékenyebbek a sugárzásra, 

mint a differenciált, lassabban osztódó sejtek. A megmaradó egészséges őssejtekből a 

normális szövet képes regenerálódni (Tarján 1991, Kuhn 1995). 

 

Konvencionális külső besugárzás 

A konvencionálisan alkalmazott külső sugárterápia egyenletes sugárdózist juttat a tumor 

által érintett teljes régióra. A hagyományos külső besugárzás esetén a teljes dózist kis 

frakciókban adják. A frakcionálás azért hasznos, mert az egészséges szövet nagyobb 

valószínűséggel regenerálódik a kezelések közti szünetekben, mint a daganatos szövet. 

Ezen felül, az egyik kezelés alatt Go vagy S fázisban levő, sugárzásra érzéketlen 

tumorsejtek a következő kezelésig átmehetnek az érzékenyebb M vagy G2 fázisba 
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(Kuhn 1995). Ennek a módszernek az a hátránya, hogy a hatás viszonylag lassan 

fejlődik ki, és a maximális eredmény eléréséhez gyakran évek szükségesek (Harris 

1991). 

A technika fejlődésével a hagyományos sugárterápiás lehetőségek is bővültek. A 

kétdimenziós besugárzás tervezést mára felváltotta a háromdimenziós dózisszámítás, 

amely lehetővé teszi a konformális besugárzást, vagyis a céltérfogatra adaptált 

sugárkezelés pontosabb kivitelezését. A dinamikus sugárterápia volt a következő lépés, 

amellyel lehetőség nyílt a sugármező alakjának folyamatos változtatására ún. 

kollimátor-rendszerek segítségével (Németh és Ésik 1994). Egyedi sugárvédő blokkok 

vagy ”multileaf collimator” felhasználásával a céltérfogat és a környező ép szövetek 

között meredek dóziscsökkenés hozható létre (Mangel és mtsai  2000). 

 

Sztereotaxiás sugársebészet 

Az idegsebészetben a sztereotaxia intracraniális célpontok térbeli pozíciójának egy 

háromdimenziós koordináta-rendszer segítségével történő geometriai meghatározását 

jelenti. A sztereotaxiás sugársebészet lehetővé teszi CT-vel vagy MRI-vel előzetesen 

lokalizált agyi struktúrák elpusztítását precízen fókuszált, egyetlen nagydózisú külső 

besugárzás segítségével a koponya megnyitása nélkül (Szeifert és Nyáry 1998). A 

sztereotaxiás beavatkozás alatt a beteg fejét rögzíteni kell. A kezelés megtervezése, 

valamint kivitelezése számítógép segítségével történik. 

Jelenleg három különféle, a sugárzás típusától függő besugárzási módszer áll 

rendelkezésre a sztereotaxiás sugársebészet alkalmazásához. Az első gyors, töltéssel 

rendelkező részecske-sugárzást használ (pl. protonokat), amelyek, mialatt az anyagban 

lelassulnak, az anyagot felépítő molekulákkal történő interakcióik révén veszítenek 

energiájukból. Ez a technika így az adott útvonal végén adja le maximálisan az 

energiáját (Bragg-csúcs) (Marcou és Plowman 2000). A Bragg-csúcs szélessége 

előzetesen pontosan meghatározható a részecskék energiájának beállításával, ezért az 

ionizáló sugárzás precízen adható le egy véges úthosszon. Az energiák keverése 

lehetővé teszi a dózis-eloszlás megfelelő idomulását a tumor-térfogatra (Plowman 

1999). Mivel a részecske-gyorsítás ciklotront igényel, egyértelmű előnyei ellenére a 

módszer használhatósága a betegágy mellett korlátozott. 
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A másik fajta, lineáris gyorsítón (LINAC) alapuló technológia az úgynevezett 

ív-elvet hasznosítja. Ebben a módszerben egyetlen sugárforrás (röntgen-sugárforrás) 

egy ív mentén mozdul el, mialatt folyamatosan egy küszöb alatti sugárzást bocsát ki, és 

a kumulatív pusztító dózist a pathológiás célpontra helyezi, amely a körív 

középpontjában, az izocentrumban foglal helyet. A környező normális szövet csak egy 

tolerálható sugárdózist kap. 

A harmadik technikát, a gamma-kést rögzített sugárforrásra és rögzített 

célpontra fejlesztették ki, a mozgásból eredő mechanikai hibák csökkentése végett. A 

gamma-kés 201, vasból készült sisakban félgömb alakban szétosztott radioaktív kobalt-

60 forrással működik, amelyek nagyon precízen (0,5 mm alatti pontossággal) a 

középpontba vannak fókuszálva primer és szekunder (4, 8, 14 vagy 18 mm átmérőjű, az 

izocentrumtól sugarasan elhelyezett) kollimátorok segítségével. A 201 sugárnyaláb 

mindegyike különböző ponton jut be a koponyába és a célpontot körülvevő normális 

agyszövetbe csak ártalmatlan dózist jut. A fókuszban azonban (ahová a pathológiás 

struktúrát helyezzük), a sugárnyalábok energiái pusztító dózissá összegződnek (Szeifert 

és Nyáry 1998, Plowman 1999, Várady és mtsai 1999). A sugárérzékenyebb agyi 

struktúrák megóvása érdekében (mint a látóideg vagy a chiasma), azoknak a 

sugárnyaláboknak a kollimátorai, amelyek ezeken a struktúrákon haladnának keresztül, 

wolfram dugaszokkal lezárhatók. Ideális a gamma-kés kritikus elhelyezkedésű, 

viszonylag kisméretű (3 cm-nél kisebb átmérőjű) intracraniális léziók kifinomult 

kezelésére. 

A sugársebészetet általánosságban kiegészítő eljárásnak tartják reziduális vagy 

kiújult hypophysis-daganatok, vagy sinus cavernosusba törő tumorok kezelésében, 

amelyek elérhetetlenek a sebészi kiirtás számára (Jackson és Noren 1999/1). Olyan 

betegekben is használható, akik már megkapták a maximális konvencionális 

sugárterápiás dózismennyiséget. Hypophysis daganatok sugársebészeti kezelésére 

elsősorban a gamma kést ajánlják a viszonylag nagy sugárdózis/céltérfogat arány miatt 

(Deinsberger és Tidstrand 2005). Felvetődött, hogy a maximális tumorméret- és 

hormontermelés-csökkenés hamarabb fejlődik ki sugársebészetet követően, mint 

konvencionális frakcionált radioterápia alkalmazása után (Plowman 2000, Jackson és 
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Noren 1999/2), bár az irodalom friss áttekintése nem utal egyértelműen az emelkedett 

hormonszintek sugársebészetet követő gyorsabb csökkenésére (Brada és mtsai 2004). 

Az irradiációnak - a hatás lassú kialakulása mellett - más komoly hátrányai is 

vannak. A leggyakoribb szövődmény a hypopituitarismus (Kun 2000, Wass 1997), 

amely csak évekkel a besugárzás után válik manifesztté, és az esetek 40-60%-ában 

élethosszig tartó hormonpótló kezelést tesz szükségessé (Góth 2001). A különféle 

hypophysis-sejtek sugár-érzékenysége más és más, a károsodás sorrendje: GH > 

FSH/LH > ACTH > TSH (Harris 1991). Egyéb lehetséges mellékhatás a látóideg 

sérülése következtében kialakuló látáskárosodás (Kun 2000), de ez ma már megfelelően 

alkalmazott irradiáció után nagyon ritka. Olyan esetekben írták le, amikor az összdózis 

az 5000 cGy-t, vagy a napi dózis a 250 cGy-t meghaladta, vagy a sugárkezelést akkor 

alkalmazták, amikor a tumor a látóideget komprimálta (Wass 1997). Parasellaris 

sugárnekrózis agyidegbénulással, tumornekrózis bevérzéssel, apoplexiával szintén 

ritkán jelentkezik. Néhány betegben letargiát és memóriazavart figyeltek meg, ezek a 

tünetek a temporalis lebenyek károsodására vezethetők vissza (Harris 1991). Második, 

nem hypophysis-eredetű agydaganat (Kun 2000) kialakulásának esélye valószínűleg 

kicsi. Gliomát, sarcomát, meningeomát említ az irodalom (Wass 1997). A különféle 

sugárkezelési módszerek mellékhatásait a 2. táblázat foglalja össze. 

2. táblázat: A sugárterápia mellékhatásainak abszolút kockázata 
 Konvencionális 

sugárterápia 
Sztereotaxiás sugársebészet 
(LINAC vagy  gamma-kés) 

Hypopituitarismus 56 % 0-15 % 
Másodlagos daganatok 1,9-2,4 % (20 év alatt) n.a. 
A chiasma opticum 
károsodása (dózisfüggő) 

<  1 % 0-2,4% 

Cerebrovasculáris lézió és 
agyi necrosis (dózisfüggő) 

<  1 % n.a. 

Neuropsychológiai 
változások 

0,7 % n.a. 

(n.a.: nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű adat) 

 

A sugárterápia hatékonysága hypophysis-daganatokban 

Bár számos közlemény kimutatta, hogy az idegsebészeti beavatkozás önmagában a 

hypophysis-tumorok tartós remissziójához vezethet (Bradley és mtsai 1994), a daganat-
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kiújulás kockázata irradiációban nem részesült betegekben a hypophysis-műtétet követő 

öt év elteltével akár 20%, tíz év elteltével pedig akár 40% (Marcou és Plowman 2000). 

A daganat-kiújulás kockázatának mérséklése érdekében gyakran kerül sor 

sugárkezelésre, de az idegsebészeti műtét utáni rutin használata még mindig vitatott. 

Feltételezték, hogy a preoperatív MRI képen látható agresszivitásra utaló jelek, a 

daganatszövet proliferációs aktivitása és/vagy onkogének vagy tumor szupresszor gének 

immunhisztokémiai vagy más módszerekkel meghatározott expressziója segít eldönteni, 

hogy szükséges-e a posztoperatív radioterápia (Marcou és Plowman 2000, Plowman 

1999). Mindazonáltal, jelenleg nincs olyan prospektív klinikai, radiológiai, patológiai, 

immunhisztokémiai vagy molekuláris paraméter, amely megbízhatóan előrejelezné a 

daganatkiújulás valószínűségét (Boelaert és Gittoes 2001). 

Egy indítvány szerint posztoperatív radioterápia minden olyan betegben ajánlott, 

aki nagy, vagy agresszivitás jeleit mutató tumorral jelentkezik (Plowman 1999). Mások 

olyan esetekben ajánlják a sugárterápiát, amikor a 4-6 hónappal a műtét után készült 

MRI felvételen jelentős maradványtumor mutatható ki (Bradley és mtsai 1994, Boelaert 

és Gittoes 2001, Alameda és mtsai 2005) vagy - hormontermelő hypophysis-daganatok 

esetében - amikor az emelkedett hormonszintek a műtét után is fennmaradnak. Mivel a 

hypophysis-tumorok progressziója jól kimutatható ismételt MRI vizsgálatokkal, kis 

intraselláris tumormaradványok hormontúltermelés hiányában nem igényelnek 

feltétlenül radioterápiát (Boelaert és Gittoes 2001). 

Hormontermelő adenomák esetén a sugárterápia után a tumor összezsugorodása 

és a hormontúltermelés csökkenése nem feltétlenül történik egyidejűleg. Sasaki és mtsai 

azt találták, hogy átlagosan 3 év utánkövetési idő után a konvencionális radioterápia a 

kompressziós tünetek javulásához vezetett a hormontermelő adenomás betegek 79%-

ában. Azt is leírták, hogy néhány hormontermelő daganat esetében a sugárterápia 

tumorméretre és hormon-túltermelésre kifejtett hatásai nem mindig párosulnak (Sasaki 

és mtsai 2000). Milker-Zabel és mtsainak tanulmányában a frakcionált sztereotaxiás 

radioterápia átlagosan 34 hónapos utánkövetési idő elteltével a tumortérfogat és a 

hormon-túltermelés teljes remisszióját eredményezte a hormontermelő daganatos 

betegek 26%, ill. 19%-ában (Milker-Zabel és mtsai 2001), ismét utalva a tumorméretre 

és hormonszekrécióra gyakorolt eltérő hatásra.  
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 Felmerült, hogy a hypophysis-daganatok hormontúltermelésének gátlására 

alkalmazott gyógyszerek radioprotektív hatást fejtenének ki, ezért például a 

szomatosztatin analógok és dopamin-agonisták szedését be kellene szüntetni a 

sugársebészeti kezelés előtt (Pollock és mtsai 2002, Landolt és Lomax 2000). Ezt a 

megfigyelést azonban még nem támasztja alá megfelelő számú adat.  

 

I. 2. A 11β-hidroxiszteroid dehidrogenáz szabályozása 

A 11β-hidroxiszteroid dehidrogenáz (11β-HSD) izoenzimek a hormonálisan aktív 

kortizol (F) és az inaktív kortizon (E) egymásba történő átalakulását katalizálják (2. 

ábra). 

Az 1-es típus (11β-HSD1) kétirányú hatású enzim, amely főként 

oxoreduktázként működik, és a kortizont alakítja aktív kortizollá. Receptor előtti 

jelmódosító elemként a glukokortikoid receptor által közvetített hormonhatást erősíti 

azokban a szövetekben, ahol expresszálódik (májban, zsírszövetben, gonádokban, és a 

központi idegrendszerben), és ehhez NADPH-t használ kofaktorként (Stewart 1996, 

Tannin és mtsai 1991, Moore és mtsai 1999, Stewart 2003, Fruchter és mtsai 2006). 

Ugyanez az enzim azonban dehidrogenáz reakciót is katalizálhat (Bujalska és mtsai 

2002). A 11β-HSD1 részt vesz a hepatikus gluconeogenesis és adipocyta 

differenciálódás szabályozásában (Moore és mtsai 1999, Tomlinson és mtsai 2004), így 

jelentős szerepet játszhat a glukokortikoidok által szabályozott glukóz-homeosztázis és 

energia-egyensúly fenntartásában, valamint a testzsír eloszlásában (Moore és mtsai 

1999). A hepatikus 11β-HSD1 aktivitás elvesztése a kortizol-indukálta gluconeogenesis 

és hepatikus glukózkiáramlás csökkentésén keresztül javítja az inzulin iránti 

érzékenységet (Stewart és mtsai 2001). 

A 2-es típusú enzim (11β-HSD2) NAD-dependens dehidrogenáz, és a kortizol 

inaktivációjáért felelős. A mineralokortikoid receptorokban gazdag szövetekben, így a 

vesében, vastagbélben és a nyálmirigyekben expresszálódik, ahol a glukokortikoid 

túlsúlytól védi a mineralokortikoid receptorokat (Funder és mtsai 1988, Albiston és 

mtsai 1994, Edwards és mtsai 1996). 
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2. ábra: A 11β-hidroxiszteroid dehidrogenáz működése 

A szabad plazma kortizol koncentráció diurnális ritmust követ, míg a kortizon 

nem mutat ilyen kifejezett diurnális váltakozást. Felvetődött, hogy a plazmában a 

kortizon inaktív glukokortikoid tárolóként szolgál, ami a 11β-HSD1 jelenlétében 

megfelelő szöveti kortizol koncentrációt tarthat fenn még abban a napszakban is, 

amikor alacsony a plazma kortizol koncentráció (Stulnig és Waldhäusl 2004). Így a 

11β-HSD1 expressziójával a célszövet vagy célsejt (Dötsch és mtsai 2001) önmaga 

képes szabályozni saját glukokortikoid koncentrációját és válaszkészségét a helyi 

glukokortikoid aktiváció ütemének beállítása révén (Stewart 1996, Sandeep és Walker 

2001). 

Korábbi vizsgálatokban a 11β-HSD1 fokozott aktivitását mutatták ki inzulin-

rezisztenciában, elhízásban, glaucomában és osteoporosisban szenvedő egyénekben 

(Stulnig és Waldhäusl 2004, Walker és Stewart 2003, Seckl és Walker 2004). A GH-t 

szintén a 11β-HSD1 aktivitás fontos szabályozójának tartják, hatása a kortizon-kortizol 

átalakulás gátlása révén valósul meg (Gelding és mtsai 1998, Toogood és mtsai 2000, 

Beentjes és mtsai 2001, Giavoli és mtsai 2004, Paulsen és mtsai 2006). A 11β-HSD1 

gátlására utaló csökkent F metabolit / E metabolit arányt figyeltek meg akromegáliás 

betegekben, ami az akromegália sikeres kezelését követően normalizálódott (Moore és 

mtsai 1999, Agha és Monson 2007, Trainer és mtsai 2001, Frajese és mtsai 2004, 

Vierhapper és mtsai 2005). 

A GH-nak a 11β-HSD1 aktivitásra kifejtett gátló hatásán kívül az inzulinnak is 

jelentős szerepet tulajdonítanak a kortizol-metabolizmus modulálásában. Az 

akromegália gyakran társul 2-es típusú diabetes mellitussal vagy inzulin rezisztenciával, 

-
GH

11β-HSD1

11β-HSD2

kortizol kortizon 
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ami feltételezhetően a 11β-HSD1 aktivitás inzulin által közvetített normális gátlásának 

elvesztéséhez vezethet. Az utóbbi mechanizmus lehetséges jelentősége azonban még 

nem ismert, ugyanis a kortizol metabolizmusát vagy a kortizol-kortizon átalakulást 

illetően még nem végeztek összehasonlító vizsgálatot 2-es típusú diabetes mellitusban 

vagy csökkent glukóz toleranciában szenvedő, illetve normál szénhidrát-anyagcseréjű, 

aktív akromegáliás betegek körében. 

I. 3. A növekedési hormon – inzulin-szerű növekedési faktor-1 rendszer 

neuroprotektív hatásai 

A GH-IGF-1 rendszer neuroprotektív hatásaira neurodegeneratív betegségek, mint az 

amyotrophiás lateralsclerosis (ALS) patofiziológiájának tanulmányozása révén derült 

fény. 

Az ALS progresszív neurodegeneratív betegség, amelyet a neocortexből 

kiinduló felső, valamint az agytörzsből és a gerincvelőből kiinduló alsó motoneuronok 

degenerációja jellemez (Jerusalem és mtsai 1996, Rocha és mtsai 2006). A felső 

motoneuronok pusztulása klinikailag spaszticitásban, élénk és pathológiás reflexekben 

nyilvánul meg, míg az alsó motoneuronok érintettsége izomgyengeséget és -atrophiát, 

fasciculatiókat okoz. Ritkán az ALS fronto-temporális demenciával társul (Georgesco 

és mtsai 1997, Hanagasi és mtsai 2002). A betegség többnyire sporadikus megjelenésű, 

de az esetek akár 10%-ában familiáris öröklődés is előfordulhat, autoszomális domináns 

vagy recesszív öröklésmenettel (Rocha és mtsai 2006, Krakauer és mtsai 2003). A 

sporadikus ALS klinikai lefolyása gyorsan előrehaladó, a betegség átlagos időtartama 2-

3 évre tehető (Tsuchiya és mtsai 2004, del Aguila és mtsai 2003). Rossz prognózist 

jelző tényezők a női nem, a bulbáris kezdet, a tünetek megjelenésekor a betegek idősebb 

életkora (>60 év), valamint a tünetek megjelenése és a diagnózis megállapítása között 

eltelt rövidebb idő (del Aguila és mtsai 2003, Haverkamp és mtsai 1995). 

A sporadikus ALS-t multifaktoriális betegségnek tartják, amelyet gének és 

környezeti tényezők összetett kölcsönhatása okoz, de a domináns oki tényezőt nem 

sikerült azonosítani (Veldink és mtsai 2004). Az ALS-ben kialakuló idegi degeneráció 

molekuláris mechanizmusát ma még kevéssé ismerjük. Valószínű az intracelluláris 

kalcium koncentráció emelkedésének szerepe, ami proteázok, lipázok és nukleázok 
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aktiválódásához, membrán lipid peroxidációhoz, mitokondriális diszfunkcióhoz, és 

végső soron apoptózishoz vezet (Rocha és mtsai 2006). Oxidatív stressz, 

autoimmunitás, neuroinflammáció, glutamáterg citotoxicitás és az asztrociták 

aktivációja szintén szerepet játszhat ALS-ben a neurodegeneráció kialakulásában (Carri 

és mtsai 2003, Ferri és mtsai 2004). 

Nem kevésbé fontos, hogy számos trophikus faktorról, többek között az IGF-1-

ről kimutatták, hogy a fejlődő neuronok túlélését és a felnőtt idegrendszer plaszticitását 

szabályozzák. Magzati agysejtekben az IGF-1 stimulálja a DNS szintézist és 

sejtproliferációt, az oligodendrociták differenciálódását, a neurit-képződést és 

növekedést, továbbá felnőtt motoneuronok elágazódását is serkenti az izomban. 

(Traynor és mtsai 2006, Corse és mtsai 1999, Barinaga 1994). Az IGF-1 mind in vitro, 

mind in vivo protektív hatásúnak bizonyult a motoneuronok degenerációjával szemben: 

az IGF-1 receptor aktivációján keresztül, az inzulin receptor szubsztrát-1 közvetítésével 

a MAPK kináz (MEK) → ERK → PI-3/Akt szignál kaszkádok útvonalán végső soron a 

motoneuronok apoptózisát gátolta (Vincent és mtsai 2004, Narai és mtsai 2005, Kaspar 

és mtsai 2003). Egy klinikai vizsgálatban a humán rekombináns IGF-1 késleltette a 

funkciókárosodás progresszióját és az életminőség hanyatlását ALS-ben szenvedő 

betegekben (Lai és mtsai 1997). 
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II.  CÉLKITŰZÉSEK 
 

Munkámban a Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinikáján kezelt 

akromegáliás betegek hormoneredményeinek és MRI leleteinek retrospektív 

elemzésével értékeltem a szomatosztatin analóg kezelés hatékonyságát és 

összehasonlítottam a külső radioterápia és sugársebészet eredményeit. Tanulmányoztam 

a GH túltermelés és az akromegáliás betegekben gyakori 2-es típusú diabetes mellitus 

és csökkent glukóz tolerancia, valamint a 11β-HSD1 aktivitás összefüggéseit.  A GH-

IGF-1 rendszer ismert neuroprotektív szerepének tanulmányozására akromegáliában és 

amyotrophiás lateral sclerosisban szenvedő betegben elemeztem a GH-IGF-1 rendszer 

aktivitását befolyásoló terápiás beavatkozások és a neurológiai betegség lefolyása 

közötti összefüggéseket. Célkitűzéseimet az alábbi pontokban fogalmaztam meg: 

1. Az akromegáliában alkalmazható egyre bővülő terápiás lehetőségek (idegsebészeti 

műtét, konvencionális radioterápia és sugársebészet, gyógyszeres kezelés dopamin-

agonistákkal, szomatosztatin analógokkal és GH-antagonistákkal) hatékonyságának 

hazai betegekben történő tanulmányozására célul tűztem ki az újabban elérhető 

szomatosztatin analóg kezelés eredményességének megítélését a Semmelweis Egyetem 

II. sz. Belgyógyászati Klinikáján octreotid vagy lanreotid kezelésben részesült 

akromegáliás betegek adatainak, hormonlaboratóriumi és képalkotó vizsgálatainak 

elemzése alapján. Választ kerestem arra a kérdésre, hogy a priméren szomatosztatin 

analóg kezelésben részesülő, ill. a kezelés előtt műtéti vagy műtéti és sugárterápiát kapó 

betegekben különbözik-e a kezelés hatékonysága. 

2. Az akromegáliában alkalmazható új sugárterápiás lehetőségek eredményeinek 

tanulmányozására célul tűztem ki a Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati 

Klinikáján kezelt, konvencionális frakcionált radioterápiában részesült, akromegáliás 

betegekben, valamint hazai sugárterápiás szakemberek által sugársebészeti eljárással 

külföldi intézetben kezelt, akromegáliás betegekben a kezelés eredményeinek és 

mellékhatásainak összehasonlítását. 
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3. A GH túltermelés 11β-HSD1 aktivitásra kifejtett hatásának tanulmányozására célul 

tűztem ki aktív és kezelésre gyógyult akromegáliás betegekben a szérum kortizol, 

kortizon és kortizol/kortizon hányados meghatározását és összehasonlítását. Választ 

kerestem arra a kérdésre, hogy az akromegáliában gyakori 2-es típusú diabetes mellitus 

vagy csökkent glukóz tolerancia befolyásolja-e a 11β-HSD1 aktivitást jelző 

kortizol/kortizon hányadost. 

4. Akromegáliában és amyotrophiás lateral sclerosisban szenvedő betegben az IGF-1 

neuroprotektív hatásairól szóló szakirodalom tanulmányozásával magyarázatot 

kerestem arra, hogy lehet-e kapcsolat az akromegália sebészi gyógyulását követő 

szérum GH és IGF-1 szint csökkenés és a neurológiai betegség gyors progressziója 

között. 
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III.  BETEGEK ÉS MÓDSZEREK 

III.1. Betegek 

III.1.1. A szomatosztatin analóg kezelés eredményességének vizsgálata 

akromegáliás betegekben 

Az elmúlt 10 évben a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar II. sz. 

Belgyógyászati Klinikáján 36 akromegáliás beteg részesült legalább 1 éven keresztül 

szomatosztatin analóg kezelésben. Négy esetben nem álltak rendelkezésre részletes 

adatok, ezért a feldolgozásba 32 beteget (26 nő, 6 férfi) vontunk be. A tartós 

szomatosztatin analóg kezelés megkezdése előtt a GH-termelés octreotid iránti 

érzékenységét rövid octreotid teszttel bizonyítottuk (100 μg octreotid adása előtt, majd 

az injekció után 60 és 120 perccel vérvétel szérum GH vizsgálatra). 

3. táblázat: Szomatosztatin analóggal kezelt betegek adatai 

 Betegek száma Hypophysis 
adenoma mérete  

Kezelési idő, 
év, átlag±SE 
(tartomány) 

Életkor a kezelés 
kezdetén, év, 

átlag±SE 
(tartomány) 

Primer 
szomatosztatin 
analóg kezelés 

10 
(3 férfi, 7 nő) 

Microadenoma: 6 
Macroadenoma: 4 

3,2±0,7 
(1-6) 

55,8±4,6 
(29-80) 

Szomatosztatin 
analóg kezelés előtt 
hypophysis műtét 

15 
(1 férfi, 14 nő)

Microadenoma: 5 
Macroadenoma: 10 

2,9±0,5 
(1-7) 

44,9±3,5 
(26-64) 

Szomatosztatin 
analóg kezelés előtt 
hypophysis műtét 
és sugárkezelés 

7 
(2 férfi, 5 nő) 

Microadenoma: 1 
Macroadenoma: 6 

3,1±0,7 
(1,25-6,5) 

45,9±4,3 
(32-67) 

Összes beteg 32 
(6 férfi, 26 nő)

Microadenoma: 12
Macroadenoma: 20

3,1±0,3 
(1-7) 

48,5±2,5 
(26-80) 

 

A betegek klinikai adatait a 3. táblázat mutatja be. A szomatosztatin analóg 

kezelés kezdetén a betegek életkora 48,5±2,5 év (átlag±SE, tartomány: 26-80 év) volt. 

A kezelés átlagosan 3,1±0,3 évig (tartomány: 1-7 év) tartott. Egyéb kezelés nélkül 10 

beteg (3 férfi és 7 nő) részesült szomatosztatin analóg kezelésben; ebben a csoportban a 
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szövődmények vagy társuló betegségek miatt nem lehetett műtétet végezni, vagy a 

sebészileg nehezen megközelíthető, paraselláris terjedésű daganat műtét előtti 

megkisebbítése céljából történt szomatosztatin analóg kezelés. Műtét utáni reziduális 

daganat, vagy újabb műtéttel nem kezelhető daganat recidiva miatt 15 betegnél (1 férfi 

és 14 nő) alkalmaztunk szomatosztatin analógot. 7 beteg (2 férfi és 5 nő) a 

szomatosztatin analóg kezelés előtt műtéti és radioterápiás kezelésben is részesült. A 

szomatosztatin analóg kezelés előtt a betegek többsége változó ideig bromocriptin 

kezelést kapott, de ez egyetlen esetben sem bizonyult hatékonynak. 

A szomatosztatin analóg készítmények adagja alapján a betegeket 3 csoportba 

soroltuk (4. táblázat). Kis adagnak tekintettük, ha 4 hetente 10 mg octreotid LAR, 4 

hetente 60 mg lanreotid autogél, vagy 2 hétnél hosszabb időközönként 30 mg lanreotid 

SR készítményt alkalmaztunk. A közepes adag 4 hetente 20 mg octreotid LAR, 4 

hetente 90 mg lanreotid autogél, vagy 2 hetente 30 mg lanreotid SR készítmény 

alkalmazását jelentette. Nagy adag szomatosztatin analógnak minősült, ha a betegek 4 

hetente 30 mg octreotid LAR, 4 hetente 120 mg lanreotid autogél, vagy 2 hétnél 

rövidebb időközönként 30 mg lanreotid SR injekciót kaptak. Ilyen csoportosítás szerint 

6 beteg részesült kis adag szomatosztatin analóg kezelésben, közülük egy betegnél a 

kezelés alatt az adagot közepesre növeltük. A betegek többségénél (24 beteg) a kezelést 

közepes adag szomatosztatin analóggal kezdtük és a kezelés során 14 betegben növeltük 

nagy adagú készítményre. Két beteg kezdettől nagy adag szomatosztatin analóg 

készítményt kapott.  

4. táblázat: Szomatosztatin analóg készítmények adagja 

Octreotid LAR 10 mg 

Lanreotid autogél 60 mg 

Kis adag 

Lanreotid SR 30 mg 2 hétnél ritkábban 

Octreotid LAR 20 mg 

Lanreotid autogél 90 mg 

Közepes adag 

Lanreotid SR 30 mg 2 hetente 

Octreotid LAR 30 mg 

Lanreotid autogél 120 mg 

Nagy adag 

Lanreotid SR 30 mg 2 hétnél gyakrabban 
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A GH-termelő hypophysis adenoma hormonális aktivitását – az ismert 

cukorbetegeken kívül - minden esetben az orális glukóz tolerancia teszt alatt mért 

szérum GH szintekkel bizonyítottuk. A szomatosztatin analóg kezelés hatékonyságát a 

bazális szérum GH és IGF-1 koncentrációk alapján értékeltük. A szérum IGF-1 

koncentrációk kortól és nemtől függő referencia tartománya miatt az értékeket a kornak 

és nemnek megfelelő referencia tartomány felső határának százalékában fejeztük ki 

(relatív IGF-1 érték). Kezelési célként a ”biztonságos” hormonszintek elérését 

tekintettük (bazális szérum GH <2,5 ng/ml, relatív IGF-1 érték <100%).  

III.1.2. A sugársebészet és konvencionális radioterápia hatékonyságának 

összehasonlítása akromegáliás betegekben 

A különféle besugárzási technikák hatékonyságának felméréséhez és 

összehasonlításához 40 konvencionális frakcionált radioterápiával kezelt, valamint 26 

gamma kés sztereotaxiás sugársebészettel gyógyított akromegáliás beteg hormonális és 

klinikai utánkövetési adatait elemeztük. A betegek besugárzás előtti klinikai adatait az 

5. táblázat foglalja össze. A konvencionális radioterápiával kezelt betegek a 

Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika ellenőrzése alatt álltak; 2 beteg 

(5%) hypophysis microadenomában, 30 beteg (75%) hypophysis macroadenomában 

szenvedett, 8 beteg (20%) sugárkezelés előtti hypophysis adenoma mérete ismeretlen 

volt (utóbbi betegeket a besugárzás után vették gondozásba a Klinikán). A 30 

macroadenomából 20 extraselláris terjedésű volt. A hypophysis daganatok legnagyobb 

átmérőjének átlaga 17,4 mm (tartomány: 8-25) volt. A gamma kés sztereotaxiás 

sugársebészettel kezelt akromegáliás betegeket külföldi centrumban gondozták, a 

kezelést ugyanitt hazai sugárterápiás szakemberek végezték. Ebben a csoportban 8 

betegnek volt hypophysis microadenomája (35%) és 18-nak (65%) macroadenomája. A 

hypophysis adenomák legnagyobb átmérőjének az átlaga 14,6 mm (tartomány: 7-26) 

volt. A konvencionális radioterápiát vagy gamma kés sztereotaxiás sugársebészetet 

megelőző kezeléseket az 5. táblázat részletezi. 
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5. táblázat: Konvencionális radioterápiával vagy gamma-kés sztereotaxiás 
sugársebészettel kezelt akromegáliás betegek klinikai adatai 

Paraméter Konvencionális radioterápia Gamma kés sztereotaxiás 
sugársebészet 

Életkor (év) Átlag: 39, tartomány: 18-59 Átlag: 50, tartomány: 6-81 
Nem 25 nő, 15 férfi 20 nő, 6 férfi 
Hypophysis 
adenoma 
mérete 

Microadenoma: 2 
Macroadenoma: 30 
Nem ismert: 8 

Microadenoma: 8 
Macroadenoma: 18 

Elsődleges 
kezelés 

8 
(a 8 betegből 5 később műtétre 
került) 

6 

Megelőző 
kezelés 

1 transsphenoidális rezekció: 25 
1 transcraniális rezekció: 1 
1 rezekció ismeretlen 
feltárásból: 3 
2 műtét: 3 

1 transsphenoidális rezekció: 13 
2 műtét: 5 
3 műtét: 1 
1 transsphenoidális rezekció + 
radioterápia: 1 

 

III.1.3. A 11β-HSD1 aktivitásának vizsgálata akromegáliás betegekben 

Aktív akromegáliás (n=76; 28 férfi és 48 nő, életkor: 24-87 év) és kezeléssel gyógyult 

akromegáliás betegek (n=68; 26 férfi és 42 nő, életkor: 21-82 év) adatait elemeztük 

kétéves követési időtartam alatt. A betegek egy részénél a kezelés ellenére a betegség 

perzisztált, ezért intra-individuális összehasonlításra nem volt lehetőség. A vizsgálatban 

résztvevő betegek tájékozott beleegyező nyilatkozatot adtak. A vizsgálatot az 

Egészségügyi Tudományos Tanács Etikai Bizottsága (ETT-TUKEB) jóváhagyta. 

Az összes aktív, illetve gyógyult akromegáliás betegben elemeztük a hypophysis 

elülső lebenyének működését jelző szérum hormonszinteket (plazma thyroxin, TSH, 

kortizol, ACTH, prolaktin, LH, FSH, nőkben ösztradiol, férfiakban tesztoszteron). Az 

aktív akromegália diagnózisa az OGTT során nem szupprimálható GH-szinteken (>1 

ng/ml) vagy diabeteses betegekben a sorozatos mintavétel során észlelt emelkedett 

átlagos GH-szinteken alapult. Akkor tartottuk a betegeket gyógyultnak, ha az OGTT 

alatt mért plazma GH <1 ng/ml volt, vagy a sorozat-minták átlagos GH-koncentrációja 

<2,5 ng/ml-es értékre tért vissza, és a plazma IGF-1 a korhoz és nemhez igazított 
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normális tartományon belül volt a hypophysis-műtétet, gyógyszeres kezelést, 

sugárkezelést, vagy a fenti kezelések bármely kombinációját követően. A különféle 

kezelésben részesült betegek számát és egyéb klinikai adatait a 6. táblázat mutatja be. 

6. táblázat: Akromegáliás betegek klinikai adatai  
Paraméter Aktív akromegália Inaktív akromegália 
Szérum-minták 
száma 

352 210 

Betegek száma 76 (28 férfi, 48 nő) 68 (26 férfi, 42 nő) 
Betegenkénti 
mintaszám 

átlag: 4,6; tartomány: 2-18 átlag: 3,1; tartomány: 2-9 

Betegek életkora, 
év 

átlag: 53; tartomány: 24-87 átlag: 51; tartomány: 21-82 

BMI, kg/m2 átlag: 28,9; tartomány: 20,6-
41,7 

átlag: 28,4; tartomány: 22,1-
41,4 

Kezelés, 
betegek száma 

csak sebészi kezelés: 13 
csak bromocriptin: 10 
csak SSA: 5 
bromocriptin és SSA: 4 
sugárkezelés és bromocriptin: 
1 
műtét és bromocriptin: 11 
műtét és SSA: 6 
műtét, bromocriptin és SSA: 
11 
műtét és sugárkezelés: 0 
műtét, sugárkezelés és 
bromocriptin: 6 
műtét, sugárkezelés és SSA: 1 
műtét, sugárkezelés, 
bromocriptin és SSA: 8 

csak sebészi kezelés: 10 
csak bromocriptin: 9 
csak SSA: 3 
bromocriptin és SSA: 2 
sugárkezelés és bromocriptin: 
1 
műtét és bromocriptin: 14 
műtét és SSA: 1 
műtét, bromocriptin és SSA:  
4 
műtét és sugárkezelés: 2 
műtét, sugárkezelés és 
bromocriptin: 17 
műtét, sugárkezelés és SSA: 0 
műtét, sugárkezelés, 
bromocriptin és SSA: 5 

Szérum GH, ng/ml 
átlag±SE 

8,5±0,5 1,4±0,3 

Szérum IGF-1, %  
átlag±SE* 

140,4±3,8 64,5±1,7 

Hypopituiter 
betegek száma 
(százaléka) 

35 (46,1 %) 
hypothyreosis: 22 
ACTH hiány: 20 
hypogonadismus: 3 
diabetes insipidus: 2 

38 (55,9 %) 
hypothyreosis: 27 
ACTH hiány: 23 
hypogonadismus: 2 
diabetes insipidus: 4 

*korhoz, nemhez igazított referencia-tartomány felső határának százalékában kifejezve 

A 76 aktív akromegáliás beteg közül 35 betegnél észleltünk hypopituitarismust 

(thyroxinnal kezelt szekunder hypothyreosist 22 betegben, hidrokortizonnal kezelt 
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szekunder hypadreniát 20 betegben, szexuálszteroidokkal kezelt szekunder 

hypogonadismust 3 betegben és desmopressinnel kezelt diabetes insipidust 2 betegben). 

A gyógyult akromegáliás betegek közül 38 beteg szenvedett hypopituitarismusban (27 

beteg thyroxinnal kezelt szekunder hypothyreosisban, 23 beteg hidrokortizonnal kezelt 

szekunder hypadreniában, 2 beteg szexuálszteroidokkal kezelt hypogonadismusban és 4 

beteg desmopressinnel kezelt diabetes insipidusban). A hormonpótló kezelés a 

vizsgálati periódus előtt 3 hónappal és a vizsgálat időtartama alatt változatlan volt. 

A vizsgálatba bevont 76 aktív akromegáliás beteg közül 26 beteg 2-es típusú 

diabetes mellitusban vagy csökkent glukóz toleranciában szenvedett, míg 49 beteg 

szénhidrát-háztartása normális volt. E két csoport legfőbb klinikai adatait a 7. táblázat 

mutatja be (egyetlen 1-es típusú cukorbeteg adatait nem elemeztük). 

7. táblázat: 2-es típusú diabetes mellitusban szenvedő vagy csökkent glukóz 
toleranciájú, illetve normális szénhidrát-anyagcseréjű, aktív akromegáliás betegek 
klinikai adatai 
Paraméter 2-es típusú diabetes mellitus 

vagy csökkent glukóz-
tolerancia 

Normális szénhidrát-
anyagcsere 

Szérum-minták 
száma 

120 220 

Betegek száma 26 (8 férfi, 18 nő) 49 (20 férfi, 29 nő) 
Betegenkénti 
mintaszám 

átlag: 4,6; tartomány: 2-12 átlag: 4,5; tartomány: 2-18 

Betegek életkora, év átlag: 59; tartomány: 32-87 átlag: 51; tartomány: 24-79 
BMI, kg/m2 átlag: 29,8; tartomány: 22,1-

38,7 
átlag: 28,7; tartomány: 20,9-
41,7 

Szérum GH, ng/ml 
átlag±SE 

8,3±0,9 8,3±0,6 

Szérum IGF-1, %  
átlag±SE* 

151,4±7,7 133,6±4,2 

Diabetes kezelése, 
betegek száma 

csak diéta: 15 
orális antidiabetikumok: 9 
orális antidiabetikumok és 
inzulin: 0 
inzulin: 2 

- 
- 
- 
- 
- 

Hypopituiter betegek 
száma (százaléka) 

12 (46,2 %) 
hypothyreosis: 8 
ACTH hiány: 5 
hypogonadismus: 0 
diabetes insipidus: 1 

22 (44,9 %) 
hypothyreosis: 14 
ACTH hiány: 14 
hypogonadismus: 3 
diabetes insipidus: 1 

* korhoz, nemhez igazított referencia-tartomány felső határának százalékában kifejezve  
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III.1.4. Akromegáliás beteg amyotrophiás lateral sclerosisának gyors progressziója 

a GH-termelő hypophysis adenoma műtéti eltávolítását követően 

A 66 éves nőbeteg akromegália külső jelei miatt jelentkezett a Semmelweis Egyetem II. 

sz. Belgyógyászati Klinikáján 2003. júliusában. Távolabbi anamnézisében 

tonsillectomia és appendectomia, valamint 2000. óta magas vérnyomás és ischaemiás 

szívbetegség szerepelt. 2001-ben multinoduláris golyva miatt operálták. Vizsgálatakor 2 

éve tartó diffúz ízületi fájdalmakra, kéz és láb megnagyobbodásra, fokozódó 

rekedtségre, nyelvmegnagyobbodásra, fejfájásra, fáradtságra és mérsékelt 

beszédnehezítettségre panaszkodott. Családi anamnesisében sem endokrin, sem 

neurológiai betegség nem szerepelt. Fizikális vizsgálatakor az akrák megnagyobbodása 

és az arc jellegzetes akromegáliás elváltozásai szembetűnőek voltak. A neurológiai 

vizsgálat mérsékelt dysarthrián kívül a lágyszájpad-reflex hiányát mutatta ki. Az agyi 

MRI 0,5 cm-es, intraselláris hypophysis tumort és balra tolódott hypophyis-nyelet 

ábrázolt. MRI-angiográfiával tágabb, ívelt lefutású bal artéria vertebralisra derült fény, 

ami a nyúltvelőn benyomatot okozott. Az artéria carotis internák is megnyúltak és 

sclerotikusak voltak. Szemészeti vizsgálat során a látótér megtartott volt. A 

hormonlaboratóriumi vizsgálatok eredményei emelkedett szérum GH és IGF-1 

értékeket mutattak: 5 mintában az átlagos GH 3,4 ng/ml (normális tartomány: <2,5), a 

szérum IGF-1 535 ng/ml volt (normális tartomány: 48-225). A szérum prolaktin 6,6 

ng/ml (normális tartomány: 3-15), a szérum TSH 3,6 mU/l (normális tartomány: 0,3-

3,6), a szabad T4 1,2 ng/ml (normális tartomány: 0,9-1,8), a szérum kortizol 21 μg/dl 

(normális tartomány: 8,0-25), a szérum ACTH 66 pg/ml (normális tartomány: 20-70), a 

szérum LH 20 mU/ml (normális tartomány postmenopausában: 7,7-58,5), a szérum FSH 

40 mU/ml (normális tartomány postmenopausában: 25,8-134,8), a szérum parathormon 

46 pg/ml (normális tartomány: 20-65) volt. A legalacsonyabb szérum GH a 75 gramm 

OGTT során 3,2 ng/ml-nek bizonyult. A rutin laboratóriumi eredmények normálisak 

voltak, és a hasi ultrahang vizsgálat sem mutatott eltérést. A klinikai tünetek, a 

biokémiai és képalkotó vizsgálatok alapján akromegáliát okozó GH-termelő hypophysis 

microadenoma diagnózisát állapították meg. 
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III.2. Klinikai hormonvizsgálatok 

III.2.1. Akromegáliás betegekben a hypophysis működés megítélésére alkalmazott 

hormonvizsgálatok eredményeinek elemzése 

Akromegáliás betegekben a kezelés hatékonyságának követésére reggel 8:00-9:00 óra 

között éhgyomorra vett mintákban a szérum GH és IGF-1 koncentrációkat 1-3 havonta 

ellenőriztük. A kezelés megkezdése előtt az akromegália diagnózisának bizonyítására, 

illetve hypophysis műtétet követően, valamint sugárkezelésben részesült betegekben 

szérum GH vizsgálattal egybekötött OGTT vizsgálatot is végeztünk. 

A szérum GH vizsgálatra a Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati 

Klinikán sokáig ICMA módszert alkalmaztak (Nichols Institute Diagnostics, San 

Clemente, California, USA). A kereskedelmi forgalomban beszerzett ICMA kit 

polisztirol gyöngyhöz kötött egér monoklonális, GH-ellenes antitestet és akridinium 

észterrel jelölt kecske poliklonális antitestet tartalmaz. A laboratóriumi vizsgálat során a 

monoklonális és poliklonális antitest a mintában levő GH-hoz kötődve ún. ”szendvics 

komplexet” hoz létre (3. ábra). Az akridinium észter lúgos közegben hidrogén peroxid 

hatására oxidálódik, gerjesztett állapotba kerül, majd fénykibocsájtás mellett visszatér 

eredeti állapotába. A luminométer az emittált fény mennyiségét méri és relatív 

fényegységekben jelzi (relative light unit, RLU). Ismert mennyiségű GH-t tartalmazó 

higítási sorozat segítségével a mintákban az RLU-értékhez tartozó GH-koncentráció 

ng/ml-ben leolvasható (Fisher és Ladenson 1996). A későbbiek folyamán a szérum GH 

mérés RIA módszerrel történt, RK-5M, RK-5CT (Izotóp Intézet Kft., Budapest), illetve 

DSU HGH-CTK (DiaSorin SpA, Saluggia, Olaszország) IRMA kitekkel. A mérés 

alapelve megegyezik az ICMA módszerével, ismert koncentrációjú hígítási sor mérése 

alapján felállított kalibrációs görbe segítségével történik a koncentráció meghatározása. 

A használt módszerek intraassay variációs koefficiensei 1,0-4,4 %-osak, interassay 

variációs koefficiensei 2,0-17,9 %-osak. 



 

3. ábra: Szérum GH vizsgálat immunkemiluminometrikus assay-vel 

 

A szérum IGF-1 vizsgálatra hosszú éveken keresztül a Nichols Institute által 

kifejlesztett immunradiometriás (IRMA) kitet használta laboratóriumunk. A gyártó 

adatai szereint a módszerre 3,3-4,6 % intraassay és 9,3-15,8 % interassay variációs 

koefficiensek (CV%) jellemzőek. Később a Nichols Institute megszűnése miatt I-125-el 

jelölt IGF-1 RIA kiteket használtunk (IGF1-RIACT, Cis Bio International és IGF1-D-

RIA-CT Biosource), majd 2007-től kemilumineszcens detektáláson alapuló IGF-1 kit 

(Diasorin SpA, Saluggia, Olaszország) használatára tért át a laboratórium. Ennek a 

módszernek az intraassay CV-je: 2,3-4,4 % és interassay CV -je: 3,7-7,5 %-os. A 

többféle módszerből származó eredmények összevetése csak úgy volt lehetséges, hogy a 

szérum IGF-1 koncentrációkat a kortól és nemtől, valamint a mérési módszertől függő 

referencia tartományok felső határának százalékában fejeztük ki. 

A szérum prolaktin, kortizol, thyroxin méréseket ECLIÁ-n alapuló 

módszerekkel, Roche Elecsys (Roche, Basel, Svájc) kitekkel, a plasma LH, FSH 

koncentrációkat kemilumineszcens módszerrel, DiaSorin, Liaison kitekkel határoztuk 

meg. 
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III.2.2. Akromegáliás betegekben a 11β-HSD1 működést jellemző plazma 

kortizol/kortizon arány vizsgálata 

A kortizol/kortizon arány vizsgálatára 1-3 hónapos időközönként vettünk éhomi 

vérmintát reggel 8:00 és 9:00 óra között. Összesen 562 plazma mintából végeztünk 

kortizol, ill. kortizon meghatározást a II. sz. Belgyógyászati Klinika Endokrin 

Laboratóriumában kifejlesztett érzékeny és specifikus radioimmunoassay-k 

segítségével. 

A plazma kortizol koncentrációt etanollal végzett extrakciót követően határoztuk 

meg. 0,3 ml plazmához triciált kortizolt (3H-kortizol) adtunk az extrakció alatti 

veszteség jelzésére, majd a fehérjéket 3 ml abszolút etanollal csapattuk ki. Centrifugálás 

után az organikus fázist különválasztottuk, beszárítottuk, majd 10 ml 5%-os etanolos 

desztillált vízben oldottuk és radioimmunoassay-vel meghatároztuk a kortizol 

koncentrációt. A radioimmunoassay-hez az antiszérumot Vecsey Pál professzor úr 

bocsájtotta rendelkezésre (Pharmakologisches Institut, Universität Heidelberg, 

Németország). A módszer szenzitivitása 0,01 μg/dl volt. Az egyéb szteroidokkal adott 

keresztreakciókat a 8. táblázat mutatja be. 

 A plazma kortizon vizsgálat a kortizolhoz hasonló volt, de a mintákhoz a 

veszteség jelzésére 3H-kortizol helyett 3H-kortizont adtunk. A kortizon 

radioimmunoassay-hez használt antiszérum szintén Vecsey Pál professzor úr ajándéka 

volt. A kortizon radioimmunoassay szenzitivitása 0,004 μg/dl-nek bizonyult. 

(Keresztreakciók a 8. táblázatban.) 
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8. táblázat: A kortizol és kortizon RIA egyéb szteroidokkal adott keresztreakciói 

kortizol kortizon 

kortizon <1% 

kortikoszteron 0,3% 

11-dezoxikortizol 2,2% 

21-dezoxikortizol 10,9% 

6β-hidroxikortizol 50% 

17-hidroxiprogeszteron 0,09% 

11-dezoxi-kortikoszteron 0,01% 

prednizolon 56,6% 

kortizol 0,9% 

11-dezoxikortizol 0,2% 

kortikoszteron 0,02% 

androsztendion 0,08% 

dehidroepiandroszteron-szulfát 0% 

dehidro-epiandroszteron 0% 

tesztoszteron 0% 

dihidrotesztoszteron 0% 

17-hidroxiprogeszteron 0% 

 

Mindkét vizsgálatnál az átlagos visszanyerés 78 és 93 % közötti volt. A 

radioimmunoassay-vel meghatározott értékeket a visszanyerési faktorral korrigáltuk. 

Mindkét radioimmunoassay esetében az intraassay variációs koefficiensek 4-8% 

közöttiek, az interassay variációs koefficiensek 8-12% közöttiek voltak. 

A plazma kortizol és kortizon koncentrációkat, valamint az kortizol/kortizon 

hányadost leíró statisztikai módszerekkel elemeztük (az adatok eloszlásától függően 

kétmintás T-próba vagy Wilcoxon-teszt segítségével). Az eredményeket átlag±standard 

hiba (SE) értékekben fejeztük ki. 

  

III.3. Radiológiai vizsgálatok 

III.3.1. Akromegáliás betegekben végzett hypophysis/sellatájéki radiológiai 

képalkotó vizsgálatok 

Az akromegáliás betegekben a hypophysis daganat méretét és kiterjedését rendszerint 

hypophysis MRI, ritkábban CT segítségével határoztuk meg. 

Szomatosztatin analóg kezelésben részesülő betegekben a kezelés teljes 

időtartama alatt 6-12 havonta hypophysis MRI, külső radioterápia vagy sztereotaxiás 
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sugársebészeti kezelés után 2 vagy 4 évig 6-12 havonta, majd ezt követően 2 évente 

hypophysis MRI vagy CT vizsgálat történt. 

 

III.4. Akromegáliás betegekben a különböző kezelések eredményeinek elemzése 

A szomatosztatin analóg kezelés hatékonyságát a kontroll radiológiai leletek és a 

hormoneredmények alapján értékeltük. Megfelelően eredményesnek tartottuk a 

kezelést, ha a radiológiai kép nem mutatott progressziót és a szérum GH-érték a 

biztonságosnak tartott 2,5 ng/ml alá csökkent, illetve az IGF-1 szint a kornak és nemnek 

megfelelő normális tartományba tért vissza. 

A konvencionális radioterápiával kezelt csoportban 3-34 éven keresztül 

(átlagosan 13 év) álltak rendelkezésre utánkövetési adatok. A gamma kés sztereotaxiás 

sugársebészeti kezelésben részesült csoportban képalkotó utánkövetés a 26 betegből 23-

ban volt lehetséges 8-124 hónapon keresztül (átlagosan 4 év), míg az utánkövető 

hormonvizsgálatok értékelésére 21 betegnél 2 éven át, 12 betegnél 3 éven át volt 

lehetőség. Hormonális gyógyulásnak tekintettük, ha a szérum GH szintek 1 ng/ml alá 

csökkentek. 
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IV. EREDMÉNYEK 

IV.1.  A szomatosztatin analóg kezelés eredményességének vizsgálata 

akromegáliás betegekben 

A szomatosztatin analóg kezelés megkezdése előtt a betegek átlagos GH szintje 

15,7±4,9 ng/ml (átlag±SE), szérum IGF-1 szintje a korhoz és nemhez viszonyított 

referencia tartomány felső határának 204±14%-a (átlag±SE) volt. A kizárólag 

szomatosztatin analóg kezelésben részesült betegek kezelés előtti szérum GH értéke 

27,7±14,8 ng/ml, relatív IGF-1 értéke 236±17% volt. A szomatosztatin analóg adása 

előtt műtéti kezelésben részesült betegek szérum GH (8,2±1,0 ng/ml) és relatív IGF-1 

(206±24%) értékei alacsonyabbak voltak a kizárólag szomatosztatin analóg kezelésben 

részesült betegek GH és relatív IGF-1 értékeihez képest, azonban a különbség nem 

bizonyult szignifikánsnak. A műtéti és sugárkezelésben részesült betegek 

szomatosztatin analóg kezelés előtti hormonértékei (szérum GH: 14,8±6,3 ng/ml, relatív 

IGF-1: 154±15%) szintén alacsonyabbak voltak a kizárólag szomatosztatin analóggal 

kezelt betegek hormonértékeihez képest; a relatív IGF-1 érték esetében a két csoport 

közötti különbség statisztikailag szignifikáns volt (p=0,003).  

A szomatosztatin analóg kezelés bevezetése után 3 hónappal mind a szérum GH, 

mind a relatív IGF-1 értékek (4. ábra) szignifikánsan csökkentek, majd a kezelés 

további időtartama alatt kisebb átmeneti változásoktól eltekintve a 3 hónap után elért, 

csökkent szinten maradtak. A kezelés végén a betegek átlagos szérum GH szintje 

5,5±1,4 ng/ml-re, relatív IGF-1 értéke 135±12%-ra csökkent. A három csoport kezelés 

utáni GH és relatív IGF-1 értékeinek összehasonlításakor nem találtunk szignifikáns 

különbséget (a kizárólag szomatosztatin analóggal kezelt betegekben a szérum GH 

5,58±1,68 ng/ml, a relatív IGF-1 126±25%, a szomatosztatin analóg adása előtt műtéttel 

kezelt betegekben a szérum GH 5,97±2,63 ng/ml, a relatív IGF-1 147±18%, míg a 

szomatosztatin analóg kezelés előtt műtéttel és besugárzással is kezelt betegekben a 

szérum GH 4,4±1,4 ng/ml, a relatív IGF-1 119±18% volt). 
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4. ábra: Szomatosztatin analóg kezelés alatt a szérum GH és IGF-1 szintek változása 

(átlag ± SE; esetszámok az oszlopok mellett láthatók) 

 

A kizárólag szomatosztatin analóggal kezelt betegek közül 1 beteg kis adagú, 3 

beteg közepes adagú szomatosztatin analóg terápiában részesült a kezelés teljes tartama 

alatt, míg  6 betegben a kezelés alatt a szomatosztatin analóg adagjának közepesről nagy 

adagra történő növelésére került sor. A szomatosztatin analóg kezelés előtt műtéttel 

kezelt betegek közül 4 beteg kis adagban, 5 beteg közepes adagban kapta a kezelés 

teljes tartama alatt a készítményt, míg 6 betegben az adagot a kezelés alatt növeltük (1 
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betegben kis adagról közepes adagra, 5 betegben pedig közepesről nagy adagra). A 

szomatosztatin analóg kezelés előtt műtéttel és hypophysis besugárzással kezelt 

csoportban 2 beteg részesült közepes és 2 beteg nagy adag szomatosztatin analóg 

medikációban a kezelés teljes tartama alatt, 3 betegben pedig a közepes adagot a kezelés 

alatt nagy adagra növeltük. 

A kezelés végén a betegek 36,7%-ában észleltünk biztonságos (<2,5 ng/ml) 

szérum GH szintet, míg a relatív IGF-1 érték a betegek 41,4%-ában érte el a célértéket 

(<100%). A szomatosztatin analóg kezelés hatására biztonságos hormonértékeket elérő 

betegek arányában nem találtunk különbséget a kizárólag szomatosztatin analóggal 

kezelt, ill. a szomatosztatin analóg kezelés előtt műtéttel vagy műtéttel és hypophysis 

besugárzással is kezelt betegek között. A biztonságos szérum GH szintet, illetve 

normális relatív IGF-1 értéket elért betegek szomatosztatin analóg kezelés előtti szérum 

GH és relatív IGF-1 szintjei nem különböztek szignifikánsan azoknak a betegeknek a 

kiindulási GH és relatív IGF-1 értékeitől, akiknél a szomatosztatin analóg kezelés nem 

csökkentette a célértékekre a hormonszinteket.  

A szomatosztatin analóg kezelés alatt a hypophysis MRI vizsgálat a betegek 

46%-ában mutatott ki daganat-regressziót, míg 54%-ukban a hypophysis daganat 

mérete nem változott. Daganat progressziót egyetlen esetben sem tapasztaltunk. A 

betegek 46%-ában észlelt daganat-regresszió mértéke a kisfokú, de egyértelmű daganat 

méret csökkenéstől a hypophysis daganat teljes regressziójáig terjedt. A daganatok 

többségének szabálytalan alakja (különösen műtét utáni reziduális ill. recidiváló 

esetekben) a regresszió mértékének pontos, számszerűen kifejezhető meghatározását 

nem tette lehetővé. 

IV.2. A sugársebészet és a konvencionális radioterápia hatékonyságának 

összehasonlítása akromegáliás betegekben 

A konvencionális radioterápiával kezelt 40 akromegáliás beteg közül az átlagosan 13 év 

(tartomány: 3-34 év) követés során 16 betegben (40,0%) teljes daganat-regresszió 

alakult ki, 15 betegben (37,5%) a daganat térfogata csökkent és 9 betegben (22,5%) a 

hypophysis daganat mérete változatlan maradt. Daganat progressziót egyetlen esetben 

sem észleltünk. A konvencionális radioterápiával kezelt csoportban 30 beteg szenvedett 
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macroadenomában, akik közül 12 betegben tapasztaltunk teljes és 12 betegben részleges 

daganat regressziót, míg 6 betegben a hypophysis macroadenoma mérete változatlan 

maradt. 

A sugársebészeti kezelésben részesült akromegáliás betegek közül 23 beteg 

radiológiai képalkotó adatai álltak rendelkezésre, akik közül az átlagosan 4 év 

(tartomány: 8-124 hónap) hosszútávú követés során 6 betegben (26%) teljes és 12 

betegben (52%) részleges daganat regressziót észleltünk. A daganat mérete 5 betegben 

(22%) változatlan maradt, növekedés egyetlen esetben sem fordult elő. A sugársebészeti 

kezelést követően a hypophysis daganat teljes regresszióját mutató 6 beteg közül 4 

betegnek macroadenomája, 2 betegnek microadenomája volt, és mind a 6 esetben a 

sugársebészeti kezelés előtt transsphenoidális hypophysis műtét is történt. A 

sugársebészeti kezelés után részleges regressziót mutató daganatok közül 8 

macroadenoma, 4 pedig microadenoma volt.  

A kezelés után 24 hónappal a szérum GH-szintek 17 betegben (42,5%) 

csökkentek 5 ng/ml alá a konvencionális radioterápiás csoportban és 13 betegben (62%) 

a gamma kés sztereotaxiás sugársebészeti csoportban (9. táblázat). A kétféle 

sugárkezelési eljárással kezelt betegcsoportok szérum GH szintjei közötti különbség a 

sugárterápia után 3 évvel is fennmaradt; ekkor a konvencionális radioterápiával kezelt 

csoportban a betegek 50%-ában, míg a gamma kés sztereotaxiás sugársebészettel 

kezelteknél a betegek 92%-ában csökkent a szérum GH szint 5 ng/ml alá.  

A sugárkezelés utáni teljes követési idő alatt a konvencionális radioterápiában 

részesülő 40 betegből 19 betegben (47,4%) csökkent a szérum GH szint 1 ng/ml alá. A 

gamma kés sztereotaxiás sugársebészeti eljárással kezelt betegek közül 21 beteg szérum 

GH adatai álltak rendelkezésünkre, akik közül 8 betegben (38%) csökkent a szérum GH 

szint 1 ng/ml alá. A hosszútávú követés során 1 ng/ml szérum GH szintet elérő betegek 

adatainak további elemzése ugyanakkor kimutatta, hogy a konvencionális 

radioterápiában részesült csoportban az 1 ng/ml alatti szérum GH szint eléréséhez 

átlagosan 7,9 év (medián 6 év) szükséges, míg a gamma kés sztereotaxiás 

sugársebészeti eljárással kezelt betegekben átlagosan 4,5 év (medián: 57 hónap) alatt 

csökken a szérum GH szint 1 ng/ml alá. Ezek az eredmények arra utalnak, hogy a 

sztereotaxiás sugársebészet GH-túltermelésre kifejtett gátló hatása rövidebb idő alatt 



44 

 

kialakul, azonban a kétféle sugárkezelési eljárás hosszútávú eredményessége a GH-

túltermelésre gyakorolt hatás tekintetében nem különbözik.  

 

9. táblázat: Konvencionális radioterápiát és gamma-kés sugársebészeti kezelés utáni 
endokrin követés eredményei 

 Konvencionális radioterápia Gamma-kés sugársebészet 
Szérum GH 
(ng/ml) 

Betegek száma 
az összes 
százalékában (%)

Betegek száma 
az összes 
százalékában (%)

2 évvel később 
< 5 
5-10 
>10 

összesen: 40 
17 
9 
14 

 
42,5 
22,5 
35 

összesen: 21 
13 
4 
4 

 
62 
19 
19 

3 évvel később 
< 1 
1-5 
>5 

összesen: 40 
4 
16 
20 

 
10 
40 
50 

összesen: 12 
3 
8 
1 

 
25 
67 
8 

összesen: 40 
19 

 
47,5 

összesen: 21 
8 

 
38 

Hosszútávon 
< 1 
ennek eléréséhez 
szükséges idő átlagosan 7,9 év (medián: 6 év) 

átlagosan 4,5 év (medián: 57 
hónap) 

 

A konvencionális radioterápia utáni követési idő alatt a 40 beteg közül 26 

betegben (65%) észleltünk hypophysis hypofunkciót, ami 21 betegben pajzsmirigy-

hormonpótlást, 16 betegben glukokortikoid pótlást és 12 betegben szexuálszteroid 

szubsztitúciót tett szükségessé. Diabetes insipidus miatt 2 beteg szorult kezelésre. A 

követési idő alatt hormonpótlást igénylő 26 beteg közül azonban 11 már a sugárkezelés 

előtt hypophysis elégtelenségben szenvedett a daganat okozta kompresszió vagy az 

idegsebészeti beavatkozás miatt. A szérum GH szintek a konvencionális radioterápiában 

részesült betegekben a hosszútávú követési idő alatt mindvégig csökkentek (5. ábra). 

Nem ismert azonban, hogy a betegek egy részében a kezelés hatására kialakult-e GH 

hiány (a GH-hiány diagnózisához szükséges stimulációs tesztet nem végeztünk).  

Évekkel a konvencionális radioterápia után 3 betegben jelentkezett 

memóriaromlás, szintén 3 betegben alakult ki pszichiátriai zavar, 1 betegben 

hydrocephalus fejlődött ki, és 1 beteg szenvedett el agytörzsi vaszkuláris történést.  

 



 

5. ábra: A szérum GH-szintek csökkenése konvencionális frakcionált radioterápiát 
követően 40 akromegáliás betegben. A pontok az átlagértékeket, a függőleges vonalak a 
standard hibát jelzik. 
 

A sugársebészeti kezelésben részesült betegek csoportjában hypophysis 

hypofunkciót sem a kezelés előtt, sem az utánkövetés alatt nem észleltünk. Egy 

betegben kettőslátás alakult ki a sugárkezelést követően (amelyet később oculáris 

myastheniának tulajdonítottak), de más szövődmény a követési idő alatt nem 

jelentkezett. 

 

IV.3.  A 11β-HSD1 aktivitásának vizsgálata akromegáliás betegekben 

A plazma kortizol és kortizon szinteket aktív és kezelés hatására gyógyult akromegáliás 

betegekben a reggeli órákban (8:00-9:00 óra között) nyert mintákban vizsgáltuk. A 

plazma kortizol szint aktív akromegáliás betegekben (átlag±SE, 12,4±0,3 μg/dl) nem 

különbözött a műtéti kezelés, sugárterápia és/vagy gyógyszeres kezelés hatására 

gyógyult betegek plazma kortizol értékeitől (12,7±0,4 μg/dl). A plazma kortizon szintek 

azonban aktív akromegáliás betegekben szignifikánsan magasabbak voltak, mint a 

gyógyult betegekben (2,8±0,1 vs. 2,2±0,1 μg/dl, p<0,001). Következésképpen, a plazma 

kortizol/kortizon hányados szignifikánsan alacsonyabb volt azokban a betegekben, 

akiknek betegsége aktív volt, a gyógyultakhoz képest (4,6±0,1 vs. 5,9±0,2, p<0,001) (6. 
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ábra). A két csoport közötti különbség a hypophysis hypofunctio miatt hidrokortizon 

kezelésben részesülő betegek kizárása után is fennmaradt.  

A kezelés hatására gyógyult akromegáliás betegekben a BMI és plazma kortizol 

értékek között szignifikáns pozitív korrelációt (p<0,002), míg a BMI és a plazma 

kortizol/kortizon hányados között szignifikáns negatív korrelációt találtunk (p<0,029). 

Aktív akromegáliás betegekben azonban a BMI nem mutatott szignifikáns összefüggést 

a plazma kortizol vagy kortizon szintekkel, vagy a plazma kortizol/kortizon 

hányadossal. 
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* *

6. ábra: A reggeli plazma kortizol (F) és kortizon (E) koncentrációk, illetve hányadosuk 
aktív (sötét oszlopok) és gyógyult (világos oszlopok) akromegáliás betegekben 
(*p<0,001). 
 

Aktív akromegáliás betegekben a szénhidrát-anyagcserezavar és a plazma 

kortizol metabolizmus közötti lehetséges összefüggések vizsgálatakor szignifikánsan 

alacsonyabb plazma kortizon szinteket (2,5±0,1 μg/dl) és magasabb plazma 

kortizol/kortizon hányadost (5,1±0,2) találtunk 2-es típusú diabetes mellitusban vagy 

csökkent glukóztoleranciában szenvedő betegekben a normális szénhidrát-anyagcseréjű 

betegekhez képest (plazma kortizon 3,0±0,1 μg/dl, p<0,001; plazma kortizol/kortizon 

hányados 4,4±0,1, p<0,001).  A kóros és ép szénhidrát anyagcseréjű, aktív akromegáliás 

betegekben a plazma kortizol koncentrációk nem különböztek (12,1±0,4 vs. 12,6±0,3 

μg/dl) (7. ábra). A 2-es típusú cukorbetegek vagy csökkent glukóz-toleranciájú, illetve 

normális szénhidrát-anyagcseréjű, aktív akromegáliás betegek plazma kortizol/kortizon 

hányadosában és plazma kortizon szintjében észlelt különbségek statisztikailag 

szignifikánsak maradtak akkor is, amikor a hypophysis elégtelenség miatt hidrokortizon 
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szubsztitúciós kezelésben részesülő betegeket kizártuk az értékelésből. A szénhidrát-

anyagcsere súlyossági foka nem befolyásolta szignifikáns mértékben a plazma kortizol 

és kortizon koncentrációkat, vagy a plazma kortizol/kortizon hányadost, minthogy az 

értékek 2-es típusú cukorbetegség és csökkent glukóz tolerancia esetén hasonlóak 

voltak. 
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**

7. ábra: A reggeli plazma kortizol (F) és kortizon (E) koncentrációk, illetve hányadosuk 
2-es típusú diabetes mellitusban vagy csökkent glukóz toleranciában szenvedő (sötét 
oszlopok) és normális szénhidrát-anyagcseréjű (világos oszlopok), aktív akromegáliás 
betegekben (*p<0,001). 
 

IV.4.  Akromegáliás beteg amyotrophiás lateral sclerosisának gyors progressziója 

a GH-termelő hypophysis adenoma műtéti eltávolítását követően 

Az akromegália egyéb klinikai tünetei mellett dysarthriában és a lágyszájpad-reflex 

hiányában szenvedő betegben a GH-termelő hypophysis microadenoma diagnózisának 

felállítása után 2003. augusztustól 2004. júliusig octreotid LAR kezelést alkalmaztak 

(kezdetben 28 naponta 20 mg, majd 28 naponta 30 mg im. injekció). A kezelés 

biokémiai választ ugyan eredményezett, de klinikai javulás nem jelentkezett. A kezelés 

alatt a szérum GH szintek 0,8 ng/ml-re csökkentek (5 minta átlaga), majd 1,7 ng/ml-re 

növekedtek. A szérum IGF-1 szintje szintén csökkent (297 és 334 ng/ml közötti 

értékekre), de a normális tartomány felső határa fölött maradt. Az octreotid LAR 

kezelés időtartama alatt a beteg továbbra is fejfájásról és beszédnehezítettségről 

panaszkodott, de az ismételt neurológiai vizsgálat a dysarthrián és a lágyszájpad-reflex 

hiányán kívül egyéb, bulbáris vagy gerincvelői paresisre, izom-atrophiára vagy 

érzészavarra utaló jelet vagy tünetet nem igazolt. 2004. júliusban a kontroll hypophysis 
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MRI változatlan méretű hypophysis microadenomát mutatott ki. Az agyi MRI és MRI-

angiográfia ismét megerősítette, hogy a bal arteria vertebralis tágabb és az arteria carotis 

internák megnyúltak és sclerotikusak.  

Az octreotid LAR kezelés alatt a betegnél két műtét történt. A rutin 

mammográfiás szűrővizsgálat a bal emlőben fizikális vizsgálattal nem észlelhető 

daganatot mutatott ki, amit a hónalji nyirokcsomókkal együtt 2004. márciusban 

eltávolítottak. A szövettani vizsgálat nyirokcsomó-áttét nélküli ösztrogén-pozitív 

invazív ductalis carcinomát igazolt. A beteg visszautasította a posztoperatív 

radioterápiát, és letrozol kezelést kapott. Daganat-metasztázis irányában végzett 

képalkotó vizsgálatok negatívak voltak, ugyanakkor a hasi CT vizsgálat cholelithiasist 

jelzett. A következő néhány hónap alatt a betegnek többször volt epeköves rohama, 

ezért 2004. júliusban laparoszkópos cholecystectomiára került sor, ami eseménytelenül 

zajlott. 

Az octreotid LAR kezelés alatt észlelt részleges biokémiai javulás miatt a 

perzisztáló dysarthriát és nyelvmozgás-zavart az akromegáliával összefüggő lágyrész-

megnagyobbodás következményének tartottuk, ezért a hormontúltermelés 

megszüntetése céljából a betegnél 2004. szeptemberben transsphenoidalis hypophysis-

műtét történt. A posztoperatív szak eseménytelenül zajlott. A szövettani és 

immunhisztokémiai vizsgálat megerősítette a GH-termelő hypophysis-adenoma 

diagnózisát. A hypophysis-műtét után a szérum GH (5 minta átlaga) 1,8 ng/ml volt és 

OGTT során 0,1 ng/ml-re csökkent. A szérum IGF-1 a kezelés előtti értékhez képest 

szintén csökkent (293 ng/ml). Enyhe, szekunder hypothyreosis miatt a beteg napi 50 μg 

l-thyroxin kezelésben részesült. A plazma kortizol, ACTH és prolaktin szintek 

normálisak voltak. Négy hónappal a hypophysis-műtétet követően a szérum IGF-1 is 

normalizálódott (207 ng/ml).  

A hypophyis-műtét után a beteg állapota rohamosan romlott. Négy hónapon 

belül progresszív bulbaris paresis alakult ki, súlyos dysarthria, nyelési nehézség, a nyelv 

atrophiája és fasciculatiója, valamint sialorrhoea jelentkezett. Mindkét keze gyengévé 

vált, fáradékonyság mutatkozott. Reflexei igen élénkek voltak. A neurológiai és 

elektromyográfiás vizsgálat elsősorban bulbaris jelekkel és tünetekkel jelentkező 

amyotrophiás lateralsclerosis diagnózisát állapította meg. Riluzol kezelés ellenére a 
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neurológiai tünetek folyamatos progressziót mutattak súlyos bulbaris és felső végtagi 

izomgyengeséggel és sorvadással.  

Egy évvel a hypophysis műtét után a betegnél GH-hiányt igazoltak (arginin-teszt 

során a szérum GH csúcs 2,5 ng/ml volt), és 2005. szeptembertől humán rekombináns 

GH kezelésben részesült. A kezdő (0,2 mg) napi GH adagot mellékhatások nélkül 0,3 

mg-ra növelték, de nagyobb adagok lágyrészduzzanatot okoztak, ezért a GH kezelés 0,3 

mg-os napi adagban folytatódott egy éven keresztül. A GH terápia során a szérum IGF-

1 szintek kevéssel a normális tartomány felső határa alatt voltak. A beteg állapotában 

azonban nem következett be javulás, és önmagát egyedül ellátni képtelen fekvőbeteggé 

vált. Jelentős testsúlycsökkenés és a gyakori aspiráció miatt percutan endoszkópos 

gastrostomát alakítottak ki. 2006. októberben a betegnél légzési nehézség alakult ki, és 

hirtelen légzésleállás miatt elhunyt. 

A boncolási lelet megfelelt keringési és légzési elégtelenség okozta halálnak. Az 

emlőtumor nem adott áttétet sem az agyba, sem más szervbe. Neuropatológiai 

vizsgálatok céljára rutin (hematoxilin-eosin, luxol krezil-ibolya) és immunhisztokémiai 

festéseket (anti-glial fibrillic acidic protein-GFAP, anti-ubiquitin és anti-leukocyte 

common antigen-LCA) alkalmaztak. Szövettani vizsgálatot végeztek több kérgi 

területen, többek között a primer motoros cortexen, továbbá a hippocampuson, basalis 

ganglionokon, thalamuson, agytörzsön, és a gerincvelő három (cervicalis, thoracalis és 

lumbalis) szintjén. A szövettani vizsgálat mérsékelt neuronvesztést és reaktív 

astrogliosist mutatott ki mindkét oldali primer motoros cortexben. Gyulladásos 

infiltratum vagy neoplasticus sejt nem volt jelen. A hippocampus viszonylag megkímélt 

volt, a gyrus dentatus granulált rétegében hiányoztak az ubiquitin immunreaktív 

citoplazmatikus zárványok. Az agytörzsben a nyúltvelői motoneuronok (pl. vagus, 

hypoglossus) kifejezett hiányát állapították meg. Ezen kívül Luxol festéssel a 

piramissejtek ritkulását találták. A gerincvelő elülső szarvában szembetűnő volt a 

neuronpusztulás; ez leginkább a cervicalis szintre volt jellemző. A gerincvelőben sem 

volt gyulladásos infiltráció vagy neoplastikus sejtszaporulat. A motoneuronok 

citoplazmájában ubiquitin immunreaktív gombolyag-szerű zárványokat is ki lehetett 

mutatni. Mindezek megerősítették a motoneuron betegség diagnózisát. 
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V.  MEGBESZÉLÉS 

V.1. A szomatosztatin analóg kezelés eredményességének vizsgálata 

akromegáliás betegekben 

A szubkután alkalmazott octreotiddal végzett korai klinikai vizsgálatokban 

akromegáliás betegek 22-45%-ában csökkent a szérum GH 2,5 ng/ml alá, míg a szérum 

IGF-1 szint a betegek kb. 45%-ában vált normálissá. A betegek több mint 50%-a 

számolt be jelentős tüneti javulásról, elsősorban a fejfájás megszűnéséről (Harris 1991, 

Vance és Laws 2005, Liuzzi és Oppizzi 1997, Bevan és mtsai 2002), és 30-40%-ukban 

a hypophysis daganat mérete is csökkent (Newman 1999, Liuzzi és Oppizzi 1997). 

Érdekes megfigyelés, hogy a fejfájás rendszerint azokban az esetekben is rövid idő alatt 

csökken, amelyekben nem mutatható ki daganat méret csökkenés (Harris 1991). A 

lágyrész megnagyobbodás, ízületi fájdalom, fáradékonyság és verejtékezés már a 

kezelés első napjaiban a betegek 95%-ában javul (Harris 1991). Jellemző az alvási 

apnoék számának jelentős csökkenése (Harris 1991), valamint a szív szisztolés 

működésének (Liuzzi és Oppizzi 1997, Colao és mtsai 1999) és a bal kamra 

hypertrophiának a javulása (Hradec és mtsai 1999). 

A hosszú hatástartamú szomatosztatin analógok szintén hatékonyan csökkentik a 

szérum GH és IGF-1 szinteket, javítják a betegség tüneteit és a rövid hatástartamú 

készítményekhez képest a betegek számára kényelmesebb adagolást tesznek lehetővé 

(Vance és Laws 2005). Bevan és munkatársai vizsgálataiban 24 hetes octreotid LAR 

kezelés hatására a szérum GH a betegek 79%-ában csökkent 2 ng/ml alá, és a szérum 

IGF-1 az esetek 53%-ában vált normálissá. 48 hét kezelést követően a betegek 73%-

ában csökkent a hypophysis daganat mérete több mint 30%-kal. A daganat regressziót 

mutató betegek 29%-ában állapították meg mind a GH, mind az IGF-1 eltérések 

rendeződését (Bevan és mtsai 2002). A lanreotid SR készítménnyel végzett vizsgálatban 

a betegek 48%-ában csökkent a GH szint 2,5 ng/ml alá, és a betegek 45%-ában érte el a 

szérum IGF-1 a normális értéket (Caron és mtsai 2002). Lanreotid autogél kezelés során 

a szérum GH a betegek 56%-ában, a szérum IGF-1 a betegek 48%-ában, mindkettő 

pedig 39%-ukban érte el a biztonságosnak tartott célértéket (Caron és mtsai 2002). A 
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lanreotid autogél adagjának titrálása hatékonyabban csökkentette a szérum GH és IGF-1 

szinteket, mint a változatlan adagokkal történő kezelés (Caron és mtsai 2004). 

Bár a különböző hosszú hatástartamú szomatosztatin analóg készítmények 

hatékonyságában az eddigi vizsgálatok nem mutattak ki lényeges különbségeket, Freda 

és munkatársai metaanalízise szerint akromegáliás betegekben az octreotid LAR kezelés 

gyakrabban vált ki normális GH és IGF-1 szinteket, mint a lanreotid SR terápia (Freda 

és mtsai 2005). Murray és Melmed szintén valamelyest hatékonyabbnak találta az 

octreotid LAR-t a lanreotid SR-hez képest. A lanreotid autogél és az octreotid LAR 

hatékonysága között azonban nem észleltek különbséget (Murray és Melmed 2008). 

Saját vizsgálatainkban szomatosztatin analóg kezelés hatására a betegek 37%-

ában érte el a szérum GH a biztonságosnak tartott 2,5 ng/ml szintet, és a szérum IGF-1 

41%-ukban vált normálissá. Freda és munkatársai eredményeivel egyezően saját 

vizsgálatainkban is a szérum GH és IGF-1 szintek korán, a kezelés megkezdése után 3 

hónappal szignifikánsan csökkentek (Freda és mtsai 2005). 

A hormonális eltérések megszüntetésén, ill. enyhítésén kívül a szomatosztatin 

analóg kezelés fontos terápiás haszna a hypophysis daganat méretének csökkentése és 

további növekedésének gátlása (Bevan 2005). Melmed és munkatársai szomatosztatin 

analóggal kezelt akromegáliás betegek 36,6%-ában mutattak ki szignifikáns daganat 

méret csökkenést (Melmed és mtsai 2005). A daganat zsugorodása már 12 hét kezelés 

után kialakulhat és a teljes időtartam alatt folytatódhat (Bevan és mtsai 2002). 

Szomatosztatin analóg kezelés alatt a hypophysis daganat növekedése kivételesen ritka 

(Freda és mtsai 2005, Melmed és mtsai 2005), azonban a kezelés elhagyása utáni 6 

hónapon belül viszonylag gyakori a daganat progresszió (Melmed és mtsai 2005). Saját 

vizsgálatunkban a 6-12 havonta ismételt hypophysis MRI egyetlen betegben sem 

mutatott ki daganatnövekedést, és az irodalmi adatokkal megegyezően a betegek 46%-

ában észleltük a daganat méretének csökkenését vagy teljes regressziót.  

A szomatosztatin analógok kiemelkedő hatékonysága ellenére az akromegália 

kezelési algoritmusában betöltött szerepük még ma is komoly vita tárgya. Primer 

gyógyszeres kezelést jelenleg rendszerint akkor alkalmaznak, ha a hypophysis daganat 

nagy valószínűséggel nem távolítható el, vagy ha a beteg általános állapota miatt a 

műtét nagy kockázattal járna (Vance és Laws 2005). A műtét előtti szomatosztatin 
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analóg kezelés a GH-termelő hypophysis adenomák szignifikáns zsugorodását 

okozhatja, ami javíthatja a sebészi kezelés eredményességét, bár utóbbi még bizonyítást 

igényel (Colao 2007, Plockinger és Quabbe 2005). Akromegáliás betegekben 

aneszteziológiai komplikációkat okozhat a nehezen kivitelezhető intubálás, és gyakran 

fordulnak elő egyéb jelentős kockázati tényezők (folyadék-egyensúly és szénhidrát 

anyagcserezavar, kardiális eltérések, hypertonia), ezért a műtét előtti szomatosztatin 

analóg kezelés mégis hasznos lehet (Vance és Laws 2005, Colao 2007, Plockinger és 

Quabbe 2005). A daganattömeg sebészi csökkentése ugyanakkor javíthatja a 

szomatosztatin analóg kezelés eredményességét azokban a betegekben, akiknél a műtét 

előtt a kezelés nem bizonyult hatékonynak (Jallad és mtsai 2007). Colao és munkatársai 

megfigyelései szerint a műtét előtti szomatosztatin analóg kezelés akromegáliás betegek 

14%-ában váltott ki megfelelő szérum GH csökkenést, és a betegek 10%-ában 

csökkentette normálisra a szérum IGF-1 szintet, míg a hypophysis műtét után 

fennmaradó aktív betegség esetén a szomatosztatin analóg kezeléssel a betegek 56%-

ában érték el a szérum GH célértéket, és 55%-ukban normalizálódott a szérum IGF-1 

(Jallad és mtsai 2007). 

Korábbi megfigyelések szerint a szomatosztatin analóg kezelés eredményessége 

függ a kezelés előtti szérum GH koncentrációtól, valamint a hypophysis daganat 

méretétől (Jallad és mtsai 2007, Vance és Laws 2005, Melmed és mtsai 2005, Bevan és 

mtsai 2002). Bár kisebb mértékben megnövekedett kiindulási GH szinttel járó esetekben 

a jelentősen megnövekedett GH értékű esetekhez képest a szomatosztatin analóg 

kezelés várható eredménye kedvezőbb, saját vizsgálatunkban a szomatosztatin analóg 

kezelésre biztonságos szérum GH szintet elérő betegek kezelés előtti GH szintjei nem 

különböztek azoknak a kiindulási GH értékeitől, akiknél a szomatosztatin analóg 

kezeléssel nem lehetett biztonságos GH szintet elérni. Az irodalmi adatok és saját 

vizsgálatunk közötti ellentmondás oka az lehet, hogy betegeinkben a célérték feletti 

hormonszintek esetén a kezelés alatt gyakran került sor a szomatosztatin analóg 

adagjának növelésére.  

A kiindulási GH szintekkel ellentétben a kezelés előtti IGF-1 értékek nem 

feltétlenül jelzik előre a szomatosztatin analógra adott válaszkészséget, talán azért, mert 

a szérum IGF-1 szintek egy bizonyos határon túl nem növekednek, míg a GH szintek 
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nem tetőznek (Freda és mtsai 2005). További prediktív tényezők a kezelés várható 

hatékonyságára az idősebb életkor, a hypophysis adenomán belül a szomatosztatin 

receptorok, főként az sstr-2 altípus fokozott mértékű expressziója (Bhayana és mtsai 

2005, Vitale és mtsai 2004), valamint hisztológiai vizsgálat során a hypophysis 

adenoma szemcsézettsége. Megfigyelték, hogy a szomatosztatin analógra jól reagáló 

esetekben nagyobb gyakorisággal fordul elő sűrűn szemcsézett somatotrop adenoma. 

Sűrűn szemcsézett somatotrop adenomákban gyakran mutatható ki a G-fehérje α-

alegységének (Gsα) aktiváló mutációja, ami az adenilát cikláz konstitutív aktivációjához 

vezet (Bhayana és mtsai 2005). A műtéttel eltávolított daganat szövet szomatosztatin 

receptor mintázatának autoradiográfiás, molekuláris biológiai, vagy immunhisztokémiai 

vizsgálata is jelezheti a szomatosztatin analóg válaszkészséget (Vitale és mtsai 2004, 

Gilbert és mtsai 2005). A rövid octreotid teszt prediktív értékét jelenleg is vitatják, de 

több vizsgálat szerint a teszt során a szérum GH jelentős csökkenése hasznos 

előrejelzője lehet a tartós hatású szomatosztatin analóg kezelés eredményességének 

(Vitale és mtsai 2004, Gilbert és mtsai 2005). A szomatosztatin analóg kezelés hosszú 

távú eredményességét valószínűsíti a rövid (1-3 hónapos) kezelésre adott válasz, 

valamint a 111In-diethylene-triamine-pentaacetat(DTPA)-D-Phe-octreotid szcintigráfia 

során a hypophysis daganatban észlelt jelölőanyag dúsulás (Vitale és mtsai 2004). 

 

V.2. A sugársebészet és konvencionális radioterápia hatékonyságának 

összehasonlítása akromegáliás betegekben 

Akromegáliás betegekben az elsődleges kezelésként alkalmazott konvencionális 

radioterápia a betegek 70-90%-ában évi 10-30%-os csökkenési rátával mérsékelte a 

szérum GH és IGF-1 koncentrációkat (Becker és mtsai 2002). A normális 

hormonszintek elérésének a valószínűsége függ a kezelés előtti szérum GH szintektől; a 

sugárkezelés a viszonylag alacsony szérum GH-szintekkel rendelkező betegekben tűnik 

a leghatásosabbnak (Becker és mtsai 2002, Goffman és mtsai 1992, Barrande és mtsai 

2000). Hasonló eredményekről számoltak be azokban a betegekben, akik posztoperatív 

konvencionális radioterápiában részesültek; ezekben az esetekben a kezelés 

eredményessége 76-82% volt 10 évvel a beavatkozás után (Sasaki és mtsai 2000, 
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Becker és mtsai 2002). Ugyanakkor Freda és mtsai megfigyelései szerint a radioterápia 

után a legtöbb esetben jelentős szérum GH szint csökkenés ellenére csak a betegek 5-

42%-ában válik normálissá a szérum IGF-1 szint. Ez a megfigyelés, továbbá a terápiás 

hatás kifejlődéséhez szükséges hosszú idő és a besugárzás utáni hypopituitarizmus nagy 

kockázata vezetett ahhoz a felvetéshez, hogy a konvencionális radioterápiát nagyméretű 

vagy invazív makroadenomákra kellene fenntartani, amelyek sebészi módszerrel nem 

távolíthatók el vagy rezisztensek a gyógyszeres kezeléssel szemben (Freda és Wardlaw 

1999). Shin tanulmánya szerint a sugársebészeti kezelés akromegáliás betegek több 

mint 65%-ában normalizálja a hormonszinteket 3 éves utánkövetési idő alatt; a 

hormonális eredményességi mutatók valamivel jobbnak tűntek akromegáliában, mint 

ACTH-termelő hypophysis tumorok esetében (Shin 2002). Ikeda és mtsai kimutatták, 

hogy 2 évvel a posztoperatív sugársebészetet követően a szérum IGF-1 szintek a 

betegek 82%-ában váltak normálissá, majd 4 évvel a kezelés után stabilizálódtak (Ikeda 

és mtsai 2001). Ezzel szemben több más tanulmány alacsonyabb remissziós rátáról 

számolt be sugársebészetet követően (Milker-Zabel és mtsai 2001, Morange-Ramos és 

mtsai 1998, Thorén és mtsai 1991, Witt és mtsai 1998). Egy 19 közleményen alapuló, 

361 beteg adatait feldolgozó elemzés kimutatta, hogy akromegáliás betegek 38%-ában 

váltak normálissá a szérum GH szintek a gamma kés sugársebészet után 29 hónappal 

(korrigált medián követési idő) (Brada és mtsai 2004). A sugárkezelés hatásának 

kifejlődéséig rendszerint gyógyszeres kezelésre van szükség (Góth és Korbonits 2004). 

Napjainkban is vitatott, hogy a sugársebészettel kezelt akromegáliás betegekben 

gyorsabb és tartósabb szérum GH és/vagy IGF-1 szint csökkenés érhető-e el a 

konvencionális radioterápiában részesültekhez képest. Landolt és mtsai azt találták, 

hogy átlagosan 7,1 év szükséges a hormonértékek normálissá válásához frakcionált 

sugárkezelésben részesült akromegáliás betegekben, míg ugyanez 1,4 év alatt alakult ki 

a sztereotaxiás sugársebészettel kezelt akromegáliásokban (Landolt és mtsai 1998). 

Holdaway frakcionált külső radioterápiát követően 47%-os 10 éves remissziós rátáról, 

míg sztereotaxiás radioterápia és gamma kés sugársebészet után 40%-os 3 éves 

remisszióról számolt be (Holdaway 2004). Powell és mtsai ugyancsak különböző 

remissziós rátákat mutattak ki a különféle radioterápiás eljárások között (Powell és 

mtsai 2000). 
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Egy többszörös ívű sztereotaxiás sugárterápiát alkalmazó tanulmányban a betegek 

58%-ában értek el normális GH és IGF-1 szinteket átlag 20,1 hónap (3-36 hónap) 

követési idő alatt (Swords és mtsai 2003). A különböző tanulmányok közötti 

különbségek több változónak tudhatók be, mint pl. a betegek egy bizonyos radioterápiás 

eljárásra történő kiválasztásának, az alkalmazott módszerek közötti technikai 

különbségeknek, a különböző követési időknek, valamint a gyógyulás definiálására 

használt szérum GH és IGF-1 értékek közötti különbségeknek (Freda és Wardlaw 1999, 

Sasaki és mtsai 2000, Shin 2002, Ikeda és mtsai 2001, Landolt és mtsai 1998, Holdaway 

2004, Powell és mtsai 2000, Swords és mtsai 2003). Ezért akromegáliás betegekben 

további hosszútávú, utánkövetéses tanulmányok szükségesek a sugársebészet 

potenciális előnyeinek tisztázására a konvencionális radioterápiával szemben. 

A sugárterápia/sugársebészet mellékhatásaira vonatkozó eredményeink 

összhangban állnak a korábbi megfigyelésekkel, amelyek azt mutatták, hogy a 

sugársebészeti eljárással kezelt betegekben ritkábban alakulnak ki mellékhatások és 

szövődmények, mint a konvencionális radioterápiában részesült betegekben. A 

sugársebészettel kezelt betegek rövidebb követési ideje azonban korlátozza mind a 

korábbi, mind saját vizsgálataink eredményeinek értelmezését.   

 

V.3. A 11β-HSD1 aktivitásának vizsgálata normális vagy kóros szénhidrát-

anyagcseréjű akromegáliás betegekben 

Korábbi vizsgálatok eredményei szerint a GH - az IGF-1-en keresztül - részt vesz a 11β-

HSD1 működésének szabályozásában anélkül, hogy hatással lenne a 11β-HSD2 

működésére. In vitro a GH nem, de az IGF-1 dózisfüggően gátolja a reduktáz aktivitást 

(kortizon átalakulását kortizollá), ami azt jelzi, hogy a GH indirekt módon,  az IGF-1-en 

keresztül befolyásolja a 11β-HSD1 aktivitását. A 11β-HSD1 működésére kifejtett 

hatással szemben sejttenyészetekben sem az IGF-1, sem a GH nem befolyásolja a 11β-

HSD2 aktivitást (Moore és mtsai 1999). A korábbi klinikai vizsgálatok azt is 

kimutatták, hogy aktív akromegáliás betegekben a kortizol-kortizon átalakulás ”set-

point”-ja a kortizon irányába tolódik el, ezért ezekben a betegekben a kortizon fő 
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metabolitja, a tetrahidrokortizon (THE) kerül túlsúlyba a kortizol metabolitokhoz, a 

tetrahidrokortizolhoz (THF) és allo-tetrahidrokortizolhoz (alloTHF) képest. Ugyanakkor 

a vizelet szabad kortizol/vizelet szabad kortizon (UFF/UFE) arány változatlan marad 

(Moore és mtsai  1999, Vierhapper és mtsai 2005). Mivel a 11β-HSD2 enzimen kívül a 

11β-HSD1 is expresszálódik a vesében (Gong és mtsai 2008), továbbá a 11β-HSD1 

funkcionális egyensúlya az intracelluláris NADPH/NADP arányoktól függ (Bujalska és 

mtsai 2002), lehetséges, hogy az aktív akromegáliás betegekben észlelt alacsonyabb 

kortizol metabolit arány a 11β-HSD1 által végzett kortizon→kortizol átalakulás 

csökkenésének, vagy a 11β-HSD1 megnövekedett dehidrogenáz aktivitásának a 

következménye.  

Saját, nagyszámú mintán végzett vizsgálatunk szignifikánsan magasabb plazma 

kortizon szintet és alacsonyabb kortizol/kortizon arányt mutatott ki aktív 

akromegáliában szenvedő betegekben a kezeléssel gyógyult betegekben mért értékekhez 

képest, jelezve, hogy a betegség aktivitása jelentős hatással van a 11β-HSD1 aktivitásra. 

Megfigyelésünkkel összhangban akromegáliás betegek kisebb csoportjaiban a 

megváltozott kortizol-metabolizmus helyreállását figyelték meg hypophysis-műtéttel, 

szomatosztatin analógokkal vagy GH receptor antagonistákkal történt sikeres kezelést 

követően (Moore és mtsai 1999, Trainer és mtsai 2001, Frajese és mtsai 2004). Bár 

ezekben a korábbi tanulmányokban, valamint a saját vizsgálatunk néhány betegében 

alkalmazott gyógyszeres kezelés befolyásolhatta a kortizol/kortizon átalakulást, 

valószínűnek tartjuk, hogy a különböző kezelések hatására gyógyult akromegáliás 

betegekben a kortizol metabolizmusban bekövetkezett változás a GH túltermelés 

megszűnésének tudható be. 

További jelentős új megfigyelésünk, hogy vizsgálatunkban szignifikánsan 

alacsonyabb plazma kortizon szinteket és magasabb kortizol/kortizon arányt mutattunk 

ki 2-es típusú cukorbeteg vagy csökkent glukóz toleranciájú, aktív akromegáliás 

betegekben, mint azokban az aktív akromegáliás betegekben, akiknek szénhidrát-

anyagcseréje normális volt. Bár ez a megfigyelés nem szükségképpen jelez ok-okozati 

összefüggést, lehetségesnek tartjuk, hogy akromegáliás betegekben a glukóz-anyagcsere 

zavar kialakulásában – a kortizon-kortizol átalakulás aktuális ”set-point”-jának 

módosítása révén - a 11β-HSD1 aktivitás megváltozásának is szerepe lehet. 
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Elképzelhető, hogy azokban az aktív akromegáliás betegekben, akikben a GH és IGF-1 

túltermelés kisebb mértékben gátolja a 11β-HSD1 reduktáz aktivitást, nagyobb 

valószínűséggel alakul ki kóros glukóz-anyagcsere, mint azokban a betegekben, akikben 

a GH és IGF-1 által indukált 11β-HSD1 gátlás fokozottabb mértékben jelentkezik. 

A legfrissebb irodalmi adatok arra utalnak, hogy a kortizol túlsúly vagy a 11β-

HSD1 révén a kortizol megnövekedett szöveti elérhetősége szerepet játszhat a perifériás 

inzulin-érzékenység csökkenésében és ezáltal a 2-es típusú diabetes mellitus valamint a 

metabolikus szindróma kialakulásában (Stulnig és Waldhäusl 2004, Sandeep és Walker 

2001, Walker és mtsai 1995, Andrews és mtsai 2003). Több kutatási eredmény 

bizonyította, hogy a zsírszövetben a 11β-HSD1 enzim fokozott expressziója glukóz 

intolerancia és inzulin-rezisztencia, valamint a metabolikus szindróma egyéb 

jellegzetességének kialakulásához vezet, többek között a szabad zsírsavak és 

trigliceridek emelkedett szintjéhez, leptin rezisztenciához és hypertoniához (Masuzaki 

és mtsai 2001, Kannisto és mtsai 2004). Diabeteses betegekben a keringő 

kortizol/kortizon arány összefüggést mutatott a HOMA értékkel (Valsamakis és mtsai 

2004). Alacsonyabb kortizol szintek ugyanakkor az inzulin iránti érzékenységet és a 

glukóz toleranciát javítják. Kimutatták, hogy 11β-HSD1 knockout egerek máj- és 

zsírszövete érzékenyebb az inzulinra, és a peroxisome proliferator activated receptor-γ 

(PPAR-γ) expresszió is megnövekedett (Morton és mtsai 2004). Az intracelluláris 

kortizol koncentrációt csökkentő és ezzel a helyi inzulin-érzékenységet javító és 

glukoneogenesist csökkentő szelektív 11β-HSD1 reduktáz gátlók potenciális terápiás 

szereket jelenthetnek 2-es típusú diabetes mellitusban szenvedő betegek számára 

(Stulnig és Waldhäusl 2004, Walker és mtsai 1995, Andrews és mtsai 2003, Fotsch és 

Wang 2008). A PPAR-γ agonista tiazolidindionok gátolják a 11β-HSD1 expresszióját a 

zsírszövetben és így - diabeteses egerekben - csökkentik a kortizon kortizollá alakulását 

(Berger és mtsai 2001). Lehetséges, hogy a PPAR-γ agonisták inzulin érzékenységre 

kifejtett, jótékony hatásukat - legalább részben - a 11β-HSD1 expresszió gátlásán 

keresztül közvetítik. 

Az emelkedett GH és IGF-1 szintek 11β-HSD1-et gátló hatása ellenére 

akromegáliás betegekben gyakoribb a 2-es típusú diabetes mellitus, mint az átlagos 

népesség körében, amit a GH hepatikus és perifériás szinten kifejtett inzulin-ellenes 
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hatásai magyarázhatnak, melyek a glukóz csökkent hasznosulását, a lipolízis 

megnövekedését és az inzulin-hatás antagonizmusát okozzák. Ugyanakkor elképzelhető, 

hogy a 11β-HSD1 GH általi gátlása a fenti folyamat ellensúlyozását szolgálja. 

Akromegáliás betegekben ezért a 11β-HSD1 szénhidrát-anyagcsere szabályozásában 

betöltött szerepének további tanulmányozása céljából olyan vizsgálatokra lenne 

szükség, amelyek az inzulin rezisztenciára és glukóz tolerancia markerekre, mint 

például a HOMA-értékre, az éhomi intakt proinzulinra (Pfutzner és mtsai 2004), a 

vércukor-profilra, valamint a HbA1c szintre vonatkozó adatokat is magukba foglalják. 

 

V.4. Akromegáliás beteg amyotrophiás lateral sclerosisának gyors progressziója 

a GH-termelő hypophysis adenoma műtéti eltávolítását követően 

Akromegáliás betegünkben a magas GH és IGF-1 szintek hypophysis műtéttel történt 

megszüntetése a társuló amyotrophiás lateral sclerosis gyors progressziójához vezetett. 

A beteg első vizsgálatakor 2 éve fennálló akromegáliás panaszai és tünetei voltak, és a 

kezdetben mérsékelt dysarthriát, nyelvmozgatási nehezítettséget és a lágyszájpad-reflex 

hiányát az akromegália miatti lágyrész-megnagyobbodás következményeinek 

tekintették. Ezek a tünetek az egy éven keresztül folytatott és részleges biokémiai 

javulással járó octreotid LAR kezelés alatt is fennmaradtak. Az amyotrophiás lateral 

sclerosis diagnózisa kevéssel az akromegália sebészi gyógyulását követően vált 

nyilvánvalóvá, amikor a betegben bulbáris paresis gyorsan progrediáló tünetei alakultak 

ki. 

Az akromegália sebészi gyógyulása és az amyotrophiás lateral sclerosis gyors 

progressziója közötti összefüggés az IGF-1 neuroprotektív hatásának fényében 

különösen érdekesnek tűnik. Akromegáliás betegekben magas GH és IGF-1 szinteket 

mértek nemcsak a szérumban, hanem a liquor folyadékban is (Rolandi és mtsai 1982, 

Coculescu 1999). Amyotrophiás lateral sclerosisban szenvedő betegekben korábbi 

vizsgálatok normális vagy csökkent szérum IGF-1 szinteket és megnövekedett szérum 

IGF-1-kötő fehérje (IGFBP-1 és IGFBP-2) koncentrációkat mutattak ki (Torres-Aleman 

és mtsai 1999). Szintén fontos korábbi megfigyelés, hogy az emberi agy és gerincvelő 

bizonyos területein IGF-1 receptorokat mutattak ki, továbbá amyotrophiás lateral 
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sclerosisban szenvedő betegek gerincvelőjének teljes hosszában, különösképpen az 

elülső szarvban az IGF-1 receptorok számának növekedését észlelték (Adem és mtsai 

1994/1, Adem és mtsai 1994/2, Kerkhoff és mtsai 1994). Ezek a receptorok a proliferáló 

gliasejteken és a megmaradt motoneuronokon helyezkedtek el nagy koncentrációban 

(Adem és mtsai 1994/1, Adem és mtsai 1994/2). Felvetődött, hogy a megnövekedett 

IGF-1 receptor koncentráció a neuron degeneráció hatására létrejövő kompenzációs 

válasz lenne (Adem és mtsai 1994/1) a neuronok homeosztázisának megőrzése és 

túlélésének biztosítása céljából. Gerincvelői metszeteken és homogenizátumokon 

végzett újabb vizsgálatok is bizonyították, hogy amyotrophiás lateral sclerosisban 

szenvedő betegekben a gerincvelő elülső szarvai nagyobb mennyiségben tartalmaztak 

IGF-1 receptorokat és IGF-kötő fehérjéket, míg a szabad IGF-1 koncentráció 50%-kal 

csökkent (Wilczak és mtsai 2003, Wilczak és De Keyser 2005). 

Az IGF-1 motoneuron-degeneráció ellenes, protektív hatásáról szerzett in vitro 

és in vivo bizonyítékok alapján (Vincent és mtsai 2004, Narai és mtsai 2005, Kaspar és 

mtsai 2003) amyotrophiás lateral sclerosisban szenvedő betegekben klinikai vizsgálatok 

keretében humán rekombináns IGF-1 kezelést végeztek. Egy észak-amerikai, magas 

(napi 0,1 mg/kg) és alacsony (napi 0,05 mg/kg) dózisú humán rekombináns IGF-1 

kezelést alkalmazó, placebo-kontrollált vizsgálatban amyotrophiás lateral sclerosisban 

szenvedő betegekben a magas dózis szignifikánsan késleltette a funkcióromlást és az 

életminőség hanyatlását (Lai és mtsai 1997). Ezekkel az eredményekkel ellentétben egy 

másik, 0,1 mg/kg napi dózisú IGF-1 kezelést alkalmazó, placebo-kontrollált, európai 

vizsgálat nem mutatta ki a kezelés hatékonyságát (Borasio és mtsai 1998). 

Mindazonáltal, az észak-amerikai és európai klinikai vizsgálat adatainak együttes 

értékelése -4,75-ös súlyozott átlagos különbséget (95% CI -8,41-tól -1,09-ig) jelzett az 

IGF-1-gyel kezelt csoport javára (Mitchell és mtsai 2007). Felvetődött, hogy 

amyotrophiás lateral sclerosisban szenvedő betegekben a szisztémás IGF-1 kezelés nem 

kielégítő hatásának oka az IGF-1 kötő globulinok általi IGF-1 inaktiváció (Wilczak és 

De Keyser 2005), és/vagy az IGF-1 gerincvelői motoneuronokhoz történő korlátozott 

eljutása lehet (Nagano és mtsai 2005). Egy újabb, 9 amyotrophiás lateral sclerosisban 

szenvedő betegen végzett, kettős vak klinikai vizsgálatban magas (2 hetente 3 μg/kg) és 

alacsony (2 hetente 0,5 μg/kg) dózisú humán rekombináns IGF-1 intrathecalis 
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alkalmazásának hatását tanulmányozták, és mérsékelt, de szignifikáns kedvező hatást 

figyeltek meg a nagyobb gyógyszer adaggal kezelt betegekben (Nagano és mtsai 2005). 

Az intrathecalis IGF-1 hatékonyságának és megvalósíthatóságának igazolására azonban 

további, nagyobb esetszámmal elvégzett vizsgálatok szükségesek.  

Bár betegünkben az amyotrophiás lateral sclerosis lefolyásának időtartama nem 

tért el a szokásostól, mégis figyelemre méltó, hogy a hypophysis műtétet követően a 

magas endogén IGF-1 szintek megszűnése az amyotrophiás lateral sclerosis tüneteinek 

gyors progressziójával társult. A hypophysis műtét után 1 évvel igazolt GH-hiány miatt 

1 éven keresztül humán rekombináns GH kezelést alkalmaztunk, azonban a kezelés nem 

eredményezett javulást és nem késleltette az amyotrophiás lateral sclerosis 

progresszióját. A kezelés alatt a szérum IGF-1 szintek a normális tartomány felső 

határán voltak, de a liquorban nem mértünk IGF-1-et az akromegália aktív fázisa, vagy 

a GH-kezelés alatt. Egy amyotrophiás lateral sclerosisban szenvedő betegekben végzett 

vizsgálatban GH kezelés hatására a szérum IGF-1 szintek kétszeresre növekedtek, de ez 

nem befolyásolta a betegség progresszióját (Smith és mtsai 1993). Mindazonáltal 

betegünkben a GH kezelésnek az amyotrophiás lateral sclerosis tüneteire kifejtett 

jótékony hatásának elmaradása nem mond ellent annak a felvetésünknek, hogy a GH-

termelő hypophysis-daganat következtében kialakult magas endogén IGF-1 szintek 

késleltették a neurológiai betegség progresszióját. Lehetséges, hogy a magas endogén 

GH és IGF-1 szintek motoneuronokra kifejtett hatása eltérő lehet attól, ami GH-kezelés 

kapcsán jelentkezik. Ezzel kapcsolatos érdekes megfigyelés, hogy állatkísérletekben a 

testmozgás és a fizikai munka neuroprotektív hatást fejt ki, ami összefügghet a 

testmozgás és fizikai munka endogén IGF-1 szintet növelő hatásával (Carro és mtsai 

2001). 



61 

 

VI. KÖVETKEZTETÉSEK 
 

Munkámban a Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinikáján kezelt 

akromegáliás betegek hormoneredményeinek és MRI leleteinek retrospektív 

elemzésével értékeltem a szomatosztatin analóg kezelés hatékonyságát és 

összehasonlítottam a külső radioterápia és a sugársebészet eredményeit. 

Tanulmányoztam a GH túltermelés és az akromegáliás betegekben gyakori 2-es típusú 

diabetes mellitus és csökkent glukóz tolerancia, valamint a 11β-HSD1 aktivitás 

összefüggéseit.  A GH-IGF-1 rendszer ismert neuroprotektív szerepének 

tanulmányozására akromegáliában és amyotrophiás lateral sclerosisban szenvedő 

betegben elemeztem a GH-IGF-1 rendszer aktivitását befolyásoló terápiás 

beavatkozások és a neurológiai betegség lefolyása közötti összefüggéseket. Munkám 

eredményeiből az alábbi következtetéseket vontam le. 

1. Szomatosztatin analóg kezelésben részesülő 36 akromegáliás beteg hormon-

adatainak és hypophysis MRI vizsgálati eredményének retrospektív elemzésével 

kimutattuk, hogy a kezelés bevezetése után 3 hónappal mind a szérum GH, mind 

a relatív IGF-1 értékek szignifikánsan csökkentek, majd a 3,1±0,3 évig tartó 

(tartomány: 1-7 év) kezelés további időtartama alatt kisebb átmeneti 

változásoktól eltekintve a 3 hónap után elért, csökkent szinten maradtak. A 

kezelés végén a betegek 36,7%-ában alakult ki biztonságos (<2,5 ng/ml) szérum 

GH szint, míg a relatív IGF-1 érték a betegek 41,4%-ában érte el a normális 

tartományon belüli célértéket. A szomatosztatin analóg kezelés hatására 

biztonságos hormonértékeket elérő betegek arányában nem volt különbség a 

kizárólag szomatosztatin analóggal kezelt, ill. a szomatosztatin analóg kezelés 

előtt műtéttel vagy műtéttel és hypophysis besugárzással is kezelt betegek 

között. A biztonságos szérum GH szintet, illetve normális relatív IGF-1 értéket 

elért betegek szomatosztatin analóg kezelés előtti szérum GH és relatív IGF-1 

szintjei nem különböztek szignifikánsan azoknak a betegeknek a kiindulási GH 

és relatív IGF-1 értékeitől, akiknél a szomatosztatin analóg kezelés nem 

csökkentette a célértékekre a hormonszinteket. A szomatosztatin analóg kezelés 

alatt a hypophysis MRI vizsgálat a betegek 46%-ában mutatott ki daganat-
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regressziót, míg 54%-ukban a hypophysis daganat mérete nem változott. 

Daganat progresszió egyetlen esetben sem alakult ki. Eredményeink 

megerősítik, hogy a szomatosztatin analóg terápia hatékony kezelési lehetőséget 

jelent azoknál az akromegáliás betegeknél, akiknél primer hypophysis műtét a 

társuló betegségek, ill. szövődmények miatt nem végezhető, vagy a műtét 

és/vagy sugárkezelés ellenére a betegség aktivitása fennmarad, vagy a betegség 

kiújul. 

2. Konvencionális radioterápiával kezelt 40 akromegáliás beteg átlagosan 13 évig 

tartó (tartomány: 3-34 év), valamint sugársebészeti kezelésben részesült 26 

akromegáliás beteg átlagosan 4 évig tartó (tartomány: 8-124 hónap), hosszútávú 

követés során nyert adatainak retrospektív elemzésével megállapítottam, hogy a 

kétféle sugárkezelési eljárás a betegek közel azonos százalékában okoz teljes 

vagy részleges daganat-regressziót (77,5% ill. 78%). A sugárkezelés utáni teljes 

követési idő alatt a konvencionális radioterápiában részesülő, akromegáliás 

betegek 47,4%-ában, míg a gamma kés sugársebészeti eljárással kezelt, 

akromegáliás betegek 38%-ában csökkent a szérum GH szint 1 ng/ml alá. A 

hosszútávú követés során 1 ng/ml szérum GH szintet elérő betegek adatainak 

további elemzése ugyanakkor kimutatta, hogy a konvencionális radioterápiában 

részesült csoportban az 1 ng/ml alatti szérum GH szint eléréséhez átlagosan 7,9 

év (medián 6 év) szükséges, míg a gamma kés sztereotaxiás sugársebészeti 

eljárással kezelt betegekben átlagosan 4,5 év (medián: 57 hónap) alatt csökken a 

szérum GH szint 1 ng/ml alá. Ezek az eredmények arra utalnak, hogy a 

sztereotaxiás sugársebészet GH-túltermelésre kifejtett gátló hatása rövidebb idő 

alatt kialakul, azonban a kétféle sugárkezelési eljárás hosszútávú 

eredményessége a GH-túltermelésre gyakorolt hatás tekintetében nem 

különbözik. A kétféle sugárkezelési eljárás mellékhatásaira vonatkozó 

eredményeink összhangban állnak a korábbi megfigyelésekkel, amelyek szerint 

a sugársebészeti eljárással kezelt betegekben ritkábban alakulnak ki 

mellékhatások és szövődmények, mint a konvencionális radioterápiában 

részesült betegekben. A sugársebészettel kezelt betegek rövidebb követési ideje 
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azonban korlátozza mind a korábbi, mind saját vizsgálataink eredményeinek 

értelmezését. 

3. Aktív akromegáliában szenvedő és különböző kezelési eljárások hatására 

gyógyult akromegáliás betegektől nyert, nagyszámú mintán végzett 

vizsgálataimmal megállapítottam, hogy aktív akromegáliás betegekben a plazma 

kortizon szint szignifikánsan magasabb és a plazma kortizol/kortizon arány 

szignifikánsan alacsonyabb a kezelés hatására gyógyult akromegáliás 

betegekben mért értékekhez képest. Ezek az eredmények megerősítik, hogy a 

betegség aktivitása jelentős hatással van a 11β-HSD1 aktivitásra. További 

jelentős új megfigyelésem, hogy a plazma kortizon szint szignifikánsan 

alacsonyabb és a plazma kortizol/kortizon arány szignifikánsan magasabb 2-es 

típusú cukorbeteg vagy csökkent glukóz toleranciájú, aktív akromegáliás 

betegekben, mint azokban az aktív akromegáliásokban, akiknek szénhidrát-

anyagcseréje normális. Lehetségesnek tartom, hogy akromegáliás betegekben a 

glukóz-anyagcsere zavar kialakulásában – a kortizon-kortizol átalakulás aktuális 

”set-point”-jának módosítása révén - a 11β-HSD1 aktivitás megváltozásának is 

szerepe lehet. Elképzelhető, hogy azokban az aktív akromegáliás betegekben, 

akikben a GH és IGF-1 túltermelés kisebb mértékben gátolja a 11β-HSD1 

aktivitást, nagyobb valószínűséggel alakul ki kóros glukóz-anyagcsere, mint 

azokban a betegekben, akikben a GH és IGF-1 által indukált 11β-HSD1 gátlás 

fokozottabb mértékben jelentkezik. 

4. A nemzetközi irodalomban elsőként figyeltük meg, hogy akromegáliás betegben 

a magas GH és IGF-1 szintek hypophysis műtéttel történt megszüntetése a 

társuló amyotrophiás lateral sclerosis gyors progressziójához vezet. Az 

akromegália sebészi gyógyulása és az amyotrophiás lateral sclerosis gyors 

progressziója közötti összefüggést az IGF-1 neuroprotektív hatásának 

tulajdonítottam, melyet korábbi in vitro és in vivo vizsgálatok támasztanak alá. 

Bár betegünkben a hypophysis műtét után 1 éven keresztül alkalmazott humán 

rekombináns GH kezelés nem késleltette az amyotrophiás lateral sclerosis 

progresszióját, feltételezzük, hogy a GH kezelés elégtelen mértékben növelte a 

motoneuronok környezetében az IGF-1 szintet, és ezért nem pótolta a 
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hypophysis műtét előtti magas endogén GH és IGF-1 koncentrációk 

motoneuronokra kifejtett jótékony hatását.  
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ÖSSZEFOGLALÓ 

 
Munkám első részében akromegáliás betegek hormon- és hypophysis MRI leleteinek 

retrospektív elemzésével értékeltem a szomatosztatin analóg (SSA) kezelés 

hatékonyságát és összehasonlítottam a konvencionális radioterápia és sugársebészet 

eredményeit. Megállapítottam, hogy 3,1±0,3 évig tartó SSA kezelés végén a betegek 

36,7%-ában alakult ki biztonságos (<2,5 ng/ml) szérum GH szint, míg a szérum IGF-1 a 

betegek 41,4%-ában érte el a normális célértéket. Az SSA kezelés hatására biztonságos 

hormonértékeket elérő betegek arányában nem volt különbség a kizárólag SSA-val 

kezelt, ill. az SSA kezelés előtt műtéttel és/vagy hypophysis besugárzással is kezelt 

betegek között. A betegek 46%-ában alakult ki daganat-regresszió, progresszió nem 

fordult elő. Konvencionális radioterápiával és gamma kés sugársebészeti eljárással 

kezelt akromegáliás betegek hosszútávú követésével megállapítottam, hogy a kétféle 

eljárás a betegek közel azonos százalékában okoz teljes vagy részleges daganat-

regressziót (77,5% ill. 78%). Kimutattam, hogy a kétféle sugárkezelési eljárás 

hosszútávú eredményessége a GH-túltermelésre gyakorolt hatás tekintetében hasonló, 

de sugársebészeti eljárással kezelt betegekben ritkábban alakulnak ki szövődmények. 

Munkám második részében megállapítottam, hogy aktív akromegáliás betegekben a 

plazma kortizon (E) szint szignifikánsan magasabb és a plazma kortizol/kortizon (F/E) 

arány szignifikánsan alacsonyabb a kezelés hatására gyógyult akromegáliás betegekben 

mért értékekhez képest. További jelentős új megfigyelésem, hogy 2-es típusú 

cukorbetegekben vagy csökkent glukóz toleranciájú, aktív akromegáliás betegekben a 

plazma E szignifikánsan alacsonyabb és a plazma F/E szignifikánsan magasabb, mint 

normális szénhidrát-anyagcseréjű, aktív akromegáliás betegekben. Lehetségesnek 

tartom, hogy akromegáliás betegekben a glukóz-anyagcsere zavar kialakulásában – a 

kortizon-kortizol átalakulás aktuális ”set-point”-jának módosítása révén - a 11β-HSD1 

aktivitás megváltozásának is szerepe lehet. Munkám harmadik részében az irodalomban 

elsőként figyeltem meg, hogy akromegáliás betegben a magas GH és IGF-1 szintek 

hypophysis műtéttel történt megszüntetése a társuló amyotrophiás lateral sclerosis 

(ALS) gyors progressziójához vezet. Az akromegália gyógyulása és az ALS gyors 

progressziója közötti összefüggést az IGF-1 neuroprotektív hatásának tulajdonítom. 
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SUMMARY 

 
In the first part of my work I evaluated the outcome of somatostatin analogue (SSA) 

treatment, and compared the results of conventional radiotherapy and radiosurgery by 

means of retrospective analysis of hormonal values and pituitary MRI scans of 

acromegalic patients. I found that at the end of the SSA treatment applied for 3.1±0.3 

years, serum GH returned to the safe value (<2.5 ng/ml) in 36.7% of the patients, 

whereas serum IGF-1 normalised in 41.4% of the patients. There was no difference in 

the ratio of patients who reached the safe hormonal values as a result of SSA treatment 

between patients treated only with SSA, and those who underwent surgery and/or 

pituitary irradiation prior to SSA therapy. Adenoma regression occurred in 46% of the 

cases, and none of the patients had progression of the adenoma. Long term follow-up of 

acromegalic patients treated with conventional radiotherapy and gamma knife 

radiosurgery showed that the two methods lead to total or partial tumor regression in 

approximately the same percentage of patients (77.5% and 78%, respectively). I 

observed that the long term effects of the two radiotherapeutic techniques on GH 

overproduction are similar, but complications occur more rarely in patients treated with 

radiosurgery. In the second part of my work I stated that plasma cortisone (E) level is 

significantly higher and plasma cortisol/cortisone ratio (F/E) is significantly lower in 

patients with active acromegaly compared to the values measured in those cured by 

treatment. My further remarkable observation is that plasma E is significantly lower and 

plasma F/E is significantly higher in active acromegalic patients with type 2 diabetes 

mellitus or impaired glucose tolerance than in those with normal carbohydrate 

metabolism. I consider it possible that change of 11β-HSD1 activity, by alteration of the 

actual set-point of interconversion of cortisone and cortisol, could play a role in the 

development of carbohydrate metabolic disorders in acromegalic patients. In the third 

part of my work I observed for the first time in the literature that cessation of the high 

GH and IGF-1 levels by pituitary surgery in an acromegalic patient leads to rapid 

progression of the co-existing amyotrophic lateral sclerosis (ALS). I attribute the 

relationship between the cure of acromegaly and the rapid progression of ALS to the 

neuroprotective effect of IGF-1. 
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