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Bevezetés 

Az akromegália súlyos, alattomosan kifejlődő szisztémás betegség, 

amelynek kórélettani alapja az esetek döntő többségében a hypophysis 

elülső lebenyének növekedési hormont (GH) termelő adenomája. 

A túlzott mennyiségben képződő GH és a hatására termelődő 

IGF-1 gyakorlatilag az összes szervet és szövetet befolyásolhatja, és 

kiterjedt morfológiai elváltozásokat, endokrin- és anyagcserezavarokat 

okozhat. Az akromegáliát okozó hypophysis-adenoma, mint növekvő 

térfoglaló folyamat, helyileg nyomási tüneteket is okozhat.  

A kórképben a mortalitás az átlagos népességéhez viszonyítva 

2-4-szeresre nő, legfőképpen a cardiovascularis és respiratorikus 

szövődmények miatt. 

A kezelés célja a GH/IGF-1 szekréció hatékony csökkentése a 

fokozott hormontermelés klinikai következményeinek megszüntetése 

céljából, valamint a kompressziós tünetek megszüntetése vagy 

megelőzése, lehetőleg a hypophysis működésének károsítása nélkül. 

Amennyiben kezeléssel sikerül a hormonszinteket tartósan az 

ún. ”biztonságos” tartományba (GH <2,5 ng/ml, IGF-1 a kornak, 

nemnek megfelelő normálérték felső határa alatt) visszaállítani, az 

életminőség jelentősen javul, a mortalitás és élettartam pedig nem 

különbözik az átlagos lakosságétól. 

Az akromegália kezelésére idegsebészeti, gyógyszeres és 

radioterápiás/sugársebészeti eljárások állnak rendelkezésre. Bármely 

kezelési módnak az előnyök mellett lehetnek számottevő mellékhatásai 

is. 
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A 11β-hidroxiszteroid dehidrogenáz (11β-HSD) izoenzimek a 

hormonálisan aktív kortizol (F) és az inaktív kortizon (E) egymásba 

történő átalakulását katalizálják. Az 1-es típus (11β-HSD1) főként 

oxoreduktáz, és a kortizont alakítja aktív kortizollá. A 2-es típusú 

enzim (11β-HSD2) tisztán dehidrogenáz, és a kortizol inaktivációjáért 

felelős. 

Korábbi vizsgálatokban a 11β-HSD1 fokozott aktivitását 

mutatták ki inzulin-rezisztenciában és elhízásban szenvedő egyénekben. 

A GH-t szintén a 11β-HSD1 aktivitás fontos szabályozójának tartják, 

hatása a kortizon-kortizol átalakulás gátlása révén valósul meg. A 11β-

HSD1 gátlására utaló csökkent F metabolit/E metabolit arányt figyeltek 

meg akromegáliás betegekben, ami az akromegália sikeres kezelését 

követően normalizálódott. 

Az akromegália gyakran társul 2-es típusú diabetes mellitussal 

vagy inzulin rezisztenciával, ami feltételezhetően a 11β-HSD1 aktivitás 

további modulálásával járhat. A kortizol metabolizmusát vagy a 

kortizol-kortizon átalakulást illetően azonban még nem végeztek 

összehasonlító vizsgálatot 2-es típusú diabetes mellitusban vagy 

csökkent glukóz toleranciában szenvedő, illetve normál szénhidrát-

anyagcseréjű, aktív akromegáliás betegek körében. 

A GH-IGF-1 rendszer neuroprotektív hatásaira 

neurodegeneratív betegségek, mint az amyotrophiás lateralsclerosis 

(ALS) patofiziológiájának tanulmányozása révén derült fény. 

Az ALS progresszív, az alsó és felső motoneuronok 

degenerációjával járó neurodegeneratív betegség. Az IGF-1 mind in 
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vitro, mind in vivo protektív hatásúnak bizonyult a motoneuronok 

degenerációjával szemben, és egy klinikai vizsgálatban a humán 

rekombináns IGF-1 késleltette a funkciókárosodás progresszióját és az 

életminőség hanyatlását ALS-ben szenvedő betegekben. 

 

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 ALS-ben 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 
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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. 

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 
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Betegek és módszerek 

A szomatosztatin analóg kezelés eredményességének 

vizsgálatába bevont betegek 

- 32 akromegáliás beteg (26 nő, 6 férfi), akik az elmúlt 10 

évben a Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinikáján 

legalább 1 éven keresztül szomatosztatin analóg (Octreotid 

LAR, Lanreotid autogél vagy Lanreotid SR) kezelésben 

részesültek.  

A sugársebészet és konvencionális radioterápia 

hatékonyságának összehasonlításába bevont betegek 

- 40 konvencionális frakcionált radioterápiával kezelt 

akromegáliás beteg a Semmelweis Egyetem II. sz. 

Belgyógyászati Klinikájáról. 

- 26 gamma kés sztereotaxiás sugársebészeti eljárásban 

részesült, külföldi centrumban gondozott akromegáliás beteg, 

akiknek gamma kés kezelését ugyanitt hazai sugárterápiás 

szakemberek végezték. 

A 11β-HSD1 aktivitásának vizsgálatába bevont betegek 
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- 76 aktív akromegáliás beteg (28 férfi és 48 nő; 49 normális 

szénhidrát-háztartású beteg, 26 2-es típusú diabetes mellitusban 

vagy csökkent glukóz toleranciában szenvedő beteg; az 

egyetlen 1-es típusú cukorbeteget a vizsgálat második részéből 

kizártuk), 

- 68 kezeléssel gyógyult akromegáliás beteg (26 férfi és 42 

nő;). 

Az IGF-1 neuroprotektív szerepét felvető eset 

2003. júliusban a Semmelweis Egyetem II.sz. Belgyógyászati Klinikára 

fejfájás, beszédnehezítettség, jellegzetes akromegáliás küllem miatt 

felvételre került 66 éves nőbeteg 

Neurológiai vizsgálat: mérsékelt dysarthria, kiesett lágyszájpad reflex 

Agyi MRI: 0,5 cm-es intrasellaris hypophysis tumor, balratolt 

hypophysis-nyél  

Szérum GH: 3,4 ng/ml; OGTT során 3,2 ng/ml; Szérum IGF-1: 535 

ng/ml (238%) 

Dg: akromegáliát okozó GH-termelő hypophysis microadenoma 

A hypophysis működés megítélésére alkalmazott 

hormonvizsgálatok 

Reggel 8:00-9:00 óra között éhomi vérmintából szérum GH és IGF-1 

meghatározás (ICMA, illetve IRMA módszerekkel) 

Szérum GH vizsgálattal egybekötött OGTT 
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Kezelés előtt, valamint a kezelés során a hatékonyság követésére 1-3 

havonta 

A 11β-HSD1 működést jellemző plazma kortizol/kortizon 

arány vizsgálata 

Reggel 8:00-9:00 óra között éhomi vérmintából plazma kortizol (F) és 

kortizon (E) meghatározás RIA módszerrel, 1-3 hónapos időközönként 

Plazma F, E, valamint F/E elemzése: leíró statisztika, kétmintás T-

próba, Wilcoxon-teszt  

Radiológiai vizsgálatok 

Hypophysis daganat méretének meghatározása akromegáliás 

betegekben: hypophysis MRI, ritkábban CT 

Szomatosztatin-analóg kezelés alatt 6-12 havonta hypophysis MRI 

Külső radioterápia vagy sztereotaxiás sugársebészeti kezelés után 2 

vagy 4 évig 6-12 havonta, ezt követően 2 évente hypophysis MRI vagy 

CT.  

A kezelési eredmények elemzése 

Szomatosztatin analóg kezelés, illetve konvencionális radioterápia vagy 

sztereotaxiás sugársebészeti kezelés hatékonyságának értékelése: 

kontroll radiológiai leletek és hormoneredmények alapján 

A kezelés eredményes, ha: 1. szérum GH a biztonságos (<2,5 ng/ml) 

értékre csökken; 2. IGF-1 szint normalizálódik; 3. radiológiai képen 

nincs progresszió 
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Eredmények 

1.  A szomatosztatin analóg kezelés eredményességének 

vizsgálata akromegáliás betegekben 

A szomatosztatin analóg kezelés bevezetése után 3 hónappal mind a 

szérum GH, mind a kor és nem szerinti referencia tartományhoz 

viszonyított relatív IGF-1 értékek 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 a kezdeti 15,7±4,9 ng/ml-

ről (átlag±SE) 5,5±1,4 ng/ml-re, a relatív IGF-1 értéke a kiindulási 

204±14%-ról 135±12%-ra csökkent. A kizárólag szomatosztatin 

analóggal kezelt és a szomatosztatin analóg adása előtt műtéttel, illetve 

műtéttel és besugárzással is kezelt betegcsoportok kezelés utáni GH és 

relatív IGF-1 értékeinek összehasonlításakor nem találtunk szignifikáns 

különbséget. 

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 
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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. 

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 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 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 
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sugársebészeti csoportban. 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. 

A konvencionális radioterápia utáni követési idő alatt a 40 

beteg közül 26 betegben (65%) észleltünk hypophysis hypofunkciót, 

közülük azonban 11 már a sugárkezelés előtt hypophysis 

elégtelenségben szenvedett a daganat okozta kompresszió vagy az 

idegsebészeti beavatkozás miatt. Évekkel a konvencionális radioterápia 

után 3 betegben jelentkezett memóriaromlás, szintén 3 betegben alakult 
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ki pszichiátriai zavar, 1 betegben hydrocephalus fejlődött ki, és 1 beteg 

szenvedett el agytörzsi vaszkuláris történést.  

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, más szövődmény a követési idő alatt nem jelentkezett. 

3.  A 11β-HSD1 aktivitásának vizsgálata akromegáliás 

betegekben 

A plazma kortizol szint aktív akromegáliás betegekben (átlag±SE, 

12,4±0,3 μg/dl) nem különbözött a 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).  

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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Aktív akromegáliás betegekben a szénhidrát-anyagcserezavar 

és a 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). 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. 

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 (szérum GH 0,8-1,7 
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ng/ml; szérum IGF-1 297-334 ng/ml), de klinikai javulás nem 

jelentkezett, a beteg továbbra is fejfájásról és beszédnehezítettségről 

panaszkodott. 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 MRI változatlan 

méretű hypophysis microadenomát mutatott ki. 

A hormontúltermelés megszűntetése céljából a betegnél 2004. 

szeptemberben transsphenoidalis hypophysis-műtét történt. 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 neurológiai tünetek 
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folyamatos progressziót mutattak súlyos bulbaris és felső végtagi 

izomgyengeséggel és sorvadással.  

Egy évvel a hypophysis műtét után a betegnél GH-hiányt 

igazoltak, és 2005. szeptembertől humán rekombináns GH kezelésben 

részesült. A GH kezelés a kezdő 0,2 mg-os napi adag után 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, majd 2006. 

októberben légzési nehézség alakult ki és hirtelen légzésleállás miatt 

elhunyt. 

A boncolást követő neuropatológiai vizsgálatok megerősítették 

a motoneuron betegség diagnózisát. 

 

Következtetések 
 
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 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 alatt a hypophysis MRI vizsgálat a 

15 
 



betegek 46%-ában mutatott ki daganat-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, illetve gamma kés 

sugársebészeti eljárással kezelt, akromegáliás betegeink hormonális és 

képalkotó vizsgálatokat magában foglaló hosszútávú követése során 

szerzett tapasztalataink 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 azonban korlátozza mind a korábbi, mind saját 

vizsgálataink eredményeinek értelmezését. 

3. Aktív akromegáliában szenvedő és különböző kezelési 

eljárások hatására gyógyult akromegáliás betegektől nyert, nagyszámú 
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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 megszűntetése a társuló amyotrophiás lateral sclerosis 

gyors progressziójához vezet. Az akromegália sebészi gyógyulása és az 

amyotrophiás lateral sclerosis gyors progressziója közötti összefüggést 
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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 hypophysis műtét előtti magas endogén GH és IGF-

1 koncentrációk motoneuronokra kifejtett jótékony hatását. 
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