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BEVEZETÉS 

 

Az endogén hypercortisolismussal járó állapotok kialakulásáért 

70%-ban ACTH-termelő hypophysis adenoma, míg további 15-15%-

ban mellékvese eredetű, illetve ectopiás ACTH túltermelés 

következtében kialakuló Cushing-szindróma tehető felelőssé. A 

betegség tüneteit tekintve az egész szervrendszerre kiterjedő súlyos 

kórképről van szó, melyek közül a tartósan emelkedett kortizol szint 

következtében a betegek egyharmadában glükokortikoid indukált 

osteoporosis alakul ki.  

A csontszövetre kifejtett tartós glükokortikoid túltermelés, 

sejtszinten megfigyelhető hatásai a csontépítés és a csontbontás 

egyensúlyának felborulását eredményezik, ugyanakkor korábbi 

kutatási eredmények a megváltozott csontátépülés helyreállását írták 

le az endogén Cushing-szindróma gyógyulását követően.  

A glükokortikoidok szövet szintű szabályozásában a kortizol 

biológiai hatását közvetítő glükokortikoid receptornak (GR), illetve a 

sejtek glükokortikoid ellátását biztosító 11β-hidroxiszteroid-

dehidrogenáz enzimnek (HSD11B) van szerepe. A glükokortikoidok 

iránti érzékenység nagyfokú egyéni variabilitást mutat, melynek 

szöveti szintű szabályozását a GR kortizol iránti affinitása és a 

HSD11B enzim aktivitása határozza meg. Az I-es típusú izoenzim a 
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HSD11B1 a hormonálisan inaktív kortizont hormonálisan aktív 

kortizollá alakítja át. Az endogén hypercortisolismussal járó 

állapotok genetikai háttere mindezidáig ismeretlen, ugyanakkor 

felmerült a GR és a HSD11B1 enzim génjén előforduló genetikai 

variánsoknak a hypothalamus-hypophysis-mellékvese tengely által 

közvetített glükokortikoid aktivitást módosító hatása. 

A GR-t kódoló gén számos genetikai variánsa ismert, melyek 

közül irodalmi adatok szerint elsősorban négy polimorfizmus 

hozható összefüggésbe a glükokortikoidok iránti érzékenység 

változásával; az intronikus régióban elhelyezkedő BclI-es és az 

aminósavcserét eredményező N363S polimorfizmus fokozza, míg az 

exonikus ER22/23EK, valamint a glükokortikoid receptor ß splice 

variánson található A3669G csökkenti a glükokortikoidok iránti 

érzékenységet. A HSD11B1 enzim génjén található rs846910-es 

genetikai variáns irodalmi adatok szerint 2-es típusú diabetes 

mellitusra és hypertoniára hajlamosít, míg az rs846911 nevű 

szubsztitúció Alzheimer-kór kialakulásában bizonyult fokozott 

kockázati tényezőnek. A HSD11B1 gén legtöbbet vizsgált genetikai 

variánsa a 3. intronikus régióban elhelyezkedő adenin inzerció 

(83,557insA), melynek funkcionális vizsgálatakor az enzim génjének 

csökkent transzkripcionális aktivitását észlelték. 
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CÉLKITŰZÉS 

 

Munkám során endogén Cushing-szindrómában szenvedő 

betegek csontanyagcsere változásait vizsgáltam a betegség aktív 

stádiumában, illetve a betegség gyógyulását követő 4 éves 

utánkövetési periódus alatt, valamint a GR és a HSD11B1 enzim 

génjén található - korábbi irodalmi adatok alapján a glükokortikoid 

érzékenységet befolyásoló - genetikai eltéréseknek a jelentőségét 

vizsgáltam endogén hypercortisolismusban szenvedő betegekben. A 

Semmelweis Egyetem ÁOK II. sz. Belgyógyászati Klinikán 

gondozott Cushing-kóros és -szindrómás betegek és kontroll egyének 

klinikai- és hormonleleteit dolgoztam fel, valamint a betegek és a 

kontroll személyek DNS mintáin molekuláris biológiai vizsgálatokat 

végeztem. Kutatásom során az alábbi konkrét célokat tűztem ki 

magam elé: 

 

1.  Vizsgálni kívántam endogén Cushing-szindrómában szenvedő 

betegek csontanyagcsere változásait a betegség aktív 

stádiumában, illetve a betegség gyógyulását követő 4 éves 

utánkövetési periódus alatt, valamint azt, hogy 

felhasználható-e a szérum osteocalcin (OC) meghatározás az 
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endogén Cushing-szindrómás betegeknek az egészségesektől 

való elkülönítésére.  

 

2. Célul tűztem ki a nemzetközi irodalomban leggyakrabban 

vizsgált négy GR gén polimorfizmusának (BclI, N363S, 

ER22/23EK és A3669G) és az endogén hypercortisolismus 

kapcsolatának vizsgálatát. Kerestem továbbá ezen 

állapotokban az endogén Cushing-szindróma klinikai 

manifesztációi - különös tekintettel a csontok ásványi anyag 

tartalma -, illetve az egyes polimorfizmusok közötti 

összefüggést. 

 

3.  Célul tűztem ki a HSD11B1 génen található rs846910 és 

rs846911 genetikai variánsok kimutatásához egy egyszerű, 

megbízható, idő- és költségkímélő molekuláris genetikai 

módszer kidolgozását.  

 

4. Összefüggést kerestem a HSD11B1 génen található rs846910, 

rs846911 és 83,557insA genetikai variánsok, valamint az 

endogén Cushing-szindróma klinikai manifesztációi között.  
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MÓDSZEREK 

 

3.1.Vizsgált betegcsoportok 

 

Munkám során a Semmelweis Egyetem II. számú 

Belgyógyászati Klinika Endokrinológiai osztályán gondozott, 

endogén hypercortisolismusban szenvedő betegek klinikai-, 

hormonális- és genetikai adatait dolgoztam fel. Közülük 49 ACTH 

termelő hypophysis adenomás, míg 29 mellékvese eredetű Cushing-

szindrómás és 9 ektópiás Cushing-szindrómás volt. A kontroll 

csoportba 129 egészséges, hazai populációból származó személy 

tartozott. 

 

3.2. Klinikai-, kémiai- és hormon-laboratóriumi vizsgálatok 

 

Az endogén Cushing-szindróma diagnózisát részletes 

klinikai- és endokrinológiai kivizsgálás eredményeként állítottuk fel. 

A kortizolszekréció diurnális jellegének vizsgálatához mértük a 

reggeli és az éjszakai plazma kortizol szinteket, valamint a diagnózis 

felállításához kis dózisú dexamathason tesztet végeztünk. Az ACTH-

termelő hypophysis adenoma és mellékvese eredetű Cushing-

szindróma diagnózisának felállításához a hypophysis és a mellékvese 

computer tomográfiás, illetve mágneses rezonanciás képalkotó 

eljárások eredményeit használtuk 
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3.3. Oszteodenzitometriás paraméterek és a csontforgalom 

vizsgálata 

 

A csont ásványi anyag sűrűség (BMD) mérése DEXA 

módszer segítségével történt a lumbális gerincen (L1-4) és a 

proximalis combcsont régióiban (teljes femur, valamint femur-nyak, 

trochanterikus és intertrochanterikus regiók). 

A csontépítés mértékét jelző szérum OC és a csontbontás 

mértékét jelző I-es típusú kollagén karboxiterminális telopeptid (β-

CTx) méréseket egy, a Roche Laboratórium által forgalmazott kit 

segítségével végeztük 

 

3.4. Molekuláris genetikai vizsgálatok 

 

A polimorfizmusok kimutatásához szükséges laboratóriumi 

eljárások során első lépésben perifériás vérmintákból DNS-t 

izoláltunk. 

 

3.4.1. A glükokortikoid receptor genetikai variánsainak 

kimutatása 

 

A BclI és a N363S genetikai variánsokat allél-specifikus 

polimeráz láncreakcióval mutattuk ki. Az ER22/23EK polimorf allél 

detektálására PCR reakciót követő restrikciós enzimemésztést 
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alkalmaztunk. Az így kapott amplifikált DNS szakaszokat 2%-os 

ethidium-bromid-agaróz gélelektroforézissel választottuk szét.  

A GRβ izoformán található A3669G variáns kimutatásához 

Taqman allél diszkriminációs assay-t használtunk, 7500 Fast Real 

Time PCR System segítségével. 

 

3.4.2. A HSD11B1 enzim genetikai variánsainak kimutatása 

 

A HSD11B1 gén intronikus régiójában található 83,557insA 

kimutatásához PCR reakciót követő restrikciós enzimemésztést 

alkalmaztunk az XcmlI restrikciós enzim segítségével. Az így kapott 

amplifikált DNS szakaszokat 2%-os ethidium-bromid-agaróz 

gélelektroforézissel választottuk szét. 

A HSD11B1 gén rs846910 és rs846911 polimorfizmusainak 

vizsgálatához egy új allél-specifikus módszert dolgoztam ki. Vad és 

polimorf allélokra specifikus, illetve a belső kontroll fragmenst 

megjelenítő nem-specifikus primereket terveztem, majd az 

amplifikált DNS szakaszokat 2%-os ethidium-bromid-agaróz 

gélelektroforézissel választottam szét. Az rs846911 polimorfizmus 

alacsony allél gyakorisága miatt, klónozással rekombináns DNS-t 

állítottam elő, mely az egyes reakciókhoz kontrollként szolgál. A 
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módszer segítségével nyert eredmények ellenőrzése direkt DNS 

szekvenálás segítségével történt. 

 

3.5. Statisztikai módszerek 

 

Az adatokat a Statistica 7.0 szoftvercsomag segítségével 

elemeztem. Statisztikailag szignifikánsnak a p<0,05 értéket 

tekintettem. Az adatok normalitását Shapiro-Wilk's W-teszt 

segítségével ellenőriztem. A gyakoriságokat χ2–próbával és Fisher-

féle egzakt teszttel hasonlítottam össze. Az átlagok 

összehasonlítására a Student-féle t-tesztet illetve Mann-Whitney U-

tesztet alkalmaztam. Kettőnél több független minta összehasonlítása 

egy utas varianciaanalízissel - one-way ANOVA –, illetve Kruskal-

Wallis-féle próbával történt, a Post hoc páronkénti 

összehasonlításokat a Bonferroni-teszt segítségével végeztem. 

Amennyiben a folytonos függő változót több független változó 

függvényében vizsgáltam és a magyarázó változók között kategóriás 

és folytonos változó egyaránt szerepelt, akkor az adatok értékelését 

kovariancia analízis segítségével végeztem. A szérum OC 

diagnosztikus értékének vizsgálatára receiver operating 

characteristics (ROC) analízist alkalmaztam. Az egyes 

polimorfizmusok vizsgálata során – amennyiben az allél gyakoriság 
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lehetővé tette - elvégeztem a Hardy-Weinberg egyensúly 

ellenőrzését. 

 

 

EREDMÉNYEK 

 

4.1. A glükokortikoidok csontanyagcserét befolyásoló hatásának 

vizsgálata endogén hypercortisolismusban 

 

A szérum OC és β-CTx szintek különböző mértékű 

glükokortikoid hatásokra vonatkozó válaszreakciójának vizsgálata 

során a reggeli, az éjszakai és a kis dózisú dxm után mért szérum 

kortizol koncentrációk negatív korrelációt mutattak a szérum OC, 

illetve pozitív korrelációt a szérum β-CTx szintekkel. 

A csontépítés és a csontbontás közti összefüggés vizsgálata 

során az endogén Cushing szindróma aktív stádiumában nem volt 

összefüggés a szérum OC és β-CTx szintek között, míg a betegség 

gyógyulását követően a csontmarker szintek pozitív korrelációt 

mutattak egymással, hasonlóan az egészséges kontroll populációban 

észlelt korrelációhoz.  

Az endogén hypercortisolismus műtéti kezelése után 48 

hónapig követtük a szérum OC és β-CTx szintek időbeni változását. 

A OC szintek már a posztoperatív első napokban jelentős emelkedést 
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mutattak, az emelkedés a csúcspontját a műtét utáni 6. hónapban érte 

el. A 24. hónaptól az OC szintek nem mutattak változást. Az 

endogén hypercortisolismus megszűnése nem okozott statisztikailag 

értékelhető eltérést a szérum β-CTx koncentrációkban a 4 éves 

utánkövetési periódus alatt.  

A szérum OC diagnosztikai értékének vizsgálata során a ROC 

analízissel nyert görbe alatti terület (0,9227) alig volt kisebb, mint az 

endogén Cushing-szindróma diagnózisára jelenleg ajánlott és 

használt legjobb tesztek görbe alatti területe. 

 

4.2. A glükokortikoid receptor genetikai variánsainak vizsgálata 

endogén hypercortisolismusban 

 

A GR génen található BclI, N363S, ER22/23EK és a A3669G 

genetikai variánsok allél gyakorisága nem mutatott szignifikáns 

eltérést a Cushing-kóros és az adrenális Cushing-szindrómás betegek 

között. Az egyes betegcsoportok allél gyakorisága nem különbözött a 

kontroll populációban észlelt gyakoriságtól sem.  

A BclI polimorfizmust homozigóta formában hordozó, 60 

endogén hypercortisolismusban szenvedő betegben a femur-nyak és 

a trochanterikus régióban mért Z-score értékek szignifikánsan 

alacsonyabbak voltak, mint a polimorf allélt nem hordozó 



 12 

személyekben (femur nyak Z-score: –1,44 ± 0,73 vs. –0,39 ± 0,91; 

trochanterikus Z-score: –1,89 ± 0,47 vs. –0,54 ± 0,98). Ugyanakkor a 

BclI polimorfizmust homozigóta formában hordozó endogén 

hypercortisolismusban szenvedő betegek szérum β-CTx 

koncentrációi magasabbak voltak a polimorfizmust heterozigóta 

formában hordozó, illetve a polimorf allélt nem hordozó betegekhez 

képest (β-CTx Z-score: +4,42 ± 2,37 vs. +0,79 ± 1,67 és +0,11 ± 

1,47). 

 

4.3. A HSD11B1 enzim genetikai variánsainak kimutatása új 

allél-specifikus PCR módszer segítségével 

 

A HSD11B1 gén promóter régiójában található rs846910-es 

és rs846911-es polimorfizmusok vizsgálatához kidolgozott allél-

specifikus PCR módszer segítségével nyert eredmények ellenőrzése 

direkt DNS szekvenálás segítségével történt, ami minden esetben 

megerősítette az allél-specifikus PCR reakció eredményeit. 

 

4.4. A HSD11B1 enzim genetikai variánsainak vizsgálata 

endogén hypercortisolismusban 

 

Az HSD11B1 gén rs846910, rs846911 és 83,557insA 

genetikai variánsainak allél gyakorisága nem mutatott szignifikáns 
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eltérést a Cushing-kóros és az adrenális Cushing-szindrómás betegek 

között, valamint az egyes betegcsoportok allél gyakorisága szintén 

nem különbözött a kontroll populációban észlelt gyakoriságtól. 

A 83,557insA-t heterozigóta formában hordozó, adrenális 

Cushing-szindrómás betegek plazma ACTH koncentrációi 

szignifikánsan magasabbak voltak a polimorfizmust nem hordozó 

betegekhez viszonyítva (7,38 ± 4,05 pg/ml vs. 4,81 ± 8,25 pg/ml, 

p=0,025). Emellett a 83,557insA-t hordozókban a mellékvese 

daganat mérete kisebb volt, mint a polimorf allélt nem hordozó 

adrenális Cushing-szindrómás betegek daganata (28,44 ± 9,91 mm 

vs. 51,05 ± 38,53 mm, p=0,03). A 83,557insA polimorfizmust 

hordozó, 73 endogén hypercortisolismusban szenvedő betegben 

szignifikánsan magasabb szérum OC szinteket tudtam kimutatni a 

polimorf allélt nem hordozó betegekhez képest (15,88 ± 10,24 ng/ml 

vs. 10,24 ± 5,87 ng/ml, p=0,027). 

 

 

KÖVETKEZTETÉSEK 

 

1. Endogén hypercortisolismusban, a szignifikánsan alacsonyabb 

szérum OC koncentrációk csökkent csontépítésre, míg a normál 

tartományban lévő β-CTx koncentrációk normál mértékű 

csontbontásra utalnak. A normális csontanyagcserére jellemző 
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korreláció a csont formációs és reszorpciós markerek között nem 

volt kimutatható a betegség aktív stádiumában, míg a szérum OC 

negatív, a -CTx koncentrációk pedig pozitív korrelációt 

mutattak a szérum kortizol koncentrációkkal. Emellett a szérum 

OC szintek szignifikáns összefüggést mutattak az endogén 

hypercortisolismus következtében kialakult tünetekkel. A szérum 

OC feltételezett diagnosztikai értékének vizsgálata során azt 

találtuk, hogy a szérum OC meghatározásnak szerepe lehet az 

endogén Cushing-szindrómás betegeknek az egészségesektől 

való elkülönítésében.  Korábbi vizsgálatok már jelezték, hogy a 

betegség aktív szakaszát jellemző csökkent csontépítés az 

endogén Cushing-szindróma gyógyulását követően 

normalizálódik, azonban ennek időbeli lefolyását korábban nem 

vizsgálták.  Eredményeim azt mutatják, hogy sikeres műtétet 

követően a szérum OC már a posztoperatív első napokban-

hetekben gyorsan emelkedik, az emelkedés csúcspontját a műtét 

utáni 6. hónapban éri el, majd a 24. hónaptól a szérum OC 

szintek nem különbözik az egészséges egyénekétől. Ugyanakkor 

az endogén hypercortisolismus megszűnése nem okoz változást a 

szérum β-CTx koncentrációkban a 4 éves utánkövetési periódus 

alatt.  
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2.  Eredményeink alapján a GRα intronikus régiójában elhelyezkedő 

BclI, a 2. exonon található N363S és ER22/23EK valamint a GRβ 

splice variánson lévő A3669G polimorfizmusok az endogén 

hypercortisolismussal járó állapotok kialakulásának kockázatát 

feltehetően nem befolyásolják. A BclI polimorfizmust 

homozigóta formában hordozó, endogén hypercortisolismusban 

szenvedő betegekben a femorális régióban mért csontsűrűség 

szignifikánsan alacsonyabb, mint a polimorf allélt nem hordozó 

személyekben. Ugyanakkor a polimorf allélt hordozó betegekben 

szignifikánsan magasabb szérum β-CTx koncentrációt találtunk, 

a BclI polimorfizmust nem hordozókhoz képest. Adataink szerint 

a BclI polimorfizmus - az egyéb modellekben tett 

megfigyelésekhez hasonlóan - növeli a glükokortikoidok iránti 

érzékenységet. 

 

3.  A HSD11B1 gén promóter régiójában található rs846910-es és 

rs846911-es polimorfizmusok egyidejű kimutatására egy új allél-

specifikus PCR módszert fejlesztettem ki. A módszer előnye a 

korábbi módszerekkel megegyező pontosság mellett az 

egyszerűség, költséghatékonyság és gyors kivitelezhetőség. A 

módszerrel nyert eredmények ellenőrzése direkt DNS 

szekvenálással is megtörtént, ami minden esetben megerősítette 
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az allél-specifikus PCR reakció eredményeit. A kidolgozott 

módszer alkalmas lehet populáció-genetikai kutatásokban a 

HSD11B1 gén polimorfizmusok vizsgálatára.  

 

4. A HSD11B1 gén variánsainak szerepét a hypothalamus-

hypophysis-mellékvese tengely aktivitásának meghatározásában 

korábban nem vizsgálták. A HSD11B1 gén promóter régiójában 

elhelyezkedő rs846910 és rs846911, valamint az intronikus 

régióban található 83,557insA polimorfizmusok eredményeim 

alapján a Cushing-kór, illetve a Cushing-szindróma 

kialakulásának kockázatát nem befolyásolják. A 83,557insA 

polimorfizmust hordozó, endogén hypercortisolismusban 

szenvedő betegekben ugyanakkor szignifikánsan magasabb 

szérum OC szinteket tudtam kimutatni a polimorf allélt nem 

hordozó betegekhez képest. Emellett a 83,557insA-t hordozó, 

mellékvese eredetű Cushing-szindrómás betegeket szignifikánsan 

magasabb ACTH szintek és kisebb tumor méret jellemzi a 

polimorfizmust nem hordozó betegekhez képest. Eredményeim 

összhangban vannak a korábbi funkcionális vizsgálatokból levont 

következtetésekkel: az 83,557insA variáns jelenléte endogén 

hypercortisolismusban is –a HSD11B1 enzim csökkent aktivitása 

révén- a glükokortikoid hatás csökkenéséhez vezet. 
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