
 

 

 

 

 
 
 

Kortikoszteroid-bioszintézis és metabolizmus 

vizsgálata mellékvese-daganatokban 

 

 
 

Doktori (PhD) dolgozat 
 
 

Dr. Szücs Nikolette 
 

 
 
 
 
 
 
 

Témavezető: Dr. Rácz Károly 
 
 
 
 

Semmelweis Egyetem ÁOK 
II. sz. Belgyógyászati Klinika 

 
2005. 

 



 

 

2

2

           oldal 

TARTALOMJEGYZÉK                 2 

 

RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK                 5 

 

I. BEVEZETÉS                  6 

 

II. IRODALMI ÁTTEKINTÉS                7 

 

II.1.  Mellékvesekéreg-hormonok bioszintézise, és metabolizmusa           7  

II.1.1. A kortizol- és az aldoszteron-képzése és metabolizmusa, a szabályozás 

fő mechanizmusai fiziológiás körülmények között              7  

II.1.2. Mellékvesekéreg-daganatok fő típusai, hormonképzésük legfontosabb    

jellemzői                 11  

II. 2. A kortizol-termelését szabályozó új mechanizmusok. A leptin hatása 

a hypothalamus-hypophysis-mellékvesekéreg rendszer működésére        14 

II.3.  A kortizol-metabolizmusával képződő 6β-hidroxikortizol szöveti eredete, 

szabályozása és potenciális jelentősége            16  

II.4.  Az aldoszteron-termelés sajátosságai aldoszteron-termelő adenomában és  

a primer aldosteronismus egyéb altípusaiban           17  

II.4.1. A primer aldosteronismus változó epidemiológiája, a szűrés, 

a diagnosztika és a terápia lehetőségei            20 

         

 

III.  CÉLKITŰZÉSEK               23 

 

IV.  BETEGEK ÉS MÓDSZEREK             25 

 

IV.1.  Betegek, vér- és szövetminták             25 

IV.2.  Izolált mellékvese-sejtrendszerek in vitro hormontermelésének vizsgálata        25 

IV.3.  Klinikai hormonvizsgálatok              26 

IV.3.1. Renin-aldoszteron rendszer vizsgálata primer aldosteronismusban       26 

IV.3.2. Kortizol és 6β-hidroxikortizol vizsgálat           27 

IV.4. Aldoszteron-termelő adenoma lokalizálása            28 

 IV.4.1. Mellékvesevénás vér hormonanalízis            29 



 

 

3

3

IV.5.  Molekuláris biológiai vizsgálatok             29 

IV.5.1. Aldoszteron szintáz/11β-hidroxiláz gén-chimera kimutatása        29  

IV.6.  Statisztikai módszerek              29 

 

V. EREDMÉNYEK                31 

 

V.1.  A leptin direkt gátló hatása mellékvesekéreg-daganatsejtek kortizol-  

és kortikoszteron-termelésére              31  

V.2.  A 6β-hidroxikortizol képzése Cushing-szindrómás betegekben és  

Májműködés-zavarban szenvedő egyénekben           35  

V.3. A plazma- és nyál-6β-hidroxikortizol, mint a mellékvesekéreg túlműködés 

lehetséges markere               38  

V.4.  A mellékvese, mint a 6β-hidroxikortizol egyik lehetséges forrása         40 

V.5.  A primer aldosteronismus altípusainak gyakorisága, a hormonvizsgálatok  

és  egyéb diagnosztikai lehetőségek, valamint a kezelés eredményeinek  

elemzése 187 beteg adatainak retrospektív feldolgozása alapján         45  

V.6. A mellékvesevénás vér hormonanalízis értékelésének optimalizálása  

50 primer aldosteronismusban szenvedő beteg adatainak retrospektív  

elemzése alapján                51  

 

VI.  MEGBESZÉLÉS               55  

 

VI.1.  A leptin direkt gátló hatása mellékvesekéreg-daganatsejtek kortizol- 

és kortikoszteron-termelésésére             55  

VI.2.  A 6β-hidroxikortizol képzése Cushing-szindrómás betegekben és 

májműködés zavarban szenvedő egyénekben            57  

VI.3. A plazma- és nyál-6β-hidroxikortizol, mint a mellékvesekéreg túlműködés 

lehetséges markere               59  

VI.4.  A mellékvese, mint a 6β-hidroxikortizol egyik lehetséges forrása         61 

VI.5.  A primer aldosteronismus altípusainak gyakorisága, a hormonvizsgálatok  

és  egyéb diagnosztikai lehetőségek, valamint a kezelés eredményeinek  

elemzése 187 beteg adatainak retrospektív feldolgozása alapján         62  

VI.6. A mellékvesevénás vér hormonanalízis értékelésének optimalizálása  

50 primer aldosteronismusban szenvedő beteg adatainak retrospektív  



 

 

4

4

elemzése alapján                64  

 

VII. KÖVETKEZTETÉSEK              66 

 

VIII. IRODALOMJEGYZÉK              69  

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS              86  

 

MAGYAR NYELŰ ÖSSZEFOGLALÓ             87  

 

ANGOL NYELŰ ÖSSZEFOGLALÓ             88 

 

ÉRTEKEZÉS TÉMÁJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE    89  

 

EGYÉB PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE             90 



 

 

5

5

 

RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK 

ACTH   adrenokortikotrop hormon 

APA   aldoszteron-termelő adenoma 

3β-HSD   3β-hidroxiszteroid-dehidrogenáz 

6β-OHF  6β-hidroxikortizol 

11β-HSD1   I. típusú 11β-hidroxiszteroid-dehidrogenáz 

11β-HSD2   II. típusú 11β-hidroxiszteroid-dehidrogenáz 

CT   komputertomográfia  

CYP11B1   11β-hidroxiláz  

CYP11B2   aldoszteron-szintáz  

CYP11B1/CYP11B2 aldoszteron-szintáz/11β-hidroxiláz gén-chimera 

CYP17   17α-hidroxiláz/17,20-liáz  

CYP21  21-hidroxiláz 

DNS   dezoxiribonukleinsav 

DOC   11-dezoxikortikoszteron  

dpm   desintegration per minute 

GIP   gastric inhibitory polypeptid 

IHA   idiopathiás hyperaldosteronismus 

LH   luteotrop hormon 

MRI   mágneses rezonancia vizsgálat  

P450scc,   koleszterin oldallánchasító enzim ”side-chain cleavage enzyme” 

PRA   plazmarenin-aktivitás 

PCR   polimeráz láncreakció 

StAR   ”steroidogenic acute regulatory protein” 

UV   ultraibolya  

 

A jegyzékben nem szereplő egyéb rövidítéseket a szövegben magyarázom. 
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I. BEVEZETÉS 

 

A mellékvesekéreg az egyik legrégebben megismert és legrészletesebben 

tanulmányozott endokrin szerv, melynek döntő szerepe van a szervezet 

homeosztázisának fenntartásában. A mellékvesekéreg által termelt legfontosabb 

glükokortikoid és mineralokortikoid hormonok, a kortizol és az aldoszteron felfedezését 

és a fő élettani szabályozó mechanizmusok megismerését követően a kutatások nem 

zárultak le és még napjainkban is újabb szabályozó faktorok és rendszerek létezésére 

derült fény. Ezek egyike a mintegy egy évtizede felfedezett leptin, amely jól ismert 

hatást fejt ki az energia-homeosztázisra és a zsírtömeg mennyiségére. Ezért érdemesnek 

tűnt az ugyanezen szereppel is bíró kortikoszteroidok és a leptin közötti kapcsolat 

vizsgálata. 

 A kortizol-metabolizmus során számos aktív, részlegesen aktív vagy inaktív 

metabolit képződik. Ezek egyike a 6β-hidroxikortizol, melynek jelentősége a számos 

vizsgálat ellenére nem tekinthető tisztázottnak. Kvantitatív meghatározása bizonyos 

betegségekben segítséget nyújthat a pontos kórismézéshez. Kevés irodalmi adat ismert 

azonban különböző típusú mellékvese-adenomás betegekben a 6β-hidroxikortizol 

képzés szabályozásáról és lehetséges klinikai diagnosztikai jelentőségéről. 

 A hypertonia a felnőtt populáció mintegy 30 százalékában előforduló betegség, 

melynek endokrin eredetű szekunder formáinak döntő többsége a mellékvesekéreg 

aldoszteron túltermelésével áll összefüggésben. Felismerése fontos, mert kezelése 

alapvetően eltér az esszenciális hypertonia kezelésétől. Ezért fontosnak tűnt a primer 

aldosteronismus miatt a II. Belklinikán vizsgált nagyszámú beteg adatainak elemzése. 

 Munkámban ezeknek a kérdésnek a tanulmányozását tűztem ki célul.  
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II. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

II.1.  Mellékvesekéreg-hormonok bioszintézise és metabolizmusa 

Munkám döntő többségét a különböző típusú mellékvesekéreg-daganatok 

hormontermelésének és metabolizmusának témakörében végeztem. A mellékvesekéreg- 

hormonok bioszintézisével és metabolizmusával kapcsolatban óriási ismeretanyag áll 

rendelkezésre, ezért az irodalmi áttekintés elsősorban a kutatási témámhoz közvetlenül 

kapcsolódó legfontosabb molekuláris biológiai, biokémiai, illetve patofiziológiai és 

klinikai ismereteket tartalmazza. A következőkben elsőként a mellékvesekéreg 

legfontosabb hormonjainak, a fő glükokortikoid kortizolnak és a fő mineralokortikoid 

aldoszteronnak a képzését és metabolizmusát, illetve fiziológiás szabályozó 

mechanizmusait kivántam vázolni. Ezt követően a mellékvesekéreg-daganatok 

különböző klinikai típusaival és ezek hormontermelő sajátosságaival kapcsolatos 

legfontosabb ismereteket foglalom össze.       

  

II.1.1. A kortizol- és aldoszteron-képzése és metabolizmusa, a szabályozás fő 

mechanizmusai fiziológiás körülmények között 

 A mellékvesekéregben a biológiailag aktív és inaktív szteroid hormonok 

összetett, több lépésből álló folyamattal képződnek. Az összes szteroid hormon 

előanyaga a koleszterin, mely a mellékvesekéregben de novo szintézissel képződik, vagy 

a keringő vérből származik és a sejteken jelenlevő HDL-receptorhoz kötődést követően 

jut be a mellékvesekéreg-sejtekbe. A hormonképzés ütemét megszabó első, ún. ”rate-

limiting” lépés során a koleszterin a mitochondrium külső membránjáról a belső 

membránra jut át; a folyamatban egy transzport fehérjének (StAR fehérje, 

”steroidogenic acute regulatory protein”) van kiemelt szerepe. A StAR fehérje 

expresszióját az adrenokortikotrop hormon (ACTH) szabályozza (1). A 

mitochondriumban egy cytochrom P450 enzim, a koleszterin oldallánc-hasító enzim 

(P450scc, ”side-chain cleavage enzyme”) hatására a koleszterinből pregnenolon 

képződik; a folyamatban elektrontranszport-fehérjék (adrenodoxin, adrenodoxin 

reduktáz) is résztvesznek. A szteroid-bioszintézisben közreműködő többi enzim részben 

a mitochondriumban (CYP11B1, 11β-hidroxiláz; CYP11B2, aldoszteron-szintáz), 

részben pedig a mikroszoma/endoplazmás retikulumban (CYP17, 17α-hidroxiláz/17,20-

liáz; CYP21, 21-hidroxiláz), illetve a cytoplasmában  (3β-HSD, 3β-hidroxiszteroid 
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dehidrogenáz) található (2). A humán mellékvesekéregben a szteroid bioszintézis egyes 

lépéseit és a bioszintézisben közreműködő enzimeket az 1. ábra foglalja össze.       

 

1. ábra. Mellékvesekéreg-hormonok bioszintézise és a kortikoszteroidok 
képzésében résztvevő enzimek 
 

 A mellékvesekéreg különböző zónáinak funkcionális különbségeit a szteroid 

bioszintézis enzimek részben eltérő expressziója okozza. Az aldoszteron bioszintézis 

utolsó lépéséért felelős CYP11B2, mely döntően az angiotenzin II szabályozó hatása 

alatt áll, kizárólag a zona glomerulozában expresszálódik, ezért fiziológiás körülmények 

között az aldoszteron ebben a zónában képződik. A kortizol utolsó lépését katalizáló 

CYP11B1 a zona fasciculataban a 11-dezoxikortizolt alakítja át kortizollá. A kortizol 

képzés zonális jellegét a CYP17 szelektív expressziója szabja meg; a CYP17-nek a zona 

fasciculatahoz kötött expressziója miatt a kortizol kizárólag ebben a zonában, az ACTH 

szabályozó hatása alatt képződik. 

 A mellékvesekéreg zona fasciculataban nagy mennyiségben képződő kortizol 

(napi szekréció: 10-20 mg) a keringésbe jutva ún. „binding” fehérjékhez kötődik. A 

plazmában a kortizol több, mint 90%-a egy specifikus α2-globulinhoz, a kortizol-kötő 

globulinhoz kötődve kering (3), kisebb része a plazmaalbuminhoz kötődik. A 

biológiailag aktív kortizol mennyiségét a fehérjéhez nem kötődő, ún. ”szabad kortizol” 

frakció határozza meg (4). A plazmában a ”szabad kortizol” mennyiségének direkt 
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meghatározására módszereket fejlesztettek ki, de ezek bonyolult, idő- és munkaigényes 

kivitelezhetősége miatt a klinikai gyakorlatban nem terjedtek el. A szabad kortizol 

mennyiségének indirekt meghatározására a klinikai gyakorlatban a vizeletminták, illetve 

újabban a nyálminták vizsgálatát alkalmazzák. A mellékvesekéreg zona glomerulozában 

viszonylag kis mennyiségben képződő aldoszteron (napi szekréció: 100-150 µg) a 

kortizollal ellentétben a plazmában nem kötődik specifikus kötő-fehérjéhez, bár egy 

része a plazmaalbuminnal képez laza kötést. 

 A kortizol-metabolizmusában a máj és a vese játszik meghatározó szerepet. 

Mennyiségileg a biológiailag aktív kortizolnak az inaktív kortizonná történő átalakítása 

a legfontosabb, melyet a vesében a 11β-HSD2 (II. típusú 11β-hidroxiszteroid- 

dehidrogenáz) katalizál. Kimutatták, hogy a vesében, a nyálmirigyekben és a 

vastagbélben jelenlevő 11β-HSD2 lokalizációja megegyezik az ugyanezen szervekben 

előforduló mineralokortikoid receptorokéval (5, 6). A 11β-HSD2 és mineralokortikoid 

receptorok ko-lokalizációja miatt az aldoszteronhoz képest nagy mennyiségben 

jelenlevő kortizol fiziológiás körülmények között nem hoz létre mineralokortikoid 

receptor aktivációt (5). A májban és számos egyéb szövetben (pl. zsírszövetben) 

előforduló 11β-HSD1 (I. típusú 11β-hidroxiszteroid dehidrogenáz) a kortizont 

biológiailag aktív kortizollá alakítja át (5, 6). A kortizol-metabolizmusa során a 4. és 5. 

szénatom között kettőskötés redukciójával a kortizolból dihidrokortizol és a kortizonból 

dihidrokortizon képződik, melyek további enzimatikus reakciók révén 

tetrahidrokortizollá, allo-tetrahidrokortizollá és tetrahidrokortizonná alakulnak át, végül 

glukuroniddal konjugálódva a vizelettel ürülnek. A szervezetben képződő kortizol 

mintegy fele tetrahidrokortizol, allo-tetrahidrokortizol és tetrahidrokortizon formájában 

ürül a vizelettel, míg a többi részt más metabolikus utak révén képződő metabolitok 

teszik ki (kortol, kortolsav, korton, kortonsav, 19 szénatomos metabolitok és 

úgynevezett szabad, nem konjugált szteroidok) (7). A legfontosabb nem konjugált  

metabolit a kortizol 6β-hidroxilációjával képződő 6β-hidroxikortizol (lásd a II.3. 

alfejezetben).  Az aldoszteron a kortizolhoz hasonlóan a májban és a vesében 

metabolizálódik, a metabolitok a 3. vagy 18. szénatomon glukuronsavval konjugálódva 

ürülnek a vizelettel (8).        

 A kortizol szekréció fő fiziológiás szabályozója az ACTH, amely a 

mellékvesekéreg-sejteken jelenlevő melanocortin-2-receptorokhoz kötődve fejti ki 

hatását (9). A receptorhoz kötődés után az ACTH egy stimuláló guanin nukleotid 

fehérjén keresztül fokozza az adenil-cikláz aktivitását és a keletkező cAMP a 

fehérjekináz A aktiválásával hozza létre a biológiai választ (10). A kortizol-képzését 
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feed-back mechanizmus szabályozza; a kortizol gátolja a hypothalamusban képződő 

corticotrop-releasing hormon (CRH) illetve a hypophysisben az ACTH szekrécióját. A 

kortizol-szekréció centrális szabályozásában a CRH-n kívül a vazopresszinnek is 

kiemelt szerepe van (11). Az ACTH-nak a szteroid hormonok termelésére kifejtett akut 

hatása döntően a StAR fehérje által katalizált folyamat, a koleszterin-transzport 

serkentésén keresztül jön létre (1). Tartós ACTH kezelés hatására a zona fasciculataban 

jelenlevő összes szteroid-bioszintézis enzim és az adrenodoxin expressziója is 

fokozódik (12). Tartós ACTH kezelés vagy endogén ACTH túltermelés 

mellékvesekéreg hyperplasiát vált ki, míg az ACTH termelés csökkenése 

mellékvesekéreg atrophiával jár. 

 Az aldoszteron termelést fiziológiás körülmények között döntően az angiotensin 

II és az extracelluláris kálium-koncentráció, illetve kisebb mértékben az ACTH 

szabályozza. Mind az angiotensin II, mind az extracelluláris kálium-koncentráció 

növekedése elsősorban az aldoszteron-bioszintézis utolsó szakaszát serkenti (13). Az 

angiotensin II a zona glomeruloza sejteken jelenlevő receptorokhoz kötődik, ami egy G-

fehérje közvetítésével a foszfolipáz C aktiválódását és az intracelluláris Ca2+-

koncentráció növekedését váltja ki. Az extracelluláris kálium-koncentráció növekedése 

a sejtmemrán depolarizációja és a kalciumcsatornák megnyílása révén növeli a 

cytoplasma Ca2+-koncentrációját (13, 14). Az aldoszteron-termelés fiziológiás 

szabályozásában kisebb jelentőségű ACTH akut és krónikus hatásai különbözőek. Akut 

ACTH adagolás az aldoszteron-termelés fokozódását váltja ki, míg tartós, krónikus 

alkalmazás esetén az ACTH nem vált ki aldoszteron-szekréció fokozódást, vagy 

ellenkezőleg pontosan nem tisztázott mechanizmusokkal a szekréció csökkenését 

okozza (15). 

Számos vizsgálat utal arra, hogy a mellékvesekéreg-hormonok szekrécióját a fő 

szabályozó mechanizmusokon kívül más hormonok, cytokinek, illetve biológiailag aktív 

anyagok is befolyásolhatják. Mellékvesekéreg-sejtvonalakon, primer-sejttenyészeteken, 

zona glomeruloza és fasciculata/reticularis preparátumokon, illetve izolált sejteken 

végzett vizsgálatokkal kimutatták, hogy nagyszámú hormon, cytokin, valamint egyéb 

biológiailag aktív anyag közvetlen gátló vagy serkentő hatást fejt ki a kortizol és/vagy 

aldoszteron-képzésre, illetve ezek az anyagok a mellékvesekéreg-sejteken 

modulálhatják az ACTH, angiotensin II, vagy az extracelluláris kálium-koncentráció 

hatását (pl. pitvari nátriuretikus hormon, dopamin, noradrenalin, serotonin, ouabain, 

adrenomedullin, calcitonin gene-related peptide, proopiomelanocortin eredetű peptidek, 

corticotrop-releasing hormon, endothelin, galanin, orexin, neurotensin, glukagon, 
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cholecystokinin, parathormon, parathormon-related peptid, interleukin-6, transforming 

growth factor-β1) (16-32). A további vizsgálatok azt is kimutatták, hogy a 

mellékvesekéreg-hormontermelésére ható anyagok jelentős része a mellékvesekéreg-

sejtekben, a mellékvesekéregben található idegi strukturákban, vagy a mellékvese-

velőben képződik és paracrin vagy autocrin mechanismussal befolyásolhatják a 

kortikoszteroidok-képzését.         

 

II.1.2. Mellékvesekéreg-daganatok fő típusai, hormonképzésük legfontosabb 

jellemzői 

 A mellékvesekéreg-daganatok a mellékvesekéreg-sejtekból kiinduló benignus 

vagy malignus daganatok. A benignus mellékvesekéreg-daganatok nagy gyakorisággal 

fordulnak elő (kórboncolási adatok szerint gyakoriságuk 1-10%), míg a primer 

mellékvesekéreg-carcinoma ritka (incidenciája kb. 1,4/millió lakos évente) (33). A 

legelterjedtebb klinikai osztályozás a daganatok hormontermelő sajátosságain és 

benignus vagy malignus természetén alapul. A leggyakoribb daganat típus közé tartozik 

a klinikai hormontúltermeléssel nem járó benignus mellékvesekéreg-adenoma, az 

aldoszteron-termelő adenoma, valamint a Cushing-szindrómát okozó mellékvese-

adenoma és carcinoma. Ritkán egyéb daganatok is előfordulhatnak (androgén- vagy 

ösztrogéntermelő benignus vagy malignus mellékvesekéreg-daganat, aldoszteron-

termelő mellékvese-carcinoma, izolált dezoxikortikoszteron-termelő mellékvese- 

adenoma és -carcinoma, hormonálisan-inaktív mellékvesekéreg-carcinoma). A 

hormontúltermeléssel járó daganatokat rendszerint a hormontúltermeléssel összefüggő 

jellegzetes klinikai tünetek alapján ismerik fel, míg a klinikai hormontúltermeléssel nem 

járó daganatokra legtöbbször egyéb ok miatt végzett hasi ultrahang vagy CT vizsgálattal 

derül fény (34, 35).   

 A hormontúltermeléssel járó mellékvesekéreg-daganatok egyik régóta ismert, 

legfontosabb általános klinikai jellemzője, hogy hormontermelésük a fiziológiás 

szabályozó rendszerektől független, ún. autonóm jellegű. A klinikai gyakorlatban 

jelenleg is alkalmazott diagnoszikus tesztek jelentős része a daganatos 

hormontúltermelés autonomiáján alapul, amely a hormontúltermelés típusának 

megfelelő fő szabályozó rendszerek (kortizoltermelő-daganat esetén az ACTH, 

aldoszteron-termelő daganat esetén a renin-angiotenzin rendszer) szuppresszióját váltja 

ki. A fő szabályozó rendszerek szuppressziójának egyik fontos klinikai következménye, 

hogy a féloldali daganatos mellékvese eltávolítását követően gyakran alakul ki rövidebb 

vagy hosszabb ideig tartó hormonhiány-állapot (kortizoltermelő-adenoma esetén 
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hypadrenia, aldoszteron-termelő adenoma esetén hypoaldosteronismus). A klinikailag 

észlelhető autonom hormontermelés ellenére azonban a kortizol- illetve aldoszteron-

termelő adenomák többsége megőrzi az ACTH iránti érzékenyégét (36-39) és az 

aldoszteron-termelő adenomák egy részében az angiotenzin II iránti érzékenység is 

fennmarad (39-42). Az újabb receptorkötési és génexpressziós vizsgálatok is különböző 

típusú mellékvesekéreg-daganatokban a melanocortin-2-receptor, illetve aldoszteron-

termelő adenomákban az 1. és 2. típusú angiotenzin II-receptorok jelenlétét igazolták 

(43-45). Érdekes megfigyelés, hogy aldoszteron-termelő-adenomák egy részében az 

angiotenzin-receptoron kívül a renin-angiotenzin rendszer összes komponense lokálisan 

is képződhet (46-48). Mindezek alapján egyértelműnek tűnik, hogy hormontermelő 

mellékvesekéreg-adenomák esetén a klinikailag autonóm hormontermelés nem jelenti a 

fő szabályozó rendszerek iránti érzékenység elvesztését, sőt érzékenységük - a 

daganatok egyes típusaiban – még növekedhet is (lásd a II.4. alfejezetet).   

A mellékvesekéreg-daganatok hormontermelésének általános sajátosságaival 

foglalkozó újabb kutatások eredményei közül két további témakörhöz kapcsolódó új 

megfigyelés érdemel külön kiemelést. Az egyik témakörbe tartozó kutatások fontos új 

ismereteket tártak fel a mellékvesekéreg-daganatok túlnyomó többségét képező, klinikai 

hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg-adenomák sajátosságairól. Kimutatták, 

hogy a klinikai hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg-adenomák hisztokémiai 

vizsgálattal nem különíthetőek el a hormontermelő-adenomáktól és molekuláris 

biológiai vizsgálatokkal a daganat-szövetben a szteroid-bioszintézishez szükséges 

enzimek és elektrontranszport-rendszerek expresszióját is igazolták (49-50). A téma 

kutatásával foglalkozó nagyszámú vizsgálat szerint ma már az is bizonyítottnak 

tekinthető, hogy a klinikai hormontúltermelés egyértelmű tüneteivel nem járó 

mellékvesekéreg-adenomák jelentős része enyhe hormontúltermelést okoz. Bár a 

hormontúltermelés alap klinikai hormonvizsgálatokkal rendszerint nem mutatható ki, a 

hypothalamus-hypophysis-mellékvesekéreg rendszer, illetve a renin-angiotenzin-

aldoszteron rendszer részletes vizsgálata gyakran igazol enyhe hormonális diszfunkciót 

(51-55). Egyes esetekben az enyhe hormontúltermelés miatt a szabályozó rendszerek 

szuppressziója is kialakul, ami a daganat műtéti eltávolítása után hypadreniás állapotot 

okoz. A kortizolképzés enyhe fokozódásával járó eseteket az irodalomban ”szubklinikus 

Cushing-szindróma” néven tartják számon (56-60), bár ennek egyértelmű 

megalapozásához szükséges diagnosztikai teszt(ek)kel kapcsolatban még nem alakult ki 

egységes álláspont. Az enyhe hormontúltermeléssel járó esetek természetes lefolyása 

sem egyértelmű; egyes vizsgálók szerint a szubklinikus Cushing-szindrómában észlelt 
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hormonális eltérések súlyosbodhatnak és valódi Cushing-szindróma alakulhat ki. Nem 

egyértelmű továbbá az sem, hogy a bizonyított vagy feltételezett enyhe 

hormontúltermeléssel járó esetekhez gyakran társuló metabolikus eltérések (elhízás, 

hyperlipidaemia, diabetes mellitus vagy csökkent glükóz-tolerancia), illetve a szintén 

gyakori hypertonia valóban oki kapcsolatban állnak az enyhe hormonális 

diszfunkcióval, és a daganat műtéti eltávolítása hosszú távon vajon javítja-e a 

metabolikus paramétereket. Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásához feltehetően 

további hossszútávú megfigyelések, valamint az enyhe hormontúltermelés megbízható 

kimutatására alkalmazható, a jelenleg rendelkezésre álló hormonális markereknél 

érzékenyebb módszerek klinikai bevezetése szükséges. 

A mellékvesedaganatok hormontermelésével kapcsolatos másik fontos kutatási 

terület, amelyben az utóbbi évek vizsgálatai lényeges új megfigyelésekhez vezettek a 

mellékvesekéreg-daganatokban aberráns hormonreceptorok kimutatásával és ezeknek a 

receptoroknak a hormontermelésre gyakorolt lehetséges hatásainak tanulmányozásával 

az 1980-as évek végén kezdődtek. A mellékvesében az aberráns hormonreceptorok 

jelenlétét elsőként az ACTH-independens Cushing-szindróma egyik ritka formájában, a 

bilateralis makronodularis hyperplasiának (61) nevezett kórképben írták le elsőként, 

amelynek egyes eseteiben igazolták, hogy a kortizol túltermelés az étkezéssel áll oki 

összefüggésben (62-64). Kimutatták, hogy az étkezést követően növekvő gastric 

inhibitory polypeptid (GIP) szint a macronodularis hyperplasiás mellékveseszövetben 

túlzott mértékben expresszálódó GIP receptorokon keresztül növeli a kortizol-termelést 

és ennek következményeként ún ”food-dependent” Cushing-szindróma alakul ki. A 

későbbi vizsgálatok hasonló mechanismus jelenlétét nem csak ACTH-independens 

bilaterális macronodularis hyperplasia eseteiben, hanem mellékvesekéreg-adenomás 

betegekben is igazolták (65-66). Más vizsgálatok Cushing-szindrómával vagy 

szubklinikus Cushing-szindrómával társuló ACTH-independens bilaterális 

macronoduláris hyperplasiás vagy mellékvesekéreg-adenomás esetekben egyéb aberráns 

membránreceptorok, mint V1, V2 és V3 vazopresszin-receptorok (67-68), β-adrenerg-

receptorok (69-70), 1-es típusú angiotenzin II-receptorok (71), interleukin-1-receptorok 

(72), 5-HT4 és 5-HT7 szerotonin-receptorok (73) és luteotrop hormon (LH) receptorok 

(74) előfordulását is bizonyították. További érdekes megfigyelés, hogy a patológiás 

mellékvesekéreg szövetben kimutatott egyes receptorok, mint pl. a leptinreceptor 

stimulációja a fiziológiástól eltérő, paradox hormonválaszt válthat ki (75), aminek 

szintén szerepe lehet a daganatos hormonképzés mechanizmusában. Ezeknek a 

vizsgálatoknak a daganatos hormontermelés új mechanizmusával kapcsolatos elméleti 
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jelentősége mellett közvetlen klinikai jelentősége is kétségtelen, ugyanis az aberráns 

receptorok jelenléte a klinikumban hasznos terápiás célpont lehet. A legújabb 

vizsgálatok az enyhe hormontúltermeléssel járó mellékvesekéreg-adenomás esetekben 

nagy gyakorisággal mutatták ki az aberráns membrán receptorok jelenlétét (76).            

   

II. 2. A kortizol-termelését szabályozó új mechanizmusok. A leptin hatása a 

hypothalamus-hypophysis-mellékvesekéreg rendszer működésére 

  Az ob gén terméke, a leptin (ob fehérje) döntően a zsírszövetben képződik (77) 

és a keringő vérbe jutva az étvágyat csökkentő és a zsírszövet mennyiségét szabályozó 

jelet közvetít az agy specifikus területeire (78-80). Az energia-homeosztázisban és a 

zsírtömeg mennyiségének szabályozásában betöltött szerepén kívül a leptin 

neuroendokrin szabályozó szerepe is ismertté vált (81-84). A hypothalamicus neuronok 

közreműködésével a leptin befolyásolja a mellékvesekéreg, a pajzsmirigy, a gonad és a 

növekedési hormon tengely működését (85-88) és ezek a hatások legalább részben 

függetlennek a leptin energia-homeosztázisban betöltött szerepétől.  

 Korábbi vizsgálatokkal kimutatták, hogy egérben a leptin centrális 

támadásponttal gátolta a hypothalamus-hypophysis-mellékvesekéreg tengely 

aktivációját és a hypothalamus szintjén gátolta a hypoglycaemia-indukált corticotrop 

releasing hormon (CRH) szekréciót (89). A leptinnek a CRH szekrécióra gyakorolt gátló 

hatását azonban egyes vizsgálatok nem erősítették meg, így a bazális CRH szekréció 

serkentését (90), illetve egérben éheztetés és leptinadagolást követően a hypothalamus 

paraventricularis magvában a CRH messenger RNS mennyiségének növekedését 

figyelték meg (91). Rágcsálókon végzett megfigyelések szerint a leptinhiány vagy a 

leptin iránti érzéketlenség a kortikoszteron-szekréció növekedésével társul (92), míg  

leptinhiányos ob/ob egerekben leptinadagolás a plazma-kortikoszteron szint csökkenését 

okozza (93). Kimutatták továbbá, hogy patkányokban tartós leptinadagolás mellékvese-

atrophiát, a zona fasciculata térfogatának és a zona fasciculata sejtek számának 

csökkenését, valamint a plazma ACTH és kortikoszteron-koncentrációk csökkenését 

váltja ki (94). Az utóbbi vizsgálatok eredményével ellentétes megfigyelésként normális 

patkányokban (95-96) és elhízott Zucker patkányokban (97) akut leptinadagolást 

követően a plazma ACTH- és kortikoszteron-szint növekedését közölték, illetve rhesus 

majomban akut leptinadagolás nem befolyásolta a plazma ACTH- és 

kortizolkoncentrációt (98). Mindezeknek a részben ellentmondó eredményeknek a 

magyarázata nem ismert, azonban feltételezik, hogy a vizsgált fajok közötti 
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különbségek, az eltérő kísérleti körülmények, mint pl. a leptinadagolás módja 

befolyásolhatta az eredményeket (94, 99). 

 A leptinnek a hypothalamus-hypophysis-mellékvesekéreg tengelyre gyakorolt 

centrális hatásán kívül a korábbi vizsgálatok felvetették annak a lehetőségét is, hogy a 

leptin a mellékvesekéreg-sejteken direkt hatással is befolyásolhatja a mellékvesekéreg-

hormonok termelését. A mellékvesekéreg-sejtek hormontermelésére kifejtett direkt 

hatást különböző fajokból származó izolált mellékvesekéreg-sejteken és 

sejttenyészeteken tanulmányozták. Kimutatták, hogy izolált marha mellékvesekéreg-

sejttenyészeteken a leptin hatásosan gátolta mind a bazális, mind az ACTH-stimulált 

kortizol-szekréciót (100) és ugyanezen a rendszeren vizsgálva csökkentette több 

szteroid bioszintézis enzim mRNS mennyiségét (101). Patkányból származó primer 

mellékvesekéreg-sejttenyészetekben a leptin szintén gátolta az ACTH-stimulált 

kortikoszteron termelést, de leptin jelenlétében a bazális kortikoszteron-szekréció 

változatlan maradt (99). Ezekkel a megfigyelésekkel ellentétben izolált patkány 

mellékvesekéreg-sejteken a leptin növelte a bazális kortikoszteron- és aldoszteron-

termelést és nem befolyásolta az ACTH-stimulált kortikoszteron- és aldoszteron-

szekréciót (102).  

A leptin hatását normális humán mellékvesekéregből származó sejttenyészeten is 

vizsgálták; ezeken a sejteken a leptin gátolta az ACTH-stimulált kortizol, aldoszteron és 

dehidroepiandroszteron-szulfát termelést (103), de leptin hatására a bazális kortizol-

szekréció nem változott (99). Más vizsgálatok ugyanakkor kimutatták, hogy a normális 

humán mellékvesekéreg-sejttenyészetekkel ellentétben a leptin humán mellékvesekéreg-

carcinoma sejtvonalon sem a bazális, sem a stimulált-kortizol szekréciót nem 

befolyásolta (98), míg Cushing-szindrómát okozó ACTH-independens macronoduláris 

mellékvesekéreg hyperplasiás szövetből izolált sejteken paradox kortizol-szekréció 

növekedést okozott (75). Utóbbi megfigyelések arra utalhatnak, hogy a normális és 

patológiás humán mellékvesekéreg-sejteken a leptin hatása különböző lehet és felvetik 

annak a lehetőségét, hogy a leptinnek eltérő szerepe lehet a normális és a különböző 

hormontermelésű daganatos mellékvesekéreg-sejtek hormontermelésének 

szabályozásában. Ezzel a feltételezéssel összhangban a leptin-receptorok jelenlétét nem 

csak a normális humán mellékvesében, hanem különböző típusú humán mellékvese-

daganatokban is kimutatták (104). A hipotézis bizonyításához azonban további 

vizsgálatok szükségesek, ugyanis a leptinnek a különböző hormontermelésű 

mellékvesekéreg-daganatokra gyakorolt hatását korábban még nem vizsgálták, illetve 

nem hasonlították össze.             
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II.3.  A kortizol-metabolizmusával képződő 6ββββ-hidroxikortizol szöveti eredete, 

szabályozása és potenciális jelentősége 

  Egészséges egyénekben a 6β-hidroxilációval képződő metabolit, a 6β-

hidroxikortizol a vizeletben ürülő összes kortizol-metabolit mennyiségnek mindössze 1-

2%-át teszi ki (105). A kortizol-metabolizmus ezen útja mégsem tekinthető 

jelentéktelennek és viszonylag kis mennyisége ellenére a 6β-hidroxikortizol-képzés 

helye és szabályozása számos experimentális és klinikai kutatás célpontjává vált. A 

kortizol-metabolizmusával foglalkozó korai kutatások megállapításai szerint a 6β-

hidroxikortizol elsősorban a máj endoplazmás retikulumában a kevert funkciójú 

oxigenázok hatására képződik (105-107) és nem konjugált metabolitként a vizelettel 

ürül. A vizelet- és plazma-6β-hidroxikortizol-koncentrációk vizsgálatát a későbbiekben 

a gyógyszer-metabolizáló enzimaktivitás pontos, nem invazív markereként használták 

(108-110) és a klinikai farmakológiai vizsgálatokban napjainkban is alkalmazzák. 

Megnövekedett vizelet-6β-hidroxikortizol-ürítést mutattak ki terhességben (111), 

újszülöttkorban (112), valamint a máj metabolizáló enzimeit indukáló gyógyszerek 

adása után, mint az ösztrogének, fenobarbital, difenilhidantoin, karbamazepin, 

spironolacton, 2,2-bis(2-chlorophenyl-4-chlorophenyl)-1,-1-dichloroethane (o,p’-DDD) 

és a rifampicin (107, 113-118). Kimutatták továbbá, hogy nagy adag kortizol vagy az 

endogén kortizol-szekréciót serkentő ACTH adása szintén növeli a vizeletben a 6ß-

hidroxikortizolürítést (113). Néhány vizsgálat az endogén kortizol termelés 

fokozódásával járó Cushing-szindrómában szenvedő betegekben is megnövekedett 

plazma- (119) vagy vizelet-6ß-hidroxikortizol szinteket igazolt (113, 119-120).  

  A máj metabolizáló enzimeit indukáló állapotokkal és gyógyszerekkel szemben 

súlyos krónikus májbetegség esetén számos gyógyszer metabolizmusának (és a 

gyógyszer-metabolizmust jelző 6ß-hidroxikortizol koncentrációjának) csökkenése 

várható (121). Alkoholos májbetegségben szenvedő betegekben végzett néhány 

vizsgálat azonban a máj metabolizáló enzim aktivitásának növekedését mutatta ki (122). 

Az ellentmondó adatok valószínű magyarázata az lehet, hogy az alkohol fogyasztás 

önmagában –  krónikus májbetegséget okozó hatásától függetlenül – serkenti a máj 

gyógyszer-metabolizáló aktivitást (123-124) a CYP3A (125) és egyéb citokrom P450 

enzimek mennyiségének növelése útján (126). Hoshino és Kawasaki vizsgálatai szerint 

akoholos májbetegségben szenvedő betegekben a vizelet-6ß-hidroxikortizol ürítés a 

májlézió súlyosságától függetlenül pontosan jelzi az alkohol hatására indukált 

metabolizáló enzimaktivitást (122). Vizsgálatukban a szerzők megállapították, hogy az 
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alkohol fogyasztás felfüggesztése után 2 héttel a vizelet-6ß-hidroxikortizol ürítés a 

normális tartományba tér vissza, ami ismét arra utal, hogy az alkoholos eredetű krónikus 

májbetegségben észlelhető metabolizmus-zavar döntően az alkohol-indukált máj-

metabolizmus fokozódással és nem az alkohol-okozta krónikus máj-laesióval áll 

összefüggésben (122). Alkohol-okozta krónikus májbetegségben az alkohol-indukált 6ß-

hidroxikortizol képzés alakulása és ennek a kortizol-képzésével és szabályozásával való 

kapcsolata azonban még ma sem tekinthető minden részletében tisztázottnak.      

A 6β-hidroxikortizol-képzésben a máj elsődleges szerepének hangsúlyozása 

mellett néhány korábbi vizsgálat felvetette annak a lehetőségét, hogy a 6β-

hidroxikortizol egyéb szövetekben is képződhet. Kimutatták, hogy humán mellékvese-

szövet szeletek in vitro inkubálása során többféle szteroid-metabolit, köztük 6ß-

hidroxikortizol is képződik (127). Egy másik korábbi vizsgálatban különböző humán 

szövetmintákban tanulmányozták a kortizol in vitro átalakulását 6ß-hidroxikortizollá és 

megállapították, hogy a májon kívül a mellékvese-, a placenta-, a vese- és a vázizom-

szövet is képes a 6β-hidroxikortizol képzésére (106). A humán mellékvese 6ß-

hidroxikortizol képzését az in vitro vizsgálatokon kívül azok az in vivo megfigyelések is 

alátámasztották, amelyek a mellékvese-vénák szelektív katéterezésével nyert 

vérmintákban a véna cava inferiorből származó vérmintákhoz képest lényegesen 

magasabb 6ß-hidroxikortizol-koncentrációt igazoltak (119). Nem ismert azonban, hogy 

mellékvese-daganatos betegségeiben, a mellékvese eredetű 6β-hidroxikortizol 

képzésnek lehet-e patofiziológiai jelentősége, ugyanis a különböző típusú humán 

mellékvese daganatokban a 6β-hidroxikortizol termelését mindezidáig nem határozták 

meg illetve nem hasonlították össze.  

  

II.4.  Az aldoszteron-termelés sajátosságai aldoszteron-termelő adenomában és a 

primer aldosteronismus egyéb altípusaiban  

Az aldoszteron felfedezése után két évvel, 1955-ben Jerome W. Conn írta le a 

később róla elnevezett szindrómát, a primer aldosteronismust (128). Conn felismerte, 

hogy a mellékvese aldoszteron-termelő adenomája nátrium-retenciót, folyadék-térfogat 

növekedést, vérnyomás-emelkedést, a vese disztális tubulusain keresztül káliumvesztést 

és hypokalaemiát okoz, és mindezek a tünetek a daganat műtéti eltávolításával 

megszűntethetők (128). Az első hazai aldoszteron-termelő adenomás beteg kórtörténetét 

néhány évvel később a Budapesti Orvostudományi Egyetem (jelenleg Semmelweis 

Egyetem) II. Belklinika munkacsoportja közölte az Orvosi Hetilap hasábjain (129).  
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Az aldoszteron-termelő adenoma leírását követően a primer aldosteronismus 

egyéb altípusait is azonosították, melyek közül az idiopathiás hyperaldosteronismus a 

leggyakoribb. Bár mindkét altípust a fokozott aldoszteron-képzés részleges autonomiája 

és a következményes nátrium- és folyadék-retenció miatt alacsony plazmarenin- 

aktivitás jellemzi, típusos esetben az aldoszteron-termelés a két altípusban eltérő 

sajátosságokat mutat. Az aldoszteron-termelő adenomák többségében az ACTH 

szabályozó szerepének jelentősége megnő, míg az aldoszteron-termelés fő fiziológiás 

stimulátornak, az angiotenzin II-nek a jelentősége háttérbe szorul. Ennek megfelelően 

aldoszteron-termelő adenomák többségében a plazmakortizol és aldoszteron- 

koncentráció párhuzamos napszaki ritmust követ, dexamethason adása után a plazma-

aldoszteron koncentráció átmenetileg csökken (130), exogén ACTH adását követően 

kórosan fokozott plazmaaldoszteron szint növekedés mutatható ki és a posturalis teszt 

során a plazmaaldoszteron koncentráció a plazmakortizol szinttel párhuzamosan 

csökken (131). Az endogén és exogén ACTH hatásra nagyfokban érzékeny aldoszteron-

termelő adenomás esetekkel szemben a kétoldali hyperplasiával járó idiopathiás 

hyperaldosteronismusos esetekben az aldoszteron-termelés a renin-angiotezin rendszer 

szabályozó hatása alatt áll, sőt a renin-angiotenzin rendszer aktivitásának kisfokú 

növekedése jelentős aldoszteron-termelés növekedést vált ki (132). Idiopathiás 

hyperaldosteronismusban az aldoszteron-termelés angiotenzin II iránti fokozott    

érzékenysége a posturális teszt során még azokban az esetekben is jelentős plazma-

aldoszteron szint növekedést vált ki, amelyekben mindössze kisfokú plazmarenin- 

aktivitás növekedés mutatható ki (132, 133).  

Az aldoszteron-termelő adenomák többségében és az idiopathiás 

hyperaldosteronismusos esetek aldoszteron-termelésében kimutatható markáns eltérések 

mellett az aldoszteron-termelő adenomák részletes vizsgálatakor újabban olyan eseteket 

is észleltek, amelyek renin- (vagy antiotenzin II-) érzékenynek bizonyultak (40-42). 

Ezeket az eseteket az aldoszteron-termelő adenomák új, ún. renin (vagy angiotezin II-) 

dependens altípusaként, míg a régebben leírt típusos formát nem renin-dependens 

altípusként tartják számon. A renin-dependens aldoszteron-termelő adenomák a típusos 

(nem renin-angiotenzin II dependens) adenomákhoz képest viszonylag ritkák és néhány 

újabb vizsgálat szerint hisztologiai sajátosságaik is eltérőek. Kimutatták, hogy a típusos 

(nem renin-érzékeny) aldoszteron-termelő adenomákat alkotó sejtek döntő többsége a 

zona fasciculata sejtjeihez hasonlít, míg a renin-érzékeny aldoszteron-termelő adenomák 

esetén a daganatsejtek morfológiai sajátosságai a zona glomerulosa sejtjeire 

emlékeztetnek (134). További érdekes megfigyelés, hogy a típusos (nem renin-
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dependens) és renin-dependens aldoszteron-termelő adenomás esetekben a renin-gén 

polymorphismusok allél-frekvenciája is különbözik (135). Utóbbi megfigyelések 

lehetséges patofiziológiai szerepe azonban még nem ismert.  

  A primer aldosteronismus külön altípusát képezi a féloldali primer 

adrenocorticalis hyperplasia, melynek klinikai megjelenése, hormontermelésének 

sajátosságai és kezelése a típusos (nem renin-dependens) aldoszteron-termelő 

adenomához hasonlóak (136). Ennek megfelelően az aldoszteron-termelés klinikai 

vizsgálatára alkalmas stimulációs és szuppressziós tesztekkel a féloldali primer 

adrenocorticalis hyperplasia és a típusos (nem renin-dependens) aldoszteron-termelő 

adenoma nem különíthető el. Ritka előfordulásuk miatt az aldoszteron-termelő 

mellékvese-carcinomák és a még ritkább ectopiás aldoszteron-termelő daganatok 

hormontermelő sajátosságaira vonatkozóan kevés adat áll rendelkezésre (137). 

  A primer aldosteronismus örökletes formái közül az 1. típusú familiaris 

hyperaldosteronismust 1966-ban írták le (138). Az autoszom domináns öröklődésű 

kórképet egy CYP11B1/CYP11B2 gén-chimera jelenléte okozza (139). Ez a gén-chimera 

egy olyan aldoszteron-szintáz aktivitással rendelkező fehérjét kódol, amelyet az ACTH 

szabályoz és a fehérje a mellékvese összes rétegében expresszálódik. Ennek 

megfelelően a szteroid-bioszintézis zonális elrendeződése jelentősen megváltozik, az 

ACTH szabályozás alatt álló zona fasciculataban és reticularisban nagy mennyiségben 

képződik aldoszteron, illetve ún. hibrid szteroidok (18-hidroxikortizol és 18-

oxokortizol) (140). A gén-chimera domináns hatása miatt a betegekben a fokozott 

aldoszteron-képzés az ACTH szabályozó hatása alatt áll; a posturalis teszt során a 

plazmaaldoszteron szint csökken és tartós dexamethason adagolás a plazmaaldoszteron 

szint szuppresszióját váltja ki (138). Bár a dexamethason adagolásának módjára 

teszteket is kidolgoztak (141), ezek alkalmazását az álpozitív esetek nagy száma 

nehezítette (az aldoszteron-termelő adenomák többségének fokozott ACTH-

érzékenysége miatt az álpozitív eredmények nagy száma nem volt meglepő). Ezért 

primer aldosteronismusban a tartós dexamethason adagolás szűrővizsgálatként való 

alkalmazásának hasznosságával kapcsolatban többekben kétségek merültek fel. 

Napjainkban az I. típusú familiaris hyperaldosteronismus diagnózisát a 

CYP11B1/CYP11B2 gén-chimera genetikai vizsgálatokkal történő kimutatására 

alapozzák (142).  

  A 2. típusú familiaris hyperaldosteronismust 1982-ben írták le (143). A kórképre 

az aldoszteron-termelő adenomás és/vagy idiopathiás hyperaldosteronismus esetek 

családi halmozódása jellemző. Feltételezik, hogy a betegség a 7p22 kromoszóma 
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régióban elhelyezkedő génnel áll összefüggésben (144). A 2. típusú familiaris 

hyperaldosteronismus és a sporadikus primer aldosteronismus esetek a hormontermelés 

sajátosságai alapján nem különíthetők el.         

    

II.4.1. A primer aldosteronismus változó epidemiológiája, a szűrés, diagnosztika és 

terápia lehetőségei 

A primer aldosteronismus hazai prevalenciájáról, illetve a különböző altípusok 

gyakoriságáról hazai adatok nem állnak rendelkezésre. Nem szelektált hypertoniás 

betegek körében korábbi nemzetközi adatok szerint gyakorisága 0.5-2% (145). A 

vizsgálatok jelentős részében azonban a primer aldosteronismus lehetőségét csak 

hypertoniához társuló hypokalaemia esetén vizsgálták, ezért valódi gyakoriságát a 

vizsgálatok gyakran alábecsülték (146-148). Speciális külföldi centrumok adatai szerint 

a betegség előfordulása hypertoniás betegekben 5-19% (149-155), bár lehetséges, hogy 

ezeket a nagyobb gyakoriságra vonatkozó adatokat a beteg-szelekcióból adódó hibák 

torzíthatják. A kórkép jellemző tüneteinek jelentős része (fáradékonyság, 

izomgyengeség, polyuria, nycturia és polydipsia) a hypokalaemiával áll összefüggésben, 

ezért hypertoniás betegekben  a hypokalaemia és hypokalaemiával együttjáró klinikai 

tünetek hiánya esetén gyakran nem gondolnak primer aldosteronismus lehetőségére. 

Normális szérumkálium-szint azonban nem zárja ki primer aldosteronismus lehetőségét; 

irodalmi adatok szerint a sebészileg igazolt primer aldosteronismus esetek akár 40%-a 

normokalaemiás lehet (148-149, 156).  

A primer aldosteronismus bármely életkorban előfordulhat, azonban fiatal 

felnőttkorban a leggyakoribb. Korábbi nemzetközi irodalmi adatok alapján az esetek 

kétharmadában kisméretű (rendszerint 0.5-2 cm átmérőjű) aldoszteron-termelő adenoma 

okozza (nőkben 2-3-szor gyakrabban, mint férfiakban), míg az esetek közel 

egyharmadában bilaterális mellékvese hyperplasia áll a betegség hátterében (idiopthiás 

hyperaldosteronismus). Nagyszámú hypertoniás beteg szűrésével nyert újabb 

nemzetközi adatok alapján azonban úgy tűnik, hogy az aldoszteron-termelő adenoma 

relatív gyakorisága kisebb (az esetek mintegy egyharmada), míg az idiopathiás 

hyperaldosteronismus nagyobb relatív gyakorisággal (az esetek mintegy kétharmada) 

fordul elő (149, 156). Nemzetközi adatok szerint a primer aldosteronismus egyéb okai 

ritkák, az összes eset 1-2%-ában fordulnak elő (unilateralis primer adrenocorticalis 

hyperplasia, I és II típusú familiaris hyperaldosteronismus, aldoszteron-termelő 

mellékvese-carcinoma, ectopiás aldosteron-termelő daganat).  
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A primer aldosteronismus diagnosztikájában alkalmazott módszerek 

hatékonyságáról és a betegek kezelésének eredményeiről szintén kevés hazai adat áll 

rendelkezésre (157). A különböző altípusok kezelése eltérő, ezért elkülönítésük a 

diagnosztika különösen fontos feladata (158-159). Az aldoszteron-termelő adenoma és a 

primer aldosteronismus egyes ritka formái sebészi kezeléssel (adrenalectomia) 

gyógyítható, míg idiopathiás aldosteronismus és I. típusú familiaris 

hyperaldosteronismus esetén mellékvese műtét helyett gyógyszeres kezelést kell 

alkalmazni (160). A primer aldosteronismus ritkán I. típusú multiplex endokrin 

neoplasia részjelensége is lehet (161).  

A primer aldosteronismus diagnosztikai módszerei a kórkép első leírása óta 

jelentősen fejlődtek. A hormonvizsgálatok közül a szűrővizsgálatként alkalmazható 

plazmaaldoszteron-koncentráció és plazmarenin-aktivitás (PRA) hányados vizsgálat, a 

plazmaaldoszteron-renin-ratio (ARR) az irodalmi adatok szerint vérnyomáscsökkentő 

gyógyszerekkel kezelt (162) vagy kezeletlen (155-156, 163-165) betegekben 

napjainkban is hasznos módszernek tartható. A diagnózis bizonyítása jelenleg 

leggyakrabban a fekvő és álló testhelyzetben egyaránt alacsony PRA (<1 ng/ml/óra) és 

magas plazmaaldoszteron szint (fekvő testhelyzetben >15 ng/dl) kimutatásán alapul, 

azonban a betegség igazolására, illetve a primer aldosteronismus különböző altípusainak 

elkülönítésére számos egyéb diagnosztikai tesztet is kidolgoztak (pl. furosemid adásával 

kombinált posturális teszt, orális vagy intravénás só-terhelés teszt, fludrokortizon 

adásával kombinált só-terhelés teszt). A teszteket megfelelő időtartamú 

gyógyszermentes időszakot (általában 3 hét, spironolacton és ösztrogén tartalmú 

gyógyszerek esetén 6 hét) és hypokalaemia esetén a szérumkálium-szint rendezését 

követően ajánlott elvégezni. A primer aldosteronismus diagnózisát azonban nehezítheti, 

hogy a primer aldosteronismus diagnosztikai kritériumai ma sem tekinthetők teljesen 

egységesnek. Irodalmi adatok szerint a primer aldosteronismus egyes esetekben 

normális plazmaaldoszteron-szintekkel társulhat (162). Ezért magas plazma- 

aldoszteron/PRA hányadossal és normális plazmaaldoszteron-koncentrációval járó 

esetekben a primer aldoszteronizmus és a ”low renin” esszenciális hypertonia 

elkülönítése különösen nehéz feladatot jelenthet (162). További diagnosztikai 

nehézséget okozhat, hogy az aldoszteron-termelő adenomák renin-dependens formái is 

előfordulhatnak (40-42).  

A jelenleg rendelkezésre álló modern komputertomográfia (CT) és mágneses 

rezonancia (MRI) vizsgálati lehetőségek ellenére az aldoszteron-termelő adenomák 

rendszerint kis mérete miatt a lokalizáláshoz sok esetben speciális diagnosztikai 
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módszerek, mint a hormonvizsgálattal egybekötött szelektív mellékvesevénás vérvétel 

(148, 166-167) vagy 131I- illetve 75Se-koleszterin szcintigráfia (158, 168-169) 

alkalmazására van szükség. Mindezek közül a legpontosabb és az aldoszteron-termelő 

adenomák bizonyítására és lokalizálására ”gold standard”-ként alkalmazott módszer a 

plazmaaldoszteron és kortizol vizsgálattal egybekötött szelektív mellékvesevénás 

vérvétel. A vizsgálatot világszerte több évtizede alkalmazzák, azonban indikációi és az 

eredmények értékelésének módszerei lényegesen eltérnek (148, 167, 169, 170-171). 

Irodalmi adatok szerint a vizsgálatot akkor tartják sikeresnek, ha a mellékvesevénában a 

plazmakortizol koncentráció meghaladja a vena cava inferiorban mért plazmakortizol-

koncentrációt, azonban a vizsgálatot alkalmazó különböző centrumokban a sikeres és 

sikertelen vizsgálat közötti határértéket gyakran különbözően állapítják meg (167, 169, 

170-171). További különbséget jelent, hogy az eredmények értékelésekor egyes 

centrumok a mellékvesevénában mért aldoszteron/kortizol hányadost határozzák meg, 

míg néhány más centrumban ugyanezt a hányadost a véna cava inferiorban mért 

hormonértékekkel korrigálják. Végül a hormonadatok értékelésére nincs egységes 

ajánlás azokban a féloldali adenomás esetekben, amelyeknél a mellékvesevénás vérvétel 

az egyik oldalon sikeresnek, a másik oldalon pedig sikertelennek bizonyul.  

 



 

 

23

23

III. CÉLKITŰZÉSEK 

Munkámban a kortikoszteroid-képzés és metabolizmus azon aspektusainak 

tanulmányozását tűztem ki célul, amelyek hozzájárulhatnak a mellékvesekéreg -

daganatok hormontermelésének részletesebb megértéséhez, segíthetik a betegségek 

pontosabb felismerését és ezáltal azok eredményes kezelését. A munka részben a 

Semmelweis Egyetem ÁOK II. sz. Belgyógyászati Klinikán vizsgált betegekből nyert 

vér- és/vagy mellékvese-daganatszövet mintáin elvégzett vizsgálataim eredményét, 

részben pedig a betegek klinikai és hormonlaboratóriumi leleteinek elemzésével nyert 

eredményeket tartalmazza. Célkitűzésként az alábbi 5 pontban összefoglalt kérdésekre 

kívántam választ kapni: 

 

1. Az energia-homeosztázisban betöltött szerepén kívül a neuroendokrin 

szabályozásban is jelentőséggel bíró új hormonnak, a leptinnek van-e közvetlen 

hatása különböző típusú humán mellékvesekéreg-daganatok kortikoszteroid- 

termelésére? Lehetséges-e, hogy különböző típusú mellékvesekéreg-

daganatokból izolált sejteken a leptinnek a kortikoszteroid képzésre gyakorolt 

hatásai különböznek?  

 

2. A hypothalamus-hypophysis-mellékvesekéreg rendszer klinikai vizsgálatára 

alkalmazott dinamikus tesztek milyen hatást fejtenek ki a döntően a májban 

képződő nem konjugált kortizol-metabolit, a 6β-hidroxikortizol plazma 

szintjére? Egészséges egyénekben, májbetegekben és Cushing-szindrómában 

szenvedő egyénekben különbözik-e a bazális, dexamethasonnal szupprimált 

és/vagy exogén ACTH adásával serkentett plazma-6β-hidroxikortizol 

koncentráció? A biológiailag aktív, szabad hormonfrakciót jelző nyálkortizol-

koncentráció, illetve nyál-6β-hidroxikortizol-koncentráció vizsgálat alkalmas-e 

a klinikai hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg-adenomában 

szenvedő betegek jelentős részében előforduló okkult hormontúltermelés 

detektálására?   

 

3. A 6β-hidroxikortizol lehetséges extrahepatikus forrásaként a mellékvese 

szerepe bizonyítható-e a szisztémás hatásoktól mentes izolált mellékvesekéreg-

sejtrendszerek 6β-hidroxikortizol-képzésének meghatározásával? Különbözik-

e az eltérő típusú hormontermelő daganatokból, illetve a daganatokat 

környékező nem daganatos mellékveseszövetből izolált mellékvesesejtek 6β-
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hidroxikortizol képzése? Az in vitro vizsgálatokból nyert eredmények 

megerősíthetők-e a mellékvesevénák szelektív katéterezésével nyert vérminták 

hormonanalízisével? 

 

4. A Semmelweis Egyetem ÁOK II. sz. Belgyógyászati Klinikán 1958 és 2004 

között primer aldosteronismus miatt vizsgált 187 beteg adatainak retrospektív 

elemzése alapján milyen hatékonyságúak a betegség diagnózisára és a betegség 

altípusok elkülönítésére leggyakrabban alkalmazott diagnosztikai vizsgálatok? 

A betegcsoport adatainak elemzésével megerősíthetők-e a primer 

aldosteronismus két leggyakoribb altípusának megváltozott előfordulási 

arányára és a hypokalaemiás esetek viszonylag nagy gyakoriságára vonatkozó 

új megfigyelések?  

 

5. Az aldoszteron-termelő adenoma bizonyítására és lokalizálására ”gold 

standard”-ként alkalmazott mellékvesevénás vér hormonanalízis 

eredményeinek retrospektív elemzésével kidolgozható-e olyan ajánlás, amely a 

különböző értékelési eljárások közül a legjobb lehetőséget kínálja a féloldali 

aldoszteron-termelő adenomák lokalizálására?  
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IV. BETEGEK ÉS MÓDSZEREK 

 

IV.1. Betegek, vér- és szövetminták 

Munkámban a Semmelweis Egyetem ÁOK II. sz. Belgyógyászati Klinikán 

vizsgált betegekből nyert vér, nyál és/vagy mellékvese daganatszövet mintáin elvégzett 

vizsgálataim eredményét, részben pedig a betegek klinikai és hormonlaboratóriumi 

leleteinek elemzésével nyert eredményeket foglaltam össze. A vér- és nyálmintákat 

hormonvizsgálatok és/vagy molekuláris biológiai vizsgálatok céljaira használtam. A 

daganatszövet-mintákat műtéttel kezelt betegekből, a műtét során eltávolított anyagból 

nyertük és a szteroid illetve szteroid-metabolit szekréció in vitro vizsgálatára alkalmas 

izolált mellékvesekéreg-sejtrendszer előállítására használtam fel.  

 

IV.2.  Izolált mellékvese-sejtrendszerek in vitro hormontermelésének vizsgálata 

A mellékvese daganatszöveteket azoknak a betegeknek a műtéti mintáiból 

nyertem, akiknél az endokrinológiai kivizsgálást követően műtétre volt szükség. A 

normális humán mellékvesesejteket nagyméretű mellékvese-cysta miatt operált betegek 

műtéti mintáiból nyertem; ezeknél a betegeknél a műtétet megelőző endokrinológiai 

vizsgálatok nem mutattak ki mellékvese funkciózavarra utaló eltérést. A műtéttel 

eltávolított szövetmintákon minden esetben hisztopatológiai feldolgozást is végeztek. A 

mintákban az ép, illetve daganatos mellékvese-szöveteket szeparáltam a környező zsír- 

és kötőszövettől, majd sebészi ollóval apró (kb 1 mm3) részekre daraboltam. Ezt 

követően a laboratóriumunkban alkalmazott módszerrel (172-173) a szövetmintákat  2 

mg/ml kollagenáz  és 0.1 mg/ml dezoxiribonukleáz enzimet (collagenase I. type és 

dezoxyribonuclease I. type Sigma Chemical Co., London, Anglia), 0.5% marha szérum 

albumint és 0.2% glukózt tartalmazó Krebs-Ringer bikarbonát oldattal (KRBG) 

emésztettem. A KRBG oldat pH-ja 7,4, a nátrium-koncentráció 140 mmol/l, a kálium-

koncentráció 5.9 mmol/l és a kalcium-koncentráció 2.54 mmol/l volt. Az inkubálás 

középidején (15 perc) és végén (30 perc) a szövetdarabokat műanyag pipettával 

diszpergáltam.Az emésztés befejezése után a homogén sejtszuszpenziót 50 µm-es nylon 

szűrőn szűrtem át majd szobahőmérsékleten 5 percig 50g-vel centrifugáltam. A 

felülúszó eltávolítása után a sejteket KRBG oldattal mostam, majd módosított Krebs-

Ringer bikarbonát oldatban újra szuszpendáltam (pH: 7,4, nátrium: 140 mmol/l, kálium: 

5,9 mmol/l, kalcium 2,54 mmol/l, glukóz, 0,2 %; humán albumin:  0,5% human 

albumin).  Ezt követően a sejtek életképességét tripánkék festékkel ellenőriztem (a 

sejtek életképessége minden esetben 90% felett volt).  
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Sejtszámlálást követően a sejtszuszpenziót szükség szerint módosított KRBG 

oldattal higítottam, majd a 0.5 ml-ként 300000 vagy 400000 sejtet tartalmazó 

sejtszuszpenziót műanyag pipettával 0.5 ml-ként műanyag inkubáló edényekbe 

helyeztem. A vizsgált anyagokat (ACTH1-24: Synacthen, Ciba-Geigy, Basel, Svájc; 

recombináns humán leptin: Pepro Tech EC Ltd London, Anglia) a megfelkelő 

koncentrációban a sejszuszpenzióhoz adtam; az összes vizsgált anyagot az összes 

vizsgált koncentrációban 5 párhuzamos inkubátumban teszteltem. A sejt-szuszpenziót a 

vizsgált anyagok jelenlétében 2 órán keresztül 37 Co-on, 5% CO2-t tartalmazó  

légkörben inkubáltam. Az inkubálás befejezése után a sejtszuszpenziókat -20 Co-on 

lefagyasztottam, majd másnap felolvasztottam, centrifugáltam és a sejtmentes inkubáló 

oldatot a felhasználásig -20 Co-on tároltam.   (131) 

Az inkubátumokban a szteroid illetve szteroid-metabolit koncentrációkat  

radioimmunoassay-vel határoztam meg. Az aldoszteron- és kortikoszteron- 

koncentrációk meghatározását kromatográfiás szeparálás nélkül, nagy specificitású 

antitestek segítségével végeztem (174-175); minden inkubáló oldat esetén két 

párhuzamos mérés történt. Az aldoszteron és kortikoszteron radioimmunoassay-k 

intraassay variációs koefficiense <6%, interassay variációs koefficiense <10% volt. Az 

inkubátumokban a kortizol- és 6β-hidroxikortizol-koncentrációk meghatározását a 

IV.3.2. alfejezet ismerteti.  

 

IV.3. Klinikai hormonvizsgálatok 

IV.3.1. Renin-aldoszteron rendszer vizsgálata primer aldosteronismusban  

Az 1980-as évek elejéig II. Belklinikán a renin-aldoszteron rendszer vizsgálatát 

hypertoniához társuló hypokalaemia (szérumkálium <3.5 mmol/l) esetén végezték el, 

majd ezt követően normokalaemiás hypertoniás betegekben is sor került a primer 

aldosteronismus bizonyításához vagy kizárásához szükséges hormonvizsgálatokra.  

A PRA vizsgálatot a II. Belklinika Endokrin Laboratóriumában 1965 és 1975 

között biológiai módszerrel, 1976-tól radioimmunoassay-vel (angiotenzin I 

radioimmunoassay) határozták meg (176). A plazmaaldoszteron-koncentráció 

meghatározására alkalmas specifikus, pontos és jól reprodukálható, saját fejlesztésű  

radioimmunoassay-t a Laboratórium 1974-ben vezette be és azóta is ezt a módszert 

alkalmazza (36). Ezt az időszakot megelőzően a hyperaldosteronismus igazolása 

technikailag bonyolult, idő- és munkaigényes módszerekkel történt (1957 és 1964 között 

kromatográfiás szeparálást követően a vizelet szabad és glukuronsavas aldoszteron- 

frakciók kimutatása tetrazóliumkék festékkel, majd 1965 és 1974 között kettős 
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izotóppal jelölt biológiai dilúciós derivációs módszerrel aldoszteron-szekréciós-ráta 

meghatározás) (129, 133, 176).   

A PRA és plazmaaldoszteron vizsgálatok minden esetben a renin-angiotenzin-

aldoszteron rendszert befolyásoló gyógyszerek megfelelő időtartamú felfüggesztése után 

történtek (általában 3 hét, spironolacton és hormonális fogamzásgátló esetén 6 hét); 

hypokalaemia esetén a szérumkálium-szintet a hormonvizsgálatok előtt kálium-pótlással 

rendezték. A PRA és plazmaaldoszteron radioimmunoassay bevezetését követő 

időszakban a betegekben meghatározták a plazmaaldoszteron/PRA-hányadost és 

furosemid adásával kombinált posturális tesztet végeztek (éjszakai alvást követően az 

ágyból kikelés előtt fekvő testhelyzetben vérvétel, majd a 80 mg furosemid per os adását 

és 4 óra járást követően ismét vérvétel PRA, plazmaaldoszteron, kortizol és szérum-

elektrolit vizsgálatokra). Differenciáldiagnosztikai szempontból bizonytalan, vagy a 

klinikai képpel ellentmondó teszt eredmények esetén további hormonteszteket végeztek 

(exogén ACTH-stimuláció, captopril-teszt, só-terhelés, plazma 18-

hidroxikortikoszteron-koncentráció meghatározás); ezeknek a teszteknek az 

eredményeit a jelenlegi vizsgálatban nem elemeztem. A ritka, de az eltérő kezelés miatt 

elkülönítést igénylő I. típusú familiaris hyperaldosteronismus (dexamethasonnal 

szupprimálható hyperaldosteronismus I. típusa) lehetőségének vizsgálatára kezdetben 

dexamethason-tesztet végeztek (158, 168, 176), később ezt a tesztet genetikai 

vizsgálattal váltottuk fel (lásd később). 

 

 

IV.3.2. Kortizol és 6ββββ-hidroxikortizol vizsgálat. 

 A kortizol és 6β-hidroxikortizol vizsgálatokat a II. Belklinika Endokrin 

Laboratóriumában végezték. A vizsgált betegektől, illetve kontroll egyénektől nyugalmi 

körülmények között éjjel 23 és 24 óra között, majd reggel 8 és 9 óra között, éjfélkor 

adott 1 mg dexamethason per os adását követően másnap reggel 8 és 9 óra között, 

valamint délután 16 és 17 óra között 2 mg szintetikus ACTH (Cortrozym depot im, 

Organon Oss, Hollandia) adagolását követően másnap reggel 8 és 9 óra között plazma- 

és nyálminták gyűjtöttünk és azokat a feldolgozásig –20 Co-on tároltuk. A plazma- és 

nyálmintákban a kortizol és 6β-hidroxikortizol meghatározás radioimmunoassay 

módszerrel (174, 177), előzetes etilacetátos extractiot és papírkromatográfiás szeparálást 

követően történt. A minták feldolgozása során előforduló anyagveszteség pontos 

meghatározásához az etilacetátos extractio előtt a plazma- és nyálmintákhoz ismert 

mennyiségű (mintánként kb 7000 desintegration per minute, dpm) 3H-izotóppal jelölt 
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kortizolt és 6β-hidroxikortizolt adagoltunk. A mintákból a  3H-izotóppal jelölt és 

jelöletlen kortizolt és 6β-hidroxikortizolt Kishida módszerével vontuk ki (178), majd az 

oldószer elpárologtatása után a kivont anyagokat diklórmetánban oldottuk és ezt 

követően papírkromatográfiával elválasztottuk. A kromatográfiás oldat etilacetát-

kloroform-metanol-víz 1:3:2:2 arányú keverékét tartalmazta. A kromatográfia 

befejezése és a kromatográfiás papír szárítása után a szétválasztott anyagokat a papírból 

oldószerrel kivontuk és a minta-veszteség meghatározásához az eluatum egy részében 

béta-izotóp számlálóval rádioaktivitás mérést végeztünk. Az eluatumokban béta-izotóp 

számlálóval mért dpm értékek alapján a mintaveszteség mind kortizol, mind a 6β-

hidroxikortizol esetében 20-35% között volt. Az eluatum többi részét a kortizol és 6β-

hidroxikortizol radioimmunoassay-khez használtuk fel. A radioimmunoassay-khez 

specifikus antiszérumot használtunk (174). Minden eluatumból két párhuzamos mérés 

történt. A kortizol radioimmunoassay intraassay variációs koefficiense 5% és 8% között, 

interassay variációs koefficiense 7% és 13% között volt, míg a 6β-hidroxikortizol 

radioimmunoassay intraassay variációs koefficiense 4% és 6% között, interassay 

variációs koefficiense 8% és 12% volt. 

 Izolált humán mellékvese-sejtrendszerek inkubáló folyadékában a kortizol- és 

6β-hidroxikortizolkoncentrációkat a plazma- és nyál-minták esetében használt 

módszerrel határoztuk meg.             

 

IV.4. Aldoszteron-termelő adenoma lokalizálása  

  A II. Belklinikán 1958 és 2004 között diagnosztizált 187 primer 

aldosteronismusban szenvedő betegben az aldoszteron-termelő adenoma lokalizálására 

alkalmazott módszerek a hormonvizsgálatokhoz hasonlóan jelentősen fejlődtek. A 

legrégebben használt és az aldoszteron-termelő adenomák lokalizálására mára már 

túlhaladottá vált módszer a mellékvese venográfia és arteriográfia volt (166). A 

koleszterin-szcintigráfiás vizsgálatot 1971-ben (168), a hormonvizsgálatokkal 

egybekötött szelektív mellékvesevénás vérvételt 1977-ben (166) és a mellékvese 

morfológiai elváltozásainak detektálására alkalmas CT vizsgálatot 1985-ben vezették be 

és mindhárom vizsgálatot ma is alkalmazzák. Koleszterin-szcintigráfiás vizsgálatot 39 

betegben végeztek; a vizsgálat előtt és alatt a betegekben dexamethason szuppressziós 

kezelést alkalmaztak. A nagy felbontású CT készülékek hozzáférhetőségét követően az 

összes betegnél mellékvese CT vizsgálat történt (n=125).  
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IV.4.1. Mellékvesevénás vér hormonanalízis 

Hormonvizsgálatokkal egybekötött szelektív vénás vérvétel a módszer 

alkalmazása óta összesen 55 betegen történt. A vizsgálatra a CT bevezetése előtti 

időszakban akkor került sor, ha a leletek aldoszteron-termelő adenomára utaltak, de az 

adenomát más vizsgálattal nem lehetett lokalizálni. A CT vizsgálat bevezetése utáni 

időszakban hormonvizsgálatokkal egybekötött szelektív mellékvesevénás vérvételt 

primer aldosteronismus esetén akkor végeztek, ha a CT vizsgálattal nem lehetett 

mellékvesekéreg-adenomát bizonyítani, ha a vizsgálat eredménye bizonytalan volt, vagy 

ha a vizsgálat kétoldali mellékvese-adenomát mutatott ki.   

 

IV.5. Molekuláris biológiai vizsgálatok 

A perifériás vér és szövetmintákból a DNS-t a kereskedelemben forgalmazott 

kit-ek segítségével izoláltam (DNA Isolation Kit for Mammalian Blood, Boehringer 

Mannheim, Németország, illetve Qiamp DNA Blood Kit, Qiagen, USA). A DNS-t a 

felhasználásig -80 C0-on tároltam.  

 

IV.5.1. Aldoszteron-szintáz/11ββββ-hidroxiláz gén-chimera kimutatása 

Az I. típusú familiaris hyperaldosteronismus bizonyítására illetve kizárására 

2003 óta 30 betegben végeztem molekuláris biológiai vizsgálatot. A teljes perifériás 

vérből izolált DNS mintákban a betegség-okozó aldoszteron-szintáz/11β-hidroxiláz 

gén-chimera kimutatására két polimeráz láncreakciót (PCR) végeztem. ”Forward” 

oligonukleotida próbaként az első PCR reakcióban az aldoszteron-szintáz gén nem 

átíródó 5’-szakaszára specifikus, míg a második PCR reakcióban a 11β-hidroxiláz gén 

nem átíródó 5’-szakaszára specifikus próbákat alkalmaztam. Mindkét PCR reakcióban 

az aldoszteron-szintáz gén 5. intronjára specifikus ”reverz” oligonukleotida próbát 

használtam (179). A DNS-szakaszokat MJ Research PTC 100 ThermoCycler készülék 

segítségével Elongase Amplification kit-tel sokszorosítottam (Invitrogene Life 

Technologies, Glasgow, Egyesült Királyság) a forgalmazó előírásai szerint. A PCR 

reakció paraméterei Johnsson és mtsai közleményében leírtaknak felelek meg (179). A 

PCR termékeket 0,7%-os agaróz gélen elektroforézissel választottam szét és ethidium-

bromid festést követően UV-fénnyel detektáltam. 

 

IV.5. Statisztikai módszerek 

A laboratóriumi adatok feldolgozásában az SPSS szoftver csomagját használtam. 

A hormonmérések statisztikai feldolgozásához variancia-analízist (ANOVA), 
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parametrikus (Student t-teszt) és nem-parametrikus módszereket (Mann-Whitney-

Wilcoxon teszt), a korrelációszámításhoz a Spearman tesztet alkalmaztam. 
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V. EREDMÉNYEK 

  

V.1. A leptin direkt gátló hatása a mellékvesekéreg-daganatsejtek kortizol- és 

kortikoszteron-termelésére. 

 A humán rekombináns leptin kortikoszteroid-bioszintézisre gyakorolt hatását 

aldoszteron-termelő adenomából (1 eset) Cushing-szindrómát okozó mellékvesekéreg 

adenomából (1 eset) és hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg-adenomákból 

(5 eset) izolált sejteken tanulmányoztam. Az izolált mellékvesekéreg-sejtek 

kortikoszteroid-termelő képességének igazolására a kortikoszteroid-szekréciót ACTH 

hozzáadása nélkül és különböző koncentrációban alkalmazott ACTH jelenlétében  

vizsgáltam.  

 

2. ábra Aldoszteron-termelő adenomából (1 eset) Cushing-szindrómát okozó 
mellékvesekéreg-adenomából (1 eset) és hormontúltermeléssel nem járó 
mellékvesekéreg-adenomákból (5 eset) izolált sejtek kortizol- és kortikoszteron- 
termelésének növekedése ACTH jelenlétében. A függőleges tengely a termelt 
kortikoszteroidok mennyiségét az alapszekréció százalékában szemlélteti. Minden 
egyes szimbólum 5 párhuzamos kisérlet átlagát, a függőleges vonalak a standard 
errort (SE) ábrázolják. 

A 2. ábra szemlélteti, hogy 1-100 pM ACTH jelenlétében a sejtek kortizol- és 

kortikoszteron-képzése az ACTH dózisától függően növekedett. Ez a megfigyelés 

egyértelműen bizonyította, hogy a módszerünkkel izolált sejtek kortikoszteroid képzése 
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érzékenyen reagált a viszonylag kis mennyiségben alkalmazott, fiziológiásnak megfelelő 

ACTH koncentrációkra. ACTH jelenlétében a sejtek aldoszteron termelése szintén 

növekedett, kivéve a Cushing-szindrómát okozó mellékvese-adenomából és néhány 

hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg-adenomából izolált sejteket, 

amelyekben az alap- és ACTH-stimulált aldoszteron-termelés az alsó méréshatár alatt 

maradt (a sejtek aldoszteron termelését nem mutatom be az ábrán).   

 

3. ábra. Aldoszteron-termelő adenomából (1 eset) Cushing-szindrómát okozó 
mellékvesekéreg-adenomából (1 eset) és hormontúltermeléssel nem járó 
mellékvesekéreg-adenomákból (5 eset) izolált sejtek kortizol- és kortikoszteron- 
termelésének csökkenése humán rekombináns leptin jelenlétében. A függőleges 
tengely a termelt kortikoszteroidok mennyiségét az alapszekréció százalékában 
szemlélteti. Az oszlopok az átlagot, a függőleges vonalak a standard errort (SE) 
ábrázolják. *p<<<<0.05 az alapszekrécióhoz hasonlítva. 
 
 A humán rekombináns leptin hatását a különböző típusú mellékvesekéreg-

adenomasejtek kortizol és kortikoszteron termelésére a 3. ábra mutatja be. Az ábrán a 

különböző  típusú sejtek egymástől eltérő alap kortikoszteroid-szekréciója miatt a 

különböző leptin-koncentrációk jelenlétében észlelt kortikoszteroid-termelést az 

alapszekréció százalékában fejeztem ki. Az eredmények egyértelműen azt mutatták, 

hogy a leptin dózis-függő gátló hatást gyakorol valamennyi vizsgált mellékvesekéreg-
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adenoma sejttípus alap kortizol- és kortikoszteron-képzésére. A gátló hatást már kis 

koncentrációban (1 ng/ml) alkalmazott leptin jelenlétében ki lehetett mutatni; a leptin 

ilyen kis koncentrációja esetében a kortikoszteron-termelés Cushing-szindrómát okozó 

mellékvese-adenomasejteken az alaptermelés 34±4%-ára, aldoszteron-termelő adenoma 

sejteken az alaptermelés 57±11%-ára, hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg-

adenoma sejteken pedig az alaptermelés 79±9%-ára csökkentette a kortikoszteron- 

képzést. A kortizol-képzés gátlása kis leptin-koncentráció (1 ng/ml) jelenlétében nem 

volt szignifikáns, de a nagyobb leptin-koncentráció (10 ng/ml) valamennyi sejttípusban 

szignifikánsan csökkentette a kortizol-termelést (Cushing-szindrómát okozó 

mellékvese-adenoma sejteken az alaptermelés 81±9%-ára, aldoszteron-termelő adenoma 

sejteken az alaptermelés 68±6%-ára, hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg-

adenoma sejteken pedig az alaptermelés 83±8%-ára). A legnagyobb vizsgált leptin-

koncentráció (1000 ng/ml) jelenlétében a hormontúltermeléssel nem járó 

mellékvesekéreg-adenoma sejtek kortizol-termelése az alaptermelés 69±10%-ára és 

kortikoszteron-termelése az alaptermelés 66±11%-ára csökkent, míg ugyanebben a 

koncentrációban alkalmazott leptin hatására a hormontermelő-adenoma sejtek kortizol- 

és kortikoszteron-termelése ennél lényegesen nagyobb mértékben csökkent. (Cushing-

szindrómát okozó mellékvesekéreg-adenoma sejteken a kortizol az alaptermelés 

12±12%-ára, a kortikoszteron az alaptermelés 22±5%-ára; aldoszteron-termelő adenoma 

sejteken a kortizol az alaptermelés 45±3%-ára, a kortikoszteron az alaptermelés 23±6%-

ára csökkent) A kortizol- és kortikoszteron-képzésre gyakorolt hatástól eltérően a leptin 

egyetlen vizsgált koncentrációban sem gátolta a mellékvesekéreg-adenoma sejtek  

aldoszteron-termelését. (A Cushing-szindrómát okozó mellékvesekéreg-adenoma sejtek 

és néhány hormontúltermeléssel járó adenoma sejt aldoszteron-termelése a méréshatár 

alatt volt, ezért az eredményeket ezekben az esetekben nem lehetett értékelni).      



 

 

34

34

 

4. ábra. Aldoszteron-termelő adenomából (1 eset) Cushing-szindrómát okozó 
mellékvesekéreg-adenomából (1 eset) és hormontúltermeléssel nem járó 
mellékvesekéreg-adenomákból (5 eset) izolált sejtek ACTH-stimulált (l0 pM) 
kortizol- és kortikoszteron-termelésének csökkenése humán rekombináns leptin 
jelenlétében. A függőleges tengely a termelt kortikoszteroidok mennyiségét az 
ACTH-stimulált szekréció százalékában szemlélteti. Az oszlopok az átlagot, a 
függőleges vonalak a standard errort (SE) ábrázolják. *p<<<<0.05 a leptin hozzáadása 
nélküli szekrécióhoz hasonlítva. 
 

 Az alap kortizol- és kortikoszteron-szekréció szignifikáns gátlásán kívül a leptin 

hatásosan csökkentette mindhárom vizsgált mellékvesekéreg-adenoma sejttípusban az 

ACTH-stimulált kortizol- és kortikoszteron-termelést (4. ábra). Az ACTH-val (10 pM) 

stimulált sejtek kortikoszteroid termelését az alapszekréció vizsgálatához hasonlóan 

különböző leptin-koncentrációk jelenlétében vizsgáltam. Hormontúltermeléssel nem 

járó mellékvesekéreg-adenoma sejteken a leptin kis koncentrációja (1 ng/ml)  

szignifikánsan gátolta az ACTH-stimulált kortizol- és kortikoszteron-termelést (a 

kortizol az ACTH-stimulált szekréció 75±8%-ára, a kortikoszteron az ACTH-stimulált 

szekréció 75±10%-ára csökkent). Cushing-szindrómát okozó mellékvesekéreg-adenoma 

sejtek és hormontúltermeléssel nem járó adenoma sejtek esetén az ACTH-stimulált 
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kortizol- és kortikoszteron-termelés gátlása ennél nagyobb leptin-koncentráció (10 

ng/ml) jelenléte esetén vált szignifikánssá. A legnagyobb vizsgált leptin-koncentráció 

(1000 ng/ml) az alapszekréció jelentős gátlásához hasonlóan Cushing-szindrómát okozó 

mellékvesekéreg-adenoma sejteken hozott létre legnagyobb mértékű ACTH-stimulált 

kortizol- és kortikoszteron-termelés csökkenést (a kortizol-termelés az ACTH-stimulált 

érték 32±11%-ára, míg a kortikoszteron-termelés az ACTH-stimulált érték 41±9%-ára 

csökkent). A többi vizsgált adenoma sejttípusban 1000 ng/ml leptin-koncentráció ennél 

kisebb mértékben, de szintén jelentősen gátolta a kortizol- és kortikoszteron-képzést. 

(Aldoszteron-termelő adenoma sejteken a kortizol az ACTH-stimulált érték 68±5%-ára, 

a kortikoszteron az ACTH-stimulált érték 71±8%-ára, míg hormontúltermeléssel nem 

járó mellékvesekéreg-adenoma sejteken a kortizol az ACTH-stimulált érték 66±6%-ára, 

a kortikoszteron az ACTH-stimulált érték56±9%-ára csökkent). Az ACTH-stimulált 

aldoszteron-termelés valamennyi vizsgált leptin-koncentráció jelenlétében változatlan 

maradt azokban a sejtekben, amelyek aldoszteron képzése a mérési határ felett volt.   

 

V.2. A 6ββββ-hidroxikortizol képzése Cushing-szindrómás betegekben és májműködés 

zavarban szenvedő egyénekben. 

 A plazma-6ß-hidroxikortizol és kortizol-koncentrációkat 22 alkoholos 

májbetegségben szenvedő egyénben (átlag életkor ± SE: 53±1,5 év), 12 alkoholt nem 

fogyasztó kontrollegyénben (átlag életkor ± SE: 48±3,1 év) és 5 Cushing-szindrómát 

okozó mellékvesekéreg-adenomában szenvedő betegben (átlag életkor ± SE: 47±3,78 

év) vizsgáltam.  

Az alkoholos májbetegségben (Child-Pugh A) szenvedő egyének klinikai 

vizsgálatára hepatogén Cushing-szindróma gyanúja miatt került sor; a 

hormonvizsgálatok eredményei minden esetben normális hypophysis/mellékvesekéreg 

működést igazoltak.  Valamennyi esetben a kórelőzményben legalább 5 éven keresztül 

több mint napi 100 g alkoholt fogyasztása szerepelt; 5 esetben állt rendelkezésre 

májcirrhosist bizonyító májbiopsziás szövettani lelet, míg a többi esetben a diagnózist a 

klinikai tünetek és a laboratóriumi vizsgálatok alapozták meg. A betegek legalább 2 

héttel a vizsgálatok előtt nem fogyasztottak alkoholt. 

A Cushing-szindrómát okozó mellékvesedaganatban szenvedő egyéneknél a 

diagnózist a klinikai tünetek, a mellékvese CT vizsgálattal igazolt mellékvesedaganat, a 

magas éjszakai és reggeli plazmakortizol-szint, a kis és nagy adag dexamethasonnal 

nem szupprimálható plazmakortizol és a szupprimált plazma ACTH-szint bizonyította. 



 

 

36

36

A klinikai vizsgálatokat követően valamennyi esetben mellékvese műtét történt; a 

műtéttel eltávolított mellékvese szövettan viszgálata valamennyi esetben benignus 

mellékvesekéreg-adenomát igazolt. 

A kontrollegyéneket endokrin zavar gyanúja miatt vizsgáltuk, azonban a 

részletes vizsgálatok normális hypophysis, pajzsmirigy, mellékvese és gonad működést 

igazoltak. A kontroll egyének máj- és vesefunkciós laboratóriumi pararméterei 

normálisak voltak és a vizsgálat alatt, illetve a vizsgálatot megelőző 6 hétben nem 

részesültek gyógyszeres kezelésben.  

Az alkoholos májbetegségben szenvedő betegekben, Cushing-szindrómás 

betegekben és kontroll egyénekben a ”Módszerek” részben részletezett módon éjjel 23 

óra és 24 óra között, reggel 8 és 9 óra között, 1 mg dexamethason per os és 2 mg ACTH 

(Cortrozyn depot im. injekció) adását követően vérmintákat nyertünk és meghatároztuk 

a plazmakortizol- és 6ß-hidroxikortizol-koncentrációt. 

A hormonvizsgálatok eredményeit az 1. táblázat foglalja össze. A kontroll-

csoportban a plazma-6ß-hidroxikortizol-koncentráció reggel, éjjel, 1 mg dexamethason 

per os adása után, illetve 2 mg ACTH adagolását követően a plazmakortizol-szint 

változásait követte (plazmakortizol reggel: 8,5±0,5 µg/dl, éjjel:  1,0±0,4 µg/dl, 1 mg 

dexamethason adása után: 0,8±0,08 µg/dl, ACTH adása után: 45,2±12,6 µg/dl); a 

reggeli órákban mért plazma-6ß-hidroxikortizol-koncentrációhoz képest (74,3±3,6 

ng/dl) az éjjeli (26,6±2,1 ng/dl) és dexamethason adását követően nyert plazma-6ß-

hidroxikortizol értékek (25,9±1,6 ng/dl) lényegesen kisebbek, míg az ACTH adását 

követően nyert plazma-6ß-hidroxikortizol értékek (337,0±76 ng/dl) jelentősen 

nagyobbak voltak (1. táblázat).  
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1. táblázat. Plazma-6ß-hidroxikortizol (6ββββOHF) és kortizol-koncentrációk 
nyugalmi körülmények között reggel, éjfélkor, 1 mg dexamethason és 2 mg ACTH 
adása után kontrol egyénekben, alkoholos májbetegekben és Cushing-szindrómát 
okozó mellékvesekéreg-adenomában szenvedő betegekben    
 
                                                                      Plazma 6βOHF                    Plazma kortizol 
  (ng/dl, átlag ± SE)               (µg/dl, átlag ± SE)  
   
Kontrollegyének (n=12) 
Reggel         74,3 ± 3.6   8,5 ± 0.5 
Éjfélkor                       26,6 ± 2.1   1,0 ± 0.4 
Dexamethason után 25,9 ± 1.6   0,8 ± 0.08 
ACTH  után     337,0 ± 76            45,2 ± 12.6 
 
Alkoholos májbetegek (n=22) 
Reggel            106,0 ± 22                      11,3 ± 1.3 
Éjfélkor                             44,4 ± 6.3                    2,1 ± 0.5 
Dexamethason után 48,2 ± 6.5                    1,3 ± 0.2 
ACTH  után                                                   1102,0 ± 106*                      55,5 ± 2.7 
 
Cushing-szindrómás betegek  (n=5) 
Reggel              726,0 ± 225*                     25,4 ± 5.1* 
Éjfélkor                             632,0 ± 127*                     23,1 ± 3.4* 
Dexamethason után  413,0 ± 153*                     21,5 ± 7.2* 
ACTH után                                                     5095,0 ± 1392*                 140,0 ± 46* 
______________________________________________________________________ 
*p<0.05 a kontroll csoporthoz képest 

 
Alkoholos májbetegségben szenvedő betegekben a reggeli plazmakortizol 

(11,3±1,3 µg/dl) és 6ß-hidroxikortizol koncentrációk (106±22 ng/dl) nem különböztek 

szignifikánsan a kontrollegyénekben mért értékektől. Ezekben a betegekben az éjjeli 

plazmakortizol (2,1±0,5 µg/dl) és 6ß-hidroxikortizol-koncentrációk (44,4±6,3 ng/dl) a 

kontrollcsoportban mért értékekhez képest kissé nagyobbak voltak, de a különbség nem 

volt szignifikáns. A dexamethason adása után nyert minták esetében sem volt különbség 

a kontrollegyének és alkoholos májbetegek között, bár a dexamethason utáni plazma-

kortizol (1,3±0,2 µg/dl) és 6ß-hidroxikortizol-koncentrációk (48,2±6,5 ng/dl) alkoholos 

májbetegekben a kontrollegyénekhez képest kissé nagyobban voltak. Ezekkel az 

eredményekkel ellentétben 2 mg ACTH adása alkoholos májbetegekben a kontroll-

egyénekhez képest szignifikánsan nagyobb plazma-6ß-hidroxikortizol-koncentráció 

növekedést okozott (1102±106 ng/dl), míg az ACTH stimuláció utáni plazmakortizol-

koncentráció a két csoport között nem különbözött (1. táblázat).  

Cushing-szindrómát okozó mellékvesekéreg-adenomás betegekben a kontrollhoz 

képest szignifikánsan nagyobb plazmakortizol-szinthez hasonlóan (reggel: 25,4±5,1 
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µg/dl, éjjel: 23,1±3,4 µg/dl, 1 mg dexamethason után: 21,5±7,2 µg/dl, ACTH stimuáció 

után: 140,0±461 µg/dl) a plazma-6ß-hidroxikortizol-koncentráció is szignifikánsan 

nagyobb volt  (reggel: 726,0±225 ng/dl, éjjel: 632,0±127 ng/dl, 1 mg dexamethason 

után: 411,0±153 ng/dl, ACTH stimuáció után: 5095,0±1392 ng/dl) (1. táblázat). 

 

V.3. A plazma- és nyál-6ββββ-hidroxikortizol, mint a mellékvesekéreg túlműködés 

lehetséges markere 

 A plazmafehérjéhez nem kötött hormonok mennyiségét jelző nyálkortizol- és 6ß-

hidroxikortizol-koncentrációkat 36  kontrollegyénben (13 férfi és 16 nő, átlag életkor ± 

SE: 32±11 év), 37 hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg-adenomában 

szenvedő betegben (8 férfi és 29 nő, átlag életkor ± SE: 53±13 év) és 4 Cushing- 

szindrómát okozó mellékvesekéreg-adenomában szenvedő betegben (valamennyi nő, 

átlag életkor ± SE: 34,8±3,5 év) vizsgáltam. A nyálmintákat reggel 8 és 9 óra között, 1 

mg dexamethason per os és 2 mg ACTH (Cortrozyn depot im. injekció) adását követően 

nyertük és a mintagyűjtéssel egyidőben plazmakortizol és 6ß-hidroxikortizol  vizsgálatra 

vért vettünk.  

A kontrollegyéneket endokrin zavar gyanúja miatt vizsgáltuk, de a részletes 

vizsgálatok normális hypophysis, pajzsmirigy, mellékvese és gonad működést igazoltak. 

A kontrollegyének máj- és vesefunkciós laboratóriumi paarméterei normálisak voltak és 

a vizsgálat alatt, illetve a vizsgálatot megelőző 6 hétben nem részesültek gyógyszeres 

kezelésben.  

 A hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg-adenomás betegekben 

Cushing-szindróma, primer aldosteronismus, pheochromocytoma és malignus primer 

vagy szekunder malignus mellékvese folyamat lehetőségét klinikai vizsgálatokkal 

kizártuk. A hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg-adenoma diagnózisát a 

hormonvizsgálatok eredményére és a mellékvese CT leletre alapoztuk (daganat méret 

átlaga ± SE: 2,7± 0,9 cm; daganat denzitásérték minden esetben <10 Hounsfiled 

egység).  

A Cushing-szindrómát okozó mellékvese-daganatban szenvedő egyéneknél a 

diagnózist a klinikai tünetek, a mellékvese CT vizsgálattal igazolt mellékvese-daganat, a 

magas éjszakai és reggeli plazmakortizol-szint, a kis és nagy adag dexamethasonnal 

nem szupprimálható plazmakortizol és a szupprimált plazma ACTH-szint bizonyította. 

A klinikai vizsgálatokat követően valamennyi esetben mellékvese műtét történt; a 



 

 

39

39

műtéttel eltávolított mellékvese szövettan viszgálata valamennyi esetben benignus 

mellékvesekéreg-adenomát igazolt (daganat átlagos átmérő ±SE: 2,2±1,0 cm). 

 

2. táblázat. Nyál- és plazma-6ß-hidroxikortizol (6ββββOHF) és kortizol-koncentrációk 
nyugalmi körülmények között reggel, 1 mg dexamethason és 2 mg ACTH adása 
után kontrollegyénekben, hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg- 
adenomás betegekben és Cushing-szindrómát okozó mellékvesekéreg-adenomában 
szenvedő betegekben    
   
    Nyál-6ß-OHF Nyálkortizol Plazma-6ß-OHF       Plazmakortizol 
    (ng/dl ± SE)             (ng/dl ± SE)      (ng/dl ± SE)             (µg/dl ± SE) 
______________________________________________________________________ 
Kontrollegyének (n = 36) 
Reggel        7.7 ± 0.6  366 ± 24  62 ± 4          9.9 ± 0.4 
Dexameth. után    2.5 ± 0.2    52 ± 6  12 ± 2          0.7 ± 0.1 
ACTH után        70  ± 6           3102 ± 364           455 ± 37         39  ± 2 
 
Hormontúltermeléssel nem járó mellékvese-adenomás betegek (n = 37) 
Reggel        17  ± 2.2*  342 ± 39  79 ± 7*          9.6 ± 0.5 
Dexameth. után    5.2 ± 1*  120 ± 18*  17 ± 2*          1.6 ± 0.2* 
ACTH után          885 ± 273*        14488 ± 2104*         1815 ± 37*          65.2 ± 7.1*

  
Cushing-szindrómás betegek (n = 4)  
Reggel       104 ± 88*              1100 ± 184*           754 ± 444*       24.8 ± 6.7* 
Dexameth után    109 ± 39*          1064 ± 249*           764 ± 346*           23.9 ± 2* 
______________________________________________________________________ 
Dexameth. = dexamethasone; *p < 0.05 a kontroll csoporthoz képest.  
 

 

 

 A vizsgálatok eredményeit a 2. táblázatban foglaltam össze. A kontroll-

csoportban a nyálkortizol-koncentráció a reggel (366±24 ng/dl), 1 mg dexamethason 

adása után (52±6 ng/dl), illetve 2 mg ACTH adagolását követően (3102±364 ng/dl) 

nyert mintákban a plazmakortizol-koncentráció változásait követte (plazmakortizol 

reggel: 9,9±0,4 µg/dl, 1 mg dexamethason adása után: 0,7±0,1 µg/dl, ACTH adása után: 

39±2 µg/dl). Ugyanezekben az egyénekben a reggeli órákban nyert mintákban a nyál- 

6ß-hidroxikortizol koncentráció (7,7±0,6 ng/dl) dexamethason adása után csökkent 

(2,5±0,2 ng/dl) és ACTH adását követően növekedett (70±6 ng/dl). A plazma-6ß-

hidroxikortizol vizsgálatok eredményei megerősítették az V.2. fejezetben ismertetett, 

kisebb létszámú kontrollcsoport vizsgálata során nyert eredményeket. 

 Hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg-adenomában szenvedő 

betegekben a reggeli plazma- (9,6±0,5 µg/dl) és nyálkortizol- koncentráció (342±39 
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ng/dl) nem különbözött a kontrollcsoportban észlelt értékektől. Ezekkel az 

eredményekkel ellentétben a reggeli plazma- (79±7,7 ng/dl) és nyál-6ß-hidroxikortizol-

koncentráció (17±2,2 ng/dl) a kontrollcsoportban mért értékekhez képest szignifikánsan 

nagyobb volt. Dexamethason adása után mind a plazma-, mind a nyálkortizol és 6ß-

hidroxikortizol-koncentrációk jelentősen csökkentek, de a kontrollcsoport megfelelő 

értékeihez képest szignifikánsan magasabbak maradtak. ACTH adása után plazma- és 

nyálkortizol és 6ß-hidroxikortizol-koncentrációk a kontrollcsoporthoz hasonlítva 

szignifikánsan nagyobb mértékben növekedtek (2. táblázat). 

 Cushing-szindrómát okozó mellékvese-adenomában szenvedő betegekben az 

V.2. fejezetben ismertetett eredményekhez hasonlóan a kontrollcsoporthoz képest 

szignifikánsan nagyobb és 1 mg dexamethasonnal nem szupprimálható plazmakortizol 

és 6ß-hidroxikortizol értékeket találtunk (plazmakortizol reggel: 24,8±6,7 µg/dl, 1 mg 

dexamethason után: 23,9±2 µg/dl; plazma-6ß-hidroxikortizol reggel: 754±444 ng/dl, 1 

mg dexamethason után: 764±346 ng/dl). A nyálkortizol és 6ß-hidroxikortizol-

koncentrációk a plazmakortizol és 6ß-hidroxikortizol értékekkel azonos irányban 

változtak és a kontrollcsoport értékeihez képest szignifikánsan nagyobbak voltak (nyál-

kortizol reggel: 1100±184 ng/dl, 1 mg dexamethason után: 1064±249 ng/dl; nyál-6ß-

hidroxikortizol reggel: 104±88 ng/dl, 1 mg dexamethason után: 109±39 ng/dl) (2. 

táblázat). 

 

 

 

 

 

V.4. A mellékvese, mint a 6ββββ-hidroxikortizol egyik lehetséges forrása 

 A mellékvesekéreg-sejtek lehetséges 6β-hidroxikortizol szekréciójának 

igazolására 3 műtéttel eltávolított mellékvese-cystát környező ép humán mellékvese-

szövetből, 4 hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg-adenoma szövetből, 2 

Cushing-szindrómát okozó mellékvese-adenoma szövetből és 5 aldoszteron-termelő 

adenoma szövetből izolált sejtrendszerben vizsgáltam az alap kortizol- és 6β-

hidroxikortizol-szekréciót (3. táblázat). 
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3. táblázat Normális humán mellékvese-sejtek, hormontúltermeléssel nem járó 
mellékvesekéreg-adenoma sejtek, Cushing-szindrómát okozó mellékvese-adenoma 
sejtek és aldoszteron-termelő adenoma sejtek 6ß-hidroxicortizol (6ββββOHF) és 
kortizol-termelése    
Sejt típus    6β-OHF  Kortizol       6β-OHF  
           (ng/300,000 sejt)          ( ng/300,000 sejt)             %*   
______________________________________________________________________ 
Normális mellékvese 
1.     0,33   16,5   2,0  
2.     0,37   41,3   0,8           
3.     0,19   38,0   0,5 
Hormonálisan inaktív mellékvese-adenoma 
1.     1,99            131,6   1,5  
2.     4,27   61,2   7,0 
3.     0,60   17,3   3,5 
4.     0,35   35,0   1,0 
Cushing-szindróma 
1.              54,97            458,2             12,0  
2.              28,10            186,9             15,0 
Aldoszteron-termelő adenoma 
1.     4,39            115,5   3,8  
2.     0,32     9,9   3,2 
3.     0,06     2,3   2,6 
4.     0,43   11,0   3,9 
5.     0,09     2,9   3,1 
______________________________________________________________________ 
Az első két oszlop 300,000 sejt 2 órán keresztül végzett inkubálását követően az alap 
6β-hidroxikortizol (6β-OHF) és kortizol-szekréciót, a harmadik oszlop a  termelt 
kortizol százalékában kifejezett  6β-hidroxikortizol-szekréciót mutatja be. 

 

 

A 3. táblázat bemutatja, hogy alap körülmények között az összes vizsgált 

sejttípus közül a Cushing-szindrómát okozó mellékvese-adenomából izolált sejtek 

termelték a legnagyobb mennyiségű kortizolt, a normális mellékvese alap kortizol-

termeléséhez képest a különbség szignifikáns volt (p<0,05). A hormontúltermeléssel 

nem járó mellékvesekéreg-adenoma sejtek és az 5 közül 1 esetben az aldoszteron-

termelő adenomából izolált sejtek alap kortizol-termelése a normális mellékvese-

sejtekhez képest szintén kissé magasabb volt, de ezen daganat sejttípusok alap kortizol- 

termelése nem különbözött szignifikánsan a normális mellékvese alap kortizol-

termelésétől. A kortizolhoz hasonlóan Cushing-szindrómát okozó mellékvese-adenoma 
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sejtek alap 6β-hidroxikortizol-termelése is szignifikánsan nagyobb volt (p<0,05), míg a 

4 hormontúltermeléssel nem járó adenoma közül 2 adenoma esetén a normális 

mellékveséhez viszonyítva nagyobb, 2 adenoma esetén pedig a normális mellékveséhez 

hasonló alap 6β-hidroxikortizol-termelést észleltem. Az aldoszteron-termelő adenoma 

sejtek alap 6β-hidroxikortizol-termelése 1 adenoma esetén a kontrollhoz képest 

nagyobb, a többi esetén pedig a kontrollhoz viszonyítva kisebb volt (3. táblázat).  

Az adatok további elemzése rámutatott arra, hogy a Cushing-szindrómát okozó 

mellékvese-adenoma sejtek alap kortizolhoz viszonyított alap 6β-hidroxikortizol-

termelése lényegesen nagyobb volt (12% és 15%) a normális mellékvese-sejtek esetében 

észlelt értékekhez képest (2,0%, 0,8% és 0,5%) (p<0,05).  Aldoszteron-termelő 

adenoma sejtek esetében az alap kortizol-termelés százalékában kifejezett alap 6β-

hidroxikortizol a kontrollhoz képest szintén nagyobb volt (2,6 %és 3,9% között), de a 

különbség nem volt szignifikáns. Az alap kortizol-termelés százalékában kifejezett alap 

6β-hidroxikortizol a 4 hormontúltermeléssel nem játó mellékvesekéreg-adenoma közül 

2 esetben nagyobb (7,0% és 3,5%), 2 esetben pedig a normális mellékveséhez hasonló 

volt (1,0% és 1,5%) (3. táblázat).  

Az 5. ábra a vizsgált különböző mellékvesekéreg-sejttípusok 6β-hidroxikortizol- 

és kortizol- termelését mutatja be növekvő koncentrációban alkalmazott ACTH 

jelenlétében. Valamennyi vizsgált sejttípusban az ACTH kis koncentrációja (1 pM)  

szignifikánsan (p<0.05) növelte a 6β-hidroxikortizol- és kortizol-termelést. A 

legmagasabb vizsgált ACTH-koncentráció (100 pM) jelenlétében a 6β-hidroxikortizol- 

termelés növekedése hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg-adenoma sejteken 

volt a legkifejezettebb (alaptermeléshez viszonyítva 310% - 590%), de a 6β-

hidroxikortizol-termelés növekedése a többi vizsgált sejttípusban is jelentős volt 

(normális mellékvesekéreg-sejtek esetében 210%  és 350% között, Cushing-szindrómát 

okozó mellékvese-adernoma sejtek esetében 190% és 280% között, aldoszteron-termelő 

adenoma sejtek esetében 190% és 290% között). Az alaptermeléshez viszonyított 

kortizol-növekedés a legnagyobb vizsgált ACTH-koncentráció (100 pM) jelenlétében 

normális mellékvesekéreg-sejtek esetében 380% és 580 % között, hormontúltermeléssel 

nem járó mellékvesekéreg-adenoma sejtek esetében 630% és 800 % között, Cushing- 

szindrómát okozó mellékvese-adenoma sejtek esetében 210% és 310% között és 

aldoszteron-termelő adenoma sejtek esetében 230% és 340% között volt. 
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5. ábra Normális humán mellékveséből (3 eset), hormontúltermeléssel nem járó 
mellékvese-adenomából (4 eset), Cushing-szindrómát okozó mellékvesekéreg- 
adenomából (2 eset) és aldoszteron-termelő adenomából (5 eset) izolált sejtek 6β-
hidroxikortizol- és kortizol-termelésének növekedése ACTH jelenlétében. A 
függőleges tengely a 6β-hidroxikortizol és kortizol mennyiségét az alapszekréció 
százalékában szemlélteti. Minden egyes szimbólum 5 párhuzamos kisérlet átlagát 
ábrázolja. 

 

A mellékvesében a 6β-hidroxikortizol teremelés in vivo vizsgálatára 5 

aldoszteron-termelő adenomában és 5 hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg 

adenomában szenvedő beteg szelektív mellékvesevéna katéterezéssel nyert mintáiban 

meghatároztam a 6β-hidroxikortizol- és kortizol-koncentrációt. Aldoszteron-termelő 

adenomás betegekben a szelektív mellékvesevéna katéterezésre az adenoma lokalizálása 

céljából került sor. A hormontúltermeléssel nem járó adenomás betegek kétoldali 

adenomában szenvedtek és a vizsgálatot enyhe mellékvesekéreg túlműködés miatt 

végezték el. Ezeknél a betegeknél a 6β-hidroxikortizol és kortizol vizsgálatot azokban a 
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mintákban végeztem el, amelyek a hormonálisan inaktív adenomás mellékveséből 

származtak. A vizsgálatok eredményeit a 6. ábrán mutatom be.  

 

6. ábra Hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg-adenomában (n=5) és 
aldoszteron-termelő adenomában szenvedő betegekben (n=5) az adenomának 
megfelelő oldali mellékvesevénából és a véna cava inferiorból nyert mintákban a 
hormon-koncentrációk hányadosa. Az oszlopok az átlagot, a függőleges vonalak a 
standard errort (SE) ábrázolják. 6βOHF = 6β-hidroxikortizol, F = kortizol, ALDO 
= aldoszteron. 
 

A vizsgálat eredménye szerint a hormontúltermeléssel nem járó mellékvese-

adenomának és az aldoszteron-termelő adenomának megfelelő oldalon a mellékvese-

vénás vérből nyert vérben és a véna cava inferiorból nyert vérben a kortizol-

koncentrációk hányadosa hasonló volt (hormontúltermeléssel nem járó adenoma 

esetében 8,4±1,5; aldoszteron-termelő adenoma esetében 8,6±1,8; átlag ± SE). 

Aldoszteron-termelő adenomás betegekben az adenoma oldali mellékvesevénából és a 

véna cavaból nyert mintákban az aldoszteron koncentrációk hányadosa (23,8±6,2; átlag 

± SE) szignifikánsan (p<0,05) nagyobb volt, mint ugyanez a hányados azokban a 

betegekben, akik hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg-adenomában 

szenvedtek (8,8±2,0; átlag ± SE). A mellékvesevénából és a véna cava inferiorból 

származó mintákban a 6β-hidroxikortizol-koncentrációk hányadosa mind a 

hormontúltermeléssel nem járó adenoma (13,1±2; átlag ± SE), mind az aldoszteron-

termelő adenoma esetében (17,8±4,5; átlag ± SE) nagyobb volt, mint ugyanezen 

mintákban a kortizol-koncentrációkra vonatkozó hányados.  
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V.5.  A primer aldosteronismus altípusainak gyakorisága, a hormonvizsgálatok és 

egyéb diagnosztikai lehetőségek, valamint a kezelés eredményeinek elemzése 187 

beteg adatainak retrospektív feldolgozása alapján. 

A II. sz. Belgyógyászati Klinikán 1958 és 1976 között a primer aldosteronismus 

diagnózisát összesen 13 betegben állapították meg, az évente diagnosztizált betegek 

száma 0-3 között volt. 1977-től a diagnosztizált esetek száma évi 3-12-re növekedett és 

a teljes betegszám 2004 végére 187-et ért el (7. ábra). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ábra 1958 és 2004 között évente diagnosztizált primer aldosteronismus 
esetek száma 

 
 
 
 
 

A primer aldosteronismus különböző altípusaiba sorolt betegek számát a 4. 

táblázat mutatja be; az esetek valamivel több, mint kétharmadát  az aldoszteron-termelő 

adenomás esetek tették ki (135 beteg). Az aldoszteron-termelő adenomás betegek közül 

2 esetben igazolódott a betegség ritka renin-dependens formája.  
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4. táblázat. Primer mineralocorticismusok típusai és az egyes típusokba tartozó 
betegek száma 
        Betegszám 
Primer aldosteronismus 

aldoszteron-termelő adenoma 
 nem renin dependens    133 
 renin-dependens        2   
idiopathiás hyperaldosteronismus     46 
primer adrenocorticalis hyperplasia (féloldali)     5 
aldoszteron-termelő mellékvese carcinoma      1  
I. típusú familiaris hyperaldosteronismus      - 
       ______ 
    összesen  187  

Egyéb primer mineralocorticismusok 
 congenitalis 11β-hidroxiláz defektus       2 
 congenitalis 17α-hidroxiláz/17,20-liáz defektus     2 
 11-dezoxikortikoszteron (DOC) termelő adenoma       5 
        ______ 
     összesen:      9 
 

Az 4. táblázatban az 1958 és 2004 között diagnosztizált egyéb primer 

mineralocorticismus esetek számát is feltűntettem; felnőttkorban diagnosztizált 

congenitalis 11β-hidroxiláz és 17α-hidoxiláz/17,20-liáz defektus 2-2 esetben, míg 

izolált dezoxikortikoszteron-termelő adenoma 5 esetben fordult elő.  

Az összes aldoszteron-termelő adenomás beteg közül 50 esetben a jobb, 76 

esetben a bal mellékvesében szoliter adenoma, 7 esetben mindkét mellékvesében 1-1 

adenoma és 2 esetben ugyanazon oldali mellékvesében egynél több adenoma fordult elő 

(5. táblázat). 

 

5. táblázat. Aldoszteron-termelő adenoma lokalizációja 135 betegben  
Oldal       Betegszám 

Jobb mellékvesében soliter adenoma    50 
Bal mellékvesében soliter adenoma    76 
Jobb és bal mellékvesében 1-1 adenoma     7 
Jobb vagy bal mellékvesében több adenoma       2 
 

A második leggyakoribb primer aldosteronismus típust, az idiopathiás 

hyperaldosteronismust 46 betegben lehetett bizonyítani. A primer aldosteronismus ritka 

formái közül unilaterális primer adrenocorticalis hyperplasiát 5 esetben, aldoszteron-

termelő mellékvese carcinomát pedig 1 esetben diagnosztizáltak. Az aldoszteron 

termelő adenomás betegekben -4 aldoszteron-termelő adenomás eset kivételével- a 

diagnózis megállapítását követően mellékvese műtét történt. A szövettani lelet 7 esetben 
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nem állt rendelkezésemre, míg az összes többi operált betegben a diagnózist a szövettani 

lelet is megerősítette.  

Az aldoszteron-termelő adenomában és idiopathiás hyperaldosteronismusban 

szenvedő betegek legfontosabb klinikai paramétereinek összehasonlításakor a 

hypertonia diagnózis előtti fennállási idejében, illetve a szisztolés és diasztolés 

vérnyomás értékekben nem találtam szignifikáns különbséget (6. táblázat). A 

dokumentált legalacsonyabb szérumkálium-szint aldoszteron-termelő adenomában 

szenvedő betegekben (2,8±0,1 mmol/l) kissé alacsonyabb volt, mint az idiopathias 

hyperaldosteronismusban szenvedő betegekben mért legalacsonyabb szérumkálium 

érték (3,1±0,2 mmol/l), de a különbség a két csoport között nem volt szignifikáns. 

Normokalaemiás primer aldosteronismus 5 aldoszteron-termelő adenomás esetben és 2 

idiopathiás hyperaldosteronismus esetben fordult elő. 

 
6. táblázat. Aldoszteron-termelő adenomában és idiopathiás hyper-
aldosteronismusban szenvedő betegek legfontosabb klinikai adatai 
 
                                       Aldoszteron-termelő    Idiopathias 
           adenoma            hyperaldosteronismus                                                                
Férfi/nő       59/82     27/19 
Hypertonia fennállási ideje (év) 8,02±0,7 (n=92)   9,0±3,1 
(n=12) 
Szisztolés vérnyomás (Hgmm) 195,1±3,1 (n=98)   205,4±9,9 
(n=14) 
Diasztolés vérnyomás (Hgmm) 115,1±1,9 (n=98)   120,9±5,4 
(n=14) 
Szérumkálium-szint (mmol/l) 2,8±0,1 (n=92)   3,1±0,2 
(n=13) 
Normokalaemias betegek száma 5      2 
 

 

A plazmaaldoszteron (ng/dl) és a PRA (ng/ml/óra) hányadosa az összes 

aldoszteron-termelő adenomás betegben és 5 beteg kivételével valamennyi idiopathiás 

hyperaldosteronismus esetben 20 felett volt. A hányados aldoszteron-termelő adenomás 

betegekben szignifikánsan magasabb volt (átlag ± SE: 261,9±23, n=111) az idiopathias 

hyperaldosteronismusban szenvedő betegekben talált hányadoshoz képest  (átlag ± SE: 

95,7±13,4; n=33) (8. ábra). 
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8.ábra. Plazmaaldoszteron (ng/dl) és plazmarenin-aktivitás (ng/ml/óra) hányados 
aldoszteron-termelő adenomában (APA) és idiopathiás hyperaldosteronismusban 
(IHA) szenvedő betegekben. A szimbólumok a betegekben mért adatoknak felelnek 
meg; a vízszintes vonal a vizsgálat határértékét jelzi. 
 

 

A furosemiddel kombinált posturális teszt során mért plazmaaldoszteron és 

PRA- koncentrációkat aldoszteron-termelő adenomás betegekben a mellékvese műtét 

előtt és után, valamint idiopathiás hyperaldosteronismusban szenvedő betegekben a 7. 

táblázatban foglaltam össze. Aldoszteron-termelő adenomás betegekben az éjjeli 

ágynyugalmat követően fekvő helyzetben mért bazális plazmaaldoszteron-koncentráció 

átlaga (44,1±3,2 ng/dl; n=127) több, mint négyszeresen meghaladta a normális bazális 

plazmaaldoszteron-szint felső határértékét (referencia tartomány: 5-12 ng/dl). 

Idiopathiás hyperaldosteronismusban szenvedő betegekben a bazális plazmaaldoszteron- 

koncentráció szignifikánsan alacsonyabb volt (18,4±1,6 ng/dl; n=38) az aldoszteron-

termelő adenomás betegekben mért értékekhez képest, azonban a plazmaaldoszteron 

koncentráció ezekben a betegekben is a normálisnál magasabb volt. A furosemiddel 

kombinált posturális teszt mindkét betegcsoportban a plazmaaldoszteron-koncentráció 

növekedését váltotta ki, bár a bazális plazma-aldoszteron-koncentrációhoz viszonyított 

növekedés mértéke aldoszteron-termelő adenomás betegekben az idiopathiás 

hyperaldosteronismusban szenvedő betegekben mért értékekhez képest viszonylag 

kisebb mértékű volt (7. táblázat).  
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7. táblázat Furosemid adásával (80 mg p os) kombinált posturalis teszt eredménye 
aldoszteron-termelő adenomában szenvedő betegekben a mellékvese műtét előtt és 
után, valamint idiopathiás hyperaldosteronismusban szenvedő betegekben.   
 
               Plazmaaldoszteron (ng/dl)         Plazmarenin-aktivitás (ng/ml/óra) 
   Bazális Stimulált  Bazális Stimulált 

Aldoszteron-termelő adenoma 
Műtét előtt  44,1±3,2 54,6±4,1  0,22±0,01 0,36±0,03 
(esetszám)     (127)     (123)       (115)     (105) 
 
Műtét után  4,0±0,3 8,6±0,9  0,95±0,1 3,8±0,5 
(esetszám)     (109)     (98)        (98)       (98) 
 

Idiopathiás hyperaldosteronismus 
Hormon-koncentráció 18,4±1,6 30,34±2,6  0,2±0,02 0,43±0,07 
(esetszám)     (38)     (37)        (36)      (32) 
 

 
A stimulációs teszt során mért hormonadatok további elemzése azonban azt 

mutatta, hogy a teszt az esetek jelentős részében hasznos támpontot jelentett az 

aldoszteron-termelő adenoma és idiopathiás hyperaldosteronismus elkülönítéséhez. Az 

adatok további elemzéséhez mindkét betegcsoportból kizártam azokat a betegeket, 

akiknél a teszt során a plazmakortizol-koncentráció növekedése az endogén ACTH-

termelés növekedését jelezte, ami elfedhette az aldoszteron-termelő adenomákra 

jellemzőnek tartott, a plazma ACTH- és kortizol-szint napszaki csökkenésével 

párhuzamos plazmaaldoszteron-szint csökkenést. A plazmakortizol-szint aspecifikus 

növekedésével társuló esetek kizárása után fennmaradó 59 beteg közül 26 betegben a 

plazmaaldoszteron-szint a teszt során növekedett, míg 33 betegben csökkent. A plazma-

aldoszteron szint növekedésével társuló 26 eset közül 14 esetben aldoszteron-termelő 

adenomát és 12 esetben idiopathiás hyperaldosteronismust lehetett igazolni, ezzel 

szemben a plazmaaldoszteron szint csökkenését mutató 33 beteg közül 32 betegben 

aldoszteron-termelő adenoma és 1 betegben idiopathiás hyperaldosteronismus fordult 

elő. A plazmakortizol-szint aspecifikus növekedésével társuló esetek kizárását követően 

megállapítottam, hogy az aldoszteron-termelő adenomák detektálására a furosemiddel 

kombinált posturális teszt szenzitivitása 69% és specificitása 92% volt. A bazális PRA 

mindkét betegcsoportban alacsony volt és a teszt során mindkét betegcsoportban 

mérsékelt növekedést mutatott; a két betegcsoportban mért értékeket összehasonlítva 

nem találtam szignifikáns különbséget (7. táblázat). 

A primer aldosteronismus bizonyítása után 55 betegben történt 

hormonvizsgálatokkal egybekötött szelektív vénás vérvétel. A vizsgálat során nyert 

adatok elemzését az V.5. fejezetben ismertetem.  
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Aldoszteron-termelő adenomás betegekben a mellékvese műtét után 5-14 nappal 

elvégzett hormonvizsgálatok a hyperaldosteronismus megszűnését bizonyították; mind a 

bazális (4,0±0,3 ng/dl; n=109), mind a stimulációs teszt során mért plazmaaldoszteron 

szint (8,6±0,9 ng/dl; n=98) a normális alá csökkent, míg a bazális PRA a műtét előtti 

értékhez képest növekedett (0,95±0,1 ng/ml/óra; n=98) és stimulálhatóvá vált (3,8±0,5 

ng/ml/óra; n=98) (7. táblázat). A műtét utáni hormonleletekkel összhangban a 

hypokalaemia minden esetben megszűnt és a hypertonia lényegesen javult vagy a 

vérnyomás normálissá vált. A mellékvese műtét utáni vérnyomás és szérumkálium 

értékeket a 8. táblázat mutatja be. 

 
8. táblázat. Aldoszteron-termelő adenomában szenvedő betegek legfontosabb 
klinikai adatai a mellékvese műtét után  
 
Vizsgált paraméter     Mért érték     
Szisztolés vérnyomás Hgmm    132,9±1,2    
(esetszám)          (89) 
 
Diasztolés vérnyomás  Hgmm   83,2±0,7 
(esetszám)          (89) 
 
Szérumkálium-koncentráció (mmol/l)  4,7±0,04 
(esetszám)          (89) 

 

A primer aldosteronismus ritka, de speciális kezelése miatt fontos formájának, az 

I. típusú familáris hyperaldosteronismus kimutatására 30 betegben végeztem DNS-

diagnosztikai vizsgálatot (9. ábra), a betegségért felelős CYP11B1/CYP11B2 gén-

chimera jelenlétét azonban egyetlen esetben sem sikerült igazolnom. 



 

 

51

51

 

9. ábra. A CYP11B1/CYP11B2 gén-chimera vizsgálata ”long PCR” módszerrel. M: 
DNS-méretet jelző marker; 1, 2, 3 és 4: négy különböző betegből származó minta; 
A: Aldoszteron-szintáz génre specifikus oligonukleotid primerekkel végzett PCR; 
B: CYP11B1/CYP11B2 gén-chimerára  specifikus oligonukleotid primerekkel 
végzett PCR; Mind a négy beteg A mintájában a 3900 bp méretű PCR termék az 
aldoszteron-szintáz jelenlétét, a B mintákban a PCR termék hiánya a 
CYP11B1/CYP11B2 gén-chimera jelenlétének hiányát jelzi. 
 

 

V.6. A mellékvesevénás vér hormonanalízis értékelésének optimalizálása 50 

primer aldosteronismusban szenvedő beteg adatainak retrospektív elemzése 

alapján.  

A II. sz. Belgyógyászati Klinikán 1958 és 2004 között primer aldosteronismus 

miatt vizsgált 187 beteg közül 55 betegben történt hormonvizsgálatokkal egybekötött 

szelektív mellékvesevénás vérvétel. Az eredmények elemzésekor a vizsgálatot akkor 

tartottam sikeresnek, ha a mellékvesevénából és véna cava inferiorból nyert mintákban a 

plazmakortizol-koncentráció hányadosa 2 felett volt; ilyen feltétel mellett az 55 beteg 

közül 17 esetben mindkét oldali, 27 esetben csak a bal oldali, 4 esetben csak a jobb 

oldali vérvételt értékeltük sikeresnek, míg 7 esetben a vizsgálat mindkét oldalon 

sikertelennek bizonyult. A betegek legfontosabb klinikai paramétereit a 9. táblázatban 

tűntettem fel.  
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9. táblázat. Szelektív mellékvesevénás vér hormon-analízis módszerrel vizsgált 55 
primer aldosteronismusban szenvedő beteg klinikai adatai és a hormon-vizsgálatok 
eredményei 
 

Életkor (év)       43,4±1,3 
Férfi/nő          28/27 
Hypertonia fennállási ideje (év)    7,5±1,0   
Szisztolés vérnyomás (Hgmm)    197±4,7  
Diasztolés vérnyomás (Hgmm)    117±2,8  
Szérumkálium-szint (mmol/l)    2,8±0,1  
Plazmaaldoszteron (reggel, fekve; ng/dl)   38,7±4,8 
Plazmarenin-aktivitás (reggel fekve; ng/ml/óra)  0,25±0,02    
 

A vizsgált 55 beteg közül 43 betegben történt mellékvese műtét (42 betegben 

egyoldali adenoma miatt féloldali adrenalectomia és 1 betegben kétoldali adenoma miatt 

bilateralis adrenalectomia). Munkámban a műtéttel kezelt betegek adatait elemeztem. A 

műtéti lelet, illetve a műtéttel eltávolított anyag patológiai feldolgozása alapján az 

adenomának megfelelő oldal megnevezésére a domináns, az ezzel ellenkező oldaléra 

pedig a nem domináns kifejezést használtam.  

A műtéttel kezelt 43 beteg közül a szelektív mellékvesevénás vérvétel 13 esetben 

mind a domináns, mind a nem domináns oldalon, 21 eseteben csak a domináns oldalon 

és 5 esetben csak a nem domináns oldalon, 4 esetben egyik oldalon sem volt sikeres. A 

vizsgálat eredményeinek értékelésekor elsőként a domináns és nem domináns oldalról 

származó a mellékvesevénás mintákban a plazmaaldoszteron és plazmakortizol- 

koncentrációk hányadosát számítottam ki (10. ábra). (A hányados számításakor a 

plazmaaldoszteron-koncentrációt ng/dl, a plazmakortizol-koncentrációt µg/dl 

mértékegységben fejeztem ki.) Az aldoszteron- és kortizol-koncentrációk hányadosa a 

domináns oldalról származó mintákban (átlag ± SE: 35,86±6,44; szélső értékek: 0,96 – 

146) szignifikánsan (p<0,05) nagyobb volt mint a nem domináns oldalról származó 

mintákban  (átlag ± SE: 0,59±0,13; szélső értékek: 0,11 – 1,27). Az eredmények 

ugyanakkor azt is kimutatták, hogy az aldoszteron/kortizol hányados nem minden 

esetben bizonyult pontosnak a domináns és nem domináns oldal biztos elkülönítésére és 

5 esetben a domináns oldalon a hányados a nemzetközi irodalomban használt határérték 

(3,0) alatt maradt (10. ábra)  
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10. ábra Aldoszteron-termelő adenomában szenvedő betegek adenomás 
(domináns) és nem adenomás (nem domináns) oldali mellékvesevénás 
vérmintáiban az aldoszteron- és kortizol-koncentrációk hányadosa. A kitöltött 
szimbólumok egy kétoldali mellékvese adenomás betegben mért adatokat 
illusztrálják; a vízszintes vonal a domináns és nem domináns oldal közötti 
határértékét jelzi.   
 

A mellékvesevénás vér hormonadatok további elemzésekor a vena cava inferior 

mintákban is kiszámítottam az aldoszteron- és kortizol-koncentrációk hányadosát és a 

mellékvesevénás mintákban megállapított aldoszteron/kortizol hányados számértékeit 

mind a domináns, mind a nem domináns oldalon a véna cava inferior 

aldoszteron/kortizol hányados számértékeivel korrigáltam. A vena cava inferior 

aldoszteron/kortizol hányadossal korrigált mellékvesevéna aldoszteron/kortizol 

hányados a domináns oldalon (átlag ± SE: 11,03±3,28; szélső értékek: 1,26 – 114) 

szignifikánsan (p<0,05) nagyobb volt mint a nem domináns oldalról származó 

mintákban  (átlag ± SE: 0,28±0,04; szélső értékek: 0,10 – 0,82). A korrigált hányados az 

összes domináns oldalról származó minta esetében 1 felett és minden nem domináns 

oldalról származó minta esetében 1 alatt volt (11. ábra).  
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11. ábra Aldoszteron termelő adenomában szenvedő betegekben az adenomás 
(domináns) és nem adenomás (nem domináns) oldalon a vena cava inferior 
aldoszteron/kortizol hányadosával korrigált mellékvesevéna aldoszteron/kortizol 
hányados. A kitöltött szimbólumok egy kétoldali adenomás betegben mért 
adatokat illusztrálják; a vízszintes vonal a domináns és nem domináns oldal 
közötti határértékét jelzi.   
 

A műtéttel kezelt 43 beteg műtét utáni hormonleletei minden esetben a primer 

aldosteronismus megszűnését igazolták. A betegek műtét előtti szisztolés vérnyomása 

194±4,7 Hgmm-ről (átlag ± SE) 132,2±2,2 Hgmm-re, diasztolés vérnyomásuk pedig 

116±2,9 Hgmm-ről 84,2±1,2 Hgmm-re csökkent. A műtét előtti alacsony 

szérumkálium- szint (átlag ± SE: 2,82±0,1 mmol/l) minden esetben normálissá vált (12. 

ábra).  
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12. ábra. Szelektív mellékvesevénás vér hormon-analízist követően mellékvese 
műtéttel kezelt betegek műtét előtti és műtét utáni vérnyomás értékei és szérum- 
kálium koncentrációi. A függőleges oszlopok az átlagot ábrázolják, a függőleges 
vonalak a standard errort (SE) jelzik. *p<<<<0,05 a műtét előtti értékhez képest. 

 

 

 

VI. MEGBESZÉLÉS 

VI.1. A leptin direkt gátló hatása mellékvesekéreg-daganat sejtek kortizol- és 

kortikoszteron-termelésére 

Aldoszteron-termelő adenomából, Cushing-szindrómát okozó mellékvesekéreg-

adenomából és hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg-adenomákból izolált 

sejtek in vitro vizsgálatával kimutattam, hogy a humán rekombináns leptin 

szignifikánsan gátolja mindhárom adenoma sejttípus alap- és ACTH-stimulált kortizol- 

és kortikoszteron-termelését. A leptin hatását normális humán mellékvesekéreg-sejtek 

kortikoszteroid-termelésére a jelenlegi vizsgálatok során nem vizsgáltam, azonban 

mások korábbi vizsgálatai kimutatták, hogy normális humán mellékvesekéreg-

sejttenyészetekben a leptin gátolja az ACTH-stimulált kortikoszteroid-termelést (103). 

Normális humán mellékvese-sejteken (99) és mellékvese-adenoma sejteken (104) 

leptin-receptorok jelenlétét is igazolták, ezért valószínűnek tartható, hogy az általam 

vizsgált adenoma sejteken a leptin kortikoszteroid-termelést gátló hatása a leptin-

receptorokon keresztül jött létre. A leptinnek a mellékvese adenoma sejtek kortizol-
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képzésére kifejtett gátló hatásával kapcsolatos eredményeimtől némileg különbözik, 

hogy normális humán mellékvese-sejttenyészetekben az ACTH-stimulált kortizol-

termelés hatásos gátlása ellenére a leptin nem befolyásolta a bazális kortizol-termelést 

(99). Saját eredményeim és a humán mellékvese-sejttenyészeteken nyert megfigyelések 

közötti különbség valószínű oka az lehet, hogy az általam vizsgált frissen izolált 

mellékvesekéreg-sejtek bazális kortizol-termeléséhez képest a mellékvesekéreg-

sejttenyészetek bazális kortizol-termelése lényegesen kisebb (99), ami megnehezítheti a 

leptin gátló hatásának kimutatását.  

Humán mellékvesekéreg-sejteken a leptinnek az aldoszteron-termelésre 

gyakorolt hatásáról kevés irodalmi adat ismert. Glasow és munkatársai (103) 

megfigyelései szerint normális humán mellékvese-sejttenyészetekben a leptin gátolta az 

ACTH-stimulált aldoszteron-termelést, de nem volt hatása a sejtek bazális aldoszteron- 

képzésére. Ezektől az eredményektől eltérően saját vizsgálataimban azokban a 

sejttípusokban, amelyekben mérhető mennyiségű aldoszteron-termelést lehetett 

kimutatni, a leptin egyetlen sejttípus esetében sem befolyásolta a bazális vagy ACTH-

stimulált aldoszteron-képzést. Eredményeim tehát nem támasztják alá azt a feltételezést, 

hogy a leptin közvetlen hatással szabályozza a különböző típusú humán mellékvese- 

adenoma sejtek aldoszteron-termelését. Nem zárható ki azonban, hogy a leptinnek a 

humán mellékvesekéreg-adenomák aldoszteron-képzésére kifejtett gátló hatásának 

hiánya mégis patofiziológiai jelentőséggel bírhat. Kimutatták, hogy aldoszteron-termelő 

adenomában és bizonyos esetekben hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg-

adenomában szenvedő betegekben ACTH hatására a fiziológiás válasznál nagyobb 

aldoszteron-szekréció növekedés alakul ki (36). Eredményeim felvetik annak a 

lehetőségét, hogy aldoszteron-termelő adenomában és hormontúltermeléssel nem járó 

mellékvesekéreg-adenomában szenvedő betegekben az aldoszteron-képzés ACTH iránti 

fokozott érzékenysége az endogén leptin aldoszteron-termelést gátló hatásának 

hiányával állhat összefüggésben. Ennek a hypothesisnek a bizonyításához azonban 

további vizsgálatok szükségesek.     

 A leptinnek a kortikoszteroidok-termelésére gyakorolt hatásának 

mechanizmusával foglalkozó korábbi vizsgálatokban a gátló hatást a szteroid-

bioszintézis enzimek leptin-indukált ”down-regulation”-jával hozták összefüggésbe 

(101, 103). Kimutatták, hogy normális humán mellékvesekéreg-sejttenyészetekben a 

leptin gátolta a CYP17 mRNS expressziót, de nem volt hatása a P450scc mRNS 

mennyiségére (103). Miután az általam vizsgált adenoma típusok (aldoszteron-termelő 

és Cushing-szindrómát okozó mellékvesekéreg-adenomák, hormontúltermeléssel nem 



 

 

57

57

járó mellékvese-adenomák) CYP17 mRNS-t expresszálnak (49, 180), a kortizol-

termelés gátlását az adenoma-sejtekben a leptin--indukált CYP17 mRNS expresszió 

csökkenése magyarázhatja. Vizsgálataimban a leptinnek a kortikoszteron-termelés 

kifejtett gátló hatása azonban azt jelzi, hogy a leptin a CYP17 enzimen kívül egyéb 

szteroid-bioszintézis enzim(ek) mRNS expresszióját is gátolja.  

Eredményeim megerősítik azt a feltételezést, hogy humán mellékvesekéreg-

adenoma sejteken a leptin-indukált kortizol- és kortikoszteron-termelés gátlás 

patofiziológiai jelentőséggel bírhat. Korábbi vizsgálatok rámutattak arra, hogy a leptinés 

a glükokortikoid-termelés közötti kölcsönhatás(ok)nak jelentős szerepe lehet az energia-

homeosztázis szabályozásában. A glükokortikoidok orexigen és adipogen hatásaik 

révén, illetve az inzulin hatását ellenszabályozó mechanizmussal befolyásolják a 

táplálékfelvételt és a zsírszövet fejlődését (181-183). A glükokortikoidok növelik a 

leptin-szekréciót (184-185) és Cushing-szindróma különböző formáiban magas plazma- 

leptin-szint észlelhető (186-188). A Cushing-szindrómában szenvedő egyénekre 

jellemző plazmaleptin-koncentráció növekedés azonban csak részben magyarázható a 

betegséggel együttjáró zsírszövet mennyiség növekedésével (189), ugyanis a Cushing-

szindrómát okozó daganat eltávolítása a plazmaleptin-szint nagymértékű csökkenését 

okozza jóval azelőtt, mielőtt a testsúly számottevően csökkenne (187). Eredményeim és 

a korábbi irodalmi megfigyelések alapján tehát megfogalmazható az a hypothesis, hogy 

Cushing-szindrómát okozó mellékvese-adenomás betegekben (és bizonyos mértékben 

hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg-adenomában szenvedő betegekben) a 

glükokortikoid túltermelés a plazmaleptin-koncentráció növekedését okozza és a 

megnövekedett plazmaleptin-szint a mellékvesekéreg-adenoma sejteken gátolhatja a 

glükokortikoidok termelését. Lehetséges tehát, hogy a leptin közvetlen glükokortikoid-

termelést gátló hatása egy olyan ellenszabályozó mechanizmus része, amely korlátozza a 

glükokortikoid-termelő mellékvesekéreg-adenoma sejteken a glükokortikoid túltermelés 

további növekedését.  

 

VI.2. A 6ββββ-hidroxikortizol képzése Cushing-szindrómás betegekben és 

májműködés zavarban szenvedő egyénekben 

A szervezetben képződő fő glükokortikoid hormon, a kortizol metabolitjai közül 

a 6β-hidroxikortizol plazma koncentrációjának vizsgálata egy másik ellenszabályozó 

mechanizmusról tárt fel új adatokat, amelyek fokozott glükokortikoid képzéssel járó 

állapotokban korlátozhatják a kortizol biológiai hatását. A korábbi irodalmi 

megfigyelésekkel összhangban kimutattam, hogy Cushing-szindrómában szenvedő 
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egyénekben a plazmakortizol-koncentráció növekedése a plazma-6β-hidroxikortizol-

szint jelentős növekedésével jár együtt. Cushing-szindrómás betegekben a kontroll-

egyénekhez képest szignifikánsan nagyobb plazma-6β-hidroxikortizol-koncentrációt az 

éjfélkor, reggel, 1mg dexamethason után és exogén ACTH-adagolás után nyert 

mintákban egyaránt bizonyítani lehetett. Kortizol-túltermelés esetében a 6β-

hidroxikortizol-képzés növekedésének egyik lehetséges mechanizmusát, a májban 6β-

hidroxiláz enzim kortizol-indukált aktivitás-növekedését több korábbi tanulmányban 

részletesen vizsgálták (113, 178). Egy másik lehetséges mechanizmus jelentőségét, a 

mellékvesekéreg-sejtekben a 6β-hidroxikortizol-képzés lehetséges szerepét munkám 

további részében tanulmányoztam.  

A 6β-hidroxikortizol-képzését a kortizolon kívül számos gyógyszer, patológiás 

állapot, illetve az alkohol-fogyasztás is befolyásolhatja. Hoshimo és Kawasaki 

vizsgálataiban krónikus alkoholos májbetegségben szenvedő egyénekben 2 hetes 

alkohol-abstinentiát követően normális vizelet-6β-hidroxikortizol-ürítést mutott ki 

(122). Ez a korábbi megfigyelés arra utal, hogy krónikus alkoholos májbetegekben az 

alkohol-fogyasztásra bekövetkező 6β-hidroxikortizol-termelés növekedés 2 hetes 

alkohol-abstinentia után megszűnik. Ezeket az eredményeket megerősítve saját 

vizsgálataimban kimutattam, hogy krónikus alkoholos májbetegségben szenvedő 

egyénekben 2 hét alkohol-abstinentia után az éjjel, reggel, vagy 1 mg dexamethason 

adása után nyert mintákban a plazma-6β-hidroxikortizol-koncentráció nem különbözik 

az alkoholt nem fogyasztó kontrollegyének megfelelő mintáiban észlelt 6β-

hidroxikortizol-koncentrációktól. Krónikus alkoholos májbetegségben szenvedő 

betegekben 2 hetes alkohol-abstinentiát követően végzett vizsgálataim fő új 

eredményeként azt észleltem, hogy az ACTH-stimulációs teszt során a plazma-6β-

hidroxikortizol-koncentráció növekedése szignifikánsan nagyobb volt a kontroll-

egyénekben mért értékekhez képest. További fontos megfigyelésként megállapítottam, 

hogy ezekben a betegekben a kontrollegyénekhez képest aránytalanul nagymértékű 

ACTH-stimulált plazma-6β-hidroxikortizol-koncentrációhoz a kontrollegyénekben mért 

értékekhez hasonló plazmakortizol-szint növekedés társul. Ez arra utalt, hogy az 

aránytalanul nagymértékű 6β-hidroxikortizol-koncentráció növekedés nem a 

szubsztrátként szereplő kortizol mennyiségének növekedésével állt összefüggésben. 

Ezekből a megfigyeléseimből az a következtetés vonható le, hogy krónikus alkoholos 

májbetegekben 2 hetes alkohol-abtinentiát követően az ACTH-stimulációs teszt során 
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mért plazma-6β-hidroxikortizol-koncentráció a máj 6β-hidroxiláz (és feltehetően egyéb 

gyógyszer-metabolizáló enzimek)  indukciójának érzékeny jelzője lehet.        

 

VI.3. A plazma- és nyál-6ββββ-hidroxikortizol, mint a mellékvesekéreg túlműködés 

lehetséges markere 

A nyálban a kortizol-koncentráció viszgálata több szempontból előnyösebb a 

plazmakortizol vizsgálathoz képest. A nyálkortizol a fehérjéhez nem kötött kortizol 

frakciót tükrözi és ezáltal a biológialag aktív hormon mennyiségéről ad felvilágosítást. 

További előnye, hogy a plazmamintákkal ellentétben a nyálminták stresszmentes 

körülmények között nyerhetők és ezáltal lehetőséget nyújtanak mind bazális 

körülmények között, mind a hypothalamus-hypophysis-mellékvesekéreg tengely 

vizsgálatára alkalmazott tesztek során a mellékvesekéreg-funkció pontos felmérésére 

(190-193). Vizsgálataimban kontrollegyének, Cushing-szindrómát okozó mellékvese-

daganatos betegek, valamint klinikai hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg-

adenomás betegek reggel, 1 mg dexamethason adása után és ACTH adagolás után nyert 

mintáiban a plazma- és nyálkortizol-koncentrációkkal együtt meghatároztam a plazma- 

és nyál-6β-hidroxikortizol-koncentrációkat. A plazma-6β-hidroxikortizol- 

koncentrációkat kontrollegyénekben és mellékvese-adenomás betegekben korábban csak 

néhány vizsgálatban tanulmányozták és ismereteim szerint a nyál-6β-hidroxikortizol 

vizsgálatot korábban még nem alkalmazták. Kontrollegyénekben a plazma-6β-

hidroxikortizol-koncentráció két korábbi vizsgálat eredményéhez hasonló volt (119, 

194), míg két másik vizsgálatban, amelyekben a 6β-hidroxikortizol-radioimmunoassayt 

a plazmaminták előzetes oldószeres kivonása és kromatográfiás elválasztása nélkül 

végezték a normális értékek a saját eredményeinkhez képest nagyobbak voltak (113, 

178).   

  Megállapítottam, hogy mindhárom betegcsoportban a plazma- és nyál-6β-

hidroxikortizol-koncentrációk az 1 mg dexamethason teszt és az ACTH teszt során a 

plazma- és nyál-kortizol-koncentrációk változásával azonos irányú változást mutattak, 

bár a 6β-hidroxiláz aktivitást jelző 6β-hidroxikortizol/kortizol arányban a három csoport 

között jelentős különbségek mutatkoztak. Kimutattam, hogy Cushing-szindrómát okozó 

mellékvese-daganatos betegekben a normálisnál nagyobb és 1 mg dexamethasonnal nem 

szupprimálható plazma- és nyálkortizol szintekhez képest a plazma- és nyál-6β-

hidroxikortizol koncentrációk lényegesen nagyobb mértékben növekedtek. Talán ennél 

is fontosabbnak tűnik azonban az a megfigyelésem, hogy klinikai hormontúltermeléssel 
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nem járó mellékvesekéreg-adenomában szenvedő betegekben a kontrollegyénekhez 

képest a bazális (reggeli) plazma- és nyál-6β-hidroxikortizol koncentrációk 

szignifikánsan nagyobbak voltak, míg a bazális (reggeli) plazma- és nyálkortizol-

koncentráció nem különbözött a két csoport között. Ezekben a betegekben 1 mg 

dexamethason adása után mind a plazma-, mind a nyálkortizol és 6ß-hidroxikortizol-

koncentrációk jelentősen csökkentek, de a kontrollcsoport megfelelő értékeihez képest 

szignifikánsan magasabbak maradtak, míg ACTH adása után a plazma- és nyálkortizol 

és 6ß-hidroxikortizol-koncentrációk a kontrollcsoporthoz képest szignifikánsan nagyobb 

mértékben növekedtek. 

 Hormontúltermeléssel nem járó mellékvese-adenomás betegekben az enyhe 

(okkult) glükokortikoid-túltermelés lehetőségét, illetve az esetek egy részében a 

kortizol-túltermelés részleges autonomiáját számos indirekt klinikai és biokémiai 

vizsgálat támasztja alá (51-55). Az enyhe glükokortikoid-aktivitás detektálása azonban 

nem egyszerű feladat és a rendelkezésre álló tesztek alkalmasságáról és diagnosztikai 

értékéről nem alakult ki egységes nemzetközi álláspont (56-60). A nemzetközi 

vizsgálatok eredményeihez hasonlóan saját vizsgálataimban hormontúltermeléssel nem 

járó mellékvesekéreg-adenomában szenvedő betegekben a bazális (reggeli) plazma- és 

nyálkortizol koncentráció nem különbözött a kontrollegyénekben mért értékektől, 

azonban 1 mg dexamethason adása után ugyanezen betegekben a kontrollhoz képest 

viszonylag kismértékben, de szignifikánsan nagyobb plazma- és nyálkortizol 

koncentráció a kortizol-termelés enyhe részleges autonomiáját jelezte. Vizsgálataimban 

ugyanezen betegekben az ACTH-stimulációs teszt során észlelt nagyfokú plazma-

kortizol-szint növekedés a kortizol-termelő kapacitás növekedésére utalt. Utóbbi 

megfigyelés alapján feltételezhető, hogy hormontúltermeléssel nem járó 

mellékvesekéreg-adenomás betegekben az endogén ACTH koncentráció növekedésével 

járó stressz-állapotok a normálisnál nagyobb mértékű kortizol-szekréció növekedést 

válthatnak ki. Ezért megalapozottnak tűnik az a feltételezés, hogy a vizsgálataimban 

mind a reggeli (bazális), mind az endokrin tesztek során észlelt plazma- és nyál-6β-

hidroxikortizol-koncentrációk szignifikáns növekedése a bazális (reggeli) plazma- és 

nyálkortizol szinttel nem detektálható enyhe (okkult) kortizol-túltermeléssel állt 

összefüggésben, amely a Cushing-szindrómát okozó mellékvese-adenomás betegekhez 

hasonlóan a májban (vagy egyéb szövetekben) a 6β-hidroxiláz enzim indukcióját 

okozhatta. Bár a megnövekedett plazma és nyál 6β-hidroxikortizol koncentrációk 

forrását ezek a vizsgálatok nem tisztázták, eredményeim alapján a plazma- és nyál-6β-

hidroxikortizol-koncentrációk alkalmasnak bizonyultak mind az enyhe 
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(hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg-adenomás betegek esetében) mind a 

súlyos (Cushing-szindrómás betegek esetében) kortizol-túltermeléssel járó állapotokban 

előforduló kortizol-metabolizmus változás kimutatására. Vizsgálataim eredményei 

alapján a nyál- és plazma-6β-hidroxikortizol vizsgálat az enyhe és súlyos kortizol-

túltermeléssel járó állapotokban klinikailag hasznos biokémiai markerré válhat. 

 

VI.4.  A mellékvese, mint a 6ββββ-hidroxikortizol egyik lehetséges forrása. 

 A 6β-hidroxikortizol extrahepatikus eredetének humán mellékvese-adenoma 

sejtrendszereken végzett vizsgálata során megállapítottam, hogy mind a normális humán 

mellékvese-sejtek, mind a különböző típusú mellékvesekéreg-adenoma sejtek mérhető 

mennyiségű 6β-hidroxikortizolt termelnek és a sejtek 6β-hidroxikortizol termelése 

ACTH-val dózis-függő módon növelhető. Ez a megfigyelés arra utalt, hogy a 

mellékvesekéreg-sejtekben nem csak a kortizol, hanem a 6β-hidroxikortizol-termelése is 

az ACTH szabályozó hatása alatt áll. 

A különböző típusú mellékvese-sejtek által termelt 6β-hidroxikortizol és kortizol 

mennyiségének összehasonlításával megállapítottam, hogy a  Cushing-szindrómát 

okozó mellékvese-adenomából izolált sejtek a kortizolhoz képest aránytalanul nagyobb 

mennyiségben termeltek 6β-hidroxikortizolt. Ezen megfigyelés alapján feltételezhető, 

hogy Cushing-szindrómát okozó mellékvesekéreg-adenoma sejtekben a kortizolt 6β-

hidroxikortizollá átalakító mechanizmus nagyobb aktivitással működik. Miután irodalmi 

adatok szerint a kortizol a májban a 6β-hidroxiláz enzim indukcióját váltja ki (113), 

jogosnak tűnik az a feltételezés, hogy a Cushing-szindrómát okozó mellékvese-adenoma 

sejtek β-hidroxiláz aktivitásának növekedése a sejtek által termelt nagy mennyiségű 

kortizol enzim-indukciós hatásával áll összefüggésben. A normális humán 

mellékvesekéreg-sejtek 6β-hidroxikortizol-termeléséhez képest aránytalanul nagyobb 

(de a Cushing-szindrómát okozó mellékvese adenoma sejtekhez viszonyítva kisebb) 6β-

hidroxikortizol-termelést a vizsgált aldoszteron-termelő adenomákból és 

hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg-adenomákból izolált sejtrendszerek 

egy részében is ki lehetett mutatni, ezért lehetséges, hogy ezekben az adenoma-

sejtekben is a viszonylag nagyobb kortizol-termelés a 6β-hidroxiláz enzim indukcióját 

okozhatta. Mindezek az in vitro vizsgálatok alátámasztják azt a feltételezést, hogy az 

enyhe (okkult) vagy súlyos kortizol-túltermelést okozó mellékvese-adenomás 

betegekben észlelt nagyobb plazma- és nyál-6β-hidroxikortizol koncentrációk oka 
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legalább részben a mellékvese-adenoma sejtek aránytalanul nagy 6β-hidroxikortizol 

képzése lehet.  

Ezeket az in vitro vizsgálati eredményeket hormontúltermeléssel nem járó 

mellékvesekéreg-adenomás és aldoszteron-termelő adenomás betegek szelektív 

mellékvesevénás mintáiban végzett vizsgálataim is megerősítették, melyek a véna cava 

inferiorból nyert mintákhoz képest az adenomával megegyező oldali mellékvesevénás 

mintában nem csak az aldoszteron- és a kortizol-, hanem a 6β-hidroxikortizol- 

koncentrációjának jelentős növekedését mutatták ki.  

Összegezve, mindezek a vizsgálati eredmények elegendőnek tűnő bizonyítékot 

szolgáltatnak ahhoz a megállapításhoz, hogy a 6β-hidroxikortizol nem csupán a májban 

termelődő metabolit, hanem a normális és adenomás mellékvesekéreg-sejtek szekréciós 

terméke. Valószínű, hogy a mellékvesekéreg-sejtekben képződő 6β-hidroxikortizol a 

kortizol (illetve a kortizol termelést reguláló ACTH) szabályozó hatása alatt áll és 

kortizol-túltermeléssel járó mellékvesekéreg-adenomás esetekben a mellékvesekéreg-

sejtek fokozott 6β-hidroxikortizol-képzése hozzájárulhat a betegekben kimutatható 

plazma- és nyál-6β-hidroxikortizol-koncentráció növekedéshez. 

 

VI.5.  A primer aldosteronismus altípusainak gyakorisága, a hormonvizsgálatok 

és egyéb diagnosztikai lehetőségek, valamint a kezelés eredményeinek elemzése 187 

beteg adatainak retrospektív feldolgozása alapján. 

A klinikai adatok elemzésével megállapítottam, hogy 1958 és 2004 között a 

Semmelweis Egyetem ÁOK II. sz. Belgyógyászati Klinikán diagnosztizált 187 primer 

aldosteronismus eset több mint kétharmadát aldoszteron-termelő adenoma okozta, míg 

idiopathiás hyperaldosteronismus ritkábban, az esetek kevesebb, mint egyharmadában 

fordult elő. Megfigyeltem, hogy normokalaemiával társuló primer aldosteronismus 

ritkán, a 187 beteg közül mindössze 7 esetben fordult elő. Ezek az adatok ellentétben 

állnak több új nemzetközi vizsgálat eredményével, melyek hypertoniás betegek körében 

a plazmaaldoszteron/PRA hányados széleskörű alkalmazásával a primer 

aldosteronismus gyakori (5-19%-os) előfordulását, az idiopathiás hyperaldosteronismus 

eseteknek az aldoszteron-termelő adenomás esetekhez képest gyakoribb előfordulását és 

a normokalaemiás primer aldosteronismus lényegesen nagyobb gyakoriságát mutatták ki 

(149, 151-154, 156, 164, 195). Valószínű, hogy ezen újabb irodalmi adatok és a saját 

megfigyelések közötti eltéréseket nem a hazai primer aldosteronismus esetek eltérő 

sajátosságai, hanem beteg-szelekciós eltérések magyarázzák. Hypertoniás betegekben a 

primer aldosteronismus extenzív szűrésére plazmaaldoszteron/PRA hányados 
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vizsgálatot Magyarországon nem, vagy elvétve alkalmaznak és a primer 

aldosteronismus lehetősége rendszerint csak hypertoniához társuló súlyos hypokalaemia 

esetén merül fel. Bár elemzésem a betegség magyarországi prevalenciájára nem 

szolgáltat adatot, okkal feltételezhető, hogy a hazai primer aldosteronismus esetek 

jelentős része, melyek nem társulnak súlyos hypokalaemiával, felismeretlenek 

maradnak.  

A primer aldosteronismus diagnosztikai módszereinek folyamatos fejlődése 

ellenére a primer aldosteronismus két leggyakoribb típusának az elkülönítése és az 

aldoszteron-termelő adenoma lokalizálása sok esetben ma sem egyszerű feladat (158, 

162, 170, 196-199). A hormon-tesztek közül a leggyakrabban alkalmazott furosemiddel 

kombinált posturalis teszt eredményeit dolgoztam fel. Az adatok elemzése megerősítette 

azt a korábbi megfigyelést, hogy a teszt során az endogén ACTH-termelés fokozódását 

jelző plazmakortizol-szint növekedés esetén a vizsgálat kevésbé alkalmas az 

aldoszteron-termelő adenoma és az idiopathiás hyperaldosteronismus elkülönítésére. 

Ilyen esetekben az aldoszteron-termelő adenomák aldoszteron termelésére jellemző 

napszaki plazmaaldoszteron-szint csökkenés helyett a plazmaaldoszteron-szint 

növekedhet és emiatt a vizsgálat álnegatív eredményhez vezethet. Megállapítottam, 

hogy a teszt során a plazmakortizol-szint növekedésével járó esetek kizárása után a 

vizsgálat 92%-os specificitással és 69%-os szenzitivitással jelezte az aldoszteron-

termelő adenoma jelenlétét.  

Az aldoszteron-termelő adenoma és idiopathiás hyperaldosteronismus 

hormonvizsgálatokkal történő elkülönítésére számos egyéb teszt ismert, amelyek 

többségét különböző gyakorisággal a II. Beklinikán vizsgált betegekben is elvégezték 

(exogén ACTH-stimuláció, captopril-teszt, só-terhelés, plazma 18-hidroxikortikoszteron 

koncentráció meghatározás); a kisebb esetszám miatt ezeknek a teszteknek a 

diagnosztikai értékét nem elemeztem. Ezzel kapcsolatban említést érdemel, hogy az 

aldoszteron-termelő adenoma és idiopathiás hyperaldosteronismus elkülönítésére a 

hormon-tesztek optimális alkalmazási módja még ma is vitatott. A II. Belklinika saját 

gyakorlatához hasonlóan több endokrin centrumban alap-tesztként a posturális vagy 

furosemiddel kombinált posturális tesztet alkalmazzák (145, 162, 169, 195), míg más 

centrumokban az orális vagy intravénás sóterhelés tesztet, vagy a fludrocortison 

adásával kombinált sóterhelés tesztet részesítik előnyben (151, 154).  

Az aldoszteron-termelő adenomásnak bizonyult 135 beteg közül 131 betegben 

történt mellékvese műtét; a műtéti lelet és a posztoperatív hormonvizsgálatok az összes 

operált betegben igazolták a műtét előtti diagnózist. Ezzel összhangban a hypokalaemiás 
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esetekben a szérumkálium-szint (gyakran átmeneti hypoaldosteronismussal 

magyarázható mérsékelt hyperkalaemiás időszakot követően) normálissá vált. A műtét 

előtt rendszerint közepesen súlyos vagy súlyos hypertonia a műtét után szintén enyhült 

vagy megszűnt. Az idiopathiás hyperaldosteronismus esetek kezelésére aldoszteron-

antagonista és szükség szerint egyéb kiegészítő gyógyszeres kezelést alkalmaztak, 

mellyel a tünetek megfelelő javulását illetve megszűnését lehetett elérni (158, 160). 

Valószínűnek tartható, hogy a betegekben a hyperaldosteronismus műtéti 

megszűntetésének illetve gyógyszeres antagonizálásának a vérnyomás és a szérum-

kálium-szint kedvező változásán kívül egyéb, hosszútávú jelentősége is lehet. Utóbbi 

lehetőséget támasztják alá azok az újabb vizsgálatok, amelyek az aldoszteronnak a 

vérnyomást emelő hatástól független kardiális és vascularis toxicitását igazolták 

fibrinoid necrosist okozó, valamint profibrotikus és proinflammarotikus hatások 

következményeként (164, 200-204).             

Az aldoszteron-termelő adenomás és idiopathiás hyperaldosteronismus eseteken 

kívül kis számban a primer aldosteronismus egyéb ritka, műtéttel kezelt típusait is 

azonosítani lehetett (5 esetben féloldali primér adrenocorticalis hyperplasia  és egy 

esetben aldoszteron-termelő mellékvesekéreg-carcinoma). A szintén ritka, de speciális 

kezelése miatt fontos I. típusú familiáris hyperaldosteronismus detektálására alkalmas 

DNS-diagnosztikai módszerrel 30 betegben Magyarországon elsőként vizsgáltam a 

betegség-okozó CYP11B1/CYP11B2 gén-chimera előfordulását, azonban annak 

jelenlétét egyetlen esetben sem tudtam igazolni. Az összes vizsgált esetben negatív 

eredmény ellenére a DNS-teszt 100%-os specificitása és szenzitivitása, továbbá az 

érintett betegekben a klinikai tünetek és a hormonvizsgálatok eredményének nagy 

variabilitása (a régebben alkalmazott dexamethason tesztet is beleértve) (179, 205-206) 

hazai betegekben is a genetikai szűrővizsgálat további kiterjesztését teszi indokolttá. A 

legújabb nemzetközi diagnosztikai algoritmusok az I. típusú  familiáris 

hyperaldosteronismus detektálására alkalmas DNS-diagnosztikai teszt elvégzését 

minden igazolt primer aldosteronismus esetben indokoltnak tartják (206-208).  

 

VI.6. A mellékvesevénás vér hormonanalízis értékelésének optimalizálása 50 

primer aldosteronismusban szenvedő beteg adatainak retrospektív elemzése 

alapján 

A különböző centrumokban az aldoszteron-termelő adenomák lokalizálására 

arany standardként használható szelektív mellékvesevénás vérvétel módszert  különböző 

algoritmusok szerint alkalmazzák (148, 167, 169, 199). Néhány centrumban a 
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vizsgálatot ACTH adása után végzik (167, 169-170). A centrumok egy részében a 

vizsgálatot a ritka I. típusú familiáris hyperaldosteronismus kivételével minden primer 

aldosteronismus esetben elvégzik (148, 151, 167). A II. Belklinikán vizsgált betegekben 

a vizsgálat indikációit (158) a módszertani részben foglaltam össze.  

A szelektív mellékvesevénás vér hormon-vizsgálatok eredményeinek 

elemzésével megállapítottam, hogy a nemzetközi irodalomban gyakran alkalmazott 

mellékvesevéna aldoszteron/kortizol hányados (170-171) a műtéttel kezelt 43 

aldoszteron-termelő adenomás eset közül 5 esetben (11%) nem bizonyult pontosnak az 

adenomás (domináns) és nem adenomás (nem domináns) oldal biztos elkülönítésére, és 

ezekben az esetekben a domináns oldalon a hányados a nemzetközi irodalomban 

gyakran használt határérték (3,0) alatt maradt. Az adatok további elemzésével 

kimutattam, hogy az álnegatív esetek a vena cava inferior aldoszteron/kortizol 

hányadossal korrigált mellékvesevéna aldoszteron/kortizol hányados kiszámításával 

kiszűrhetők. Megállapítottam, hogy ez a korrigált hányados az összes domináns oldalról 

származó minta esetében 1 felett és minden nem domináns oldalról származó minta 

esetében 1 alatt volt.  

Elemzésem alapján a mellékvesevéna aldoszteron/kortizol hányados számításnál 

pontosabb korrigált hányados kiszámításának különösen nagy gyakorlati jelentősége 

lehet azokban a féloldali adenomás esetekben, amelyekben csak a nem domináns oldali 

mellékvesevéna katéterezése volt sikeres. Ezekben az esetekben az 1 alatti korrigált 

hányados bizonyító értékkel bírhat az ellenkező oldalon aldoszteron-termelő adenoma 

jelenlétére.       
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VII. KÖVETKEZTETÉSEK 
 

1. Aldoszteron-termelő adenomából, Cushing-szindrómát okozó mellékvesekéreg 

adenomából és hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg-adenomákból 

izolált sejtek in vitro vizsgálatával kimutattam, hogy a humán rekombináns 

leptin szignifikánsan gátolja mindhárom adenoma sejttípus alap- és ACTH-

stimulált kortizol- és kortikoszteron-termelését. Eredményeim és a korábbi 

irodalmi megfigyelések alapján megfogalmazható az a hypothesis, hogy 

Cushing-szindrómát okozó mellékvese-adenomás betegekben (és bizonyos 

mértékben hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg adenomában 

szenvedő betegekben) a glükokortikoid túltermelés a plazmaleptin-koncentráció 

növekedését okozza és a megnövekedett plazmaleptin-szint a mellékvesekéreg-

adenoma sejteken gátolhatja a glükokortikoidok termelését. Lehetséges tehát, 

hogy a leptin közvetlen glükokortikoid-termelést gátló hatása egy olyan 

ellenszabályozó mechanizmus része, amely a glükokortikoid-termelő 

mellékvesekéreg-adenoma sejteken korlátozza a glükokortikoid túltermelés 

további növekedését. Kimutattam, hogy a kortizol- és kortikoszteron-képzésre 

gyakorolt gátló hatással ellentétben a leptin nem befolyásolja azokban az 

adenoma sejttípusokban a bazális és ACTH-stimulált aldoszteron-termelést, 

amelyekben mérhető mennyiségű aldoszteron-termelés mutatható ki. 

Feltételezhető, hogy az endogén leptin aldoszteron-termelést gátló hatásának 

hiánya ezekben az esetekben hozzájárulhat az aldoszteron-képzés ACTH iránti 

érzékenységének növekedéséhez.  

 

2. Kimutattam, hogy krónikus alkoholos májbetegségben szenvedő betegekben 2 

hét alkohol-abstinentiát követően elvégzett ACTH-stimulációs teszt során a 

plazma-6β-hidroxikortizol-koncentráció növekedése szignifikánsan nagyobb 

volt, mint a kontrollegyénekben elvégzett ACTH-stimulációs teszt során mért 

plazma-6β-hidroxikortizol-koncentráció, míg az éjjel, reggel és 1 mg 

dexamethason adása utáni mintákban a plazma-6β-hidroxikortizol-koncentráció 

a két csoportban nem különbözött. Ezek az eredmények arra utalnak, hogy 

krónikus alkoholos májbetegekben 2 hetes alkohol-abstinentiát követően az 

ACTH-stimulációs teszt során mért plazma-6β-hidroxikortizol-koncentráció a 

máj 6β-hidroxiláz (és feltehetően egyéb gyógyszer-metabolizáló enzimek) 

indukciójának érzékeny jelzője lehet. 
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3. Vizsgálataimban kontrollegyének, Cushing-szindrómát okozó mellékvese-

adenomás betegek, valamint klinikai hormontúltermeléssel nem járó 

mellékvesekéreg-adenomás betegek reggel, 1 mg dexamethason adása után és 

ACTH adagolás után nyert mintáiban a plazma- és nyálkortizol és 6β-

hidroxikortizol-koncentrációk vizsgálatával megállapítottam, hogy a plazma- és 

nyál-6β-hidroxikortizol-koncentrációk a plazma- és nyálkortizol-

koncentrációkhoz képest érzékenyebben jelzik az enyhe vagy súlyos kortizol-

túltermelést. Vizsgálataim eredményei alapján a nyál- és plazma-6β-

hidroxikortizol vizsgálat az enyhe vagy súlyos kortizol-túltermeléssel járó 

mellékvesekéreg-daganatok esetében klinikailag hasznos biokémiai markerré 

válhat. 

 

4. Normális humán mellékvese és humán mellékvesekéreg-adenoma sejt-

rendszereken végzett vizsgálataimmal, valamint szelektív mellékvesevénás 

vérminták vizsgálatával megállapítottam, hogy a 6β-hidroxikortizol nem csupán 

a májban termelődő metabolit, hanem a normális és adenomás mellékvesekéreg-

sejtek szekréciós terméke. Eredményeim alapján feltételezhető, hogy a 

mellékvesekéreg sejtekben képződő 6β-hidroxikortizol a kortizol (illetve a 

kortizol termelést reguláló ACTH) szabályozó hatása alatt áll és kortizol-

túltermeléssel járó mellékvesekéreg-adenomás esetekben a mellékvesekéreg-

sejtek fokozott 6β-hidroxikortizol-képzése hozzájárulhat a betegekben 

kimutatható plazma- és nyál-6β-hidroxilkortizol-koncentráció növekedéshez. 

 

5. A Semmelweis Egyetem ÁOK II.sz. Belklinikán 1958 és 2004 között 

diagnosztizált 187 primer aldosteronismus beteg klinikai adatainak és a 

hormonviszgálatok eredményeinek elemzésével megállapítottam, hogy az 

idiopathiás hyperaldosteronismus eseteknek az aldoszteron-termelő adenomás 

esetekhez viszonyított előfordulási gyakorisága és a normokalaemiás esetek 

száma lényegesen eltér az újabb nemzetközi vizsgálatok során nyert 

eredményektől. Ennek oka az lehet, hogy a primer aldosteronismus szűrésére 

alkalmas plazmaaldoszteron/plazmarenin-aktivitás hányados vizsgálatot hazai 

hypertoniás betegek körében ritkán alkalmazzák. Megállapítottam, hogy a primer 

aldosteronismus diagnosztikai módszerei közül a leggyakrabban alkalmazott 
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furosemiddel kombinált posturalis teszt - a vizsgálat során a plazmakortizol-

szint növekedésével járó esetek kizárása után - 92%-os specificitással és 69%-os 

szenzitivitással jelezte az aldoszteron-termelő adenoma jelenlétét. Az I. típusú 

familiaris hyperaldosteronismus detektálására alkalmas DNS-diagnosztikai 

módszerrel 30 betegben Magyarországon elsőként vizsgáltam a betegség-okozó 

CYP11B1/CYP11B2 gén-chimera előfordulását, azonban annak jelenlétét 

egyetlen esetben sem tudtam igazolni. 

 

6. A szelektív mellékvesevénás vér hormonvizsgálatok eredményeinek elemzésével 

megállapítottam, hogy a nemzetközi irodalomban gyakran alkalmazott 

mellékvesevéna aldoszteron/kortizol hányados a műtéttel kezelt 43 aldoszteron-

termelő adenomás eset közül 5 esetben az adenomás (domináns) oldalon 

álnegatív eredményt mutatott. Kimutattam, hogy ezek az álnegatív esetek a vena 

cava inferior aldoszteron/kortizol hányadossal korrigált mellékvesevéna 

aldoszteron/kortizol hányados kiszámításával kiszűrhetők. Elemzésem alapján a 

mellékvesevéna aldoszteron/kortizol hányados számításnál pontosabb korrigált 

hányados kiszámítása azokban a féloldali adenomás esetekben is segíti az 

aldoszteron-termelő adenoma lokalizását, amikor a szelektív mellékvesevénás 

vérvétel csak a nem adenomás (nem domináns) oldalon sikeres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

69

69

VIII.  IRODALOMJEGYZÉK 

1. Lin D, Sugawara DT, Strauss JF és mtsa: Role of steroidogenic acute regulatory 

protein in adrenal and gonadal steroidogenesis. Science 1994; 267: 1828-1831. 

2. Miller WL: Molecular biology of steroid hormone synthesis. Endocr Rev 1988; 

9: 295 – 318. 

3. Hammond GH: Molecular properties of corticosteroid binding globulin and the 

sex-steroid binding protein. Endocr Rev 1990; 11: 65 – 79. 

4. Mendel CM: The free hormone hypothesis: a physiologically based 

mathematical model. Endocr Rev 1989; 10: 232 – 274. 

5. White PC, Mune T, Agarval AK: 11β-hydroxysteroid dehydrogenase and the 

syndrome of apparent mineralocorticoid excess. Endocr Rev 1997; 18: 135 – 

146. 

6. Stewart PM, Krozowski ZS: 11β-hydroxysteroid dehydrogenase. Vitam Horm 

1999; 57: 249 – 324. 

7.  Shackleton CHL: Mass spectrometry in the diagnosis of steroid-related 

disorders and hypertension research. J Steroid Biochem Mol Biol 1993; 45: 127 

– 140. 

8. Morris DJ, Brem AS: Metabolic derivatives of aldosterone. Am J Physiol 1987; 

252: F365 – F373. 

9. Mountjoy KG, Robbins LS, Montrud MT és mtsai: The cloning of a family of 

genes that encode the melanocortin receptors. Science 1992; 257: 1248 – 1251. 

10. Cooke BA: Signal transduction involving cyclic AMP-dependent and cyclic 

AMP-independent mechanisms in the control of steroidogenesis. Mol Cell 

Endocrinol 1999; 151: 25 – 35. 

11. Lundblad JR, Roberts JL: Regulation of proopiomelanocortin gene expression in 

pituitary. Endocr Rev 1988; 9: 135 – 158. 

12. Simpson ER, Waterman MR: Regulation of the synthesis of steroidogenic 

enzymes in adrenal cortical cells by ACTH. Annu Rev Physiol 1988; 50: 427 – 

440. 

13. Rainer WE, White PC: Functional adrenal zonation and regulation of 

aldosterone biosynthesis. Curr Opin Endocrinol Diabetes 1988; 5: 175 – 182. 

14. Spät A: Glomerulosa cell – a unique sensor of extracellular K+ concentration. 

Mol Cell Endocrinol 2004; 217: 23 – 26. 



 

 

70

70

15. Abayasekara DRE, Vazir H, Whitehouse BJ és mtsai: Studies on the mechanism 

of ACTH-induced inhibition of aldosterone biosynthesis in the rat adrenal 

cortex. J Endocrinol 1989; 122: 625 – 632. 

16. Szalay KS, Orso E, Jurányi Z és mtsai: Local non-synaptic modulation of 

aldosterone production by catecholamines and ATP in rat: implications for a 

direct neuronal fine tuning. Horm Metab Res 1998; 30: 323 – 328. 

17. Sirianni R, Rehman KH, Carr BR: Corticotropin-releasing hormone directly 

stimulates cortisol and the cortisol biosynthetic pathway in human fetal adrenal 

cells. J Clin Endocrinol Metab 2005; 90: 279 – 285. 

18. Rácz K, Kuchel O, Cantin M és mtsa: Atrial natriuretic factor inhibits the early 

pathway of steroid biosynthesis in bovine adrenal cortex. FEBS Lett 1985; 192: 

19 – 22. 

19. Liakos PL, Bernhardt R, Fiege J-J és mtsa: Transforming growth factor β1 

inhibits aldosterone and cortisol production in the human adrenocortical cell line 

NCI-H295 through inhibition of CYP11B1 and CYP11B2 expression. J 

Endocrinol 2003; 176: 69 – 82.  

20. Judd AM, MacLeod RM: Adrenocorticotropin increases interleukin-6 release 

from rat adrenal zona glomerulosa cells. Endocrinology 1992; 130: 1245 – 1254. 

21. Szalay KS, Beck M, Tóth M és mtsai: Interactions between ouabain, atrial 

natriuretic peptide, angiotensin-II and potassium: effects on rat zona glomerulosa 

aldosterone production. Life Sci 1998; 62: 1845 – 1852. 

22. Mazzocchi G, Malendowicz LK, Aragona F és mtsai: Cholecystokinin (CCK) 

stimulates aldosterone secretion from human adrenocortical cells via CCK2 

receptors coupled to adenylate cyclase/protein kinase A signaling cascade. J Clin 

Endocrinol Metab 2004; 89: 1277 – 1284. 

23. Hinson JP, Vinson GP: Calcitonin gene-related peptide stimulates adrenocortical 

function in the isolated perfused rat adrenal gland in situ. Neuropeptides 1990; 

16: 129 – 133. 

24. Szalay KS: Effects of pro-opiomelanocortin peptides on adrenocortical 

steroidogenesis. J Steroid Biochem Mol Biol 1993; 45: 141 – 146. 

25. Malendowicz LK, Nussdorfer GG, Majchrzak M és mtsai: Neurotensin 

stimulates the growth and secretion of rat adrenal zona glomerulosa. In vivo 

1992; 6: 523 – 526. 



 

 

71

71

26. Rebuffat PR, Malendowicz LK, Nussdorfer GG és mtsa: Stimulation of 

endogenous nitric oxide production is involved in the inhibitory effect of 

adrenomedullin on aldosterone secretion in the rat. Peptides 2001; 22: 923 – 926. 

27. Mazzocchi G, Aragona F, Malendowicz LK és mtsai: PTH and PTH-related 

peptide enhance steroid secretion from human adrenocortical cells. Am J Physiol 

Endocrinol Metab 2001; 280: E209 – E213. 

28. Mazzochi G, Gottardo L, Aragona GF és mtsai: Glucagon inhibits ACTH-

stimulated cortisol secretion from dispersed human adrenocortical cells by 

activating unidentified receptors negatively coupled with the adenylate cyclase 

cascade. Horm Metab Res 2000; 32: 265 – 268. 

29. Mazzochi G, Rebuffat P, Gottardo G és mtsai: Galanin stimulates glucocorticoid 

secretion in rats through a receptor-dependent activation of the adenylate 

cyclase/protein kinase A-dependent signaling pathway. Peptides 1998; 19: 891 – 

895. 

30. Mazocchi G, Malendowicz LK, Gottardo L és mtsai: Orexin A stimulates 

cortisol secretion from human adrenocortical cells through activation of the 

adenylate cyclase-dependent signaling cascade. J Clin Endocrinol Metab 2001; 

86: 778 – 782. 

31. Rossi GP, Andreis PG, Neri G és mtsai: Endothelin-1 stimulates aldosterone 

synthesis in Conn’s adenomas via both A and B receptors coupled with the 

protein kinase C- and cyclooxygenase-dependent signaling pathways. J Invest 

Med 2000; 48: 343 – 350. 

32. Contesse V, Lefebvre H, Lenglet S és mtsai: Role of 5-HT in the regulation of 

the brain-pituitary-adrenal axis: affects of 5-HT on adrenocortical cells. Can J 

Physiol Pharmacol 2000; 78: 967 – 983. 

33. Hedeland H, Östberg G, Hökfelt B: On the prevalence of adrenocortical 

adenomas in an autopsy material in relation to hypertension and diabetes. Acta 

Med Scand 1968; 184: 211 - 214.  

34. Griffing G. Editorial: A-I-D-S: The new endocrine epidemic. J Clin Endocrinol 

Metab 1994; 79: 1530 - 1531.  

35. Kloos RT, Gross MD, Francis IR és mtsai: Incidentally dicovered adrenal 

masses. Endocr Rev 1995; 16: 460 - 483. 

36. Gláz E, Rácz K, Varga I és mtsai: Mineralocorticoid production of adrenal 

cortical adenomas. J Steroid Biochem 1993;  45: 57 - 84. 



 

 

72

72

37. Tanabe A, Naruse M, Nishihawa T és mtsai: Autonomy of cortisol secretion in 

clinically silent adrenal adenoma. Horm Metab Res 2001; 33: 444 – 450. 

38.  ItsuzuhaT, Daidoh H, Morita H és mtsai: ACTH-induced cortisol secretion is 

mediated by cAMP and PKC in various adrenocortical adenomas. Endocr J 

1997; 44: 661 – 670. 

39. Fujita H, Shibata H, Ogata E és mtsa: In vitro responsiveness of aldosterone-

producing adenoma to angiotensin II, K and ACTH. Endocr Jap 1990; 37: 563 – 

570. 

40. Tunny TJ, Klemm SA, Stowasser M és mtsa: Angiotensin-responsive 

aldosterone-producing adenoma. Clin Exp Pharm Physiol 1993; 20: 306 – 309.  

41. Gordon RD, Gomez-Sanchez CE,Hamlet SM és mtsai: Angiotensin-responsive 

aldosterone-producing adenoma masquerades as idiopathic hyperaldosteronism 

(IHA, adrenal hyperplasia) or low-renin essential hypertension. J Hypertens 

1987; 5 (Suppl): S103 – S105.  

42. Gordon RD, Hamlet SM, Tunnay TJ és mtsa: Aldosterone-producing adenomas 

responsive to angiotensin pose problems in diagnosis. Clin Exp Pharmacol 

Physiol 1987; 14: 175 – 179. 

43. Lamberts SW, Zuidenwijk J, Uitterlinden P és mtsai: Characterization of adrenal 

autonomy in Cushing’s syndrome: a comparison between in vivo and in vitro 

responsiveness of the adrenal gland. J Clin Endocrinol Metab 1990; 70: 192-199. 

44. Chen YM, Wu KD, Hu-Tsai MI és mtsai: Differential expression of type 1 

angiotensin II receptor mRNA and aldosterone responsiveness to angiotensin II 

in aldosterone-producing adenoma. Mol Cell Endocrinol 1999; 152: 47-55. 

45. Cook MD, Phillips MI, Cook VI és mtsai: Angiotensin II receptor subtypes on 

adrenal adenoma in primary hyperaldosteronism. J Am Soc Nephrol 1993; 4: 

111 – 116. 

46. Racz K, Pinet F, Gasc JM és mtsai: Coexpression of renin, angiotensinogen, and 

their messenger ribonucleic acids in adrenal tissues. J Clin Endocrinol Metab 

1992; 75: 730 – 737. 

47. Mulrow PJ, Franco-Saenz R: The adrenal renin-angiotensin system: a local 

hormonal regulator of aldosterone production. J Hypertens 1996; 14: 173 – 176. 

48. Klemm S, Pinet F, Rioual-Caroff N és mtsai: Detection of renin mRNA in 

aldosterone-producing adenomas by polymerase chain reaction. Clin Exp 

Pharmacol Physiol 1993; 20: 303 – 305. 



 

 

73

73

49. Rácz K, Pinet F, Marton T és mtsai. Expression of steroidogenic enzyme 

messenger ribonucleic acids and corticosteroid production in aldosterone-

producing and ”nonfunctioning” adrenal adenomas. J Clin Endocrinol Metab 

1993; 77: 677 – 682. 

50. Enberg U, Farnebo LO, Wedell A és mtsai: In vitro release of aldosterone and 

cortisol in human adrenal correlates to mRNA expression and steroidogenic 

enzymes for genes CYP11B2 and CYP17. Word J Surg 2001; 25: 957 – 966. 

51. Mantero F, Terzolo M, Arnaldi G és mtsai. A survey on adrenal incidentaloma in 

Italy. J Clin Endocrinol Metab 2000;  85: 637 - 644. 

52. Osella G, Terzolo M, Borretta G és mtsai: Endocrine evaluation of incidentally 

discovered adrenal masses (incidentalomas). J Clin Endocrinol Metab 1994; 79: 

1532 - 1539.  

53. Terzolo M, Osella G, Ali A és mtsai. Different patterns of steroid secretion in 

patients with adrenal incidentalomas. J Clin Endocrinol Metab 1996; 81: 740 -

744.  

54. Turton DB, O’Brian JT, Shakin KMM. Incidental adrenal nodules: Association 

with exaggerated 17-hydroxyprogesterone response to adrenocorticotropic 

hormone. J Endocrinol Invest 1992; 15:789 - 796.  

55. Tóth M, Rácz K, Varga I és mtsai: Plasma dehydroepiandrosterone sulphate 

levels in patients with hyperfunctioning and non-hyperfunctioning adrenal 

tumors before and following adrenal surgery. Eur J Endocrinol 1997; 136: 290 –

295. 

56. Reincke M, Nieke J, Krestin GP és mtsai: Preclinical Cushing’s syndrome in 

adrenal ”incidentalomas”. Comparison with adrenal Cushing’s syndrome. J Clin 

Endocrinol Metab 1992; 75: 826 - 832.  

57. Morioka M, Fujii T, Matsuoki T és mtsai: Preclinical Cushing’s syndrome: 

report of seven cases and a review of the literature. Int J Urol 2000; 7: 126 – 132. 

58. Rossi R, Tauchmanova L, Luciano A és mtsai: Subclinical Cushing’s syndrome 

in patients with adrenal incidentaloma: clinical and biochemical features. J Clin 

Endocrinol Metab 2000; 86: 950 – 952. 

59. Terzolo M, Bovio S, Reimondo G és mtsai: Subclinical Cushing’s syndrome in 

adrenal incidentalomas. Endocr Metab Clin North Am 2005; 34: 423-439. 

60. Sippel RS, Chen H: Subclinical Cushing’s syndrome in adrenal incidentaloma. 

Surg Clin North Am 2004; 84: 875 – 885. 



 

 

74

74

61. Malchoff CD, Rosa J, DeBold CR és mtsai: Adrenocorticotropin-independent 

bilateral macronodular adrenal hyperplasia: an anusual cause of Cushing’s 

syndrome. J Clin Endocrinol Metab 1989; 68: 855 – 860. 

62. Lacroix A, Bolté E, Tremblay J és mtsai: Gastric inhibitory polypeptide-

dependent cortisol hypersecretion – a new cause of Cushing’s syndrome. N Engl 

J Med 1992; 327: 974 – 980. 

63. Hamet P, Larochelle P, Franks DJ és mtsai: Cushing’s syndrome with food-

dependent periodic hormonogenesis. Clin Invest Med 1987; 10: 530 – 533. 

64. N’Diaye N, Tremblay J, Hamet P és mtsai: Adrenocortical overexpression of 

gastric inhibitory polypeptide receptor underlies food-dependent Cushing’s 

syndrome. J Clin Endocrinol Metab 1998; 82: 2781 – 2785. 

65. de Herder WW, Hofland LJ, Usdin TS és mtsai: Food-dependent Cushing’s 

syndrome resulting from abundant expression of gastric inhibitory polypeptide 

receptors in adrenal adenoma cells. J Clin Endocrinol Metab 1996; 81: 3168 – 

3172. 

66. Chabre O, Liakos P, Vivier J és mtsai: Cushing’s syndrome due to a gastric 

inhibitory polypeptide-dependent adrenal adenoma: insights into hormonal 

control of adrenocortical tumorigenesis. J Clin Endocrinol Metab 1998; 83: 3134 

– 3143. 

67. Horiba N, Suda T, Aiba M és mtsai: Lysine vasopressin stimulation of cortisol 

secretion in patients with adrenocorticotropin-independent macronodular adrenal 

hyperplasia. J Clin Endocrinol Metab 1995; 80: 2336 – 2341. 

68. Perraudin V, Delarue C, de Keyser V és mtsai: Vasopressin-responsive 

adrenocortical tumor in mild Cushing’s syndrome: in vivo and in vitro studies. J 

Clin Endocrinol Metab 1985; 80: 2661 – 2667. 

69. Mircescu H, Jilwan J, N’Diaye N és mtsai: Are ectopic or abnormal membrane 

hormone receptors frequently present in adrenal Cushing’s syndrome? J Clin 

Endocrinol Metab 2000; 85: 3531 – 3536. 

70. Lacroix O, Tremblay J, Rousseau G és mtsai: Propranolol therapy for ectopic 

beta-adrenergic receptors in adrenal Cushing’s syndrome. N Engl J Med 1997; 

337: 1429 – 1434. 

71. Nakamura Y, Son Y, Kohno Y és mtsai: Case of adrenocorticotropic hormone-

independent macronodular adrenal hyperplasia with possible adrenal 

hypersensitivity to angiotensin II. Endocrine 2001; 10: 57 – 61. 



 

 

75

75

72. Willenberg HS, Stratakis CA, Marx C és mtsai: Aberrant interleukin-1 receptors 

in a cortisol-secreting adrenal adenoma causing Cushing’s syndrome N Enhl J 

Med 1998; 339: 27 – 30. 

73. Contesse V, Reznik Y, Louiset E és mtsai: Abnormal sensitivity of cortisol-

producing adrenocortical adenomas to serotonine: in vivo and in vitro studies. J 

Clin Endocrinol Metab 2005; 90: 2843 – 2850. 

74. Lacroix A, Hamet P, Boutin JM. Leuprolide-acetate therapy in luteinizing 

hormone-dependent Cushing’s syndrome. N Engl J Med 1999; 341: 1577 – 

1581. 

75. Pralong FP, Gomez F, Guillou L és mtsai: Food-dependent Cushing’s syndrome: 

possible involvement of leptin in cortisol hypersecretion. J Clin Endocrinol 

Metab 1999; 84: 3817 – 3822. 

76. Reznik V, Lefabvre H, Rohmer V és mtsai: Aberrant adrenal sensitivity to 

multiple ligands in unilateral incidentaloma with subclinical autonomous cortisol 

hypersecretion: a prospective clinical study. Clin Endocrinol 2004; 61: 311 – 

320. 

77. Zhang Y, Proenca R, Maffei M és mtasi: Positional cloning of the mouse obese 

gene and its human homologue. Nature 1994; 372: 425 – 432. 

78. Halaas JL, Gajiwala KS, Maffei M és mtsai: Weight-reducing effects of the 

plasma protein encoded by the obese gene. Science 1995; 269: 543 - 546. 

79. Pelleymounter MA, Cullen MJ, Baker MB és mtsia: Effects of the obese gene 

product on body weight regulation in ob/ob mice. Science 1995; 269: 540 – 543. 

80. Campfield LA, Smith FJ, Guisez Y és mtsai: Recombinant mouse OB protein: 

Evidence for a peripheral  signal linking adiposity and central neural networks. 

Science 1995; 269: 546 – 549.  

81. Casaneuva FF, Dieguez C. Neuroendocrine regulation and actions of leptin. 

Front Neuroendocrinol 1999; 20: 317 – 363. 

82. Ahima RS, Sasper CB, Flier JS és mtsa: Leptin regulation of neuroendocrine 

systems.  Front Neuroendocrinol 2000; 21: 263 – 307. 

83. Ahima RS, Prabakaran D, Mantzoros C és mtsai: Role of leptin in the 

neuroendocrine response to fasting. Nature 1996; 382: 250 - 252. 

84. Yu WH, Kimura M, Walcewska A és mtsai: Role of leptin in hypothalamic-

pituitary function. Proc Natl Acad Sci USA 1997; 94: 1023 – 1028.  

85. Strobel A, Isaad T, Camoin L és mtsai: A leptin missense mutation associated 

with hypogonadism and morbid obesity. Nat Genet 1998; 18: 213 – 215. 



 

 

76

76

86. Larsson H, Ahren B. Short-term dexamethasone treatment increases plasma 

leptin independently of changes in insulin sensitivity in healthy women. J Clin 

Endocrinol Metab 1996; 81: 4428 – 4432.  

87. Lagradi G, Emerson CH, Ahima RS és mtsai: Leptin prevents fasting-induced 

suppression of prothyrotropin-releasing hormone messenger ribonucleic acid in 

neurons of the hypothalamic paraventricular nucleus. Endocrinology 1997; 138: 

2569 – 2576.  

88. Carro E, Senaris R, Considine RV és mtsai: Regulation of in vivo growth 

hormone-secretion by leptin. Endocrinology 1997; 138: 2203 – 2206. 

89. Heiman ML, Ahima RS, Craft LS és mtsai: Leptin inhibition of the 

hypothalamic-pituitary-adrenal axis in response to stress. Endocrinology 1997; 

138: 3859 – 3863.  

90. Costa A, Poma A, Martignoni E, Nappi G, és mtsai: Stimulation of 

corticotrophin-releasing hormone release by the obese (ob) gene product, leptin, 

from hypothalamic explants. Neuroreport 1997; 8: 1131 – 1134. 

91. Schwartz MW, Seeley RJ, Campfield LA és mtsai: Identification of targets of 

leptin action in rat hypothalamus. J Clin Invest 1996; 98: 1101 – 1106. 

92. Ahima RS, Kelly J, Elmquist JK és mtsa: Distinct physiologic and neural 

responses to decreased leptin and mild hyperleptinemia. Endocrinology 1999; 

140: 4923 – 4931. 

93. Stephens TW, Basinski M, Bristow PK és mtsai: The role of neuropeptide Y in 

the antiobesity action of the obese gene product. Nature 1995; 377: 530 – 532.  

94. Malendowicz LK, Tortorella C, Nowak KW és mtsai: Leptin prolonged 

administration inhibits the growth and glucocorticoid secretion of rat adrenal 

cortex. Endocr Res 2000; 26: 141 – 152.  

95. Raber J, Chen SZ, Mucke L és mtsa: Corticotropin-releasing factor and 

adrenocorticotropic hormone as potential central mediators of OB effects. J Biol 

Chem 1997; 272: 15057 - 15060. 

96. Van Dijk G, Donahay JCK, Thiele TE és mtsai: Central leptin stimulates 

corticosterone secretion at the onset of the dark phase. Diabetes 1997; 46: 1911 –

1914. 

97. Al Barazajni KA, Buckingham RE, Arch JRS és mtsai: Effects of 

intracerebroventricular infusion of leptin in obese Zucker rats. Obesity Res 1997; 

5: 387 – 394.  



 

 

77

77

98. Lado-Abeal J, Mrotek JJ, Stocco DM és mtsa: Effect of leptin on ACTH-

stimulated secretion of cortisol in rhesus macaques and on human adrenal 

carcinoma cells. Eur J Endocrinol 1999; 141: 534 – 538. 

99. Pralong FP, Roduit R, Waeber G és mtsai: Leptin inhibits directly glucocorticoid 

secretion by normal human and rat adrenal gland. Endocrinology 1998; 139: 

4264 – 4268.  

100. Borntstein RS, Uhlmann K, Haidan A és mtsai: Evidence for a novel peripheral 

action of leptin as a metabolic signal to the adrenal gland  Leptin inhibits cortisol 

release directly. Diabetes 1997; 46: 1235 – 1238. 

101. Kruse M, Bornstein SR, Uhlmann K és mtsai: Leptin down-regulates the steroid 

producing system in the adrenal. Endocr Res 1998; 24: 587 - 590.  

102. Malendowicz LK, Nussdorfer GG, Markowska A. Effects of recombinant 

murine leptin on steroid secretion of dispersed rat adrenocortical cells. J Steroid 

Biochem Mol Biol 1997; 63: 123 – 125.  

103. Glasow A, Haidan A, Hilbers U és mtsai: Expression of ob receptor in normal 

human adrenals: differential regulation of adrenocortical and adrenomedullary 

function by leptin. J Clin Endocrinol Metab 1998; 83: 4459 – 4466. 

104. Glasow A, Bornstein R, Chrousos GP és mtsai: Detection of ob-receptor in 

human adrenal neoplasms and effect of leptin in adrenal cell proliferation. Horm 

Metab Res 1999; 31: 247 – 251.  

105. Burstein S, Dorfman RI, Nadel EM: 6-beta-hydroxycortisol – a new steroid in 

human urine. Arch Biochem Biophys 1952; 53: 307 – 312 

106. Lipman MM, Katz FH, Jailer JW: An alternative pathway for cortisol 

metabolism: 6ß-hydroxycortisol production by human tissue slices. J Clin 

Endocrinol Metab 1962; 22: 268 – 272. 

107. Katz FH, Lipman MM, Frantz AG és mtsa: Physiologic significance of 6ß-

hydroxycortisol in human corticoid metabolism. J Clin Endocrinol Metab 1962; 

22: 71 – 77. 

108. Bienvenu T, Rey E, Pons G és mtsai: A simple non-invasive procedure for the 

investigation of cytochrome P-450 IIIA dependent enzymes in human. Int J Clin 

Pharmacol Ther Toxicol 1991; 29: 441 -445. 

109. Wakins PB. Noninvasive tests of CYP3A enzymes. Pharmacogenetics 1994; 4: 

171 - 184.  

110. Wilkinson GR. Cytochrom P450 (CYP3A) metabolism: prediction of in vivo 

activity in humans. J Pharmacokinet Biopharm 1996; 24: 475 – 490. 



 

 

78

78

111. Hunter DJS, Keane P, Walker WHC és mtsa: Variations in urinary levels of free 

6ß-hydroxycortisol, cortisol and estrogens in late pregnancy. Gynecol Obstet 

Invest 1984; 18: 83 - 87. 

112. Patel SB, Toddywalla VS, Betrabet SS és mtsai: Age related changes in urinary 

6-beta hydroxycortisol in normal infants. Indian Pediatr 1996; 33: 398 - 401. 

113. Voccia E, Saenger P, Peterson RE és mtsai: 6ß-hydroxycortisol excretion in 

hypercortisolemic states. J Clin Endocrinol Metab 1979; 48: 467 - 471.  

114. Edwards OM, Courtenay-Evans RJ, Galles JM és mtsai: Changes in cortisol 

metabolism following rifampicin therapy. Lancet 1974;  2: 549 - 551. 

115. Saenger P, Forster E, Kream J: 6ß-hydroxycortisol: a non-invasive indicator of 

enzyme induction. J Clin Endocrinol Metab 1981; 52: 381 - 384. 

116. Moreland TA, Park BK, Rylance GW: Microsomal enzyme induction in 

children: the influence of carbamazepine treatment on antipyrine kinetics, 6-

beta-hydroxycortisol excretion and plasma gamma-glutamyltranspeptidase 

activity. Br J Clin Pharmacol 1982; 14: 861 - 865. 

117. Burstein S, Kimball HI, Klaiber EL és mtsa: Metabolism of 2-alpha- and 6ß-

hydroxycortisol in man: determination of production rates of 6ß-hydroxycortisol 

with and without phenobarbital administration. J Clin Endocrinol Metab 1967; 

27: 491 - 499. 

118. Fukushima DK, Bradlow HL, Hellman: Effects of o,p'-DDD on cortisol and 6ß-

hydroxycortisol secretion and metabolism in man. J Clin Endocr 1971; 32: 192 -

200. 

119. Nahoul K, Adeline J, Paysant J és mtsa: Radioimmunoassay of plasma and urine 

6ß-hydroxycortisol: levels in healthy adults and in hypercortisolemic states. J 

Steroid Biochem 1982; 17: 343 - 350. 

120. Nakamura J, Minoru Y. Assessing adrenocortical activity by determining levels 

of urinary free cortisol and urinary 6ß-hydroxycortisol. Acta Endocrinol 

(Copenh) 1989; 120: 277 – 283. 

121. Farrell GC, Cooksley WGE, Hart P és mtsa: Drug metabolism in liver disease. 

Gastroenterology 1978; 75: 580 – 588. 

122. Hoshino U, Kawasaki H: Urinary 6ß-hydroxycortisol excretion in patiens with 

alcoholic liver disease. Res. Commun Alc. Subst. Abuse 1995; 16: 115 – 124. 

123. Ishii H, Joly J, Liever CS: Effect of ethanol on the amount of enzyme activities 

of hepatic rough and smooth microsomal membranes. Biochem Biophys Acta 

1973; 291; 411 – 420.  



 

 

79

79

124. Liu S, Ramsey RK, Fallon HJ: Effects of ethanol on hepatic microsomal drug-

metabolizing enzymes of the rat. Biochem Pharmacol 1975; 24: 369 – 378. 

125. Sinclair JF, McCaffrey J, Sinclair PR: Ethanol increases cytochromes P450IIE, 

IIB1/2 and IIIA in cultured rat hepatocytes. Arch Biochem Biophys 1991; 284: 

360 – 365.  

126. Perrot N, Naplas B, Yang CS és mtsa: Modulation of cytochrome P450 

izoenzymes in human liver by ethanol and drug intake. Eur J Clin Invest 1989; 

19: 549 – 555.  

127. Touchstone JC, Kasparow M, Rosenthal O: Most polar steroids of human 

adrenal incubates.  Fed Proc 1959; 18: 340. 

128. Conn JW: Primary aldosteronism: a new clinical syndrome. J. Lab. Clin. Med. 

1955; 45: 3 - 17. 

129. Vereckei I, Gláz E, Oó M, Sáry B: A Conn-syndromáról. Orv Hetil. 1959; 21: 

752 - 756. 

130. Ganguly A, Melada GA, Luetscher JA és mtsai: Control of plasma aldosterone in 

primary aldosteronism: distinction between adenoma and hyperplasia. J Clin 

Endocrinol Metab 1973; 37: 765 – 775. 

131. Ganguly A, Dowdy AJ, Luetscher JA és mtsai: Anomalous postural response of 

plasma aldosterone concentration in patients with aldosterone-producing adrenal 

adenoma. J Clin Enmdocrinol Metab 1973; 36: 401 – 404. 

132. Padfield PL, Brown JJ, Davies DL és mtsai: The myth of idiopathic 

hyperaldosteronism. Lancet 1981; ii: 83 – 84. 

133. Gláz E, Vecsey P: Aldosterone. Pergamon Press, Oxford/Akadémiai Kiadó, 

Budapest, 1971, 315 - 329. 

134. Tunny TJ, Gordon RD, Klemm SA és mtsa: Histological and biochemical 

distinctiveness of atypical aldosterone-producing adenomas responsive to 

upright posture and angiotensin. Clin Endocrinol 1991; 34: 363 – 369. 

135. Klemm SA, Ballantine DM, Gordon RD és mtsai: Renin gene polymorphism 

associated with aldosterone responsiveness to the renin-angiotensin system in 

patients with aldosterone-producing adenomas. Bioshem Biophys Res Commun 

1993; 197: 197 – 201. 

136. Banks WA, Kastin AG, Biglieri EJ és mtsai: Primary adrenal hyperplasia: a new 

subset of primary aldosteronism. J Clin Endocrinol Metab 1984; 58: 783 – 785. 



 

 

80

80

137. Sakai N, Yamada T, Asao T és mtsa: Aldosterone-producing adrenocortical 

carcinoma metastases found seven years after adrenalectomy. Int J Urol 1997; 4: 

79 – 82. 

138. Sutherland DJ, Ruse JL, Laidlaw JC. Hypertension, increased aldosterone 

secretion and low plasma renin activity relieved by dexamethasone. Can Med 

Assoc 1966; 95: 1109 – 1119. 

139. Lifton RP, Dluhy RG, Powers M és mtsai: A chimeric 11 [beta]-

hydroxylase/aldosterone synthase gene causes glucocorticoid-remediable 

aldosteronism and human hypertension. Nature 1992; 355: 262 – 265. 

140. Ulick S, Chan CK, Gill JR Jr és mtsai: Defective fasciculata zone function as the 

mechanism of glucocorticoid-remediable aldosteronism. J Clin Endocrinol 

Metab 1990; 71: 1151 – 1157. 

141. Litchfield WR. New MI, Coolidge C és mtsai: Evaluation of the dexamethasone 

suppression test for the diagnosis of glucocorticoid-remediable aldosteronism. J 

Clin Endocrinol Metab 1997; 82: 3570 – 3573. 

142. Stowasser M, Gartside MG, Gordon RD: A PCR-based method for screening 

individuals of all ages, from neonates to elderly, for familial hyperaldosteronism 

type I. Aust NZ J Med 1997; 27: 685 – 690. 

143. Greco RG, Carroll JE, Morris DJ és mtsai: Familial hyperaldosteronism, not 

suppressed by dexamethasone. J Clin Endocrinol Metab 1982; 55: 1013 – 1016. 

144. Jackson RV, Lafferty L, Torpy DJ és mtsai: New genetic insights in familial 

hyperaldosteronism. Ann NY Acad Sci 2002; 970: 77 – 88. 

145. Lund JO, Nielsen MD, Giese J: Prevalence of primary aldosteronism. Acta Med 

Scand. 1981; 646(suppl): 54 – 57. 

146. McKenna TJ, Sequeira SJ, Heffermann A és mtsai: Diagnosis under random 

conditions of all disorders of the renin-angiotensin-aldosterone axis, including 

primary aldosteronism.  J. Clin. Endocrinol. Metab 1991; 73: 952 - 957. 

147. Quinkler M, Lepenies J, Diederich S: Primary hyperadosteronism. Exp. Clin. 

Endocrinol. Diab. 2002; 110: 263 - 271. 

148. Young WF, Stanson AW, Thompson GB. és mtsai: Role of adrenal venous 

sampling in primary aldosteronism. Surgery 2004; 136: 1227 - 1233. 

149. Gordon RD, Stowasser M, Klemm SA és mtsa.: High incidence of primary 

aldosteronism in 199 patients referred with hypertension. Clin. Exp Pharmacol 

Physiol. 1994;  21: 315 – 318. 



 

 

81

81

150. Lim PO, McDonald TM: Primary aldosteronism, diagnosed by aldosterone to 

renin ratio, is a common cause of hypertension. Clin. Endocrinol. 2003; 59: 427 - 

430. 

151. Mulatero P, Stowasser M, Loh KC. és mtsai: Increased diagnosis of primary 

aldosteronism, including surgically correctable forms, in centers from five 

continens. J Clin Endocrinol Metab. 2004;  89: 1045 - 1050. 

152. Scwartz GL, Chapman AB, Boerwinkle E és mtsai: Screening for primary 

aldosteronism: implications of an increased plasma aldosterone/renin ratio. Clin 

Chem 2002; 48: 1919 - 1923. 

153. Strauch B, Zelinka T, Hampf M és mtsai: Prevalence of primary 

hyperaldosteronism in moderate to severe hypertension in the Central Europe 

region. J. Human Hypert. 2003; 17: 349 - 352. 

154. Stowasser M, Gordon RD, Gunasekera TG. és mtsai: High rate of detection of 

primary aldosteronism, including surgically treatable forms, after „non-selective” 

screening of hypertensive patients. J. Hypertens. 2003; 21: 2149 - 2157. 

155. Williams JS, Williams GH.: 50th Anniversary of aldosterone. J. Clin. 

Endocrinol. Metab. 2003;  88: 2364 - 2372. 

156. Stowasser M, Gordon RD: Primary aldosteronism - careful investigation is 

essential and rewarding. Mol Cell Endocrinol 2004; 217: 33 - 39. 

157. Szécsény A, Alánt O, Horányi J: A primer aldosteronismus sebészi kezelésének 

eredményei a műtét előtti diagnózis és a mellékvese morphologia retrospektiv 

elemzése alapján. Orv Hetil 1985; 126: 2139 – 2151. 

158. Gláz E: Primer aldosteronismus és egyéb mineralocortocoismusok. Leövey A 

(szerk). A klinikai endokrinológia és anyagcsere-betegségek kézikönyve.  

Medicina, Budapest. 2001; pp. 402 - 419. 

159. Weinberger MH, Fineberg NS: The diagnosis of primary aldosteronism and 

separation of two major subtypes. Arch Intern Med 1993; 153: 2125 - 2129. 

160. Gláz E: A primer hyperaldosteronismus kezelése. Orv Hetil 2004; 145: 583 - 

586. 

161. Beckers A, Abs R, Willems PJ. és mtsai: Aldosterone-secreting adrenal adenoma 

as a part of multiple endocrin neoplasia type I (MEN1): loss of heterozygosity 

for polymorphic chromosome 11 dezoxyribonucleic acid markers, including the 

MEN1 locus. J Clin Endocrinol Metab 1992; 75: 952 - 957. 

162. Stewart PM: Mineralocorticoid hypertension. Lancet, 1999; 353: 1341 - 1347. 



 

 

82

82

163. Montori VM, Young WF: Use of plasma aldosterone concentration-to-plasma 

renin activity ratio as a screening test for primary aldosteronism. A systematic 

review of literature. Endocr Metab Clin N Am 2002; 31: 619 - 632. 

164. Mulatero P, Dluhy RG, Giacchetti G. és mtsai: Diagnosis of primary 

aldosteronism: from screening to subtype differentiation. Trends Endocr Metab 

2005; 16: 113 - 119. 

165. Tanabe A, Naruse M, Takagi S és mtsai: Variability in the renin/aldosterone 

profile under random and standardized sampling conditions in primary 

aldosteronism. J Clin Endocrinol Metab 2003; 88: 2489 - 2494. 

166. Berentey E, Komáromy K, Molnár F és mtsai: A mellékvesék invazív katéteres 

vizsgálata. Magyar Radiológia 1987; 64: 49 - 57. 

167. Magill SB, Raff H, Shaker JL és mtsai: Comparison of adrenal vein sampling 

and computed tomography in the differentiation of primary aldosteronism. J Clin 

Endocrinol Metab 2001; 86: 1066 - 1071. 

168. Dabasi G, Török I, Hernády T és mtsai: Dexamethason supression scintiscan in 

primary aldosteronism with Scintadren. Nucl Med Comm 1980; 3::345 - 360. 

169. Espiner EA, Ross DG, Yandle TG. és mtsai: Predicting surgically remedial 

primary aldosteronism: role of adrenal scanning, posture testing, and adrenal 

vein sampling. J Clin Endocrinol Metab 2003; 88: 3637 - 3644. 

170. Phillips JL, McWalther CM, Pezzulio JC és mtsai: Predictive value of 

preoperative tests in discriminating bilateral adrenal hyperplasia from an 

aldosterone-producing adenoma. J Clin Endocrinol Metab 2000; 85: 4526 - 

4533. 

171. Harper R, Ferrett CG, McKnight JA és mtsai: Accuracy of CT scanning and 

adrenal vein sampling in the pre-operative localization of aldosterone-secreting 

adrenal adenomas. Q J Med 1999; 92: 643 – 650. 

172. Rácz K, Varga I, Kiss R és mtsa: ACTH sensitivity of isolated human 

pathological adrenocortical cells: variability of responses in aldosterone, 

corticosterone, deoxycorticosterone and cortisol secretion. J Steroid Biochem  

1984; 20: 1187 – 1194.  

173. Varga I, Rácz K, Kiss R és mtsai: Direct inhibitory effect of etomidate on 

corticosteroid secretion in human pathological adrenocortical cells. Steroids 

1993; 58: 64 – 68. 



 

 

83

83

174. Vecsei P, Onyechi J, Hornung J és mtsai: Use of corticosteroid antibodies for the 

study of corticosteroid biosynthesis in vitro. J Steroid Biochem 1975; 6: 383 – 

387. 

175. Vecsei P: Glucocorticoids cortisol, cortisone, corticosterone, compound S and 

metabolites. In: Jaffe BM, Behrman HR, Eds. Methods of Hormone 

Radioimmunoassay. Academic Press, New York 1979; pp. 767 – 796. 

176. Gláz E: A mellékvesekéreg. Gláz E. (szerk) Klinikai endocrinológia. Medicina 

Kiadó, Budapest. 1981; pp. 449 - 638. 

177. Conolly TM, Vecsei P. Simple radioimmunoassay of cortisol in diluted samples 

of human plasma. Clin Chem 1978; 24:1466 –1472. 

178. Kishida S, Fukushima DK: Radioimmunoassay of 6ß-hydroxycortisol in human 

plasma and urine Steroids 1977; 30: 741 -749. 

179. Jonsson JR, Klemm SA, Tunny TJ és mtsai: A new genetic test for familial 

hyperaldosteronism type I aids in the detection of curable hypertension. Biochem 

Biophys Res Commun 1995; 207: 565 - 571. 

180. Beuschlein F, Schulze E, Mora P és mtsai: Steroid 21-hydroxylase mutations and 

21-hydroxylase messenger ribonuclenic acid expression in human adrenocortical 

tumors. J Clin Endocrinol Metab 1998; 83: 2585 – 2588.  

181. Tataranni PA, Larson DE, Snitker S és mtsai: Effects of glucocorticoids on 

energy metabolism and food intake in humans. Am J Physiol 1996; 271: E317 - 

E325. 

182. Hauner H, Shimid P, Pfeiffer EF. Glucocorticoids and insulin promote the 

differentiation of human adipoeyte precursor cells into fat cells. J Clin 

Endocrinol Metab 1987; 84: 832 – 835. 

183. Weinstein SP, Paquin T, Pritsker A és mtsa: Glucocorticoid-induced insulin 

resistance: dexamethasone inhibits the activation of glucose transport in rat 

sceletal muscle by both insulin and non-insulin related stimuli. Diabetes 1995; 

44: 441 - 445. 

184. Larsson H, Ahren B. Short-term dexamethasone treatment increases plasma 

leptin independently of changes in insulin sensitivity in healthy women. J Clin 

Endocrinol Metab 1996; 81: 4428 – 4432. 

185. Considine RV, Nyce MR, Kolaczynsky JW és mtsai: Dexamethasone stimulates 

leptin release from human adipocytes: unexpected inhibition by insulin. J Cell 

Biochem 1997; 65: 254 - 258. 



 

 

84

84

186. Leal-Cerro A, Considine RV, Peino RV és mtsai: Serum immunoreactive leptin 

levels are increased in patients with Cushing’s syndrome. Horm Metab Res 

1996; 28: 711 – 713. 

187. Masuzaki HM, Ogawa Y, Hosoda K és mtsai: Glucocorticoid regulation of leptin 

synthesis and secretion in humans: Elevated plasma leptin levels in Cushing’s  

syndrome.  J Clin Endocrinol Metab 1997; 82: 2542 – 2547.  

188. Widjaja A, Schürmeyer T, Von zur Mühlen A és mtsa: Determinants of serum 

leptin levels in Cushing’s syndrome. J Clin Endorcinol Metab 1998: 83: 600 – 

603. 

189. Rebuffé-Scrive M, Krotkiewski M, Elfverson J és mtsa: Muscle and adipose 

tissue morphology and metabolism in Cushing’s syndrome J Clin Endocrinol 

Metab 1988; 67: 1122 - 1128. 

190. Vining RF, McGinley RA, Maksvytis JJ és mtsa: Salivary cortisol: a better 

measure of adrenal cortical functions than serum cortisol. Ann Clin Biochem 

1983;  20: 329 – 335. 

191. Aardal-Eriksson E, Karlberg BE, Holm A-C. Salivary cortisol – an alternative to 

serum cortisol determination in dynamic function tests. Clin Chem Lab Med 

1998; 36: 215 – 222. 

192. Barrou Z, Guiban D, Maroufi A és mtsai: Overnight dexamethasone suppression 

test: comparison of plasma and salivary cortisol measurement for the screening 

of Cushing’s syndrome. Eur J Endocrinol 1996; 134: 93 – 96. 

193. Laudat MH, Cerdas S, Fournier C és mtsai: Salivary cortisol measurement: a 

practical approach to assess pituitary-adrenal function. J Clin Endocrinol Metab 

1988; 66: 343 – 348. 

194. Zhiri A, Mayer HA, Michaux V és mtsai: 6β-hydroxycortisol in serum and urine 

determined by enzyme immunoassay on microtitre plates. Clin Chem 1986; 30: 

2094 – 2097. 

195. Hirohara D, Nomura K, Okamoto T. és mtsai: Performance of basal aldosterone 

to renin ratio and of the renin stimulation test by furosemide and upright posture 

in screening for aldosterone-producing adenoma in low renin hypertensives. J. 

Clin. Endocrinol. Metab. 2001, 86: 4292 – 4298. 

196. Auchus RJ: Aldo is back: recent advences and unresolved contoversies in 

hyperaldosteronism. Curr. Opin. Nephrol. Hypertens. 2003, 12: 153 - 158. 

197. Brown AC, BouldinJ, Blackston JW és mtsai: Hyperaldosteronism: The 

internist’s hypertensive disease.  Am. J. Med. Sci. 2002, 324: 227 - 231. 



 

 

85

85

198. Horton R: Aldosterone and aldosteronism. Steroids. 2003, 68: 1135 - 1138. 

199. Young WF: Minireview: primary aldosteronism-changing concepts in diagnosis 

and treatment. Endocrinology 2003, 144: 2208 - 2213. 

200. Fritsch NM, Schiffrin EL: Aldosterone a risk factor for vascular disease. Curr. 

Hypertens Rep 2003, 351: 33 - 41. 

201. Rossi GP, Sacchetto A, Pavan E és mtsai: Remodeling of the left ventricule in 

primary aldosteronism due to Conn’s adenoma. Circulation. 1997, 95: 1471 -

1478. 

202. Rossi GP, Boscaro M, Ronconi V és mtsa: Aldosterone as a cardiovascular risk 

factor. Trends Endocr. Metab 2005, 16: 104 – 107. 

203. Sun Y, Zhang J, Lu L és mtsai: Aldosterone-induced inflammation in the rat 

heart: role of oxidative stress. Am. J. Pathol. 2002, 161: 1773 - 1781. 

204. Young M, Head G, Funder J: Determinants of cardiac fibrosis in experimental 

hypermineralocorticoid states. Am. J. Physiol 1995, 269: 657 - 662. 

205. Mulatero P, Veglio F, Pilon C és mtsai: Diagnosis of glucocorticoid-remediable 

aldosteronism in primary aldosteronism: aldosterone response to dexamethasone 

and long polymerase chain reaction for chimeric gene. J. Clin. Endocrinol. 

Metab. 1998, 83: 2573 - 2575. 

206. McMahon GT, Dluhy RG: Glucocorticoid-remediable aldosteronism. Cardiol 

Rew. 2004, 12: 44 - 48. 

207. Gordon RD, Laragh JH, Funder JW: Low renin hypertensive states: prespectives, 

unsolved problems, future research. Trends Endocr. Metab. 2005, 16: 108 – 113. 

208. Stowasser M, Gordon RD: Primary aldosteronism: learning from the study of 

familial varieties. J  Hypertens. 2000, 18: 1165 - 1176. 



 

 

86

86

KÖSZÖNETNYLVÁNÍTÁS 
 

Munkámhoz nyújtott segítségükért szeretnék köszönetet mondani: 

 

• Dr. Tulassay Zsolt professzor úrnak, a Semmelweis Egyetem ÁOK II. sz. 
Belgyógyászati Klinika igazgatójának, aki lehetővé tetté, hogy munkámat a II. 
sz. Belgyógyászati Klinikán végezhessem. 

 
• Dr. Gláz Edit professzor asszonynak, aki hasznos tanácsaival és igényességre 

buzdító kritikájával állandóan segítette munkámat   
 

• Dr. Rácz Károly professzor úrnak, témavezetőmnek, akitől munkámhoz minden 
szükséges segítséget és tanácsot megkaptam. 

 
• Dr. Rosivall László professzor úrnak, programvezetőmnek, aki biztosította 

számomra a lehetőséget, hogy PhD hallgatóként kutatómunkát végezhessek. 
 

• Dr. Tóth Miklós, egyetemi adjunktus úrnak, a betegek klinikai és laboratóriumi 
vizsgálati eredményeinek feldolgozásában nyújtott segítségért. 

 
• Dr. Varga Ibolya tudományos munkatársnak és a Semmelweis Egyetem ÁOK II. 

sz. Belgyógyászati Klinika Endokrinológiai és Izotóp Laboratóriumában dolgozó 
asszisztenseknek 

 
• A laboratóriumban dolgozó PhD hallgatóknak. 

 
Férjemnek, gyermekeimnek és szüleimnek a türelmükért. 

 
 

 

 



 

 

87

87

ÖSSZEFOGLALÁS 

Munkámban hormontermelő és hormontúltermeléssel nem járó humán mellékvese- 

adenomákban a kortikoszteroid-bioszintézis és metabolizmus sajátosságait vizsgáltam. 

Aldoszteron-termelő, Cushing-szindrómát okozó és hormontúltermeléssel nem járó 

mellékvesekéreg-adenomákból izolált sejtek in vitro vizsgálatával kimutattam, hogy a 

humán leptin szignifikánsan gátolja mindhárom adenoma sejttípus alap- és ACTH-

stimulált kortizol és kortikoszteron termelését. Eredményeim alapján a leptinnek 

patofiziológiai szerepe lehet az adenomák szteroid termelésének szabályozásában. 

Kimutattam, hogy a 6β-hidroxikortizol képződése ACTH szabályozó hatása alatt áll és 

ACTH-stimulációt követően plazma koncentrációja alkoholos májbetegekben tartós (2 

hetes) abstinentia után is érzékenyen jelzi a hepaticus gyógyszer-metabolizmus aktivált 

állapotát. Kontrollegyének, Cushing-szindrómát okozó mellékvese-daganatos és 

hormontúltermeléssel nem járó mellékvesekéreg-adenomás betegek reggel, 1 mg 

dexamethason adása után és ACTH adagolás után nyert mintáiban a plazma- és 

nyálkortizol és 6β-hidroxikortizol koncentrációk vizsgálatával megállapítottam, hogy a 

plazma- és nyál-6β-hidroxikortizol koncentrációk a plazma- és nyálkortizol szintekhez 

képest érzékenyebben jelzik a kortizol-termelés növekedését. Normális humán-

mellékvese és humán mellékvesekéreg-adenoma sejteken végzett vizsgálataimmal, 

valamint szelektív mellékvesevénás vérminták vizsgálatával megállapítottam, hogy a 

6β-hidroxikortizol nem csupán a májban termelődő metabolit, hanem a normális és 

adenomás mellékvesekéreg-sejtek szekréciós terméke. Primer aldosteronismusban 

szenvedő 187 beteg klinikai- és hormon-adatainak elemzésével megállapítottam, hogy a 

diagnosztikai módszerek közül a furosemiddel kombinált posturalis teszt 92%-os 

specificitással és 69%-os szenzitivitással jelzi az aldoszteron-termelő adenoma 

jelenlétét. Az I. típusú familiaris hyperaldosteronismus detektálására alkalmas DNS-

diagnosztikai módszerrel 30 betegben hazánkban elsőként vizsgáltam a betegség-okozó 

CYP11B1/CYP11B2 gén-chimera előfordulását. A mellékvese- vénás vér hormon-

vizsgálatok elemzésével kimutattam, hogy az álnegatív esetek a vena cava inferior 

aldoszteron/kortizol hányadossal korrigált mellékvesevéna aldoszteron/kortizol 

hányados kiszámításával kiszűrhetők. Az új módszer azokban a féloldali adenomás 

esetekben is segíti a lokalizálást, amikor a vérvétel csak a nem adenomás oldalon 

sikeres.  
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SUMMARY 

 In this work characteristics of corticosteroid biosynthesis and metabolism  in  

hormone producing and nonhyperfunctioning human adrenocortical adenomas was 

studied. It was found that leptin inhibited in vitro the basal and ACTH-stimulated 

corticosteroid secretion in cells from adrenocortical adenomas causing primary 

aldosteronism,  Cushing’s syndrome and nonhyperfunctioning adrenocortical adenomas. 

Based on these findings leptin may have a pathophysiological role in the regulation of 

corticosteroid secretions of these tumors. In other studies the secretion of 6β-

hydroxycortisol was found to be under the regulatory effect of ACTH, and following 

ACTH administration the plasma concentration of this steroid metabolite showed an 

exaggerated response in patients with alcoholic liver disease after an at least 2 weeks of 

ethanol abstinence. Measurements of cortisol and 6β-hydroxycortisol in blood and 

salivary samples (morning, after the administration of 1 mg dexamethasone, and after 

ACTH administration) in control subjects, patients with Cushing’s syndrome causing 

adrenal adenomas, and in patients with nonhyperfunctioning adrenocortical adenomas 

indicated that 6β-hydroxycortisol in salivary and blood samples was a more sensitive 

marker of cortisol secretion than blood or salivary cortisol concentrations. The findings 

obtained from  in vitro hormone secretion of cells isolated from normal human adrenals 

and from human adrenocortical adenomas, as well as the results of hormone 

measurements in blood from selective adrenal vein samples revealed that 6β-

hydroxycortisol is not only a metabolite produced by the liver but also a product of 

normal and adenomatous adrenocortical cells. When analyzing the clinical and 

hormonal findings of 187 patients with primary aldosteronism, the postural test 

combined with furosemide administration, which is most commonly used for the 

diagnosis of primary aldosteronism and for distinguishing aldosterone-producing 

adenomas from idiopathic hyperaldosteroism, had a specificity of 92% and a a 

sensitivity of 69%. For the first time in Hungary, a DNA-based screening method was 

introduced for the detection of the chemeric aldosterone-synthase/11β-hydroxylase gene 

present in patients with familial hyperaldosteronism type I. A retrospective analysis of 

the results of adrenal venous sampling showed that false negative results can be avoided 

by  calculating the aldosterone/cortisol ratios in suprarenal veins followed by a 

correction with the same ratios in vena cava inferior. This new method proved to be 

useful for the localization of unilateral adenomas when adrenal vein sampling was 

successful only in the nonadenomatous side. 
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