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A hypothalamus–hypophysis–mellékvesekéreg tengely,

kapcsolata az immunrendszerrel

Goodman & Gilman’s, 12th Ed.

ACTH:

- diagnosztikus célból

- gyermekkori epilepszia (West 

szindróma) kezelésére



A mellékvesekéreg szövettanilag és funkcionálisan három

különböző része, azok hormontermelése

Goodman & Gilman’s, 12th Ed.



A mellévesekéreg hormon szintézisének fő útvonalai

Intermedierek

Keringő hormonok

Metyrapone

(Cortisol)

Rang & Dales’s, 8th Ed.



Cell Signalling Biology - Michael J. Berridge - www.cellsignallingbiology.org - 2009 

A szteroidok hatása a génexpresszó szabályozásán és nem 

genomiális útvonalakon keresztül valósul meg



CBG, kortikoszteroidkötő fehérje; GR, glukokortikoid-receptor; S, szteroid hormon; HSP90, kilodalton molekulatömegű hősokkfehérje;

HSP70, 70 kilodalton molekulatömegű hősokkfehérje; IP, the 56-kd immunophilin; GRE, glukokortikoidreszponzív elemek; intronok

(szürke); exonok (piros).

Az intracelluláris glukokortikoid receptor aktiválásának 

mechanimusa

Goodman & Gilman’s, 12th Ed.

Az S-GR komplex más transzkripciós 

faktorokkal is kölcsönhat, pl. az NF-B-vel 

és az AP1-el 

gyulladáscsökkentő & immunszupresszív 

hatás



Génaktiváció:

- annexin-1 → PLA2 ↓

- glukoneogenezis és aminosav metabolizmus enzimek (cAMP függő protein kináz)

- adrenoreceptorok vaszkuláris & bronchiális simaizmokon, zsírsejteken 
(„permisszív hatás”, pl. 2 agonista hatás asthma bronciáléban)

Génrepresszió:

- COX-2

- NOS

- Citokinek

- Interleukinek

- Sejtadhéziós molekulák

Glukokortikoid receptor hatások

A glukokortikoidok az expresszált gének 10-20 %-át regulálják!





Genomiális:

- Na+/K+-ATP-áz transzkripció 

- ENa+ csatorna aktivitás 

- Profibrotikus molekulák expressziója (pl. TGF-) 

- NADPH-oxidáz expresszió ; ROS  - proinflammatorikus hatás

Nem-genomiális:

- proinflammatorikus hatások (EGFR & ERK1/ERK2 keresztül)

Mineralokortikoid receptor hatások



Metabolikus hatások:

- Szénhidrát anyagcsere: glukózf elvétel és hasznosítás ↓, glukoneogenezis 

- hyperglykaemia tendencia ( inzulin   glikogén  )

- Fehérje anyagcsere: fehérje bontás , fehérje szintézis ↓

- Zsíranyagcsere: zsírszövet redisztribució (Cushing szerű),

trigliceridek , LDL/HDL 

Glukokortikoid hatások I.



Regulatorikus hatások:

- Hypothalamus és elülső hypophysis lebeny: negatív 

visszacsatolás → endogén glukokortikoidok felszabadulása ↓

- Kardiovaszkuláris rendszer: vazodilatáció ↓, exszudáció ↓

- Csont- / izomrendszer: osteaoblast működés ↓, osteoclast ,

negatív Ca2+ egyensúly,  

- Negatív Ca2+ egyensúly: Ca2+ abszorpció ↓, Ca2+ elimináció 

- Gyulladásos sejtek:

- akut gyulladás: leukocyták beáramlása és aktivitása ↓

- krónikus gyulladás: mononukleáris sejtek aktivitása ↓, angiogenezis ↓, fibrózis ↓

- vér: neutrophilek ; eosino-/basophilek/monocyták/lymphocyták ↓

- limfoid szövetek: T- és B-sejt klonális expanzió ↓, citokint szekretáló T-sejt hatás ↓

- Gyulladásos és immunmediátorok:

- citokinek hatása és termelődése↓ (ILs, TNF-α, GM-CSF)

- eikozanoidok termelődése ↓

- IgG termelődése ↓

- a komplement rendszer komponenseinek mennyisége a vérben ↓

- antiinflammatorikus faktorok felszabadulása  (pl. IL-10 & annexin-1)

Összefoglalva: veleszületett és szerzett immunitás aktivitása ↓,

gyógyulást és védelmet szolgáló gyulladásos folyamatok ↓

Glukokortikoid hatások II.



Glukokortikoidok farmakokinetikája

- Jó p.o. abszorpció

- Transzport a vérben:

90 % - corticosteroid-binding globulin (CBG)/2 globulin

5-10 % - szabad

~5 % - albumin (nagy kapacitás, alacsony affinitás → praktikusan szabadnak

tekinthető)

- T1/2: 60-90 min

- Metabolizmus:

~ 80 % májban

20 % vesében & más MR-t expresszáló szövetben (pl., colon, nyálmirigyek)

1 % változatlan →  vizelet



- Szubsztitúciós terápia (mellékvesekéreg-elégtelenség, Addison kór)

- Diagnosztika (dexametason szupressziós teszt,; Cushing szindróma, depresszió 

dif. diagnózisa)

- A fötus tüdő érésének stimulálása (34 hetes kor előtti szülés)

- Gyulladásgátló és immunszuppresszív terápia:

- asthma bronchiale

- helyileg a bőr,- a szem,- a fül és az orr gyulladásos betegségei (pl. ekcéma, 

allergiás conjunctivitis, rhinitis)

- hiperszenzitív állapotok (pl. súlyos allergiás reakciók)

- autoimmun & gyulladásos komponenssekkel is rendelkező betegségek (pl. 

RA & egyéb „kötőszöveti” betegségek, IBD, haemolyticus anaemia bizonyos formái, 

idiopathiás thrombocytopeniás purpura)

- átültetett szövet kilökődésének megelőzése (szerv- vagy csontvelő- transzplantáció)

- Daganatos megbetegedések:

- citosztatikumokkal kombinációban (pl. Hodgkin-kór vagy akut lymphoid leukaemia)

- agyi oedema csökkentése (primer vagy metasztatizált agytumor; dexametazon)

- Hányinger, hányás (kemiterápia & általános érzéstelenítés)

Glukokortikoidok terápiás alkalmazása



A glukokortikoidok terápiás indikációi nem-mellékvese betegségekben

BG Katzung, 12th Ed.



A glukokortikoidok terápiás indikációi nem-mellékvese betegségekben

BG Katzung, 12th Ed.



Néhány glukokortikoid kémiai szerkezete

BG Katzung, 12th Ed.

(Fokozott felületaktivitás→ bőrgyógyászat)(16  -CH3:      beta ~ alpha )

~ Dexametazon



Természetes és szintetikus kortikoszteroidok szerkezete és 

nevezéktana

Goodman & Gilman’s, 12th Ed.



(8-12h)

(12-36h)

(36-72h)
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This inactivation allows specific responses to aldosterone in sites such as the distal nephron,

colon, sweat glands, salivary glands, placenta. A 11β-HSD1 azt a reverz reakciót katalizálja,

amelynek során az inaktív kortizon aktív kortizollá alakul pl. a májban, a zsírszövetben, a KIR-

ben, placentában.

HSD - hidroxiszteroid-dehidrogenáz

Kortizol inaktiválás és kortizon aktiválás

Goodman & Gilman’s, 12th Ed.



- Asthma bronchiale: aeroszol (beclomethason, fluticason, mometason, budesonide,

flunisolid)

- Allergiás rhinitis: orrspray (beclomethason, triamcinolon, budesonid, flunisolid)

- Szemészet: OGT

- Bőrgyógyészat: kenőcs, oldat (flumetazone, fluocinolon, triamcinolon

acetonid csoporttal → lokális aktivitás )

- IBD: kúp, klizma, p.o.

- Izületi betegség: intraartikuláris inj.

- Timed-release tabletta (élettani kortizol szintek: reggeli magas, esti

alacsonyabb)

Lokális alkalmazás

Előnye: szisztémás mellékhatások ↓



Súlyos mellékhatások ritkák. Lehetnek:

- insomnia, hypománia

- Peptikus fekély

- Akut pancreatitis (ritka; csak nagy dózisoknál)

Társbetegségek → kockázat 

- pl. hypertónia, hyperglycemia, peptikus fekély, psychiátriai problémák

Glukokortikoidok mellékhatásai

(< 2 hét kezelés)



- Fertőzésre / sejtkárosodásra bekövetkező válasz ↓ (sebgyógyulás ↓, orális candidiasis)

- Ulcerogén hatás (PG , NSAID-dal együtt fokozott)

- Iatrogén Cushing szindróma

- Endogén glukokortikoid szintézis szupressziója

- Hypokalemia, hypernatremia, ödéma, hypertenzio

- Osteoporosis; aszeptikus femur fej nekrózis

- Hyperglykémia, insulin , weight gain, DM

- Hypertonia (mineralokortikoid hatás)

- Thromboembóliás hajlam 

- Vázizomzat tömegének csökkenése, myopáthia

- Növekedés gátlása gyerekeknél (> 6 hónapos kezeléskor; fehérjeanyagcsere , 

epiphysis porc korai záródása)

- Központi idegrendszeri hatások: eufória, hypománia, pszichózis, depresszió

- Egyéb: glaucoma (genetikailag fogékony egyénekben), cataractaképződés (dózis- & 

időfüggő), intracranialis nyomásfokozódás, 

Glukokortikoidok mellékhatásai

(> 2 hét kezelés) – magas protein & K+ tartalmú diéta javallt



Cushing szindróma
(dőlt betűkkel szedett hatások különösen gyakoriak)

Rang & Dales’s, 8th Ed.



A betegség súlyossága, a kezelés időtartama befolyásolja.

Tartsd a dózist a lehető legalacsonyabban - titrálás!

- Magasabb dózis a kezdeti hatáshoz, alacsonyabb fenntartó dózis – sok esetben

- ACTH szupresszió: kicsi, gyakori p.o. dózisok / lassú felszívódású p.e. készítmény

- Gyulladásos & allergiás betegségek: egy-két adagban

- Súlyos autoimmun betegségek: magas dózis elosztva, később lépcsőzetes 

csökkentés

- Ha nagy dózis szüksége: szintetikus szer minimális mineralokortikoid hatással

- Ha nagy dózis hosszú ideig: próbálj alternáló napi kezelést (mellékhatások néha )

- Lassú, lépésenkénti abbahagyás, máskülönben visszatérő tünetek, akár 

súlyosabb formában is

Dozirozás – pár irányelv



- Na+ reabszorpció 

- K+ & H+ exkréció  (gyűjtőcsatorna)

Mineralokortikoidok hatásai



- Szubsztitúciós terápia (fludrocortison)

De! pl. Chrousos szindrómában [genetikus GR inaktiváció]: szintetikus 

glukokortikoid MR aktivitás nélkül

Mineralokortikoidok alkalmazása

Mineralokortikoid antagonisták alkalmazása

- Spironolacton: K+- spóroló diuretikum (androgén- & progeszteron R antagonista is)

primary aldosteronism (adrenal adenoma)

- Eplerenon: hypertensio és szívelégtelenség



Mineralokortikoidok mellékhatásia

- Ödéma

- Vérnyomás 

- Hypokalemia (gyengeség, tetánia) , metabolikus alkalózis

- Pro-inflammatory effect 



- Pasireotid (SSTR5 szelektív somatostatin analóg): ACTH termelő hypophysis adenoma 

okozta Cushing

- Metyrapon (11 -hidroxyláz inhibitora): gyors hatás (pár nap); diagnosztikus célra is

- Ketoconazol (antifungális szer): Cushing szindrómában

- Mitotan (rovarírtó DDT származéka): p.o. mellékvese karcinómában (citotoxikus a 

mellékvesekéregben → tumor tömege ↓); meglehetősen mérgező

- Aminoglutethimid: 

- ketoconazollal vagy metyraponnal együtt mellékvesekéreg daganat 

következtében kialakuló, mitotanra nem reagáló, Cushing 

szindrómában

- dexamethazonnal vagy hydrocortizonnal együtt az ösztrogén termelés 

csökkentésére emlőkarcinomában

- Trilostan: hasonló az aminogluthetimidhez

- Etomidát (11 β-hidroxyláz inhibitor; i.v. anesztetikum): súlyos Cushing szindróma

- Mifepriston (SPRM): „kémiai abortusz”; antiprogeszteron & antiglukokortikoid 

hatások → inoperábilis méhen kívüli ACTH tumor / mellékvese karcinóma

Mellékvesekéreg antagonisták

ACTH termelő tumorok & a mellékvese tumorai – 1.: sebészi megoldás, irradiáció 



Mellékvesekéreg antagonisták támadáspontjai

Intermedierek

Keringő hormonokAbirateron

17,20-Lyase

--

Ketoconazol

-
-

Metyrapone

(Cortisol)

Rang & Dales’s, 7th Ed.



Néhány mellékvesekéreg antagonista

BG Katzung, 12th Ed.



- Pasireotid (SSTR5 szelektív somatostatin analóg): ACTH termelő hypophysis adenoma 

okozta Cushing

- Metyrapon (11 -hidroxyláz inhibitora): gyors hatás (pár nap); diagnosztikus célra is

- Ketoconazol (antifungális szer): Cushing szindrómában

- Mitotan (rovarírtó DDT származéka): p.o. mellékvese karcinómában (citotoxikus a 

mellékvesekéregben → tumor tömege ↓); meglehetősen mérgező

Mellékvesekéreg antagonisták

ACTH termelő tumorok & a mellékvese tumorai – 1.: sebészi megoldás, irradiáció 



- Aminoglutethimid: 

- ketoconazollal vagy metyraponnal együtt mellékvesekéreg daganat 

következtében kialakuló, mitotanra nem reagáló, Cushing 

szindrómában

- dexamethazonnal vagy hydrocortizonnal együtt az ösztrogén termelés 

csökkentésére emlőkarcinomában

- Trilostan: hasonló az aminogluthetimidhez

- Etomidát (11 β-hidroxyláz inhibitor; i.v. anesztetikum): súlyos Cushing szindróma

- Mifepriston (SPRM): „kémiai abortusz”; antiprogeszteron & antiglukokortikoid 

hatások → inoperábilis méhen kívüli ACTH tumor / mellékvese karcinóma

Mellékvesekéreg antagonisták


