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Perifériás biomarkerek depressziós zavarokban:  
fókuszban a HPA-tengely, az inflammációs rendszer  
és a neurotrofikus faktorok

A major depressziós zavar (MDD) perifériás biomarkereit intenzíven kutatják világszerte, 
azonban napjainkban még nem áll rendelkezésre specifikus tesztelési lehetőség. A témával 
foglalkozó szakirodalomban egyre növekvő számú adat jelenik meg, melynek nagy része 
kongruens annak tekintetében, hogy a HPA-tengely, az inflammáció és a neurotrofikus faktorok 
köréből kerülhetnek ki a legígéretesebb markerek. Az eredmények arra utalnak, hogy több 
marker együttes mintázata segíthet a diagnózisalkotásban és a kezelés megválasztásának, 
monitorozásának objektív vizsgálatában. A biomarkerek precíz értékelését és validálását ne-
hezítik a szintjüket befolyásoló egyéb tényezők, illetve a fenotípus meghatározására szolgáló 
mérőeszközök korlátozottsága. A jövőben ezeknek a szempontoknak a figyelembe vételével 
kifejleszthető lesz egy klinikai használatra alkalmas teszt, ami komoly előrelépést jelent majd 
az MDD egyénre szabott kezelésében, eredményesebb terápia várható és a gyógyszerfejlesz-
tésben is fontos eszköz lehet.
(Neuropsychopharmacol Hung 2018; 20(4): 125–130)
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BEVEZETŐ

A major depressziós zavarra (MDD) specifikus perifé-
riás biomarkerek azonosítása korszakváltást jelentene 
a rutin klinikumban, azonban pillanatnyilag még 
nem érhető el ilyen lehetőség. Egy objektív eszköz 
széleskörű segítséget nyújthatna a diagnózisalkotás, 
a megfelelő terápia kiválasztása, valamint a mellék-
hatás-szenzitivitás meghatározása tekintetében, hi-
szen a jelenleg alkalmazott trial-and-error módszer 
sokszor nem elég effektív, illetve késleltetve jut a pá-
ciens az adekvát kezeléshez. A terápiás erőfeszítések 
eredménytelensége gyakran az MDD molekuláris 
háttere tisztázatlanságának, valamint diagnoszti-
kai hibának köszönhető. Jól ismert jelenség, hogy 
egy adott páciens diagnózisa epizódonként változ-
hat a keresztmetszeti kép, vagy hiányos adatok (pl. 
heteroanamnézis) miatt. Emellett jelentős problémát 
jelent, hogy a terápiás hatás megítéléséhez 4-6 hetet 
kell várni egy adott antidepresszívum alkalmazásakor, 
ami elégtelen hatás esetén a betegség progressziója 
mellett a mellékhatások felesleges elszenvedésével 
terheli a pácienst, nem beszélve a kezelőorvosba vetett 
bizalom gyengüléséről. További jól ismert tény, hogy 

a kezeletlen depresszióból való felépülés esélye az idő 
előrehaladásával romlik, tehát az ineffektív terápia 
alkalmazása a gyógyulási esélyt is csökkenti.  

A fent említett komplex problémák megoldását 
célozzák azok az intenzív kutatások, amelyek az 
MDD-ben alkalmazható biomarkereket vizsgálják. 
A szakirodalomban egyre nagyobb számú publiká-
ció jelenik meg, amelyek a rutin vérmintavétellel 
azonosítható markerek változásainak teszteléséről 
számolnak be. A potenciális biomarkerek nagy része 
a hipotalamo-hipofízis-mellékvese (HPA) tengely 
funkciójához, a gyulladásos rendszerhez, valamint a 
neurotrofikus faktorokhoz kötődik, ezekkel a klasszi-
kus rendszerekkel kapcsolatos adatok már elég nagy 
számban állnak rendelkezésre. Újabban speciálisabb 
molekulák, mint pl. endokannabinoidok, mikro-RNS-
ek, mitokondriális elemek, epigenomikai markerek 
vizsgálata is zajlik, az ezekre vonatkozó adatok azon-
ban még nagy áttekintő tanulmányra nem alkalmasak.

A HPA-TENGELYHEZ TARTOZÓ BIOMARKEREK

A HPA-tengely kulcsfontosságú szerepet játszik a 
depresszió patomechanizmusában, az általa regulált 
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funkcionális rendszerek komplex módon vesznek 
részt a tünetek kialakulásában (Pariante és Light-
man, 2008).  Stresszkeltő stimulus jelenlétében cor-
ti  cot ropin releasing hormon (CRH) termelődik  
a hipo ta lamusz paraventrikuláris magjában, majd a 
CRH hatására adrenokortikotrop hormon (ACTH) 
szabadul fel a hipofízisből a véráramba. A keringő 
ACTH glukokortikoid felszabadulást eredményez  
a mellékvesekéregből és eljut a szervezet valamennyi 
szövetébe, beleértve az agyat is. A glukokortikoid 
a glukokortikoid receptorhoz (GR), valamint a mi-
ne  ralokortikoid receptorhoz (MR) kötődik, és a 
pe rifériás szöveti hatások mellett a stresszreakció 
gátlását is szabályozza a hipotalamikus CRH ter-
melődés blokkolása, valamint a periférikus ACTH 
szintézis gátlásán keresztül. Ez a szabályozó kör lé-
nyegében a negatív feedback mechanizmusa, mely 
a vér glukokortikoid szintjének regulációja alatt áll.  
A depresszió stresszelméletével kongruensen a szé-
rum CRH/CRF szintje a depresszió súlyosságával 
mutatott összefüggést, illetve csökkent hippokampális 
CRH mRNS volt kimutatható depressziós egyénekben 
(Catalan et al., 1998). Emellett terápiarezisztens de-
presszióban szenvedőknél GR rezisztencia igazolható, 
illetve a tartósan magas glukokortikoid szint korai 
relapszust jelez előre (Bauer et al., 2003; Ising et al., 
2007; Juruena et al., 2009; Ribeiro et al., 1993). 

A HPA-tengely kiegyensúlyozott működése ép GR 
és MR funkcióhoz kötött, és mivel a diszregulált HPA-
tengely az MDD patomechanizmusának egyik kulcs-
eleme, az MR/GR arányt potenciális biomarkerként 
vizsgálták. Krónikus stressz esetén tartósan magas 
glukokortikoid szint és csökkent MR/GR arány mu-
tatható ki, ami a neurogenezis gátlását eredményezi 
(Anacker et al.; Holsboer, 2000). Emellett a tartósan 
magas glukokortikoid szint GR deszenzitizációhoz, 
valamint GR rezisztenciához vezet. GR rezisztencia 
esetén a magas glukokortikoid szint HPA-tengely 
aktivitását gátló hatása elmarad, és a negatív feedback 
pozitívba fordul kóros állapotot eredményezve 
(Stapelberg et al.). A GR rezisztencia sokrétűen vizs-
gált jelenség, ami több módon vezethet depressziós 
állapot kialakulásához. Az egyik folyamat a neuro-
inflammációs útvonalat érinti (Stapelberg et al.). 

GYULLADÁSOS MARKEREK,  
MINT POTENCIÁLIS MDD BIOMARKEREK

A gyulladásos citokinek az MDD biomarker kuta-
tások középpontjában állnak, hiszen a depresszió  
in flam matorikus teóriáját komoly evidenciák tá-
masztják alá (Dowlati et al.). Molekuláris és farma-

kológiai vizsgálatok egyaránt arra utalnak, hogy a 
gyulladásos rendszer túl-/inadekvát /tartós akti-
vációja meghatározó szerepet játszik a depresszió 
patomechanizmusában (Dowlati et al.). Ezen túlme-
nően az egyes antidepresszívumok antiin flam ma-
to rikus hatása igazolódott (Hannestad et al.), és a 
legújabb farmakológiai vizsgálatok szerint krónikus 
gyulladásos betegségben szenvedő betegeknél pro-
inflammatorikus citokin ellenes monoklonális antitest, 
illetve TNF-α ellenes szer alkalmazása csökkenti a 
depressziós tüneteket (Haroon et al.; Jha és Trivedi). 
Ugyanakkor érdekes adat, hogy a magasabb gyulla-
dásos paraméterekkel rendelkező páciensek kevésbé 
reagálnak antidepresszívumokra (Benedetti et al., 
2002; Lanquillon et al., 2000; Sluzewska et al., 1997). 
Saját előzetes eredményeink szerint a kettős hatású 
antidepresszívumok erélyesebben hatnak a gyulladá-
sos markerekre, mint a szelektív szerotonin visszavétel 
gátlók, sőt, azokban az esetekben csökkentik szignifi-
kánsan a depressziós tüneteket, akiknél a kezelés előtt 
magasabbak a szérum pro-inflammatorikus faktor 
szintek.

A pro- valamint az anti-inflammatorikus fakto-
rok aránya meghatározó a depresszió kialakulásában 
(Maes és Carvalho). A pro-inflammatorikus citokinek 
(IL-6, IL-1β és a TNF-α) az éretlen immunsejtek által 
termelődnek, és a T-helper 1 limfocitákon fejtik ki 
hatásukat. A pro-inflammatorikus citokinek a pe-
rifériás sejtek (pl hepatociták) akut fázis fehérje (pl. 
CRP) termelődését stimulálják, amely a szisztémás 
gyulladásos reakció kialakításában vesz részt. A pro-
inflammatorikus citokinek termelődését és hatását az 
anti-inflammatorikus citokinek (IL-4, IL-5, IL-10) 
antagonizálják. Az anti-inflammatorikus citokinek 
hatását a T-helper 2 limfociták mediálják. A két cito-
kintípus egyensúlya részben a HPA-tengely szabá-
lyozása alatt áll. Maga a GR képes kötődni a DNS 
glukokortikoid response element (GRE) szakaszához, 
ami a pro-inflammatorikus citokinek termelődését 
serkenti. Kóros GR aktivitás és a glukokortikoid re-
zisztencia diszfunkcionális T-sejt éréshez és funk-
cióhoz vezet, ami patológiás neurogenezist és neuro-
plasz ticitást eredményez, ami további kapcsolódási 
pontot is jelent a kóros HPA-tengely és a patológiás 
gyulladásos folyamatok között. A Th2, Th1 és az NK 
sejtek számának módosulása és funkciókárosodása 
mutatható ki depresszióban szenvedők körében, ezért 
felmerült biomarkerként való mérésük MDD-ben 
(Mazza et al.).

Emellett számos vizsgálat foglalkozik a szérum 
citokinek és az MDD lehetséges összefüggéseivel. 
Annak ellenére, hogy növekvő számú pozitív ered-



Perifériás biomarkerek depressziós zavarokban… Ö S S Z E F O G L A LÓ  KÖ Z L E M É N Y

Neuropsychopharmacologia huNgarica 2018. XX. évf. 4. szám Neuropsychopharmacologia huNgarica 2018. XX. évf. 4. szám 127

mény lát napvilágot a témában, az adatokat összesítő 
tanulmányok egyelőre csak részben erősítenek meg 
bizonyos összefüggéseket. Konzekvens eredménynek 
tekinthető, hogy azokban a páciensekben, akiknél 
a kezelés kezdetekor magas pro-inflammatorikus 
citokinszintek mérhetőek, hatékony kezelés esetén 
e paraméterek a klinikai javulással párhuzamosan 
jelentősen csökkennek (Cattaneo et al.; Zunszain et 
al.). Fontos megjegyezni, hogy ígéretesebb eredmé-
nyekről számolnak be azok a kutatások, amelyek nem 
MDD vs. egészséges kontroll összehasonlításokból 
származnak, hanem olyan, különböző depressziós 
alcsoportok vizsgálatából, mint például a melankoliás 
és az atípusos depresszió altípus. Több vizsgálat egy-
behangzó eredménye arra utal, hogy emelkedett IL-6 
szérumszint mutatható ki melankoliás depresszióban, 
míg az emelkedett TNF-alfa szint az atípusos depresz-
szióban jellemző, ami a két altípus különböző bioló-
giai hátterére utalhat (Yang et al.). Ugyanakkor egy 
másik tanulmány magasabb IL-6, TNF-alfa és CRP 
szintet talált atípusos depresszióban szenvedőknél 
melankoliás depressziósokhoz és egészséges kontrol-
lokhoz viszonyítva (Yang et al.). Részben ezekkel az 
eredményekkel összhangban egy másik munkacso-
port szignifikánsan alacsonyabb CRP szintről számol 
be melankoliás depresszió esetén, ugyanakkor ez a 
változás az atípusos depresszióban vagy az egészsé-
ges kontroll személyekben nem igazolódott (Yang et 
al.). Egy friss tanulmány eredménye szerint a meg-
növekedett pro-inflammatorikus citokinszint post-
stroke depressziót jelez (Levada és Troyan). Az ada-
tok heterogenitását magyarázhatják az elemszámból,  
a minta összetételéből, átlag életkorából, valamint  
a komorbiditási és alkalmazott gyógyszerekből adódó 
módszertani különbségek (Yang et al.). 

Egészséges viszonyok között (A) a glukokortikoidok 
(Glcs) koncentrációja csak átmenetileg emelkedik 
meg, és főként a mineralokortikoid receptorokhoz 
(MR) kötődnek. Kóros viszonyok között (B) tartósan 
magas Glcs szint és glukokortikoid receptor (GR) 
túlaktiválódás, majd rezisztencia alakul ki, aminek 
következménye, hogy a CRH termelődés folyama-
tosan magas marad (negatív feedback helyett pozi-
tív loop), a gyulladásos folyamatok túlaktiválódnak,  
a neuortrofikus mechanizmusok blokkolódnak.

NEUROTROFIKUS FAKTOROK

A depresszió neurotrofikus elméletét Duman, Henin-
ger és Nestler írta le először 1997-ben, és az első 
tanulmányok a BDNF-el összefüggésben születtek 
(Du man et al., 1997). A neurotrofikus faktorok meg-
ha tározó szerepet töltenek be a neurogenezis, neu-
ro  ploriferáció és neuroplaszticitás kialakításában, 
amely folyamatok gátlása közrejátszik a depresszió 
patomechanizmusában (Lee és Kim). Emellett az 
experimentális adatok arra utalnak, hogy az anti-
depresszívumok valamint az ECT terápiás hatásának 
kialakulásához szükséges ezeknek a faktorok jelenléte, 
a kezelés alkalmazása során a neurotrofikus faktorok 
szintje emelkedik (Bocchio-Chiavetto et al.; Catta neo 
et al.; Pandey et al.). Ma már számos egyéb faktorral 
(pl. GDNF, IGF-1, VEGF, NGF, NGR-1, FGF, TGF-β 
stb.) kapcsolatos vizsgálatról jelennek meg publiká-
ciók  (Sharma et al.).

A BDNF kóroktani szerepe szintén kapcsolódik  
a HPA-tengely diszfunkciójához. A GR foszforiláció-
ja alapvetően meghatározza a GR funkciót, és ennek 
kóros változása is köthető az MDD-hez (Stapelberg 
et al.). Krónikus stresszben a GR megnövekedett 

1. ábra  A HPA tengely, az inflammáció és a neurotrófikus rendszer interakciója egészséges (A) és kóros (B) esetben
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foszforilációja GR rezisztenciával járt együtt, és a 
hippokampális progenitorsejtek által termelt BDNF 
proliferáló hatására gyakorolt gátló hatást mutatták ki. 
A szérum BDNF szintje szignifikánsan csökkent MDD 
és bipoláris affektív zavar depressziós epizódjában egy-
aránt (Piccinni et al.), továbbá korrelál az epizód sú-
lyosságával, az epizód időtartamával, illetve pszichoti-
kus tünetekkel (Galvez-Contreras et al.). Egy Polykova 
és mtsai által publikált metaanalízis eredménye sze-
rint csak a szérum BDNF mutat szoros korrelációt a 
depressziós epizóddal, a plazma szint azonban nem 
(Polyakova et al.; Polyakova et al.). Ugyanakkor mind 
a szérum, mind a plazma BDNF szint változatlansága 
(az emelkedés elmaradása) a kezelés első hetében te-
rápiarezisztenciát jelzett előre egy vizsgálatsorozatban 
(Lieb et al.). Pozitív összefüggéseket írtak le a BDNF 
szint konzekvens emelkedése és antidepresszívum 
adása, valamint ECT kezelés között. Szuicidált szemé-
lyekben egyértelműen szignifikánsan csökkent BDNF 
szint mérhető a természetes úton elhalálozott szemé-
lyekéhez képest (Galvez-Contreras et al.).

A BDNF mellett további potenciális biomarkerként 
vizsgálják a vaszkuláris endoteliális növekedési faktort 
(VEGF). A szérum vagy plazma VEGF szint a legtöbb 
vizsgálatban emelkedett volt depresziós betegekben, 
néhány tanulmány azonban nem talált különbséget, 
vagy alacsonyabb szintről számolt be (Takebayashi et 
al.). Saját vizsgálatunkban szignifikánsan magasabb 
VEGF szintet találtunk a terápiára nem reagálók ese-
tében összehasonlítva a reagálók értékeivel (Elemery 
et al.; Halmai et al.). További vizsgálatok szükségesek 
az összefüggés pontosítsa céljából.

A HPA-tengely, az inflammáció és a neurotrofikus 
rendszer integratív működését az 1. ábra szemlélteti.

KONKLÚZIÓ

A perifériás biomarkerekkel kapcsolatos vizsgála-
tok egy része ígéretes eredményt nyújt, azonban az 
MDD-re specifikus, rutin klinikumban alkalmazha-
tó tesztek kifejlesztése még várat magára. Korábban 
felmerült a kérdés, hogy vajon a periférián mérhe-
tő változások összefüggésbe hozhatók-e az agyban 
zajló folyamatokkal, azaz hogy mennyire releváns 
perifériás markereket vizsgálni. Ezzel kapcsolatban 
több vizsgálat eredményét közölték, a legfrissebb 
kutatások pedig egyértelműen megerősítették, hogy 
a periférián mérhető változások az inflammációs 
markerek tekintetében szorosan korrelálnak az agyi 
folyamatokkal, ezért mérésük megalapozott (Felger 
et al.; Kanegawa et al.). Hasonlóan az immunmodu-
látorokhoz, más molekuláris útvonalakhoz tartozó 

markerek változása is nagy valószínűséggel tükrözi 
az agyban mérhető változásokat. A biomarker ku-
tatások eredményeiből is jól látható, hogy az MDD 
molekuláris patomechanizmusában a HPA-tengely 
játszik központi szerepet, és végső soron a külön-
böző útvonalak a neurogenezis, neuroploriferáció, 
valamint a neuroplaszticitás folyamatán keresztül 
hatnak a depresszió kialakulására, és ebből követke-
zően a gyógyulására is. Annak ellenére azonban, hogy 
vannak közös molekuláris útvonalak az MDD-ként 
meghatározott betegségkategórián belül, hibás gon-
dolatmenet azonos biológiai folyamatot feltételezni 
a különböző kórállapotok kialakulásban. A szakiro-
dalmi eredményekből az a konzekvencia is levonható, 
hogy a BNO vagy DSM diagnózisok által meghatáro-
zott kategóriák helyett relevánsabb depresszió altípu-
sokat, vagy tünetegyütteseket vizsgálni a heterogén 
fenotípusok mögött húzódó eltérő biológiai útvona-
lak feltárása céljából (Pinto et al.). A kutatási adatok 
elemzéséből az is kiderül, hogy nagyon valószínű, 
hogy nem egyetlen markert, hanem sokkal inkább 
egy több elemből álló panelt lesz érdemes alkalmazni. 
Saját kutatásunkban ezzel összhangban biomarker- 
és fenotípus profilt vizsgálunk MDD-ben szenvedő 
páciensek vérmintájából és összehasonlítást végzünk 
a kezelés előtti, valamint a kezelés utáni állapotok 
között. A kutatási terv kidolgozása során is szem-
besülni kellett a perifériás biomarkerek mérésének 
és validálásának korlátaival, ami a jövőbeli klinikai 
alkalmazhatóság esetén is fontos szempont lehet. Mi-
vel a biomarkerek szintjei állapotfüggőek és számos 
tényező befolyásolja az adott marker koncentrációját, 
ezeknek az együtthatóknak a feltérképezése, figye-
lembevétele körültekintő vizsgálatot igényel és (mint 
minden labor teszt eredménye esetében) nehezíti a 
mérési eredmények interpretációját.  

A biomarker kutatások eredményeire támaszkodva 
reményeink szerint a nem túl távoli jövőben olyan 
klinikai eszköz kifejlesztése lesz lehetséges, ami a 
depresszióban szenvedő páciens vizsgálatát objektív 
módszerrel egészíti ki, és alkalmas lesz a diagnózis 
pontosítására, a terápiás terv optimalizálására, va-
lamint az állapot monitorozására, ami hozzájárul 
az egyénre szabott terápia megvalósításához. A bio-
markerek klinikai alkalmazása azonban nem helyet-
tesíti a klasszikus klinikai vizsgálatot, és körültekintő 
értékelést igényel.

Köszönetnyilvánítás: A szerző a közlemény megírása 
idején MTA Bolyai János ösztöndíjban részesült.
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Highlights of peripheral biomarkers in major depressive 
disorder: focus on HPA-axis, inflammation and neurotrophic 
factors 

Investigations intensively focus on peripheral biomarkers in major depressive disorder (MDD), 
however, an up-to-date amd specific tool is still not available. There is an increasing body of 
data in the literature concerning this issue and the majority of this confirms that most promis-
ing markers are related to the HPA axis, inflammation and neurotrophic factors. Results from 
the addressed area suggest that testing multiple markers together can provide a valuable 
outcome in concerning diagnosis, treatment selection and monitoring. Several influencing 
factors altering the levels of biomarkers as well as biologically inappropriate phenotypic 
measurements contribute to the numerous difficulties of precise evaluation and validation 
of biomarkers is. By correcting of these biases clinically applicable lab tests can be developed 
in the near future which will lead to significant improvement in the personalized therapy 
of MDD with more successful therapeutic outcomes and it will be an important tool in the 
pharmaceutical developments too.
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