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TIIVISTELMÄ  

Fysiologisesti hydrokortisoni eli kortisoli erittyy vuorokausirytmin mukaisesti lisämunuaisen 

kuorikerroksesta ja stressitilanteet lisäävät sen eritystä (Kuva 1). Kortisoli ja synteettiset 

glukokortikoidivalmisteet vaikuttavat sekä muokkaamalla geenien luentaa, että ei-genomisten 

mekanismien kautta. Glukokortikoidireseptori on glukokortikoidivaikutuksen pääasiallinen 

välittäjä, ja glukokortikoidireseptoreja löytyy kaikista ihmisen tumallisista soluista. 

Ahkeran tutkimuksen ansiosta ja vuosikymmenten käyttökokemuksesta huolimatta 

glukokortikoidien uusia vaikutusmekanismeja löydetään edelleen. Glukokortikoidien annostelu 

vaikuttaa immuunipuolustuksen reagointiin: pienet annokset valmistavat kudoksia patogeenien ja 

traumojen varalle, suuret heikentävät sytokiinisignaaleja ja lyhentävät immuunivastetta johtaen 

immunosuppressioon. Glukokortikoidien vaikutusmekanismi immuunipuolustukseen on 

laajakirjoinen. 

 

ABSTRACT  



The history of glucocorticoids in the treatment of inflammatory diseases dates back to 1950s. 

Physiologically, the synthesis of cortisol is affected by circadian rhythm and individual stress 

levels. Cortisol and glucocorticoid treatment changes the expression of certain glucocorticoid 

responsive genes, but they also have non-genomic effects. Glucocorticoid receptor is found from all 

nucleated human cells. 

 Although widely studied, cortisol gives a challenge to researchers. New mechanisms 

of action are still found and the exact mechanism of action is unrevealed. This review gives a short 

overview of the known actions of cortisol with a focus on immunology. 

 

  

 

TAUSTAA 

Glukokortikoidivalmisteet ovat tulehduksellisten, kroonisten sairauksien hoidon kulmakivi. Ne ovat 

tuoneet apua miljoonille ihmiselle reilun 65 käyttövuotensa aikana. Glukokortikoidihoito ei 

kuitenkaan ole ongelmatonta ja erityisesti pitkäaikaishoitoon liittyy tunnetusti haitta- ja 

sivuvaikutuksia (1). Vaikka glukokortikoidivalmisteita on käytetty vuosikymmenten ajan (2), 

yllättävän vähän tiedetään niiden tarkasta vaikutusmekanismista (3). Moderneihin biologisiin 

hoitoihin verrattuna glukokortikoidit ovat edelleen haaste tutkijoille (3). 

Glukokortikoidivalmisteiden tarkan vaikutusmekanismin tunteminen voisi auttaa uusien 

hoitoprotokollien ja mahdollisesti uusien lääkemolekyylien suunnittelussa, mutta myös 

glukokortikoidien haittavaikutusten hallinnassa ja välttämisessä. Taulukossa 1 esitetään eri 

glukokortikoidivalmisteiden yleisiä ominaisuuksia (viite: Bolognia JL, Jorizzo LJ, Schaffer JV. 

Dermatology. Elsevier Health Sciences, London, UK. 2012. Third edition.). Glukokortikoidihoidon 

sivuvaikutuksia ja valmisteiden eroja on ansiokkaasti ja edelleen paikkansa pitävästi käsitelty 

Duodecimissa 10 vuotta sitten (viite. Timo Sane jne. 2008) 



   

GLUKOKORTIKOIDIEN VAIKUTUSMEKANISMI 

Perifeerisessä veressä kortisoni on pääosin sitoutuneena kortisolia sitovaan kantajaproteiiniin 

(CBG, cortisol binding globulin). vapaana verenkierrossa on 5% osuus fysiologisesta kortisonista. 

Kudoksissa hydroksisteroididehydrogenaasi -entsyymit 11βHSD1 ja 11βHSD2 säätävät 

bioaktiivisen kortisolin ja inaktiivisen kortisonin interkonversiota, johon inflammatoriset signaalit 

vaikuttavat ja muuttavat solujen herkkyyttä kortisonin vaikutuksille. (4) 

 

Glukokortikoidireseptori 

Solunsisäinen glukokortikoidireseptori (GR) välittää pääosan glukokortikoidien vaikutuksista 

immuunipuolustukseen (5). Vaihtoehtoisella silmukoinnilla tuotetaan useita erilaisia GR- 

alatyyppejä (6).  

 GR, klassinen GR-alatyyppi, löytyy kaikista ihmisen tumallisista soluista (3). Se 

välittää suurimman osan glukokortikoidien tunnetuista vaikutuksista. GR -alatyyppi eroaa 

GR:sta vain lyhyemmällä karboksyylipäällä (7). Vaihtoehtoinen silmukointi johtaa eroon 

reseptorin hormonia sitovassa rakenteessa: GRα sitoo kortisonia, mutta GRβ ei (8). Edelleen, 

vaihtoehtoisella silmukoinnilla syntyvät GRγ (9), GR-A ja GR-P (10). GRγ sitoo kortisonia, mutta 

GR-A ja GR-P eivät (6).  

GR lähetti-RNA:n kääntäminen proteiiniksi (translaatio) voidaan aloittaa useammasta 

kohdasta (11), mikä johtaa useaan mahdolliseen translationaaliseen GR -alatyyppiin (11). GRα:sta 

tuotetaan kahdeksaa eri translationaalista alatyyppiä (6,11). Toisistaan poikkeavien GR-alatyyppien 

määrä laajentuu vielä translaation jälkeisillä muutoksilla (6), esimerkiksi fosforylaatiolla (12) ja 

ubikitinaatiolla (13). GR:n perusrakenteen muutokset mahdollistavat solutasolla yksilöllisen GR-

profiilin ja siten erilaisen glukokortikoidiherkkyyden solu- ja kudostyypistä riippuen. 



Glukokortikoidiin sitoutumaton GRα sijaitsee pääasiassa solujen sytoplasmassa. Se on 

sidottuna multiproteiinikompleksiin, joka sisältää mm. heat-shock proteiinin 90 (hsp90) (14). Kun 

glukokortikoidi sitoutuu GRα:an, multiproteiinikompleksi irtoaa ja GRα siirretään tumaan (6). GRα 

sitoutuu homodimeerina DNA:n glukokortikoidiresponsiivisiin elementteihin (GRE) vaikuttaen 

geenien luentaan (15). Tämä sitoutuminen välittää glukokortikoidien vaikutukset (6). Lisäksi 

glukokortikoidin sitonut GRα voi toimia monomeerinä toisten transkriptiotekijöiden kanssa 

vaikuttaen geenien luentaan ja monipuolistaen glukokortikoidien vaikutusmekanismien valikoimaa 

(15).  

 GR voi sijaita myös solukalvoon sitoutuneena (16) tai mitokondriossa (17). 

Glukokortikoidien nopeimmat vaikutukset ilmenevät sekunneissa tai minuuteissa (18). Tämä 

selittyy muun muassa edellä mainituilla mekanismeilla, jotka ohittavat hitaamman, geenien 

luentaan perustuvan vaikutusmekanismin. Esimerkiksi tulehdussoluissa glukokortikoidi voi hillitä 

tulehdusreaktiota vaikuttamalla natrium- ja kaliumionien kulkuun solukalvon läpi (19). 

Mitokondriaalinen GR voi kiihdyttää solun apoptoosia muuttamalla suoraan mitokondrion geenien 

luentaa (20). Kuvassa 2 on yhteenveto glukokortikoidin ja glukokortikoidireseptorin 

vaikutusmekanismeista solun sisällä. 

 

Glukokortikoidien vaikutukset geenien luentaan 

Glukokortikoidien tärkein vaikutuskohde on immuunipuolustus. Tärkeimmät tulehdusta vähentävät 

geenit, joiden ekspressio lisääntyy glukokortikoidien vaikutuksesta ovat lipokortiini I (lipocortin I, 

annexin A1; ANXA1) ja kalpaktiinia sitova proteiini (p11/calpactin binding protein) (21). 

Molemmat lipokortiini I ja kalpaktiinia sitova proteiini vähentävät osaltaan arakidonihapon eritystä 

(21). Arakidonihappo toimii esiasteena tulehdusprosesseissa tarvittaville prostaglandiineille, 

tromboksaaneille ja leukotrieeneille. Tärkeän tulehdussytokiinin, interleukiini (IL)-1:n, tyypin II 

reseptorien määrä lisääntyy glukokortikoidien vaikutuksesta (22). Lisäksi muiden merkittävien 



tulehduskaskadeihin osallistuvien proteiinien, IL-10:n, β2-adrenoreseptoreiden ja secretory 

leucocyte protease inhibitorin (SLPI) ekspressio lisääntyy glukokortikoidien vaikutuksesta (18). 

Glukokortikoidien indusoima leusiini-zipper -proteiini (GILZ) estää nuclear factor (NF)-κB:tä, 

mikä johtaa syklo-oksygenaasi-2:n kautta prostaglandiinisynteesin vähentymiseen (4). GILZ myös 

estää Toll-like -reseptorien (TLR) kautta tapahtuvaa signalointia estäen adaptiivisen immuniteetin 

kehittymistä ja lisää perifeeristen säätelijä T-solujen (regulatorinen T-solu, Treg) määrää (4). Edellä 

mainittujen proteiinien vaikutus on todennäköisemmin pitkäaikaisempi tulehduksen hillitseminen, 

niiden induktiokinetiikka on yleensä hidasta ja kestää 24–48 tuntia (21). 

 Geenien luentaa estävistä glukokortikoidien vaikutuksista aivolisäke-lisämunuais-

akseli on kohteena tärkein. Glukokortikoidit vähentävät kortikotropiinia vapauttavan hormonin 

(CRH) ja adrenokortikotrooppisen hormonin (ACTH) ekspressiota (Kuva 1) (21). Yleisesti ottaen, 

negatiiviset GRE:t eivät yleensä sijaitse tulehdusgeenien promoottorialueella ja onkin ehdotettu, 

että glukokortikoidien geenien luentaa estävä vaikutus välittyisi muutoin, kuin GR-DNA – 

interaktion välityksellä (21) (Kuva 2). GR voi sitoutua transkriptiotekijöihin, kuten 

aktivaattoriproteiini-1 (activator protein 1, AP-1), NFκB ja Tbet (4) ja tämän sitoutumisen kautta 

vähentää inflammatoristen sytokiinien, kuten tuumorinekroositekijä (TNF)-α, IL-1β, IL-6 ja 

transforming growth factor (TGF)-β (18), geenien luentaa (21). Transkriptiotekijöitä, jotka toimivat 

GR:n kanssa proteiini-proteiini-kontaktissa genomisssa tunnetaan ainakin 11(4). 

 

GLUKOKORTIKOIDIHOIDON VAIKUTUS ELIMISTÖN TULEHDUSPROSESSEIHIN 

Glukokortikoidit vahvistavat luontaista immuniteettia ylläpitämällä mikrobien ja kudosvauriossa 

vapautuvien rakenteiden tunnistusta hahmotunnistusreseptorien (PAMP ja DAMP) avulla. 

Reseptorit tunnistavat patogeenien ja kudostuhon molekyylihahmoja. Suuret annokset kortisonia 

heikentävät adaptiivista immuniteettia heikentämällä bakteeri-, virus- ja loisinfektioihin sekä 

kudostuhoon liittyvien hahmontunnistusreseptorien, vasta-aineisiin sitoutuvien Fc-reseptorien ja 



sytokiinien antamia signaaleja ja lyhentävät immuunivastetta aiheuttaen immuunisuppression. (4) 

(Kuva 3) 

 

Glukokortikoidireseptorien vaikutus glukokortikoidivasteeseen 

Poikkeavan heikkoa glukokortikoidiherkkyyttä on kuvattu potilailla, joilla on 

glukokortikoidihoitoon reagoimaton astma (23), nivelreuma (24), nenäpolypoosi (25) tai atooppinen 

ihottuma (26). Glukokortikoidihoitoon huonosti reagoiville potilaille on yhteistä, että GR:n 

ekspressio on ollut korkea. Omissa tutkimuksissamme emme ole aina löytäneet yhteyttä GR 

ekspression ja glukokortikoidivasteen välillä (27-29). Solujen glukokortikoidiherkkyyteen saattaa 

vaikuttaa erilaisten reseptorialatyyppien määrä ja/tai kudokselle tyypillinen 

glukokortikoidiherkkyys (30). 

 

Kortisonin vaikutus dendriittisoluihin 

Dendriittisolut, esim. Langerhansin solut, ovat antigeenejä esitteleviä soluja. Ne esittelevät 

prosessoimansa antigeenin lymfosyyteille, aloittavat adaptiivisen immuniteetin ja ohjaavat 

imusolmukkeissa T-solujen erilaistumista.  

Kortisoni vähentää merkittävästi veressä kiertävien dendriittisolujen määrää ja 

vähentää dermaalisten CD34+ dendriittisolujen määrää (31), mutta ei vaikuta Langerhansin solujen 

kehittymiseen (32). Kortisonihoito voi heikentää uusien antigeenien kohtaamiseen liittyvän 

immuniteetin muodostumista, se estää antigeenien esittelyä MHC II –molekyylien kautta (4). 

Dendriittisolujen merkitys autoimmuunisairauksien kehittymisessä ja autoimmuunivasteessa on 

useiden tutkimusten kohde tällä hetkellä. Tavoitteena on löytää tolerogeenisiä dendriittisoluja, jotka 

pystyisivät estämään ei-toivottuja autoimmuunivasteita (33). Kortisoni lisää monosyyteissä, kuten 

dendriittisolut, TLR2 ja TLR4 ekspressiota ja myös nucleotide-binding oligomerization domain-like 

(NOD) –reseptoreja (34). TLR2, TLR4 ja NOD-reseptorit tunnistavat bakteerirakenteita. TLR2 –



knockout hiirillä on alentunut kortikosteronitaso ja muutoksia lisämunuaisen kuorikerroksessa (35). 

TLR2-aktivaatiolla ja kortisolierityksellä voi olla positiivinen takaisinsäätelymekanismi (34). 

Plasmasytoidit dendriittisolut näyttävät poikkeavilta siinä suhteessa, että niiden TLR7 ja TLR9 

kautta kulkevat signaalit eivät esty kortisonilla ja solujen NFκB aktiviteetti säilyy, mikä voi johtaa 

autoimmunisaatioon (4). 

 

Kortisonin vaikutus lymfosyytteihin  

Kortisoni aiheuttaa erityksensä tahdissa vaihtelua verenkierron lymfosyyttien määrään. Yöllä 

lymfosyyttien siirtyessä lymfaattisiin tiloihin niiden määrä veressä vähenee 40%. Lymfosyytit ovat 

herkkiä kortisonin aiheuttamalle apoptoosille. (4) 

 

T-solut 

Kortisoni aiheuttaa monimuotoisen vasteen T-soluissa. Vaste on erilainen eri T-solutyypeissä (Kuva 

4) ja yleisesti naiivit T-solut ovat herkempiä kortisonin vaikutuksille kuin täysin kehittyneet CD4+ 

effektori- ja muistisolut (36).  

Kortisonilla on immunosuppressiivinen vaikutus pro-inflammatorisiin T-soluihin, T 

helper (Th-)1 ja Th17, jotka puolustavat elimistöä solun sisäisiltä ja ulkoisilta patogeeneiltä (4). 

Kortisoni vähentää Th1- ja Th17-solujen tuottamien sytokiinien (esim. IL-17 ja interferoni-γ; INF-

γ) sekä Th1-soluille tyypillisen transkriptiotekijän Tbet:n synteesiä ja toimintaa (36). GILZ, jota 

kortisoni indusoi, estää Th17-polarisaatiota (4): dendriittisoluissa Th17-solujen aktivaatioon 

tarvittavia spesifisiä molekyylejä IL-1, IL-6 ja IL-23 ei muodostu (4). Tunnettuja Th17-välitteisiä 

sairauksia ovat psoriaasi, MS-tauti ja nivelreuma.  

Kortisoni vahvistaa Treg:ien aktiivisuutta (36). GILZ lisää Treg-transkriptiotekijä 

FoxP3 ekspressiota (4). Myös Th2-solujen polarisaatio ja niiden välittäjäainetuotanto (IL-4, IL-10, 

IL-13) lisääntyy kortisonin vaikutuksesta (36). 



Yhteenvetona kortisoni heikentää T-solujen vapautumista lymfaattisesta kudoksesta ja 

lisää T-solujen määrää verenkierrossa sekä estää T-solureseptorin (T cell receptor, TCR) 

signaalinvälitystä. TCR-signaloinnin estymisestä seuraa T-solujen proliferaation väheneminen ja 

alentunut sytokiinituotanto.  

 

B-solut 

Kortisoni ei aiheuta merkittäviä, akuutteja muutoksia veren B-solujen määrässä (37). 

Pitkällisemmän kortisonihoidon seurauksena B-solujen määrä saattaa vähentyä, mutta vähemmän 

kuin T-solujen (37). Uusimpien tutkimusten mukaan BAFF, tuumorinekroositekijäperheeseen 

kuuluva välittäjäaine, olisi merkittävä B-solujen proliferaatioon ja vasta-ainetuotantoon vaikuttava 

tekijä  (38). BAFF:n yliekspressio näyttää lisäksi altistavan autoimmuunisairauksille (38). BAFF:ia 

ekspressoivat monet tulehdussolut, mutta vain B-soluissa on BAFF-reseptori (38). Kortisonihoito 

näyttää vähentävän BAFF ekspressiota johtaen autoreaktiivisten B-solujen apoptoosiin (36).  

 

 

Kortisonin vaikutus immunoglobuliineihin 

Seerumin immunologlobuliineista IgG:llä on suurin pitoisuus. IgG1 ja IgG3 aktivoivat 

komplementtia (39). IgG4, joka liittyy Th2-valtaiseen tulehdukseen, ei aktivoi komplementtia (40). 

Kortisonihoito vaikuttaa immunoglobuliinitasoihin (41), mutta tarkkoja annoksia tai suositeltavaa 

hoidon kestoa vasta-ainetuotannon lopettamiseksi tulehduksellisissa, esimerkiksi 

autoimmuunisairauksissa, ei tarkalleen tunneta. 

Kortisonihoito saattaa nostaa IgE-tasoa, mutta toisaalta esimerkiksi astman, joka on 

Th2- ja IgE-välitteinen tulehduksellinen sairaus, hoidossa kortisonihoito ei pahenna sairauden 

vaikeusasetta (4). 

 



Kortisonin vaikutus granulosyytteihin 

Vahvat paikalliskortisonit voivat vähentää granulosyyttien määrää sekä proteolyyttisten 

entsyymien, kuten matrix-metalloproteinaasi (MMP)-9 ja neutrophil elastase (NE) määrää 

kudoksissa (42). Kortisonilla on yleisesti vaikutusta valkosolujen ja endoteelisolujen toimintaan 

siten, että valkosolujen kiinnittyminen endoteeliin vaikeutuu ja ne eivät pääse verestä 

kohdekudoksiinsa, mistä seuraa esimerkiksi neutrofilia verenkierrossa (43). Tulehdussolut eivät 

pääse infektio- ja kudostuhopaikoille ja inflammatorinen vaste heikentyy (44). 

 Kortisoni estää kudostuhoa aiheuttavien vapaiden happiradikaalien (reactive oxygen 

species, ROS) vapautumista neutrofiileistä ja neutrofiilien degranulaatiota (45). Neutrofiilen 

apoptoosi estyy kortisonihoidon aikana (46). Th2 solujen tuottama IL-5 aktivoi eosinofiilejä (47). 

Eosinofiilit ovat erittäin herkkiä kortisonihoidolle, kortisoni aiheuttaa eosinofiilien apoptoosia (46). 

Kortisoni estää histamiinin vapautumista basofiileistä, vähentää basofiilien määrää ja lisää 

eosinofiilien apoptoosia Fas -reseptori –välitteisen kaskadin kautta (46).  

 

 

Kortisonin vaikutus monosyytteihin ja makrofageihin 

Matala kortisoniannos johtaa makrofagien toiminnan, adheesion, kemotaksiksen, fagosytoosin ja 

sytokiinitoiminnan immunomodulaatioon, kun taas korkeammat annokset heikentävät erityisesti 

aktivoitujen makrofagien toimintaa (48). Kortisoni myös parantaa makrofagien fagosytoottista 

toimintaa (49). Kortisoni lisää IL-10 tuotantoa ja uudelleenohjaa monosyyttien erilaistumista anti-

inflammatorisempien fenotyyppien suuntaan (36). 

 

Kortisonin vaikutus syöttösoluihin ja sytokiineihin  

Kortisoni estää syöttösolujen kypsymistä ja erinäisten sytokiinien, kemokiinien ja IgE:tä sitovan 

FcεRI -reseptorin ekspressiota syöttösoluista (50). Lisäksi kortisoni estää lukuisten tulehduksen 



välittäjäaineiden eritystä kudoksissa (IL-1b, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, IL-13, IL-17, IL-22, IL-23, 

TGF-β, TNF-α ja INF-γ) (39). Useiden pro-inflammatoristen välittäjäaineiden (IL-1, IL-2, IL-6, 

TNF, granulocyte-macrophage colony-stimulating factor; GM-CFS) lähetti-RNA:n stabiilius 

heikkenee kortisonin vaikutuksesta (51). 

 

LOPUKSI 

Ihmisen immuunipuolustuksen vaste kortisonihoitoon on monimutkainen. Kortisonin 

vaikutusmekanismien ymmärtäminen on kuitenkin tärkeää kliinisen työn kannalta, kortisonia 

käytetään laajalti tulehduksellisissa sairauksissa ja autoimmuunisairauksissa sekä kemoterapiassa ja 

hyljinnänestolääkkeenä. Vaikka kortisonivalmisteiden vaikutus näkyy nopeasti, ei kortisonihoito 

ole välttämättä parantava, vaan oireenmukainen. Ennen kuin uusia täsmähoitoja erilaisia 

tulehduskaskadeja kohtaan voidaan kehittää, meidän pitää tuntea autoinflammatoristen prosessien 

perusmekanismit.  

Analogisesti antibiooteille voinemme ajatella immunosuppressiiviset hoidot laaja- ja 

kapeakirjoisina. Kun sairauden aiheuttajaa ei vielä tunneta, hoidetaan potilasta laajan vasteen 

antavalla hoidolla, ja kun aiheuttaja täsmentyy, edetään kohdennetumpaan, kapeakirjoisempaan 

hoitoon. Kortisonilla on edelleen paikkansa lääkärin lääkevalikoimassa. 
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Taulukko 1. Glukokortikoidien farmakologiaa. 

 Vastaava 

annos (mg) 

Mineralokortikoidi-

vaikutus 

(suhteellinen) 

Vaikutuksen 

kesto 

(tunteja) 

Puoliintumisaika 

(plasma, 

minuutteja) 

Lyhytvaikutteiset     

Kortisoni 25 1.0 8-12 60 

Hydrokortisoni 20 0.8 8-12 90 

Keskipitkävaikutteiset     

Prednisoni 5 0.25 24-36 60 



Prednisoloni 5 0.25 24-36 200 

Metyylprednisoloni 4 0 24-36 180 

Triamsinoloni 4 0 24-36 300 

Pitkävaikutteiset     

Deksametasoni 0.75 0 36-54 200 

Beetametasoni 0.6 0 36-54 200 

 

Kuva 1. Elimistön stressitila ja vuorokausirytmi vaikuttavat kortisonin fysiologiseen eritykseen. 

Hypotalamus-aivolisäke-lisämunuaisakselin toiminta johtaa kortisolin erittymisen säätelyyn. 

Kortisoli vaikuttaa negatiivisen takaisinsäätelyn kautta omaan eritykseensä, vähentää CRH:n ja 

ACTH:n vapautumista. Hypothalamuksen toimintaan vaikuttaa elimistön stressitila ja 

tulehdustilassa verenkiertoon vapautuneet IL-1, TNF ja IL-6. (CRH=kortikotropiinia vapauttava 

hormoni, ACTH=adrenokortikotrooppinen hormoni, IL=interleukiini, TNF=tuumorinekroositekijä). 

Kuva 2. Yhteenveto kortisonin aktiivisuusmekanismeista solussa. Verenkierrosta kortisoni siirtyy 

solun sisään. Sytoplasmassa kortisoni sitoutuu GR-reseptoriin ja reseptoriin kiinnittynyt 

multiproteiinikompleksi irtoaa. Vapaan kortisonin siirtyminen suoraan plasmamembraaneihin 

johtaa ei-genomisiin vaikutuksiin. Kortisonin sitonut GR siirtyy tumaan. Genomiset vaikutukset 

voidaan jakaa kolmeen vaikutusmekanismiin. 1) GR sitoutuu monodimeerina GRE-elementteihin, 

mistä seuraa geeniekspression lisäys (+) tai inhibiitio (-). 2) GR sitoutuu monomeerina 

transkriptiotekijään proteiini-proteiini –interaktion kautta ja geeniekspressio lisääntyy tai estyy. 3) 

GR sitoutuu monomeerina yhdessä transkriptiotekijän kanssa DNA:han ja geeniekspressio lisääntyy 

tai estyy. (hsp=heat shock protein, GR=glukokortikoidireseptori, 

GRE=glukokortikoidiresponsiivinen elementti, RE=responsiivinen elementti, TF=transkriptiotekijä, 

TM=transkriptiokoneisto) 



Kuva 3. Kortisoni lisää luontaiseen immuniteettiin liittyvien hahmotunnistusreseptorien, 

sytokiinireseptorien ja komplementin ekspressiota ja vähentää pro-inflammatoristen sytokiinien 

sekä kemokiinien ekspressiota. Kortisoni vaikuttaa adaptiiviseen immuniteettiin vähentämällä 

antigeenin esittelyyn, ko-stimulaatioon, T-solureseptoreihin ja lymfosyyttien elinvoimaisuuteen 

liittyvien geenien luentaa. 

Kuva 4. Kortisoni vaikuttaa eri tavoin erilaisiin T-solutyyppeihin: Th2 ja Treg –solujen määrä 

lisääntyy, Th1- ja Th17-solujen määrä vähenee. (Th=T helper, auttaja-T-solu, Treg=regulatorinen 

T-solu). 

 

 

 

Ydinasiat 

1. Kortisonin tarkkaa vaikutusmekanismia immuunipuolustukseen ei edelleenkään tunneta. 

2. Kortisonireseptori löytyy kaikista ihmisen tumallisista soluista. 

3. Kortisonin vaikutus immuunipuolustukseen on monimutkainen ja yksilöllinenkin. 

4. Hoitosuositusten mukaisesti käytettynä kortisoni on edelleen tärkeä lääke. 

 

 


