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Bevezetés 

 
A nőket leginkább veszélyeztető megbetegedések közé tartozik a napjainkban is nagy 

jelentőséggel bíró, népbetegségnek számító csontritkulás, a ma is a vezető halálozási okok 

közé tartozó női nemi szervi daganatok és az emelkedő incidenciája miatt jelentős 

endometriózis. Kialakulásukban számos kockázati tényező ismert, patofiziológiájuk nem 

teljesen felderített és kapcsolatba hozható a szteroid metabolizmus módosulásával. 

A szteroid hormonok minőségi és mennyiségi meghatározása, a szervezet fiziológiás 

folyamataiban betöltött összetett szerepük miatt fontos az orvosi diagnosztikában és a 

különböző betegségek patofiziológiájának felderítésében. 

A szteroid hormonok és metabolitjaik mérésére alkalmazható többféle módszer közül 

napjainkban legelterjedtebbek a kromatográfiai módszerek és az immunoesszék használata.  

A szérumból, plazmából és egyes komponensek esetében nyálból és vizeletből történő 

egyedi szteroid mérések (általában immunoesszék) gyorsan végezhetők, könnyen 

kivitelezhetők és többnyire automatizálhatók, de csak a mintavétel pillanatában, a keringésben 

lévő szteroidokról adnak információt. 

A vizeletből történő mérések eredményei azonban tájékoztatást adnak a mirigyekben 

és a periférián történő szteroid metabolizmusról is. Bár a vizeletszteroid-profil néven ismert 

gázkromatográfiai módszer hosszabb időt és magasabb technikai hátteret igényel, lehetővé 

teszi több szteroid csoport egyidejű mérését. Kiküszöbölve az egyes szteroidokra jellemző 

napi ingadozást, a 24 órán át gyűjtött vizeletből történő mérés átfogó képet nyújt az egy napi 

szteroid anyagcseréről, a szteroidok metabolikus útjairól és a szintézisben résztvevő enzimek 

működéséről is. A gázkromatográf-tömegspektrometriai módszernek az is előnye, hogy az 

egyes vegyületek szerkezete egyértelműen meghatározható, míg az immunoesszék esetenként 

nem teljesen vegyület specifikusak. 

A vizeletszteroid-profil módszer több endokrin megbetegedés differenciál 

diagnosztikájában és kutatásában kiemelkedő fontossággal bír. Magyarországon orvosi 

diagnosztikai célokra egyedül a PTE ÁOK Bioanalitikai Intézetében végezhető 

vizeletszteroid-profil vizsgálat, a módszerrel dolgozó laboratóriumokat összefogó nemzetközi 

szervezet tagjaként. 
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Célkitűzések 

 
Vizsgálataink során vizeletszteroid-profilokat határoztunk meg különböző, nőket 

érintő megbetegedésekben. Célunk volt ezen nőgyógyászati megbetegedések klinikumának 

jobb megismerése, hormonális hátterével kapcsolatos ismeretek bővítése. Vizsgálni kívántuk, 

létezik-e ezekre a kórképekre specifikusan jellemző vizeletszteroid-profil, illetve a detektált 

változások értelmezhetők-e a diagnosztika, valamint a terápia szintjén. 
 

1. Vizsgálni kívántuk az androgének és a kortikoszteroidok érintettségét a 

posztmenopauzában kialakuló csontritkulásban. 
 

2. Célunk volt a szteroid metabolizmus változásainak megismerése a 

premenopauzában kialakuló miómánál a műtéti kezelés előtti és utáni időszakban. 
 

3. Vizsgálni kívántuk a posztmenopauzában kialakuló méhnyálkahártyaráknál az 

androgének valamint a túlsúly, mint kockázati tényező érintettségét. 
 

4. Célunk volt az androgén és progeszteron metabolitok szintjének vizsgálata, ill. 

egyedi vizeletszteroid-profil felállítása a posztmenopauzában kialakuló hám eredetű 

petefészek daganatnál. 
 

5., 6. Vizsgálni kívántuk az androgének feltételezett szerepét a premenopauzában 

kialakuló granulózasejtes petefészek daganatnál, valamint a posztmenopauzában 

kialakuló méhnyakráknál. 
 
7. Fiatal, endometriózisos nők vizeletszteroid-profiljait elemeztük GnRH analóg 

kezelés közben. Vizsgálni kívántuk a kezelés hatására kialakuló szteroid 

metabolizmus változásait. 
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Anyagok és módszerek 

 
1. Beteganyag 

Munkánk során 24 órán át gyűjtött vizelet-mintákkal dolgoztunk. A betegcsoportokat 

a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szülészeti és Nőgyógyászati 

Klinika betegei közül választottuk ki, szigorú kritériumoknak megfelelően, a klinika 

orvosainak segítségével. 

A tanulmányban azon személyek vehettek részt, akik hozzájárultak a kutatásban való 

részvételhez, nem szenvedtek egyéb súlyos egészségkárosító ill. endokrin betegségekben, a 

vizeletgyűjtés megkezdése előtt nem részesültek szteroid metabolizmust befolyásoló, 

valamint daganatellenes gyógyszeres kezelésben és a mintagyűjtést pontosan végezték. 

Kontroll csoportként a legtöbb esetben a Pécsi Tudományegyetem Általános 

Orvostudományi Kar Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika illetve a Bioanalitikai Intézet 

azonos nemű és hasonló korosztályú egészséges dolgozóinak közreműködését kértük. 

Kiegészítő adatként a szérum-hormonok közül a progeszteron (P), 

dehidroepiandroszteron-szulfát (DHEAS), ösztradiol (E2), tesztoszteron (T), follikulus 

stimuláló hormon (FSH) és a luteinizáló hormon (LH) szintjei is meghatározásra kerültek 

elektrokemilumineszcens immunoesszé technikával. 

 

2. Vizeletszteroid-profil meghatározás 

 

A gázkromatográf-tömegspektrometriai méréseket több munkafolyamatból álló 

mintaelőkészítés előzte meg, melynek lépései: a szteroidok kivonása a vizeletből, a 

konjugátumként ürülő metabolitok felszabadítása enzimatikus hidrolízissel, a 

származékképzés, melynek során a hőbomlást és az illékonyságot befolyásoló poláris 

csoportok (hidroxil és keto csoportok) átalakítása történik, ill. az alkalmazott származékképző 

reagens feleslegének eltávolítása géloszloppal történő tisztítás során. 

Munkánk során Agilent Technologies 5975 tömegspektométer detektorral felszerelt 

6890N gázkromatográffal (Agilent Technologies, Santa Clara, USA) dolgoztunk, a 

származékképzett szteroidokat oldott állapotban jutattuk a műszerbe és HP-1-MS (25 m* 0,2 

mm* 0,33 µm), (Hewlett-Packard Company, USA) apoláris állófázist tartalmazó kapilláris 

oszlopokon választottuk el. A gázkromatográf-tömegspektrometriai mérés szelektív 

ionkövetéssel történt. A szteroidokat a származékaik retenciós idejei, valamint az egyes 
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származékképzett szteroidok célionjának és minősítő ionjainak egymáshoz viszonyított 

aránya alapján azonosítottuk. A mennyiségi meghatározás belső standard módszerrel történt. 

 

Eredmények és következtetések 

 
Hét, nőket érintő, szteroid metabolizmust befolyásoló kórképben elemeztük a betegek 

24 órás vizeletszteroid-profiljait és szérum-hormon értékeit. A betegek mintáiban mért 

vizeletszteroidok 24 órás mennyiségeit és a szérum-hormonok értékeit a minták eloszlásának 

megfelelő statisztikai próbákkal hasonlítottuk össze hasonló korú, egészséges kontrollok 

vizeletszteroid és szérum-hormon értékeivel. 

 

1. Csontritkulás esetén az irodalmi adatok többségében pozitív korrelációt tapasztaltak 

a szérum, ill. plazma androgének és a csontsűrűség között, így várakozásunknak megfelelően 

az általunk tapasztalt jelentősen csökkent androgén metabolit szintek megerősítik annak 

lehetőségét, hogy az ösztrogének mellett az androgének is szerepet játszhatnak a csontvesztés 

folyamatában a menopauza után. Az androgének a csontokra pozitív hatást fejtenek ki, 

antireszorptíven hatnak, hatásukat kifejthetik ösztrogénné alakulva, illetve közvetlenül, 

androgén receptorokon keresztül. 

Az általunk tapasztalt DHEA szint csökkenése alátámasztja azon kutatási 

eredményeket, melyek szerint megfelelő körültekintéssel ez a komponens terápiásan 

alkalmazható lehet a posztmenopauzás csontritkulásban. 

A kortizol metabolitok csökkenése ellentmondásosnak tünik a glükokortikoidok 

ismert, csontritkulást indukáló hatásával, melynek magyarázatához további vizsgálatok 

szükségesek. Lehetséges, hogy ez a csökkenés nem más, mint a szervezet belső 

kompenzációja? 

2. Eredményeink szerint, eltérő változásokat tapasztaltunk a miómás betegeknél műtét 

előtt és után. A betegség kialakulásában és növekedésében feltételezett ösztrogénhormonok 

jelentőségét több tényező alátámasztja, azonban az esetek egy részénél az ösztrogénhormonok 

daganat serkentő hatása nem bizonyított. A betegek szérum E2 szintjeit a premenopauzás 

kontrollokéhoz viszonyítva nem tapasztaltunk szignifikáns különbséget. A szérum P, 

DHEAS, T, FSH és LH szintjeiben sem tapasztaltunk szignifikáns különbséget a műtéti 

kezelés előtt álló betegeknél a premenopauzás kontrollokhoz viszonyítva. A műtéti kezelés 
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után a vártnak megfelelően szignifikánsan alacsonyabb E2 szintet és szignifikánsan magasabb 

FSH és LH szintet tapasztaltunk.  

A vizeletszteroid-profilokat elemezve a műtét előtt álló betegeknél az androgén és a 

progeszteron metabolitok szintjében nem tapasztaltunk különbséget, azonban szignifikánsan 

magasabb értékeket tapasztaltunk a kortizol metabolitok, egy kortizon és egy kortikoszteron 

metabolit szintjében. A kortikoszteroid metabolitok szintjének szignifikánsan magasabb 

értékei megerősíti azt, hogy a glükokortikoidok szerepet játszhatnak a miómás folyamatban. 

A betegeknél több kortizon alakul át aktív kortizollá, mint a premenopauzás kontrolloknál, 

ami a 11β-hidroxiszteroid-dehidrogenáz enzimrendszer működésének változását jelzi. 

A betegek műtét utáni szteroid-profiljait vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy 

szignifikánsan alacsonyabb volt több androgén metabolit és a PD progeszteron metabolit 

szintje a premenopauzás kontrollokéhoz képest. A kortikoszteroidok közül csak egy 

kortikoszteron metabolit szintje volt szignifikánsan alacsonyabb, ami arra utalhat, hogy a 

műtét hatására a 11β-hidroxiszteroid-dehidrogenáz enzimrendszer működése egyensúlyt 

teremtett a kortizon-kortizol átalakulásban. 

A miómás betegek műtét utáni vizeletszteroid-profiljait a posztmenopauzás 

kontrollokéhoz viszonyítva azt tapasztaltunk, hogy szignifikánsan alacsonyabb volt több 

androgén metabolit szintje. 

Eredményeink rámutatnak arra, hogy a premenopauzában kialakuló mióma esetén a 

petefészkek műtéti eltávolításának hatására változások játszódnak le a szteroidok 

metabolizmusában. 

3. Komplex kapcsolatot feltételeznek az ösztrogének, androgének és a túlsúly között a 

posztmenopauzás, méhnyálkahártyarák kialakulása során. A nők posztmenopauzás 

életszakaszában a petefészkek hormontermelésének leállása miatt minimálisra csökken az 

ösztrogén hormonok termelése. Az alacsony plazma koncentrációjú androgének kisebb részt 

az androgéntermelő mirigyekké alakult petefészkekből, döntő részt pedig a 

mellékvesekéregből származnak. Ekkor az ösztrogének a mellékvesekéreg androgénjeinek a 

zsírszövetben történő aromatizációja révén keletkeznek. Túlsúly esetén nagyobb a 

valószínűsége az emelkedett ösztrogének szintjével kapcsolatba hozható méhnyálkahártyarák 

kialakulásának. A daganat kialakulásában az ösztrogénhormonok feltételezett szerepe 

bizonyítottnak tekinthető, azonban az esetek egy részénél nem mutatható ki az ösztrogének 

emelkedett szintje. Vizsgálataink során nem tapasztaltunk szignifikáns különbséget a szérum 

E2 szintjében a kontrollokéhoz képest. Az irodalmi adatok ellentmondásosak a szérum 

androgének esetében is. Az adatok nagyobb része a szérum androgének emelkedett szintjét 
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igazolják, ennek ellenére az általunk vizsgált szérum T és DHEAS szintek eredményei azon 

kutatási eredményekkel egyeznek meg, melyek nem igazolják az androgének magasabb 

szintjét.  

A vizeletszteroid-profilokat vizsgálva szignifikánsan alacsonyabb értékeket 

tapasztaltunk több androgén és gyenge androgén hatású kortizol metabolit szintjeiben a 

méhnyálkahártyarákos nőknél a kontroll csoporthoz képest. Lehetséges, hogy ezen 

megállapítás igazolhatja az androgének ösztrogénekké történő aromatizációját? Valamint 

lehetséges, hogy a csökkenés nem más, mint a szervezet belső kompenzációja? 

Feltételezések szerint a progeszteron protektív hatású lehet a daganat kialakulásában. 

A vizelet szteroid metabolitokat elemezve nem tapasztaltunk szignifikáns különbséget a 

progeszteron metabolit szintjében a kontrollokéhoz képest. Ezt az általunk vizsgált szérum P 

szintek is alátámasztották. 

Eredményeink szerint a legtöbb kortikoszteroid metabolit szintje szignifikánsan 

alacsonyabb volt a beteg csoportban a kontroll csoporthoz képest, mely ráirányítja a figyelmet 

a glükokortikoidok esetleges szerepére, és megfontolandó lehetőséget vet fel az alkalmazott 

gyógyszeres kezelés szempontjából. 

4. Irodalmi adatok szerint feltételezik, hogy a szteroid-hormonoknak is szerepe lehet a 

hám eredetű petefészek daganat kialakulásában. Az ösztrogének szerepét tekintve 

többségében olyan irodalmi adatokkal találkozunk, melyek szerint az emelkedett 

ösztrogénhatás szerepet játszhat a daganat kialakulásában, azonban vannak ennek 

ellentmondó feltételezések is. Vizsgálataink során nem tapasztaltunk szignifikáns különbséget 

a betegek szérum E2 szintjében a kontrollokhoz képest.  

Eredményeink alátámasztják azon feltételezéseket, melyek szerint az androgének 

emelkedett szintje elősegítheti a daganat kifejlődését. A vizeletszteroid-profilok vizsgálata 

során azt tapasztaltuk, hogy az androgének közül a DHEA és metabolitjainak a szintje 

szignifikánsan magasabb volt a posztmenopauzás, hám eredetű daganatos betegeknél a 

kontrollokéhoz viszonyítva. A szérum T és DHEAS szintekben azonban nem tapasztaltunk 

szignifikáns különbséget. Megállapításunk azt a nézetet erősíti, mely szerint az androgének 

ösztrogénekké történő aromatizáció útján fejtik ki hatásukat a daganat kialakulásában. 

Feltételezik, hogy a progeszteron protektív hatású lehet a hám eredetű petefészek 

daganatnál. Eredményeink szerint a progeszteron metabolit szintje szignifikánsan magasabb 

volt a beteg csoportban a kontroll csoporthoz képest, viszont a szérum P szint ezt nem 

igazolta. Lehet, hogy a szervezet a magasabb progeszteron szinttel kompenzálja az 

androgének aromatizációjából kialakult ösztrogének hatását? 
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Vizsgálataink során a kortikoszteroidok közül egy kortizol és a kortikoszteron 

metabolitok szintjeiben tapasztaltunk szignifikánsan magasabb értékeket a beteg csoportban a 

kontroll csoporthoz képest, valamint a szérum LH szint is szignifikánsan magasabb volt a 

beteg csoportban. Eredményeink igazolják azt a megállapítást, melyek szerint pozitív 

kapcsolat van a mellékvesekéreg kortizol termelése és az emelkedett szérum LH szint között a 

posztmenopauzában lévő nőknél. Megállapításunk felveti a kortikoszteroidok lehetséges 

szerepét a laphám eredetű petefészek daganatnál. 

5. Eredményeink a szérum E2 szintjének tekintetében megfelelnek azon szakirodalmi 

adatoknak, melyek igazolják, hogy a granulózasejtes petefészek daganat hormonálisan aktív 

és főként ösztrogéneket termel. Irodalmi adatok szerint az esetek egy részénél nem 

ösztrogéneket, hanem androgéneket termel a daganat. Ezen megállapítást nem tudtuk igazolni 

a szérum T és DHEAS szintjeinek vizsgálata során.  

Eredményeink szerint a vizelet androgén metabolitok közül csak egy metabolit 

mennyisége haladta meg ugyanazon metabolit kontrolloknál mért maximum értékét. Azonban 

a gyenge androgén hatású kortizol metabolitok is meghaladták a kontrolloknál mért maximum 

értékeket.  

A progeszteron metabolit mennyiségének magasabb értékét tapasztaltuk az egyik 

granulózasejtes petefészek daganatos betegnél, azonban a szérum P szint vizsgálatánál ezt 

nem tudtuk megerősíteni. Ezen megállapítás ráirányíthatja a figyelmet arra, hogy a 

granulózasejtes petefészek daganat progeszteront is termelhet.  

Eredményeink szerint szinte valamennyi kortikoszteroid metabolit mennyisége 

meghaladta mindkét granulózasejtes petefészek daganatos betegnél a kontrolloknál mért 

kortikoszteroid metabolitok maximum értékeit. Ezen megállapítás kiemeli a glükokortikoidok 

lehetséges szerepét is a daganat kialakulásában. Lényeges és az eddigi információk alapján 

várt eredmény a szérum E2 szintjeinek emelkedése a betegeknél. Azonban az, hogy nem 

tapasztaltunk különbséget a betegek szérum FSH és LH szintjeiben a kontrollokéhoz képest, 

felveti azt, hogy a vizeletszteroid-profil meghatározás alkalmasabb módszer lehet a 

granulózasejtes petefészek daganatos betegek nyomonkövetésére. 

6. Irodalmi adatok szerint az ösztrogének módosult metabolizmusa a méhnyakrák 

egyik kockázati tényezője lehet, ill. az emelkedett ösztrogének szintje fokozhatja a daganat 

kialakulásában kulcsfontosságú papillomavírus fertőzés terjedését. Eredményeink nem 

igazoltak szignifikáns különbséget a szérum E2 szintjében, a beteg csoportban a kontroll 

csoporthoz képest.  
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Korábbi irodalmi adatokból rendelkezésre álltak a vizeletszteroid-profil eredmények 

premenopauzás, méhnyak daganatos nőknél. Az általunk vizsgált posztmenopauzás, 

méhnyakrákos betegek szteroid-profiljait elemezve eltérést találtunk. A korábbi 

eredményekkel megegyezően az androgén és a gyenge androgén hatású kortizol metabolitok 

szintjében szignifikánsan alacsonyabb értékeket detektáltunk. A szérum T és DHEAS 

szintekben azonban nem tapasztaltunk szignifikáns különbséget.  

Több kortizon és kortizol metabolit szintjében viszont szignifikánsan alacsonyabb 

értékeket tapasztaltunk ellentétben a korábbi eredményekkel. Ezen megállapításunk 

rámutathat arra, hogy a kortikoszteroidoknak eltérő szerepe lehet a pre- és 

posztmenopauzában kialakult méhnyakráknál.  

7. Az endometriózis csomók a méh nyálkahártyájához hasonlóan reagálnak az 

ösztrogén és progeszteron hormonokra a menstruációs ciklus során. A betegség kezelésénél a 

gyógyszerek alkalmazása esetén nagy szerep jut a petefészkek működését (ösztrogén 

termelést) gátló különböző szereknek. Legelterjedtebb a GnRH analógok alkalmazása, 

ugyanis bizonyított tény, hogy ösztrogénszegény környezetben az endometriózis 

visszafejlődik, és a tünetek javulnak.  

A szakirodalomból ismert a szérum E2, FSH és LH szintek csökkenése a GnRH analóg 

kezelés alatt álló beteg csoportban, melyet eredményeink is igazoltak. 

A vizeletszteroid-metabolit szinteket elemezve, vizsgálataink szerint az egyik 

androgén metabolit szintje szignifikánsan alacsonyabb volt a beteg csoportban a kontroll 

csoporthoz képest, ami a kezelés várt hatásával magyarázható. A kortikoszteroidok közül egy 

kortizol metabolit szintje volt szignifikánsan alacsonyabb. Az egyik kortikoszteron metabolit 

szintje szignifikánsan alacsonyabb, egy másiké pedig szignifikánsan magasabb volt. A kapott 

eredmény rámutat arra, hogy a GnRH analóg kezelés befolyásolja a glükokortikoidok 

metabolizmusát. Lényeges és az eddigi információk alapján várt eredmény a szérum E2, FSH 

és LH szintjeinek csökkenése. Eredményeink rámutatnak arra, hogy az endometriózis GnRH 

analóg kezelésének hatására változások játszódnak le a szteroidok metabolizmusában. 
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Összefoglalás 

 
Eredményeinket összegezve, a vizsgált, nőket érintő betegségeknél változásokat 

tapasztaltunk a vizeletszteroid-profilban az azonos nemű és hasonló korú kontroll 

csoportokéhoz képest.  

Az általunk sikeresen továbbfejlesztett, klinikai és kutatási célokra is felhasználható 

vizeletszteroid-profil módszer, több szteroid-csoport egyidejű vizsgálatára alkalmas. Előnye, 

hogy áttekinthető képet ad a szteroidok napi szintéziséről, beleértve a mirigyekben és a 

periférián történő anyagcserét is. Az egyes metabolitok szintjében és egymáshoz viszonyított 

arányában bekövetkezett változások ráirányítják a figyelmet az adott enzimek és szteroid 

csoportok szerepére, így segítséget nyújthatnak az egészségestől eltérő állapotok 

felismerésében, kezelésében. 

 

Fontosabb eredményeink: 

 

1. A posztmenopauzás csontritkulás esetében számos androgén metabolit szintjében 

igatolódott szignifikáns csökkenés alapján megállapítottuk, hogy a menopauza utáni 

csontvesztésben a szexuálszteroidok csontrendsterre gyakorolt hatása nemcsak az 

ösztrogénekkel áll összefüggésben. A kortizol és a metabolitjai esetében nem várt csökkenés 

látszülag ellentmondásos azzal a ténnyel, hogy a glükokortikoidok emelkedett szintje 

csontritkulást indukálhat. 

 

2. Rámutattunk, hogy a premenopauzában kialakuló mióma műtéti kezelésének következtében 

megváltozik a szteroidok metabolizmusa. Felhívtuk a figyelmet arra, hogy a még nem kezelt 

betegeknél több kortizon alakul át aktív kortizollá, ami a 11β-hidroxiszteroid-dehidrogenáz 

enzimrendszer működésének változását jelzi. A műtétet követően az androgén és progeszteron 

metabolitok szintjében igazolódott csökkenés. 

 

3. A posztmenopauzás méhnyálkahártyarák esetén igazolódott a túlsúly kockázati szerepe. Az 

androgén metabolitok szintjében igazolódott csökkenés, mely a feltételezett ösztrogénekké 

történő aromatizációt mutatja. Ráirányítottuk a figyelmet a glükokortikoidok szerepére is. 
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4. A posztmenopauzás hám eredetű daganat esetén számos androgén metabolit szintjében 

igazolódott szignifikáns emelkedés, mely egyben jelezheti az androgének szerepét a daganat 

kialakulásában. A progeszteron metabolit szintjében igazolt szignifikáns emelkedés a hormon 

protektív hatását igazolta. Igazoltuk, hogy az emelkedett szérum LH szint hatással van a 

mellékvesekéreg kortizol termelésére posztmenopauzás nőknél. 

 

5. Az esettanulmányként vizsgált premenopauzás granulózasejtes petefészek daganat esetében 

igazoltuk a daganat ösztrogén termelését emellett felvetettük annak lehetőségét, hogy 

progeszteront is termelhet. Továbbá számos androgén, progeszteron és glükokortikoid 

metabolit szintjében igazoltunk emelkedést, mely felveti azt, hogy a betegség 

nyomonkövetésének szempontjából a vizeletszteroid-metabolitok vizsgálatára kidolgozott 

módszer alkalmasabb lehet a szérum hormonok meghatározására használt módszerekhez 

képest. 

 

6. Felhívtuk a figyelmet arra, hogy a menopauza különböző szakaszaiban megbetegedett 

méhnyakrákos nőknél eltérő hormonális változások figyelhetők meg. A posztmenopauzában 

kialakuló méhnyakrák esetén több kortizon és kortizol metabolit szintjében igazolódott 

szignifikáns csökkenés, mely rámutat a glükokortikoidok eltérő szerepére. 

 

7. Rámutattunk, hogy az endometriózis GnRH analóg kezelésének hatására változások 

játszódnak le a szteroidok metabolizmusában. Igazoltuk a várt, kezelés hatására bekövetkező 

szérum E, FSH és LH szintek szignifikáns csökkenését.  

 

8. A vizeletszteroid-profil meghatározás továbbfejlesztése révén új módszert hoztunk létre, 

melynek segítségével gyorsabbá vált a minták feldolgozása és pontosabbá vált a szteroid-

metabolitok minőségi és mennyiségi analízise. 

 

Az egyes metabolitok szintjében tapasztalt hasonló változások az egyes 

megbetegedéseknél különböző tünetekkel járnak. Ebből következik, hogy a vizeletszteroid-

profil módszer alkalmas a változások detektálására, de az egyes komponensek pontos 

szerepének tisztázásához további szövet-specifikus vizsgálatok szükségesek. 
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