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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. 

 



 3

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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Introduction 

 
Diseases especially threathening the female population include osteoporosis, currently 

regarded as an important endemic disease, tumors of the female genital organs which even 

nowadays belong to the leading causes of death, and endometriosis significant due to its rising 

incidence. Several risk factors have been identified in their development, however, their 

pathophysiology has not been completely cleared and can be associated with modified steroid 

metabolism. 

The qualitative and quantitative determination of steroid hormones -due to their 

complex role in the physiological processes of the organism - is important in medical 

diagnostics and investigation into the pathophysiology of various diseases. 

From among the various methods that may be applied to measure steroid hormones 

and their metabolites, currently chromatographic methods and the use of immunoessays are 

the most widespread.  

Individual steroid measurements (generally immunoessays) from serum, plasma and in 

the case of certain components from saliva and urine can be performed rapidly and easily and 

can mainly be automatized, but these provide information about the steroids present in the 

circulation only at the moment of sampling. 

However, the results of urinary measurements provide information relating to steroid 

metabolism in the glands and the periphery as well. Although the gas-chromatographic (GC) 

method known as the urinary steroid profile requires longer time and a more up-to-date 

technical background, it makes possible to measure simultaneously several steroid groups. By 

eliminating the daily fluctuations that are characteristic for certain steroids, measurements 

from urine collected during a period of 24 hours provide an overall picture concerning one-

day steroid metabolism, the metabolic routes of steroids and also the functioning of the 

enzymes taking part in the synthesis. Another advantage of the gaschomatographic-mass-

spectrometric method is that the structure of certain compounds can be clearly determined, 

while immunoessays in some cases are not completely compound-specific. 

The urinary steroid profile method has outstanding importance in the differential 

diagnostics and research of several endocrine diseases. In Hungary, with medical diagnostic 

aims, urinary steroid profile tests are allowed to perform only at the Institute of Bioanalysis, 

Faculty of Medicine, University of Pécs, being the member of an international organisation 

that coordinates laboratories using this same method. 
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Aims 

 
In our investigations urinary steroid profiles were determined in various diseases 

affecting women. Our aim was a better understanding of the clinical features of these 

gyneacological diseases and also improving our knowledge relating to their hormonal 

background. We wanted to examine whether a specific urinary steroid profile of these 

pathological pictures existed or whether the detected changes could be interpreted in the 

framework of diagnostics and therapy. 

 

1. We aimed to investigate the role of androgens and corticosteroids in osteoporosis in 

postmenopausal women. 

 

2. Our aim was to recognize the changes of steroid metabolism in myomas in 

premenopausal women in the pre and post operative period.  

 

3. We intended to examine the involvement of androgens and overweight/obesity as 

risk factors in endometrial cancer in postmenopausal women. 

 

4. Our aim was to investigate the level of androgen and progesteron metabolites, and 

establish individual urinary steroid profiles in epithelial ovarian tumors in 

postmenopausal women. 

 

5., 6. We wanted to investigate the probable role of androgens in granulosa cell 

ovarian tumor in premenopausal women, and in cervical cancer in postmenopausal 

women. 

 

7. We analysed the urinary steroid profiles of young women with endometriosis during 

GnRH analog treatment. We aimed to examine the changes in steroid metabolism 

before and after the treatment. 
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Materials and methods 

 
1. Subjects 

 

24-hour collection of urine samples was applied. Patients from Department of 

Obstetrics and Gynecology of the Faculty of Medicine, University of Pécs were chosen, with 

the help of clinicians. 

The patients did not receive medication influencing steroid metabolism, did not have 

endocrine and other serious diseases before the collection of urine samples, collected correctly 

the urine samles and agreed to participate in the research. 

The controls were age and sex-matched healthy people from Department of Obstetrics 

and Gynecology and from Institute of Bioanalysis of the Faculty of Medicine, University of 

Pécs. 

The concentrations of serum progesterone (P), dehydroepiandrosterone-sulphate, 

(DHEAS), estradiole (E2), testosterone (T), follicle-stimulating hormone (FSH) and 

luteinizing hormone (LH) were measured by electrocemiluminescence immunoassay. 

 

2. Determination of urinary steroid-profile 

 

Before the gas chromatographic measurements we performed sample pre-treatment 

consisting of the following steps: extraction of steroids from urine, releasing of metabolites 

secreted as conjugates by enzymatic hydrolysis, derivatization of the polar groups (hydroxyl 

and keto groups) influencing heat degradation and volatility. We removed the silylating 

reagent excess by column chromatography. 

We used Agilent Technologies system consisted of a gas chromatograph (6890N) and 

mass spectrometer (5975) (Agilent Technologies, Santa Clara, USA). The steroid derivates 

were injected into the GC in solved phase. The separations were carried out in a capillary 

column (HP-1-MS) with nonpolar stationary phase (25 m* 0.2 mm* 0.33 µm), (Hewlett-

Packard Company, USA). The quantitation of the samples was carried out in the selected ion-

monitoring mode. The Target Ion was used for the quantitative analysis of the steroid 

metabolites and the steroid identification in each sample was based on the ratio of Qualifier 

Ions to Target Ion and the difference between the retention times of each steroid. The 
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quantification was obtained by relating the peak areas of the individual components to the 

area of the internal standard. 

 

Results and discussion 

 
24-hour urinary steroid profiles and serum-hormone values of patients were analysed 

in seven female pathological pictures affecting their steroid metabolisms. The 24-hour urinary 

steroid volumes and serum-hormone values measured in patient samples were compared to 

those of healthy control-subjects of similar ages by way of statistical tests in compliance with 

the distribution of samples. 

 

1. In the majority of medical literature data concerning osteoporosis a positive 

correlation was found between serum, and plasma androgens and bone density, thus the 

expected significantly decreased androgen metabolite levels experienced by us confirm the 

possibility that besides oestrogens androgens may also play a role in the process of bone loss 

after menopause. Androgens exert a positive effect on bones, have an antireabsorptive effect, 

and they may exert their effect by transforming themselves into oestrogens, or directly 

through androgen receptors. 

The decrease in DHEA level experienced confirms the research results that with 

appropriate caution this component may be therapeutically applicable in postmenopausal 

osteoporosis. 

The decrease in cortisol metabolites seems to be controversial to the known effects of 

glucocorticoids inducing osteoporosis, for the explanation of which further investigations will 

be necessary. Is it possible that this decrease means no other than the internal compensation of 

the organism?  

2. Based on our results, different changes were found in patients with myoma before 

and after surgery. The significance of potential oestrogen hormones in the development and 

progression of the disease is supported by several factors, however, in some cases the tumor-

inducing effects of oestrogen hormones have not been proved. Serum E2 level was not 

significantly different in patients with those of premenopausal controls. Similarly, in serum P, 

DHEAS, T, FSH and LH levels were not significantly different in patients before the surgical 

treatment compared to premenopausal controls. As expected, after surgical treatment 

significantly lower E2, levels and significantly higher FSH and LH levels were found. 
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Analysing urinary steroid profiles in patients before surgery, the adrogen and 

progesterone metabolite levels were not significantly different, however, significantly higher 

values were found in the metabolite level of cortisol, one cortisone and also one 

corticosterone metabolite level. The significantly higher levels of corticosteroid metabolites 

support the fact that glucocorticoids may play a role in the process of myoma development. In 

the patients more cortisone transforms into active cortisol, than in the case of premenopausal 

controls, which signals altered function of 11β-hydroxysteroid-dehydrogenase enzyme 

system. 

Investigating the postoperative steroid profiles of patients we found that the level of 

several androgen metabolites and PD progesterone metabolit were significantly lower 

compared to that of the premenopausal controls. From among the corticosteroids the 

metabolite level of only one corticosterone was significantly lower, which fact may indicate 

that as a result of surgery the functioning of 11β-hydroxysteroid-dehydrogenase enzyme 

system created a balance in the cortisone-cortisol transformation. 

Comparing the postoperative urinary steroide profiles of patients with myoma to those 

of the postmenopausal controls we found that the metabolite levels of several androgens were 

significantly lower. 

Our results suggest that in the case of myomas developing during premenopause, as a 

result of the surgical removal of the ovaries changes will occur in the metabolism of steroids. 

3. A complex correlation among oestrogens, androgens and overweight/obesity is 

assumed during the development of endometrial cancer after menopause. In the post-

menopausal stage of females, due to the ceased hormone production of the ovaries the 

production of oestrogene hormones decreases to minimum. To a lesser extent, androgens with 

a low plasma concentration originate from the ovaries that have transformed into androgen–

producing glands, however, predominantly they originate from the adrenal cortex. At this 

point, oestrogens are produced by aromatisation of the androgens of the adrenal cortex in the 

fatty tissue. In the case of an overweight there is a higher probability of the development of 

endometrial cancer that may be associated with elevated oestrogen levels. The probable role 

of oestrogen hormones in the development of tumors may be regarded as evident, however, in 

certain cases raised levels of oestrogenes cannot be detected. In our examinations the serum 

E2 level was not significantly different compared to that of the controls. It was found that the 

serum androgens are also controversial. The major part of data supports elevated levels of 

serum androgens, contrary to this the results of serum T and DHEAS levels investigated by us 

are consistent with those research results that do not justify the higher level of androgens. 
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Investigating the urinary steroide profiles, significantly lower values were found in the 

metabolite levels of several androgens and cortisole metabolites with weak androgen effects 

in women with endometrial cancer compared to the control group. Is it possible that this 

statement may justify the aromatisation of androgens to oestrogens? In addition, is it possible 

that the decrease means no other than the internal compensation of the organism? 

We can assume that progesterone may have a protective effect in tumor development. 

The metabolite level of progesterone was not significantly different in patients than in the 

controls. This finding was supported by serum P levels examined by us. 

According to our results the metabolite levels of the majority of corticosteroids were 

significantly lower in the patient group than in the control group, which fact directs attention 

to the possible role of glucocorticoids and raises the possibility of medicinal therapy to be 

applied. 

4. Based on scientific data it could be assumed that steroid hormones may also play a 

part in the development of epithelial ovarian tumors. Regarding the role of oestrogens, we 

mainly find medical data, according to which an elevated oestrogen effect may play a part in 

tumor development, however, there are controversial assumptions as well. During our 

examinations we found that the patient serum E2 level was not significantly different. 

Our results justify the assumptions according to which elevated levels of androgens 

may promote the development of a tumor. During urinary steroid profile examinations we 

found that from among the androgens the level of DHEA and the level of its metabolites were 

significantly higher in postmenopausal patients than in the controls. However, the serum T 

and DHEAS levels were not significantly different. Our finding supports the view that 

androgens exert their effect by aromatisation to oestrogens in tumor development. 

It is assumed that progesterone may have a protective effect on epithelial ovarian 

tumor. We found that the metabolite level of progesterone was significantly higher in the 

patient group than in the control group, on the other hand, the serum P level did not justify 

this. Is it possible that with a higher progesterone level the organism tries to compensate the 

effects of oestrogens developed by aromatisation of androgens? 

During our examinations from among corticosteroids significantly higher values were 

found in the levels of one cortisol and corticosterone metabolites in the patient group 

compared to the control group, and the serum LH level was also significantly higher in the 

patient group. Our results justify the finding that there is a positive correlation between the 

cortisol production of the adrenal cortex and raised serum LH level in postmenopausal 
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women. Our findings raises the potential role of corticosteroids in the epithelial ovarian 

tumor. 

5. Our results concerning the level of serum E2 are conform to literature data which 

justify those granulosa cell ovarian tumors are hormonally active and produce mainly 

oestrogens. According to others results in some cases the tumor produces androgens and not 

oestrogens. This finding could not be confirmed during the examination of the serum T and 

DHEAS levels.  

Our results show that from urinary androgen metabolites the volume of only one 

metabolite exceeded the maximum value measured in the same metabolite controls. However, 

the cortisol metabolites with weak androgen effect also exceeded the maximum values 

measured in the controls. 

A higher level of the progesterone metabolite amount was found in one patient with 

granulosa cell ovarian tumor, but this could not be confirmed by the serum P level test. This 

finding can direct attention to the fact that granulosa cell ovarian tumors can produce 

progesterone as well.  

Our results show that in both patients with granulosa cell ovarian tumor the amount of 

almost all corticosteroid metabolites exceeded the maximum values for corticosteroid 

metabolites measured in the controls. This finding emphasizes the possible role of 

glucocorticoids as well in the development of tumors. Important and expected result - based 

on recent information - is the elevation of serum E2 levels of patients. The fact that there was 

no difference found in the serum FSH and LH level of the patients compared to the control-

subjects proposes that the urinary steroid profile test can be a more suitable method for the 

follow up of patients with granulosa cell ovarian tumor. 

6. According to literature data the modified metabolism of the oestrogens can be a risk 

factor for cervical cancer, and the elevated oestrogen level can increase the spread of the 

papilloma virus infection that is crucial in the development of the tumor. We found that the 

level of serum E2 was not significantly different in the patients compared to the control group. 

Results were available from former literature concerning the urinary steroid profile in 

premenopausal women with cervical cancer. Differences were found when analyzing the 

steroid profile of postmenopausal women with cervical cancer who were examined by us. In 

compliance with previous results concerning the metabolite level of androgens and cortisol 

meatabolites with weak androgen effect, significantly lower values were detected. However, 

ths serum T and DHEAS levels were not significantly different. 
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Contrary to former results, significantly lower values were found in the levels of 

several cortisone and cortisol metabolites. This finding can indicate that corticosteroids can 

have a different role in the cervical cancer developed in pre and postmenopause.  

7. Endometrial nodules react to oestrogen and progesterone hormones during the 

menstrual cycle like the endometrium. In the treatment of the disease, the role of various 

medications inhibiting the function of the ovaries (oestrogen production) is important. GnRH 

analogs are most frequently used, since it has been proved that endometriosis regresses and 

symptoms improve in an oestrogen-poor setting. 

The decrease in serum E2, FSH and LH levels is known from the literature in the case 

of patient groups with GnRH analog treatment, which was confirmed by our results as well. 

Analyzing the urinary steroid metabolite levels the metabolite level of one androgen 

was significantly lower in the patient group compared to the control group, which can be 

explained by the expected effect of the treatment. Among corticosteroids the metabolite level 

of one cortisol was significantly lower. The metabolite level of one corticosterone was 

significantly lower and that of another one was significantly higher. The result shows that the 

GnRH analog treatment has an effect on the metabolism of the glucocorticoids. An important 

and expected result, based on information gained so far, is the decrease in the E2, FSH and LH 

levels of the serum. Our results demonstrate that due to the GnRH analog treatment of 

endometriosis changes occur in the metabolism of steroids. 
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Conclusions 

 
To sum up our results, among investigated diseases, affecting women changes 

occurred in the urinary steroid profile compared to the control group consisting of patients of 

the same sex and similar age. 

The urinary steroid profile method successfully improved by us can be used for 

examining several steroid groups at the same time. It is applicable for both clinical and 

research purposes. Its advantage is to give a clear picture about the daily synthesis of steroids 

including metabolism in the glands and the periphery as well. Changes in the level of some 

metabolites and their proportion to each other direct attention to the role of given enzymes 

and steroid groups, thus giving help in the recognition and handling of abnormal health 

conditions. 

 

Major Results: 

 

1. In postmenopausal osteoporosis we observed a significant decrease in the level of several 

androgen metabolites which can indicate that after menopause the effect of sexual steroids on 

the bone loss is not only connected to estrogens. The unexpected decrease of cortisol and its 

metabolites seems to be contradictory with the fact that the increased level of glucocorticoids 

can induce osteoporosis. 

 

2. We pointed out that due to the surgical treatment of myomas developing in pre-menopause, 

the metabolism of steroids was altered. Attention was drawn to the fact that more cortisone is 

transformed into active cortisol in untreated patients, which signals the change in the function 

of the 11β-hydroxysteroid dehydrogenase enzyme system. After the operation a decrease in 

the level of androgen and progesteron metabolites was confirmed. 

 

3. In the case of postmenopausal endometrial cancer the risk of overweight was confirmed. A 

decrease was confirmed in the level of androgen metabolites which shows the supposed 

aromatization to oestrogenes. Attention was called to the role of glucocorticoids as well.  

 

4. In the case of postmenopausal epithelial ovarian tumors a significant elevation was 

confirmed in the metabolite level of several androgens which can also mark the role of 
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androgens in the development of tumors. The significant elevation confirmed in the 

metabolite level of progesterone justified the protective effect of the hormone. It was 

confirmed that the elevated serum LH level had an effect on the cortisol production by the 

adrenal cortex in the case of postmenopausal women. 

 

5. In the case of premenopausal granulosa cell ovarian tumors examined as a case study 

oestrogen production by the tumor has been confirmed. Besides the possibility of 

progesterone production was also assumed. Furthermore, elevation in the metabolite levels of 

several androgens, progesterones and glucocorticoids was confirmed. This raises the 

possibility that the method developed for the examination of urinary steroid metabolites to 

follow up the disease can be more suitable than the methods used for determining serum 

hormones.  

 

6. Attention was drawn to the fact that different hormonal changes occurred in women with 

cervical cancer who contracted the disease in different phases of menopause. In the case of 

cervical cancers developing during postmenopause, a significant decrease in the metabolite 

level of several cortisones and cortisols was confirmed which shows the diverse role of 

glucocorticoids. 

 

7. It has been demonstrated that due to the effect of GnRH analog treatment of endometriosis 

changes occur in the metabolism of steroids. The expected, significant decrease in serum E, 

FSH and LH levels due to the treatment was also confirmed. 

 

8. Further developing the urinary steroid profile, a new method has been established by which 

the evaluation of samples has become quicker, and the quantitative and qualitative analysis of 

steroid metabolites has become more accurate. 

 

Similar changes experienced in the level of certain metabolites are accompanied by various 

symptoms in different diseases. Therefore, the urinary steroid profile method is suitable for 

detecting the changes, however, to clarify the exact role of individual components further 

tissue-specific examinations are required. 
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