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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

 
 

Szteroidok, szteroid-metabolitok  

 
 

RÖVIDÍTÉS TUDOMÁNYOS NÉV    TRIVIÁLIS NÉV 

 

11-O-An 5-androsztán-3-ol-11,17-dion    11-keto-androszteron 

11-OH-An  5-androsztán-3,11-diol-17-on   11-hidroxi-androszteron  

11-OH-Et  5-androsztán-3,11-diol-17-on   11-hidroxi-etiokolanolon  

11-O-PT  5-pregnán-3,17,20-triol-11-on  11-keto-pregnántriol  

16-OHD  5-androsztén-3,16-diol-17-on    16-hidroxi-DHEA  

5-AD 5-androsztán-3,17-diol    androsztándiol 

An 5-androsztán-3-ol-17-on     androszteron  

C 5-pregnán-3,11,17,20,21-pentol  -kortol  

CL 5-pregnán-3,17,20,21-tetrol-11-on  -kortolon  

aTHB 5-pregnán-3,11,21-triol-20-on   allo- 

        tetrahidrokortikoszteron 

aTHF  5-pregnán-3,11,17,21-tetrol-20-on   allo-tetrahidrokortizol  

CL 5-pregnán-3,17,20,21-tetrol-11-on  -kortolon  

DHEA 5-androsztén-3-ol-17-on    dehidroepiandroszteron 

DHEAS  5-androsztén-3-ol-17-on szulfát    dehidroepiandroszteron- 

       szulfát 

5-AD 5-androsztén-3,17-diol    androszténdiol

5-AT  5-androsztén-3,16,17-triol     androszténtriol  

-PD  5-pregnén-3,20-diol    pregnéndiol  

5-PT  5-pregnén-3,17,20-triol    pregnéntriol  

E2 ösztrán-3,17-diol     17-ösztradiol 

Et  5-androsztán-3-ol-17-on    etiokolanolon  

F  4-pregnén-11,17,21-triol-3,20-dion  kortizol  

IS  5-androsztán-317-diol    5-androsztándiol 

KB 3-hidroxi-5-kolesztén-3-butirát    koleszteril-butirát  
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P 4-pregnén-3,20-dion    progeszteron 

PD  5-pregnán-3,20-diol    pregnándiol  

PT  5-pregnán-3,17,20-triol    pregnántriol  

SS 5,22-kolesztadien-24-etil-3-ol    sztigmaszterol 

T 4-androsztén-17-ol-3-on    tesztoszteron 

THA   5-pregnán-3,21-diol-11,20-dion  tetrahidro-11-  

       dehidrokortikoszteron  

THB  5-pregnán-3,11,21-triol-20-on   tetrahidrokortikoszteron  

THE  5-pregnán-3,17,21-triol-11,20-dion  tetrahidrokortizon  

THF  5-pregnán-3,11,17,21-tetrol-20-on   tetrahidrokortizol  

THS  5-pregnán-3,17,21-triol-20-on   tetrahidro-11-deoxikortizol  

 

 

Egyéb rövidítések 

 

 

11-HSD 11--hidroxiszteroid-dehidrogenáz 

ACTH adrenokortikotróp hormon 

BMI testtömeg index (body mass index) 

CAH congenitalis adrenalis hyperplasia (veleszületett adrenogenitális szindróma) 

CPH  ciklohexán:piridin:hexametildiszilazán 98:1:1 térfogat arányú keveréke 

CRH kortikotropin releasing hormon 

EKG elektrokardiográfia 

FSH follikulus stimuláló hormon 

GnRH gonadotropin releasing hormon 

hCG humán coriogonadotropin 

IVF in vitro fertilizáció 

LH luteinizáló hormon 

LLOQ lower limit of quantitation 

LOD limit of detection 

Max maximum érték 

Me gyakorisági eloszlás középső értéke (medián) 

Min minimum érték 
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Q1, Q3 alsó és felső negyedelő értékek (kvartilisek) 

rFSH rekombináns follikulus stimuláló hormon 

SIM selected ion monitoring 

Th1, Th2 T helper 1, T helper 2 citokinek  

uNK uterin natural killer sejt 
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BEVEZETÉS 

 

 

Közel 60 évvel ezelőtt 1950-ben ítélték oda a Nobel-díjat három amerikai kutatónak (P. 

S. Hench, E. C. Kendall, és T. Reichstein) a mellékvesekéreg hormonok alapvető biológiai 

hatásainak felfedezéséért. Azóta a szteroidok az orvosi gyakorlat alapvető vizsgálati és 

terápiás eszközeivé váltak. 

Számos kísérletes és klinikai adat szól amellett, hogy az élettani és patológiás szteroid 

metabolizmusban bekövetkező változások fontos szerepet játszanak egyes megbetegedések 

létrejöttében. Ezért a szteroid hormonok minőségi és mennyiségi meghatározása 

kulcsfontosságú az orvosi diagnosztikában és a különböző betegségek kórélettanának 

felderítésében, valamint segítséget nyújthat a terápiájukban is. 

Napjainkban leggyakrabban a szteroidok, illetve szteroid metabolitok mérésére 

immunesszéket vagy kromatográfiás módszereket alkalmaznak. A szérumból, plazmából, 

nyálból és vizeletből történő egyedi szteroid mérések (általában immunesszék) gyorsan és 

könnyen kivitelezhetőek, többnyire automatizálhatóak. Hátrányuk, hogy csak a mintavétel 

pillanatában a keringésben lévő szteroidokról nyújtanak tájékoztatást, így a hormonok 

szekréciójának napi ritmusáról nem adnak információt (Andrew, 2001).  

Az általunk használt vizeletszteroid-profil vizsgálat lehetőséget nyújt több szteroid 

csoport egyidejű mérésére. A módszer segítségével a mirigyekben termelt és a perifériás 

szteroidokról, illetve szteroid metabolizmusról kaphatunk információkat. Kiküszöbölve az 

egyes szteroidok termelődésére jellemző napszakos (cirkadián) ritmust, a 24 órán át gyűjtött 

vizeletből történő mérés átfogó képet nyújt a napi szteroid anyagcseréről, a szteroidok 

metabolikus útjairól és a szintézisben résztvevő enzimek működéséről is. További előnye, 

hogy a mintavétel stressz és fájdalommentes, ami különösen fontos szempont lehet a stresszel 

kapcsolatos vizsgálatoknál.  

Több endokrin megbetegedés differenciál diagnosztikájában és kutatásában (Juricskay 

és Telegdy, 2000; Szilágyi és mtsai, 2000; Poór és mtsai, 2005) kiemelkedő szerepe van a 

vizeletszteroid-profil módszernek. Magyarországon egyedül a PTE ÁOK Bioanalitikai 

Intézetében végezhető vizeletszteroid-profil vizsgálat. A megbízható mérési eredmények 

ellenőrzése és hitelesítése érdekében laboratóriumunk 1996 óta részt vesz a holland MCA 

szekció SKZL (Stichting Kwaliteitscewaking Klinisch Chemishie Ziekenhuislaboratoria) 

külső minőségbiztosítási programjában. 
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Kutatásaink során különböző endokrin és pszichiátriai megbetegedések szteroid hátterét 

tanulmányoztuk. Ezen betegségek nem teljesen ismert kórélettana kapcsolatba hozható a 

szteroid metabolizmus megváltozásaival. Eredményeinkkel a témával kapcsolatos ismereteket 

kívánjuk bővíteni, valamint szeretnénk hozzájárulni a betegségek hátterében álló hormonális 

változások felderítéséhez, megértéséhez. 
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IRODALMI HÁTTÉR 

 

 

1. Szteroid hormonok 

 

 
1.1. Szteroid hormonok jellemzése, típusaik 

 

 
A hormonok olyan jelhordozó molekulák (kémiai hírvivők, transzmitterek), amelyek 

befolyásolni képesek más sejtek működését, ezáltal az életfolyamatok szabályozásában 

vesznek részt. Kémiai szerkezetük alapján lehetnek összetett fehérjék, polipeptidek, 

szteránvázas vegyületek és fenolszármazékok. 

A szteroid vázas hormonok fő forrása a mellékvesekéreg, a gonádok és - terhesség 

folyamán - a méhlepény. Közös kémiai alapjuk a ciklopentanoperhidrofenantrén (szterán vagy 

gonán) váz (1. ábra).  

 

 

 

1. ábra: A gonán atomcsoportos képe 

 

A szteroid hormonok a gonán helyettesített származékai. A különböző hormonokban 

eltérő a szubsztituensek és a kettős kötések száma, pozíciója és konfigurációja. A szénatomok 

száma segít az egyes csoportok közötti eligazodásban: a 18 szénatomból álló ösztrán az 

ösztrogének, a 19 szénatomból álló androsztán az androgének, a 21 szénatomból álló pregnán 

pedig a kortikoszteroidok és gesztagének alapvázát képezi (2. ábra). 
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 A B C 

2. ábra: A: ösztrán váz, B: androsztán váz, C: pregnán váz 

 

A C18 és C19 metilcsoportok, amelyek a gyűrűrendszer síkja elé irányulnak, 

viszonyítási pontok; azok a szubsztituensek, amelyek azonos irányultságúak a - (vagy cisz), 

amelyek a gyűrű síkja mögött helyezkednek el - (vagy transz) helyzetűek. A kettős kötés 

helyzetét a 
szám

 jelöli.   

 

A szteroidokat az élő szervezetben betöltött szerepük alapján 3 csoportra oszthatjuk: 

 Mineralokortikoidok 

 Glükokortikoidok 

 Szexuálszteroidok 

 

A mineralokortikoidok a mellékvesekéreg zóna glomerulóza rétegében keletkeznek, a 

szervezet só és vízháztartását befolyásolják.  

 

A glükokortikoidok a mellékvesekéreg zona fasciculata és zona reticularis rétegeiben 

képződnek. Legfőbb hatásaik, hogy elősegítik a glükoneogenezist, valamint csökkentik az 

egyes szövetek glükóz felhasználását.  

 

A szexuálszteroidok kisebb részben a mellékvesekéregben, nagyobb részben pedig az 

ivarmirigyekben termelődnek. Ide tartoznak az androgének, ösztrogének és gesztagének.  
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Az emberi szervezetben termelődő szteroid hormonokat az 1. táblázat mutatja. 

 

1. táblázat: Az emberi szervezetben termelődő szteroid hormonok 

 

Termelődés helye 
Az elválasztott végtermék 

Neve Típusa Fő hatása 

Mellékvesekéreg 

Zona glomerulosa aldoszteron C21 mineralokortikoid 

Zona fasciculata kortizol C21 glükokortikoid 

Zona reticularis DHEA C19 gyenge androgén 

Here Leydig sejt tesztoszteron C19 erős androgén 

Petefészek 
Theca interna 

progeszteron C21 gesztagén 

androszténdion C19 gyenge androgén 

Granulózasejt ösztradiol C18 ösztrogén 

Méhlepény Trophoblast sejtek  

progeszteron C21 gesztagén 

ösztradiol C18 ösztrogén 

ösztriol C18 ösztrogén 

 

 



 13 

1.2. Szteroid hormonok szintézise 

 

A szteroid hormonok szintézisének közös prekurzora a koleszterin. A mellékvesekéreg 

és a gonádok hormonjainak szintézisét a 3. ábra mutatja összefoglalva. 

 

 

  

3. ábra: Szteroid hormonok bioszintézise 

(http://en.wikipedia.org/wiki/File:Steroidogenesis.svg alapján) 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Steroidogenesis.svg
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1.3. Szteroid hormonok metabolizmusa 

 

A szteroid hormonok metabolizmusának két fő útja van: 

 Az endokrin mirigyben termelődött szteroidok a periférián tovább alakulhatnak 

más, még mindig hatásos vegyületekké. Ez történhet a tesztoszteronnal, amely 

hatásosabb dihidrotesztoszteronná redukálódik, vagy az androgénekkel, 

melyek egy része más szövetekben ösztrogén hormonokká alakulhat.  

 Az inaktiválódás során a hormonok elvesztik biológiai hatásosságukat, majd 

vízoldékony formát képezve a vizelettel kiürülnek a szervezetből. 

 

Inaktiválódáskor a hormonokból redukciós és oxidációs folyamatok során inaktív 

vegyületek képződnek, majd vízoldékony formává alakulnak át. Ezek az átalakulások 

elsősorban a májban játszódnak le, de néhány inaktiváló enzim más szervekben is jelen van, 

mint például a vesében és bélben (Andrew, 2001). A szteroidok általában az A gyűrűben (4. és 

5. szénatom közötti kettős kötésnél) és a keto csoportokon (3., 11. és 20. szénatomnál) 

redukálódnak. Ezután a már inaktivált szteroid metabolitok szulfáttal vagy glükuronsavval 

konjugálódnak, és ebben a formában a vese kiválasztja őket. A 3-keto-4-én szteroidok főleg 

szabadon, vagy 21-szulfátként ürülnek a vizeletben. A 3-hidroxi-5 és 3-hidroxi-5 

szteroidok glükuronid, a 3-hidroxi-5-én szteroidok pedig mono- vagy diszulfát formában 

választódnak ki. Bizonyos konjugált formák (pl.: DHEAS) a keringésben maradva 

visszaalakulhatnak szabad formájukba (Shackleton, 1986). A konjugátumok 

vízoldékonyabbak és sokkal alacsonyabb affinitással kötődnek a vérplazmában levő szteroid 

kötő proteinekhez, mint az aktív szteroid hormonok.  

A vizeletben lévő szteroid metabolitok főként a mellékvese hormonjainak metabolitjai, 

kisebb részük az ivarmirigyek hormonjaiból keletkezik, valamint vannak olyan metabolitok 

is, melyek mindkét szervben termelődő hormonokból származnak. Emellett kis hányaduk 

periférián keletkezett, keringésbe nem kerülő hormonoknak a metabolitja (Wudy és 

Hartmann, 2004). 

Az általunk mért androgén, kortikoid és progeszteron metabolitok eredetét a 4. ábrán 

foglaltam össze, triviális nevüket, rövidítéseiket, összegképletüket, molekulatömegüket és 

szerkezeti képletüket a Függelék 1. táblázata mutatja. 
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4. ábra: Szteroid metabolitok eredete (sárga színnel vannak jelölve a vizeletbe ürülő szteroid 

metabolitok) 

 

Androgén metabolitok 

 

A tesztoszteron és az androszténdion vizeletben ürülő fő metabolitjai az androszteron 

(An) és az etiocholanolon (Et), amelyek származhatnak mind ivarmirigy, mind mellékvese 

eredetű hormonokból.  

A mellékvese androgén termelésének jellemzői a dehidroepiandroszteron (DHEA) és fő 

metabolitjai: a 16-hidroxi-DHEA (16-OH-DHEA) és az androszténtriol (5-AT). 

A 11-hidroxi-androszteron (11-OH-An) és a 11-hidroxi-etiokolanolon (11-OH-Et) 

gyenge androgén hatású metabolitok, amelyek keletkezhetnek oldallánc hasítással kortizolból 

is.   

Az androgén metabolitok jellemző összegeit a 2. táblázatban foglaltam össze. 
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2. táblázat: Az androgén metabolitok jellemző összegei 

An + Et  
tesztoszteron és androszténdion fő metabolitjai a 

vizeletben 

DHEA + 16-OH-DHEA + ∆5-AD + ∆5-AT 

DHEA + 16-OH-DHEA 
mellékvese androgén szekréciójának markerei 

11-OH-An + 11-OH Et + 11-O-An + 11-O-

Et 

11-oxi/hidroxi-17-ketoszteroidok 

kortizolból is keletkező gyenge androgén hatású 

metabolitok 

An + Et + DHEA + 16-OH-DHEA + 

+ ∆5-AD + ∆5-AT 

11-deoxi-17-ketoszteroidok és metabolitjaik 

a vizeletszteroid-profil fő androgén metabolitjai 

 

 

Progeszteron metabolitok 

 

A progeszteron metabolizmusa 50%-ban a májban zajlik, a többi pedig extrahepatikus 

szövetekben. Fontos megjegyezni, hogy a progeszteron gyorsan kitisztul a vérből, ami a 

szérum hormon meghatározásoknál kihívást jelent.  

A pregnándiol (PD) a petefészekben termelődő progeszteron legfontosabb vizeletben 

ürülő metabolitja. A pregnándiol szintje pontos jelzője a progeszteron mennyiségének, ezért a 

sárgatest funkció megítélésére, ciklusmonitorozásra is használható. A másik fontos 

progeszteron metabolit a pregnántriol (PT). 

 

Kortikoid metabolitok 

 

A 11-oxo-kortizol (kortizon) metabolitok (THE, -CL, -CL) és a 11-hidroxi-kortizol 

(kortizol) metabolitok (THF, aTHF, -C) összege a napi kortizol termelést jellemzik. 

A kortikoszteron termelés legfőbb mutatói a következő metabolitok: THA, THB, aTHB.  
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Metabolizmusban részt vevő enzimek 

 

A vizeletszteroid-profil segítségével információt kaphatunk a metabolizmusban szerepet 

játszó enzimek működéséről az egyes szteroid metabolitok arányának segítségével. Mivel a 

különféle szteroid hormonok metabolitjait egyidejűleg mérjük, így az egyes metabolitok 

egymáshoz viszonyított arányát meg tudjuk határozni. 

 

A hormonok metabolizációjában központi jelentőségűek az 5 / reduktáz, valamint a 2 

izoenzimből álló 11-hidroxiszteroid dehidrogenáz (11-HSD) enzimek. 

 

Az 5 / reduktáz enzimek működése következtében 5/ helyzetben redukált dihidro 

metabolitok keletkeznek. Az 5-ös pozícióban redukált szteroidokat a 3 / hidroxiszteroid 

dehidrogenáz enzimek tetrahidro metabolitokká alakítják. Ezek a reakciók gyorsan követik az 

5/ helyzetben történő redukciókat, ezért a dihidro metabolitokat nehéz detektálni. A 3, 

5/ tetrahidro szteroidok alkotják az androgének és a kortikoszteroidok fő metabolitjait. A 

3, 5 tetrahidro metabolitok további redukcióját a 20-HSD enzimek végzik, melynek 

során 20 és 20 hexahidro izomerek keletkeznek. Így jönnek létre kortizolból a kortolok, 

kortizonból a kortolonok és 17-hidroxiprogeszteronból a pregnántriol.  

Az 5-reduktáz enzim szerepe a májban a kortizol átalakítása 5-dihidrokortizollá, míg 

a bőrben a tesztoszteron átalakítását végzi aktív formájú dihidrotesztoszteronná. Embernél két 

izoenzimjét azonosították, két különböző génen kódolva, az 1-es típusú enzim a bőrben és a 

májban található, a 2-es típusú reduktáz enzim főleg a reproduktív szövetekben fejeződik ki.  

Az 5-reduktáz enzim működését az 5/5 helyzetben redukált metabolitok arányával 

jellemezhetjük: An/Et, aTHF/THF, és (An+11-OH-An+aTHF)/(Et+11-OH-Et+THE+THF). 

 

 

A 11-hidroxiszteroid dehidrogenáz (11-HSD) enzim az aktív glükokortikoidok 

átalakítását katalizálja inaktív metabolitjaikká, valamint fontos szerepet tölt be a 

kortikoszteroid hormonhatás modulációjában. 

Két izoenzimjét azonosították: a 11-HSD1-t és a 11-HSD2-t. Mindkét izoenzim 

genetikai defektje vagy megváltozott működése humán megbetegedéseket idézhet elő 

(Krozowski és mtsai, 1999). 
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A 11-HSD1 elsősorban NADPH függő reduktáz (kortizonkortizol), amelynek van 

dehidrogenáz (kortizolkortizon) aktivitása is. Ez az enzim a májban, zsírszövetben, 

mellékvesében, agyban, petefészekben lokalizálódik.  

A 11-HSD2, mely kizárólag NAD függő dehidrogenáz, a kortizolt inaktív kortizonná 

alakítja a mineralokortikoid célszövetekben, placentában, agyban, érrendszerben.  

A 11-HSD oxidációs-redukciós aktivitását a kortizolból származó 11-oxo, valamint 11-

hidroxi metabolitok aránya mutatja: (THE+-CL+-CL)/(THF+aTHF+-CL), valamint 

THE/(THF+aTHF). 

 

 

2. A vizeletszteroid-profil meghatározásának alapjai 

 

Az endokrin zavarok diagnózisában ma már rutinszerűen használják a biológiai 

mintákból történő szteroid meghatározásokat.  

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

egyedi szteroid meghatározásra használt immunesszék gyorsan és könnyen kivitelezhetők, 

automatizálhatók, de csak a mintavételkor a keringésben éppen jelen levő szteroidokról adnak 

információt.  

A kromatográfiás módszerekkel meghatározott szteroid-profilnál viszont a különböző 

szteroidok, illetve metabolitjaik egyidejűleg mérhetők, bár a meghatározás hosszabb időt és 

magasabb technikai hátteret igényel. További előny, hogy a 24 órán át gyűjtött vizelet 

kiküszöböli az egyes szteroidokra jellemző napi ingadozást, így átfogó képet nyújt a napi 

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

működéséről is (Andrew, 2001). 

1966 óta találkozhatunk az irodalomban több szteroid egyidejű, gázkromatográfiás 

vizsgálatával, azóta a módszerben a technikai fejlődéseknek köszönhetően jelentős változások 

történtek (Shackleton és mtsai, 1976; Shackleton és mtsai, 1980; Shackleton és Whitney, 

1980; Honour, 1997; Shackleton és mtsai, 1990). 
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2.1. Mintaelőkészítés 

 

Ahhoz, hogy a biológiai mintákat gázkromatográfiás módszerekkel analizáljuk, szükség 

van egy több munkafolyamatból álló mintaelőkészítésre. A kvantitatív vizeletszteroid-profil 

meghatározáshoz az alábbi feltételeknek kell teljesülnie (Shackleton, 1986): 

 

 vizeletgyűjtés 24 órán át 

 a minta megfelelő tárolása a gyűjtés és a feldolgozás között 

 a konjugált szteroidok kvantitatív kivonása vizeletből 

 a konjugált szteroidok tökéletes hidrolízise 

 a felszabadított szteroidok kvantitatív visszanyerése 

 az összes szteroid kvantitatív átalakulása illékony származékokká 

 szennyeződések elkerülése/hiánya 

 

A mintaelőkészítés főbb lépései a kivonás, a hidrolízis és a származékképzés. 

 

Kivonás: A szteroidok vizeletből történő kivonására régebben oldószeres extrakciót 

alkalmaztak. Ezt egyre inkább felváltotta az egyszerűbb és jóval kevesebb időt 

igénylő szilárd fázisú kivonás. Ehhez szűrők közé töltött, konjugált és szabad 

szteroidok kivonására is képes oktadecilszilánt tartalmazó kis oszlopokat 

használnak (Shackleton és Whitney, 1980). 

 

Hidrolízis: A kivonás után a szteroid konjugátumok hidrolízise a következő lépés. Ez 

kémiai vagy enzimatikus úton történik. A folyamat során a szulfát, illetve 

glükuronid formában ürülő metabolitokat felszabadítják konjugált formáikból. 

Többféle enzim alkalmazható, például bakteriális (Escherichia coli) és 

marhamáj enzimek, de a legelterjedtebb az éti csiga (Helix pomatia) 

nyálmirigyéből származó emésztőenzimjeinek használata, amelyek alkalmasak 

mind a glükuronid, mind a szulfát formák hidrolizálására (Shackleton, 1986). 

A konjugátumok hidrolízise után a felszabadított szteroidokat ismét szilárd 

fázisú extrakcióval nyerik vissza. 
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Származékképzés: 

 A gázkromatográfiás analízis előtt a kis illékonyságú, magas hőmérsékleten 

bomlékony szteroid-metabolitokon olyan kémiai átalakítást kell végezni, 

amely során illékonyságuk és hőstabilitásuk is megnő. A művelet során a 

hőbomlást és az illékonyságot befolyásoló poláris csoportok (keto és hidroxil 

csoportok) lekötése történik. Sokféle származékképzési művelet ismert. 

Legtöbbször a szteroidok oxo-csoportjait O-metiloxim, a hidroxil csoportjait 

pedig trimetil-sziloxi származékká alakítják át. A származékképzés során 

először az enolizációra hajlamos keto-csoportok blokkolása történik metoxim 

képzéssel, majd a hidroxil csoportok hidrogénjét szubsztituálják inaktív, 

trimetil-szilil csoportokra (Shackleton és mtsai, 1990). 

 A klór tartalmú szililező szerek mellékterméke, a HCl roncsolhatja a 

gázkromatográfiás elválasztáshoz használt kapilláris oszlopot, ezért ezeket el 

kell távolítani mérés előtt a mintákból. Az eltávolítás legtöbbször 

gélkromatográfiás technikával történik Lipidex 5000 géloszlop segítségével. 

 

2.2. Gázkromatográfia-tömegspektrometria 

 

A vizsgálni kívánt szteroid-metabolitok mennyiségi és minőségi meghatározására 

leggyakrabban alkalmazott módszer a gázkromatográfiás elválasztást követő 

tömegspektrometriai analízis. 

A gázkromatográfiás mérés egyik sarkalatos pontja a mintabemérés. A folyadék 

halmazállapotú mintának pillanatszerűen kell elpárolognia az injektorban a mintaadagolás 

során. A sokféle mintaadagoló rendszer közül leggyakrabban az un. Split/splitless rendszert 

alkalmazzák.  

Kémiai tulajdonságai miatt a legtöbb szteroid metabolit elválasztása apoláris vagy kis 

mértékben poláris állófázisokat tartalmazó kapilláris oszlopokon (pl.: HP-1-MS oszlop, 

Agilent Company - 100% dimetilpolisziloxán állófázis) történik.  

A minta komponenseinek elválasztására hőmérsékleti programot alkalmaznak. A 

kolonnát az injektálást követően 1-2 perces várakozási idő után gyorsan felfűtik az analitikus 

hőmérsékletre (180˚C körül), majd lassan tovább emelik a hőmérsékletet a legkevésbé 

illékony mintakomponens forráspontjáig, kb. 300˚C-ig (Shackleton és mtsai, 1990). 

A szteroid-metabolitok elválasztására alkalmazott oszlopok vékony állófázist 

tartalmaznak, ezért kicsi a kapacitásuk, így nagy érzékenységű detektorra van szükség a 
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méréshez. A sokféle gázkromatográfiás detektor közül napjainkban leginkább a 

tömegspektrométert alkalmazzák nagy érzékenysége és szelektivitása miatt.  

 

A tömegspektrometriás mérés a következő szakaszokból áll: 

 minta komponenseinek gázállapotba juttatása 

 mintakomponensek ionizálása 

 keletkezett ionok elektromos tér segítségével történő felgyorsítása 

 elektromos és mágneses térben töltésegységre jutó tömeg szerint az 

elválasztott ionnyalábok regisztrálása 

A tömegspektrometriai mérések során azonos kísérleti körülmények között a molekulák 

fragmentációja azonos módon történik. A keletkezett fragmensek tömege és mennyisége a 

molekula szerkezetének, funkciós csoportjainak függvénye. Így a tömegspektrumból a 

molekula szerkezetére is következtethetünk.  

A mai gázkromatográf-tömegspektrométer készülékeknél lehetőség van a szelektív 

ionkereséssel történő meghatározásra (SIM mód). A belső standardoknál és a meghatározni 

kívánt komponenseknél kiválasztanak egy céliont és 1-2 minősítő iont a hozzájuk tartozó 

tömegspektrumokból. A minta komponenseit a relatív retenciós idők, valamint a komponens 

célionjának és minősítő ionjának/ionjainak egymáshoz viszonyított aránya alapján 

azonosítják. A mennyiségi analízisnél az összes komponens esetében a kalibráció során 

meghatározott érzékenységi faktorral korrigált célion csúcs alatti területét viszonyítják a belső 

standard célionjának csúcs alatti területéhez. 

 

A mintaelőkészítés és mintabemérés hibáinak kiküszöbölése érdekében a szteroid 

komponenseket tartalmazó minta minőségi és mennyiségi analízisére legcélszerűbb a belső 

standard módszert alkalmazni. A módszer azon alapul, hogy a minta-előkészítés során vagy a 

mintabemérés előtt a lemérendő mintához hozzáadnak egy olyan komponenst, amelynek 

csúcsa elválik a többi csúcstól, nincs jelen a vizsgálandó mintában, és nincs semmilyen zavaró 

hatása. Ez a hozzáadott komponens a belső standard. A módszer kalibrációs görbe 

segítségével működik, de lényegében relatív kalibrációt tartalmaz. A kalibrációs görbéket a 

meghatározni kívánt komponensek ismert mennyiségét és a belső standardot tartalmazó 

oldatok segítségével készítik.  



 22 

A szteroidok meghatározásánál gyakran a következő 3 belső standardot használják: 

 5-androsztán-3, 17-diol (IS) 

 Sztigmaszterol (SS) 

 Koleszteril-butirát (KB) 

Az IS a mennyiségi és minőségi analízishez szükséges. Az SS a származékképzés 

ellenőrzésében használatos. Ez azért szükséges, mert a trimetilszilil-éterek nagyon 

érzékenyek, könnyen hidrolizálódnak, ha víz- vagy savnyomok maradnak a mintában. A SS 

trimetilszilil étere különösen könnyen hidrolizálódik, így a folyamat során előforduló hiba 

esetén a csúcs alatti területe azonos mennyiség esetén is jóval kisebb lesz, mint a KB 

standardé (Shackleton, 1986; Honour, 1997). 

 

 

2.3. Szteroid profilok klinikai felhasználása 

 

A vizeletszteroid profil a szteroid metabolitok kiválasztásáról nyújt minőségi és 

mennyiségi információkat. A meghatározott metabolitok főképp mellékvese kéreg 

eredetűek, de a pubertás után a gonádok is hozzájárulnak az androgén és a 17-

hidroxiprogeszteron metabolitok termeléséhez. A profil segítségével átfogó képet kaphatunk 

a főbb bioszintetikus és katabolikus folyamatokról.  

Enzim elégtelenségek 

Majdnem minden veleszületett szteroid metabolizmust érintő kórkép könnyedén 

meghatározható a szteroid profilból. Kivétel a lipoid adrenális hiperplázia (StAR protein 

defektus), aminél a szteroid-bioszintézishez szükséges koleszterint a mitokondriumokba 

szállító StAR fehérje kódolásáért felelős gén mutálódott.  

A kórképek hátterében álló enzim elégtelenségeket és az enzimelégtelenség okozta 

változásokat a szteroid profilban a 3. táblázatban foglaltam össze.  
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3. táblázat: Enzim elégtelenségek és a szteroid profil változásai 

Enzim deficiencia Változás a szteroid profilban 

3-hidroxiszteroid 

dehidrogenáz 

17-hidroxipregnenolon, dehidroepiandroszteron ↑ 
androgén, kortikoszteron és kortizol metabolitok ↓  vagy ↓↓  

5-reduktáz 5/5 redukált androgén metabolitok aránya ↑ 

11-hidroxiláz 

11-deoxikortizol és androgén metabolitok  ↑ 
kortikoszteron és kortizol metabolitok ↓  vagy ↓↓  

Kortikoszteroid 11-

dehidrogenáz 

kortizol/kortizon arány ↑ 
mellékvese eredetű szteroid metabolitok ↓  

kortikoszteroid 11-

oxoreduktáz 

kortizol/kortizon arány ↓  
mellékvese eredetű szteroid metabolitok ↑ 

17-hidroxiláz  

progeszteron, kortikoszteron és 

deoxikortikoszteron metabolitok ↑ 
androgén és kortizol metabolitok ↓↓  

17,20-liáz  androgén metabolitok ↓↓  

21-hidroxiláz  

17-hidroxiprogeszteron és 21-deoxikortizol 

metabolitok ↑ 
kortizol és kortikoszteron metabolitok ↓  

Placenta szulfatáz  szteroid szulfátok az anyai vizeletben ↑ 

Aldoszteron szintáz  
kortikoszteron metabolitok ↑ 
tetrahidroaldoszteron ↓  vagy  − 

Citokróm P450 

oxoreduktáz  

17-hidroxiprogeszteron és 21-deoxikortizol és 

kortikoszteron metabolitok ↑ 
kortizol metabolitok ↓  

7-dehidrokoleszterol 

reduktáz 
szteroid metabolitok 7- és 8-dehidro formája ↑ 

Aromatáz ösztrogén ↓↓  

↑:növekedett metabolit szint, ↓: csökkent metabolit szint. ↓↓: alig detektálható vagy teljesen eltűnt szteroid 

metabolitok, −: nincs változás (Wheeler és mtsai, 2006 alapján) 
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Szteroid profil segítségével vizsgálható klinikai kórképek 

 

Egyes mellékvese, vagy ivarmirigy eredetű betegségek jellegzetes szteroid-profillal 

rendelkeznek, ezekben, az esetekben a profilok differenciáldiagnosztikai jelentőségűek. 

Bizonyos betegségek esetében segíthet az egész életen át tartó kezelés monitorozásban. A 

vizeletszteroid-profil segítségével vizsgálható néhány klinikai kórképeket a 4. táblázatban 

foglaltam össze.  

4. táblázat: Vizeletszteroid-profilok néhány betegség esetében 

Betegség Ok Vizeletszteroid-profil változásai 

Kongenitális adrenális 

hiperplázia (CAH) 

21-hidroxiláz 

hiány 

kortizol metabolitok  ↓ 

21-deoxi-szteroidok (PT, 11-OPT, 17-OH-

Pg), androgén metabolitok 
↑ 

enyhe formában: -kortizol metabolitok  - 

                          -17-hidroxi-progeszteron 

és kortizol metabolit arány 
↑ 

17-hidroxiláz 

hiány 
kortizol és androgén metabolitok ↓ 

11-hidroxiláz 

hiány 

11-deoxi-kortizol (THS), 11-deoxi-

androgén metabolitok (An, Et) 
↑ 

teljes defektusnál a kortizol metabolitok  ↓↓ 

3-

hidroxiszteroid-

dehidrogenáz 

hiány 

3-hidroxi-5én szteroid szulfátok (pl.: 5-

PT) 
↑ 

kortizol metabolitok ↓ 

nőknél az androgén termelés ↑ 

férfiaknál az androgén termelés ↓ 
StAR fehérje 

hiány 
szteroid metabolitok  ↓ 

Kongenitális adrenális 

hipoplázia 
  

csecsemők anencephal formájánál a 

DHEA, pregnenolon metabolitok 
↓↓ 

többi formájánál minden szteroid metabolit ↓↓ 

Cushing szindróma   

kortizol metabolitok  ↑ 
ha ACTH túltermelés miatt: összes 

mellékvese eredetű metabolit  
↑ 
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Betegség Ok Vizeletszteroid-profil változásai 

Hirzutizmus 

11-

hidroxiszteriod-

dehidrogenáz 

túlműködése 

androgén metabolitok  ↑ 

Hormontermelő tumorok 

mellékvese 

tumorok 
néhány szteroid szintje (pl.: 3-hidroxi-5-

én szteroidok, 11-OH-An) 
↑ 

ivarmirigy 

tumorok 

petefészek eredetű metabolitok (pl.: PT) ↑ 

here eredetű metabolitok (tesztoszteron és 

metabolitjai, 3-hidroxi-5-én szteroidok) 
↑ 

Korai nemi érés 

mellékvese 

fokozott androgén 

termelése 

androgén metabolitok  ↑ 

Pszeudo - 

hipoaldoszteronizmus 
  

kortikoszteron metabolitok  ↑ 

tetrahidroaldoszteron  ↑ 

Policisztás ovárium 

szindróma 

5-reduktáz és 

11-

hidroxiszteroid-

dehidrogenáz 

defektus 

5/5 metabolit arány ↑ 

Férfi 

pszeudohermafroditizmus 

  5/5 redukált kortizol metabolit arány ↓ 

  androgén metabolitok ↓ 

Mellékvese szupressziója   mellékvese szteroid metabolitok  ↓ 

Anabolikus szteroidok 

túlzott fogyasztása  
  férfiaknál az androgén metabolitok szintje ↓ 

(Shackleton, 1993; Sólyom, 1998; Shackleton, 1986; Sólyom, 1998; Szilágyi és mtsai, 2000; Wudy és 

Hartmann, 2004; Wheeler, 2006 alapján) 

A táblázatban említett betegségeken felül a vizeletszteroid-profil hasznos lehet például 

a havi vérzés elmaradása, magas vérnyomás, bizonytalan neműség, virilizáció, kövérség 

hátterében álló okok felderítésében. Emellett glükokortikoid vagy egyéb gyógyszeres 

kezelések monitorozását is segítheti. 
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3. A vizsgált megbetegedések és a szteroid hormonok kapcsolata 

 

 

3.1. Evészavaros betegségek 

 

3.1.1. Anorexia nervóza 

 

Az anorexia nervóza lelki eredetű, kóros lesoványodás, ami az újabb felmérések szerint 

sokkal gyakoribb, mint azt eddig vélték. Az anorexiára az életkornak és a testmagasságnak 

megfelelő testtömeg 85%-ánál könnyebb test (ld. 1. kép), a súlygyarapodástól való félelem, a 

normál testtömegnek az énképre gyakorolt indokolatlanul előnytelen hatása, valamint a havi 

vérzés zavara jellemző. Egyes felmérések szerint a 16 és 25 év közötti nők 1%-a anorexiás, és 

a 10%-uk úgynevezett szubklinikai (a betegség nyílt megjelenése előtti) eset. Ritkán 

középkorúaknál és férfiaknál is jelentkezik. A kutatók és a gyakorló orvosok, pszichológusok 

egyetértenek abban, hogy az anorexia nem szervi eredetű betegség. Habár bizonyos jelek az 

éhség és jóllakottság szabályozását végző köztiagybeli hipotalamusz működési zavarára 

utalnak, ez közvetetten, lelki hatásokra következik be. Ebben nagy szerepe van a társadalmi-

kulturális környezetnek, például annak, hogy manapság a vékony testalkatú nő a szépségideál, 

s ebből a szempontból az étkezésre nagyon is oda kell figyelni (Túry, 2001).  

 

 

1. kép: Anorexiás nő 
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A súlyhiány legkönnyebben a testtömegindexszel (BMI) fejezhető ki. Ez a mutató a 

testtömeg és a méterben megadott testmagasság négyzetének hányadosát jelenti. Ennek 

normál tartománya 18,5-25 kg/m
2
 közötti. 17,5 kg/m

2
 alatt már anorexiás soványságról 

beszélhetünk. 

)(

)(
22 mágtestmagass

kgtesttömeg
BMI   

 

Az már régen is ismert volt, hogy a lesoványodott ember hajlamosabb a fertőzésekre, 

napjainkra azonban az anorexia számos szervi szövődményére is fény derült. A bőr gyakran 

száraz tapintású és általában sárgás színű. A normálistól eltérő színt az okozza, hogy a bőrben 

felszaporodik a táplálékból származó, sárga színű -karotin mennyisége, egyebek között 

azért, mert visszaszorul ennek a színanyagnak az A-vitaminná való átalakulása. A páciensek 

kétötödének az arcán, a hátán, a karjain és a lábain fokozottan nő a piheszőr, aminek a 

hátterében hormonális változás húzódik meg (Túry, 2001).  

Tanulmányok kimutatták, hogy a hat hónapig rendkívül fehérje- és energiahiányosan 

táplálkozó személyek szíve kisebb lesz, az átlagosnál lassabban ver, s az EKG-görbén 

megfigyelhető csúcsok amplitúdója is csökken. Mindezekhez alacsony vérnyomás, 

ritmuszavar, a bal szívpitvar és -kamra közötti billentyű működési rendellenessége és 

szívbántalom is társulhat(Keys, 1956; Keys, 1957; Keys, 1962; Keys 1980).  

Az anorexiás beteg gyomrából a kelleténél lassabban továbbítódik a félig emésztett 

táplálék, és renyhe a bélmozgás is, ezért a páciens már néhány falat után úgy érzi, hogy jól 

lakott, tele van a tápcsatornája. A májban csökken a glükóz képződése és a belőle felépülő 

glikogén mennyisége, és mivel a táplálékkal sem jut elegendő szőlőcukor a szervezetbe, 

hipoglikémia lép fel. Ebben a folyamatban azonban annak is szerepe van, hogy módosul a 

hasnyálmirigyben a vércukorszint szabályozásában fontos szerepet játszó inzulin elválasztása. 

Anorexia esetén a legtöbb gond a nemi mirigyek nem megfelelő működéséből 

származik. Ha ugyanis a petefészekben nem érik tüsző, akkor a teherbe esés lehetősége és a 

havi vérzés egyaránt elmarad, s a nemi hormonok termelődésének visszaszorulásával a hüvely 

hámbélése is sorvadásnak indul. A férfiaknak kisebbedhet a nemi mirigye, csökken a 

férfihormon elválasztása, következésképp a nemi vágy. A női nemi hormon termelődésének 

visszaszorulása hátrányos a csont normális szerkezetének megtartása szempontjából is. A 

serdülőkorban emiatt károsodik a csontépülés, gyengébb csontozat alakul ki, és mivel a csont 

növekedési porczónái idő előtt elcsontosodnak, a végleges testmagasság kisebb lesz. Későbbi 

életkorban viszont csontritkulás indul meg (Túry, 2001). Az egyéb hormonok közül a vizelet-
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visszaszívásban fontos szerepet játszó antidiuretikus hormon (vazopresszin) szintje is 

csökken, ezért a beteg a normálisnál több vizeletet ürít.  

 

 

3.1.2. Bulimia nervóza 

 

A bulimia tünetei sokban hasonlítanak az anorexia tüneteihez, a két kórkép gyakran 

kevert formában is észlelhető (bulimarexia). Alaptünetek a falásrohamok, melyekre a 

kontrollvesztés érzése jellemző, a testsúlycsökkentő manipulációk (önhánytatás, hashajtók és 

vizelethajtók túlzott használata, koplalás, testedzés), a testképzavar okozta állandó 

aggodalmaskodás a testsúly és az alak miatt, valamint a tünetek jelentkezésének bizonyos 

gyakorisága (legalább heti két falásroham) (Túry, 2001). 

 

3.1.3. Az anorexia és bulimia fő különbségei 

 

Az anorexia és bulimia fő különbségeit az 5. táblázat mutatja. 

5. táblázat: Az anorexia és bulimia főbb különbségei 

 Anorexia Bulimia 

testsúlyideál a normális alatt van normális 

súlyfóbia van van 

testsúly alacsony normális vagy kissé alatta 

kontrollvesztés fél tőle fennáll 

éhség tagadott beismert 

életkor fiatalabb idősebb 

szociális viselkedés zárkózott nyitott 

személyiség 
éretlenebb, kényszeres, 

perfekcionista 
labilis, impulzív, depresszív, szorongó 

tünetek demonstratívak rejtettek 

járulékos tünetek 
kényszertünetek, depressziós 

tünetek 

szenvedélyek (alkohol, drog), 

öngyilkossági hajlam, lopás, depressziós 

tünetek 

családi kötődés igen erős lazább 

menstruáció hiányzik legtöbbször szabálytalan 

szexualitás korlátozott szexuálisan aktív 
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3.1.4. Az evés zavarai és a szteroidok kapcsolata 

 

Az endokrinológiai tanulmányok főként a kortizol (F) szintjének változását vizsgálták 

anorexiás és bulimiás betegeknél: a plazmában (Zumoff és mtsai, 1983; Sirinathsinghji és 

Mills, 1985; Monteleone és mtsai, 2001), nyálban (Putignano és mtsai, 2001), valamint a 

vizeletben (Poór és mtsai, 2004) megemelkedett F szintet találtak ezeknél a betegeknél. Az F 

szint megemelkedése a hipotalamusz-hipofízis-mellékvese tengely hiperaktivitására utalhat.  

Az utóbbi években több vizsgálat is tanulmányozta a DHEA és szulfát formájának 

(DHEAS) és az evészavaros megbetegedések kapcsolatát, azonban az eredmények nem 

egyértelműek, sokszor ellentmondásosak is. Ennek egyik feltételezhető oka, hogy ezen 

komponensek mennyisége függ a vizsgált személy nemétől és korától is. A közlemények egy 

része szerint szignifikánsan magasabb érték tapasztalható az evészavaros betegek plazma 

DHEA és DHEAS szintjében (Rupprecht és Holsboer, 1999; Regelson és Kalimi, 1994; 

Abadie és mtsai, 1993), míg mások szignifikánsan alacsonyabb plazma DHEAS értékekről 

számoltak be (Baulieu és mtsai, 1987). Gordon és mtsai (Gordon és mtsai, 2002) felhívják a 

figyelmet arra, hogy evészavaros betegségekben az alacsony DHEA szint megnövelheti az 

oszteoporózis kockázatát is.  

 

 

3.2. Vizeletszteroid-profil vizsgálatok in vitro fertilizációs program során 

 

3.2.1. Alacsony válaszkészség 

 

Az asszisztált reprodukciós technikákon áteső nők hormonális viszonyainak 

tanulmányozására napjainkban nagy hangsúlyt fektet az irodalom.  

Az in vitro fertilizáció (IVF) sikeressége több tényezőtől is függ, többek között a 

petesejtek számától, minőségétől, termékenységétől (Garcia-Velasco és mtsai, 2001). Több 

kutató vizsgálta már a kapcsolatot a hormon profilok és a petesejtek morfológiája, 

hisztoenzimológiája és termékenysége között (Bomsel-Helmreich és mtsai, 1979; Botero-Ruiz 

és mtsai, 1984). A gonadotropin stimulációra a betegek 9-24%-a rossz petefészek funkcióval 

reagál (Keay és mtsai, 1997), amit többek között a leszívott petesejtek és a visszaültetett 

embriók száma is tükröz.  
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Az irodalomban nincs egyértelmű definíció az alacsony válaszkészség meghatározására, 

amit a 6. táblázat is szemléltet. 

6. táblázat: az alacsony válaszkészség definíciói a szakirodalomban 

Kritériumok 

Érett follikulusok száma <2 

  <3 

  <4 

  <5 

FSH szintje a korai follikuláris 

fázisban (mIU/mL) 

>6,5 

>10 

  >12 

  >15 

FSH:LH arány ↑ 

Kor  >40év 

Összes gonadotropin dózis >25 ampulla 

  >44 ampulla 

domináns follikulus 1 db 

Maximum E2 szint (pg/mL) <100 a ciklus 5. napján 

  <300 

  <400 

  <500 

  <660 

Átlag napi gonadotropin adag >300IU 

Gonadotropin terápia időtartama változó 

Leszívott érett petesejtek száma <3 

  <4 

  <6 

LH csúcs Spontán 

Fogamzás hiánya   

Nem definiált   

(Surrey és mtsai, 2000 alapján) 

 

Általában akkor beszélünk alacsony válaszkészségről, ha a stimuláció során a petesejt 

készlet mennyiségi és minőségi redukciója figyelhető meg. 

A gonadotropin-releasing (GnRH) antagonisták használata népszerű a kontrollált 

petefészek stimulációs protokolloknál, különösen az alacsony válaszkészségű betegeknél 

(Akman és mtsai, 2000; Fasouliotis és mtsai, 2003; Copperman, 2003), bár a hatásuk a 
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petefészek hormontermelésére és a növekedési faktor szintekre még nem teljesen ismert 

(Barak és mtsai, 1992).  

A GnRH agonisták használata szintén széles körben elterjedt, a legtöbb IVF program ezt 

használja petefészek stimulációra. A nemi hormonok intrafollikuláris koncentrációját GnRH 

agonista kezelés után több kutató is vizsgálta (Enien és mtsai, 1995; Dor és mtsai, 2000; 

Mendoza és mtsai, 1999). 

 

 

3.2.2.; 3.2.3. Hormonális változások in vitro fertilizáción átesett nőknél; Sikeres és sikertelen 

embriótranszferű betegek vizeletszteroid-profiljának összehasonlítása 

 

 

Számos tanulmány a „klinikai” terhesség tanulmányozására fekteti a hangsúlyt, ami 6 

héttel az utolsó menstruáció utáni időszakot jelenti. A legtöbb vetélés viszont a fogamzás 

utáni 3 héten belül következik be (Milad és mtsai, 1998). Ekkor, a petesejt 

megtermékenyülése utáni pár hétben zajlik az egyik legfontosabb folyamat, a placenta 

strukturális és funkcionális fejlődése (Malassiné és Cronier, 2002). Ez tekinthető a 

legkritikusabb időszaknak a terhesség fennmaradása szempontjából.  

A korai vetélések nagy kihívást jelentenek természetes és IVF ciklusok során. Egy 

tanulmány során olyan nők ciklusát kísértek figyelemmel különböző ultraszenzitív -hCG 

vizsgálatokkal, akik teherbe akartak esni, és azt tapasztalták, hogy a pozitív terhességi teszt 

esélye 22%-57% közötti (Zinaman és mtsai, 1996; Wilcox és mtsai, 1988; Miller és mtsai, 

1980; Edmonds és mtsai, 1982; Hakim és mtsai, 1995). Ugyanakkor ezeknek a ciklusoknak a 

31%-62%-a vetéléssel végződött. Érdekes módon klinikai vetélések az esetek 5%-20%-ában 

voltak csak megfigyelhetők. Mindemellett egyes adatok szerint a korai vetélések az összes 

vetélések 92%-át is kitehetik (Edmonds és mtsai, 1982). Eszerint az implantáció körül a 

méhüregben történő események, folyamatok sokkal fontosabbak annál, mint amiket rutin 

terhességi tesztekkel vagy hüvelyi ultrahangvizsgálatokkal észlelni tudunk. Ezért bármely 

olyan kísérletnél, ahol az IVF implantációs eredményességét akarjuk vizsgálni, a korai 

vetélések lehetőségét is szem előtt kell tartani. 

A terhesség kezdete és kialakulása során komplex folyamatok történnek az anyai 

környezet és az embrió között, melyek során számos jelzés közvetítődik mindkét irányba 

(Minas és mtsai, 2005; Makrigiannakis és mtsai, 2006). Ezeket az összetett folyamatokat 

három szakaszra oszthatjuk: az appozícióra, adhézióra és az embrió inváziójára a méh 
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nyálkahártyájába. Az embrió beágyazódásának fő kritériumai, hogy megfelelő minőségű 

legyen az embrió, a méhnyálkahártya „fogékony” legyen, és az embrió fejlettsége az 

endometrium érettségével összhangban álljon. 

A placentáció alatt (amikor is a méhlepény kialakulása történik) az embriók túlélése az 

anyai környezeten múlik. Amíg a placenta át nem veszi a sárgatest, mint fő szteroid forrás 

szerepét, a terhesség sorsa az anyai ösztrogének és progeszteron megfelelő termelésétől függ 

(Malassiné és Cronier, 2002; Diczfalusy és Borell, 1961; Schindler, 2004). Ezért a magzatok 

különösen érzékenyek az anyai környezet változásaira a placenta kifejlődéséig. 

Az endometrium fejlődését, fogékonyságát szteroid hormonok (főként a progeszteron) 

befolyásolják (Finn és Martin, 1974). A méhnyálkahártya fogékonysága a sikeres terhesség 

egyik lényeges limitáló tényezője.  

 

 

3.2.4. Endometriózisos betegek vizeletszteroid profilja 

 

Endometriózisnak nevezzük azt a kórképet, amikor a méhüregen kívül is található 

endometrium (2. kép). Viszonylag gyakori betegség, a nők 5-10%-ában kimutatható. 

Lényegesen gyakoribb, akár 50% a meddő populációban. Számos állatkísérlet és humán 

vizsgálat szerint kapcsolat van a meddőség és az endometriózis között.  

 

 

 

2. kép: endometriózis 



 33 

 

Az endometriózis oka általában ismeretlen. Több elméletet dolgoztak ki, de ezek közül 

egyik sem ad magyarázatot valamennyi esetre (Zheng és mtsai, 2005; Giudice és Kao, 2004).  

A leginkább elfogadott teória az endometriózis kialakulására a retrográd menstruációs 

elmélet. Eszerint a nők egy részénél a menstruáció során lelökődő endometriumdarabok a 

petevezetőkön keresztül a hasüregbe jutnak, és itt alakítanak ki megtapadás után 

méhnyálkahártya szigeteket. Az endometrium-fragmentumok megtapadását különböző 

citokinek, növekedési faktorok segítik elő. A már megtapadt méhnyálkahártya darabokat az 

ösztrogén és a progeszteron stimulálja, így ciklikus proliferációs és szekréciós változásokon 

mennek keresztül, csakúgy, mint a méhüreget borító endometrium. 

Az endometriózis a meddő nők 50%-ában megtalálható. A súlyos, a kismedencét torzító 

és a petevezetők elzáródását okozó endometriózis és a meddőség között könnyű kapcsolatot 

találni. Nem ilyen nyilvánvaló a helyzet enyhe endometriózis esetében, amely nem érinti a 

petevezetőket és a petefészkeket. Egyes megfigyelések csökkent havi fekunditás 

tendenciájáról számoltak be korai stádiumú endometriózisnál. Endometriózis mellett csökkent 

stimulálhatóságot, gyengébb szerkezetű petesejteket, kisebb arányú megtermékenyülést, 

rosszabb szerkezetű, fragmentáltabb embriókat, csökkent spermiummotilitást és endometrium 

receptivitásbeli zavart is leírtak (D'Hooghe és mtsai, 2003). 

 

Több tanulmány vizsgálta már az endometriózis in vitro fertilizációra gyakorolt hatását. 

Leggyakrabban csökkent terhességi rátát találtak az endometriózisos betegek körében. A 

betegek életkorának és az IVF során alkalmazott stimulációs protokollnak a figyelembe vétele 

után az eredmény még egyértelműbb volt (Barnhart és mtsai, 2002). Donor petesejttel végzett 

asszisztált reprodukciós próbálkozások elsősorban petesejt eredetű problémára utalnak. 

Amikor petesejtet egy endometriózisos nőből nyerték és az embriókat egy endometriózissal 

nem diagnosztizált asszonyba ültették vissza, a terhességi ráta alacsonyabb volt, mint amit az 

életkor alapján vártak volna. Azoknál a ciklusoknál, amelyeknél a petesejtet endometriózissal 

nem diagnosztizált nőbetegekből nyerték és az embriókat endometriózisos páciensbe ültették 

vissza, a terhességi ráta nem tért el a várttól. Az alacsonyabb terhességi rátát tanulmányozó 

vizsgálatok legtöbbje granuláltabb, szabálytalanabb petesejtre és ennek okán kisebb arányú 

megtermékenyülésre utal, de fellehetők az endometrium zavarára utaló eredmények is. Egyes 

kutatócsoportok rendellenes endometrium integrin expressziót találtak a beágyazódás idején 

endometriózisos nők között (Lessey, 1998). 
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CÉLKITŰZÉSEK 

 

Napjainkban egyre többet találkozhatunk evészavaros, illetve különböző meddőségi 

betegségekkel, amelyek összetett endokrin háttérrel rendelkeznek. Ezeknek a kórképeknek a 

patofiziológiája még nem teljesen ismert, de kapcsolatba hozhatóak a szteroidok 

metabolizmusának megváltozásával is. Az irodalmi adatok e betegségek hormonális 

hátterével kapcsolatban ellentmondásosak és hiányosak, ezért célunk volt ezen területek 

endokrinológiai ismereteinek bővítése. Tanulmányozni kívántuk azt is, hogy létezik-e a 

betegcsoportjainkra jellemző egyedi vizeletszteroid-profil, illetve azt, hogy az észlelt 

változások értelmezhetőek-e a diagnosztika, illetve a terápia szintjén. 

 

 Célunk volt a szteroid metabolizmus változásainak megismerése evészavaros 

betegségben szenvedő nőknél 

 

 Vizsgálni kívántuk a kontrollált petefészek stimuláción átesett alacsony 

válaszkészségű betegek vizeletszteroid-profilját 

 

 IVF kezelésen átesett nők 3 hét alatti szteroid metabolizmus változását kívántuk 

tanulmányozni az embriótranszfer után 

 

 Célunk volt sikeres és sikertelen embriótranszferen átesett nők petesejtleszívás 

napján vett, valamint 3 héttel az embriótranszfer után vett vizeletmintáinak 

szteroid-profil összehasonlítása 

 

 Kezelt endometriózisos, IVF kezelésen átesett nők vizeletszteroid-metabolit 

szintjeit kívántuk összehasonlítani endokrin problémával nem rendelkező, IVF 

kezelésen átesett nők vizeletszteroid-metabolit szintjeivel 
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ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

 

1. Beteganyag 

 

 

Vizsgálataink során 24 órán át gyűjtött vizelet mintákat dolgoztunk fel. A 

betegcsoportokat a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szülészeti és 

Nőgyógyászati Klinika, a Gyermekklinika, valamint a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 

betegei közül választottuk ki, a klinika orvosainak segítségével. A kutatást a Pécsi 

Tudományegyetem OECC Regionális Kutatási Etikai Bizottság 2997. számú határozatában 

engedélyezte. A betegek hozzájárultak a kutatásban való részvételhez. Mivel a szteroid 

metabolizmus az életkorral változik, az egyes csoportokat az életkor figyelembevételével 

alakítottuk ki. A vizsgáltban részt vett csoportokat, a résztvevők számát, kor szerinti 

megoszlását a 7. táblázatban foglaltam össze.  
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7. táblázat: A vizsgálatban részt vevő betegek, a betegek száma (n) és kor szerinti megoszlása 

 
Összehasonlított csoportok 

 n átlag életkor ± szórás n átlag életkor ± szórás 

Evészavaros 

betegségek 

Evészavaros betegek Kontrollok 

15 21,5 ± 1,3 15 23,4 ± 0,5 

Petesejt termelés 
Alacsony válaszkészségűek Normál válaszkészségűek 

17 34,3 ± 4,2 20 33,0 ± 3,5 

Hormonális 

változások az 

embriótranszfer 

után 

Sikeres embriótranszferű betegek 

petesejtleszívás előtti napi vizelete 

Sikeres embriótranszferű betegek 

vizelete 3 héttel az embriótranszfer 

után 

11 33,5 ± 2,77  11 33,5 ± 2,77  

Sikertelen embriótranszferű 

betegek petesejtleszívás előtti napi 

vizelete 

Sikertelen embriótranszferű 

betegek vizelete 3 héttel az 

embriótranszfer után 

11 34,9 ± 6,17 11 34,9 ± 6,17 

Sikeres és 

sikertelen 

embriótranszferű 

betegek 

Sikeres embriótranszferű betegek 

petesejtleszívás előtti napi vizelete 

Sikertelen embriótranszferű 

betegek petesejtleszívás előtti napi 

vizelete 

12 33,3 ± 2,74 18 34,4 ± 5,8  

Sikeres embriótranszferű betegek 

vizelete 3 héttel az embriótranszfer 

után 

Sikertelen embriótranszferű 

betegek vizelete 3 héttel az 

embriótranszfer után 

12 33,3 ± 2,74  10 34,9 ± 6,11  

Endometriózis 

Endometriózisos betegek 

petesejtleszívás előtti napi vizelete 

Endokrinológiailag egészséges 

betegek petesejtleszívás előtti napi 

vizelete 

8 32,8 ± 2,12 20 33,7 ± 5,15 
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1.1. Evészavaros betegségek 

 

24 órán át gyűjtött vizeletet kaptunk 15 fiatal nőtől, akik különböző evészavarokban 

szenvednek (anorexia nervóza n=5, bulimia nervóza n=7 és bulimarexia n=3), valamint 15 

egészséges nőtől. Az evészavarokban szenvedő nők a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, 

valamint a Gyermekklinika betegei voltak, a kontroll nők pedig a Pécsi Tudományegyetem 

hasonló korú, egészséges hallgatói.  

 

 

1.2. In vitro fertilizáció 

 

A különböző vizsgálatainkba olyan nőket vontunk be, akiknek a meddőségen kívül 

semmilyen endokrinológiai betegsége nem volt.  

Kizáró kritériumaink voltak:  

 Petefészek ciszta 

 Policisztás ovárium szindróma 

 Petefészek endometrióma 

 Egyoldali petefészek 

 Korábbi ovariektómia 

 BMI 30kg/ m
2 

felett 

Minden beteg IVF előtti hiperstimulációja a hosszú protokoll szerint történt. Az előző 

ciklus 21. napjától kezdve a hipofízis „down regulációja” 0,05 mg/nap GnRH analóggal 

(GnRH-a) (Decapeptyl, Ferring, Svájc) folyt két héten át. Az ovárium szupresszióját a szérum 

ösztradiol szintjének méréseivel ellenőriztük. A GnRH analóg kezelés után a petefészek 

stimulációja napi 150 IU rekombináns FSH-val (rFSH) történt. Amikor a domináns tüsző 

legalább 18mm-es lett az ultrahangképen, megtörtént az ovulációindukció 250 g 

rekombináns hCG-vel (Ovidrel, Merck Serono SA). A petesejt leszívásra 36 órával a hCG 

adminisztráció után került sor. A luteális fázis támogatása progeszteronnal történt 

(Utrogestan, Laboratoires Besins, Paris, Franciaország, 3x300mg/nap). 
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1.2.1. Alacsony válaszkészség vizsgálata 

 

Az in vitro fertilizáción részt vevő betegeket két csoportba osztottuk. Alacsony 

válaszkészségűeknek azokat a betegeket definiáltuk, akiknek 5 vagy kevesebb tüsző (≥14mm) 

termelődött a hiperstimuláció hatására (Lashen és mtsai, 1999), és a ciklus 3. napján az FSH 

szint 10 mIU/mL felett volt. Normál válaszkészségűeknek azokat a betegeket definiáltuk, akik 

6 vagy több tüszőt termeltek a hiperstimuláció hatására. A vizeletmintákat 24 órán át 

gyűjtettük a petesejtleszívás előtti napon, és -20ºC-on tároltuk a feldolgozásig. 

 

 

1.2.2. Hormonális változások az embriótranszfer után 

 

A betegeket az IVF kezelés kimenetele szerint osztottuk 2 csoportra. Az 1. csoport olyan 

betegeket tartalmaz, akiknek sikeres volt az embrió beültetés. A 2. csoportba olyan betegeket 

választottunk, akiknél nem volt sikeres a beültetés. A vizeletmintákat 24 órán át gyűjtettük 

először a petesejtleszívás előtti napon, majd 3 héttel az embriótranszfer után. A mintákat -

20ºC-on tartottuk a feldolgozásig. A fennálló terhességet szérum hCG szinttel, és ultrahang 

vizsgálattal igazoltuk. Ebben a vizsgálatban a két csoportban a 3 hét alatti szteroidprofil 

változást vizsgáltuk. 

 

 

1.2.3. Sikeres és sikertelen embriótranszfer 

 

A kiválasztott személyektől a vizelet minták vételezése a petesejtleszívás előtti napon, 

majd 3 héttel az embriótranszfer után történt. A betegeket az embriótranszfer kimenetele 

alapján osztottuk két csoportra: Az 1. csoportnál sikeres, a 2. csoportnál sikertelen volt az 

embriótranszfer. A fennálló terhességet szérum hCG szinttel, és ultrahang vizsgálattal 

igazoltuk. Azt kívántuk megvizsgálni, hogy van-e különbség a két csoport vizeletszteroid 

profilja között a petesejtleszívás előtti napon, illetve 3 héttel az embriótranszfer után. 
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1.2.4. Endometriózis 

 

A betegeket az IVF kezelés indikációja szerint osztottuk 2 csoportra. Az egyik csoportba 

azokat a betegeket soroltuk, akiknek meddőségét endometriózis okozta, a másik csoportba 

pedig olyan betegeket választottunk, akik endokrinológiai szempontból egészségesek voltak 

(méhkürt eredetű, vagy férfi faktor okozta meddőség). A vizeletmintákat 24 órán át gyűjtettük 

a petesejtleszívás előtti napon. 
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2. Vizeletszteroid-profil meghatározás 

 

A vizeletminták gázkromatográfiás analízishez történő előkészítésének alapja a C. H. L. 

Shackleton és munkatársai által kidolgozott szteroidprofil meghatározás (Shackleton és 

Whitney, 1980; Homoki és mtsai, 1987; Shackleton és Honour, 1976; Shackleton, 1990). A 

PTE ÁOK Bioanalitikai Intézet gázkromatográfiás laborja adaptálta a módszert az 1990-es 

évek elején (Poór és mtsai, 2004), és ezt a módszert használtuk az evészavaros betegek és 

kontrolljaik mintájának feldolgozásánál. A módszer továbbfejlesztése után (Bufa és mtsai, 

2009) az új módszert alkalmaztuk az in vitro fertilizáción átesett betegek vizeletszteroid-profil 

vizsgálatánál. 

Továbbiakban az általunk jelenleg is használt, továbbfejlesztett vizelet előkészítési 

módszer lépéseit részletezem.  

 

 

2.1. Mintagyűjtés, tárolás 

 

A vizeletminták gyűjtése 24 órán át történt, a leírtak szerint: a lefekvés előtti utolsó 

vizeletürítés után üres hólyaggal indult a gyűjtés, és pontosan 24 óra múlva vizeletürítéssel 

fejeződött be. A 24 órás vizelet mennyiségét lemértük, a mintákból 50-50ml-t a feldolgozásig 

fagyasztva -20ºC-on tároltunk. 

 

 

2.2. Mintaelőkészítés 

 

2.2.1. Szteroidok kivonása 

 

A szteroid konjugátumok kivonása vizeletből szilárd fázisú extrakcióval történt. 

Betegenként 20 ml vizeletet dolgoztunk fel. A mintákat Sep-pack C18 oszlopokon (Waters 

Assoc, Milford, MA USA) (3. kép) extraháltuk, melyek szűrők közé töltött oktadecilszilán 

fázist tartalmaztak. Az oszlopokat az extrakció előtt 5 ml metanollal aktiváltuk, 5 ml 

desztillált vízzel mostuk, és csak ezután juttattuk a vizeletet az oszlopra két részletben 10 ml-

es üvegfecskendővel. Az oszlopot aztán 5 ml desztillált vízzel mostuk, átnyomtunk rajta 5 ml 

levegőt, majd a szteroidokat 5 ml metanollal eluáltuk. Az eluáláskor a mintákat a 4. csepptől 
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kezdve 10 ml-es, teflonos bevonatú műanyag tetővel zárható üvegcsövekbe gyűjtöttük. A 

Sep-pack C18 oszlopokat ezután 5 ml metanollal és 5 ml desztillált vízzel tisztítottuk, hogy a 

hidrolízis után a felszabadított szteroidokat ismét tudjuk vele eluálni. A mintákat 37ºC-os 

vízfürdőbe téve elpárologtattuk a metanolt nitrogén gáz segítségével.  

 

 

 

3. kép: Sep-pack C18 oszlop 

 

2.2.2. Konjugátumok kivonása és hidrolízise 

 

Az üvegcsövekben teljesen szárazra bepárolt mintákat 4 ml 0,1 M acetát pufferben 

feloldottuk, majd 50 l -glükuronidáz-arilszulfatáz enzim keverékkel (Merck, KGsA, 

Darmstadt, Németország) végeztük az enzimatikus hidrolízist, melynek során a szteroidokat 

szulfát, illetve glükuronid konjugátumaikból szabadítottuk fel. A hidrolízist 3 órán át, 55ºC-

on végeztük. A felszabadított szteroidokat az előző pontban leírtak szerint újból extraháltuk a 

Sep-pack C18 oszlopokon. A metanol nitrogén gázzal történő elpárologtatása után a 

kivonatokat 2 ml metanolban oldottuk.    

 

2.2.3. Származékképzés, tisztítás 

 

A származékképzés előtt mintánként 200-200 l-t külön üvegcsövekbe mértünk, amihez 

200 l előzőleg elkészített metanolban oldott belső standardot adtunk. A belső standard 

összetétele a következő: 5 l 5-androsztán-3,17-diol (IS), 5 l sztigmaszterol (SS), 5 l 

koleszteril-butirát (KB) (Sigma Chemical Co., St. Luis, MO, USA) 200 l metanolban oldva. 

A mintákat nitrogén gázzal bepároltuk, majd 120 l 2 %-os piridinben oldott metoxiamin-
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hidrokloridot (Sigma Chemical Co., St. Luis, MO, USA) adtunk hozzájuk. 4 órás 80ºC-os 

inkubáció után a piridint nitrogén gázzal elpárologtattuk. Következő lépésként 50 l N-

trimetilszililimidazolt (Sigma Chemical Co., St. Luis, MO, USA) adtunk a bepárolt 

mintákhoz. Az egy éjszakán át tartó 100ºC-os inkubáció során metoxim-trimetilszilil 

származékok keletkeztek. 

A származékképzéshez használt reagensek feleslegét Lipidex 5000 (10-20 % hidroxil-

alkoxipropil-Sephadex, 80-100 % metanol) (Packard Bioscience BV, Groeningen, Hollandia) 

géloszlop segítségével távolítottuk el (4. kép). A géloszlopokat Pasteur pipettákban 

készítettük az alábbiak szerint: a Lipidex 5000-t kétszer átmostuk 5-5 ml metanollal, majd 

egyszer 5 ml etanollal, majd kétszer 5-5 ml ciklohexánnal. Ezután a Pasteur pipetták 

elkeskenyedő végébe üveggyapotot helyeztünk, és 100 mm-es géloszlopot készítettünk, amit 

kétszer 0,5 ml ciklohexánnal, majd kétszer 0,5 ml ciklohexán:piridin:hexametildiszilazán 

(CPH) 98:1:1 térfogat arányú keverékével mostunk át. A kivont szteroidokat 1 ml 

ciklohexánban feloldottuk, rávittük az oszlopra, majd leoldottuk 4x1 ml CPH-val. Végül a 

mintákat nitrogén gázzal ≈100l-re koncentráltuk.    

 

 

 

4. kép: extrakció Lipidex 5000 oszlopokon 
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2.3. Gázkromatográfia, tömegspektrometria 

 

Méréseinket Agilent Technologies 5975 tömegspektrométer detektorhoz kapcsolt 

6890N típusú gázkromatográffal végeztük. Automata injektálást alkalmaztunk, splitless 

módban, 2 l minta bemérésével. Az injektor hőmérsékletét 250ºC-ra állítottuk. Vivőgázként 

héliumot alkalmaztunk, melynek áramlási sebessége 1,5 ml/perc volt. A komponensek 

elválasztása HP-1-MS (25m*0,2mm*0,33m) (Hewlet-Packard Company, USA) oszlopon 

történt. A hőmérsékleti program a következő volt: 1 percig tartottuk a kezdeti 100ºC-os 

hőmérsékletet, ezután 25ºC/perc sebességgel felfűtöttük 200ºC-ra, majd 1 perces izoterm 

periódus után tovább emeltük a hőmérsékletet 2,1ºC/perc sebességgel 270ºC-ra, innen pedig 

25ºC/perc sebességgel 320ºC-ra. Ezt a végső hőmérsékletet 8 percig tartottuk. A transferline 

hőmérsékletét 250ºC-ra, az elektron ionizáló ionforrás hőmérsékletét 230ºC-ra, a kvadrupól 

analizátor hőmérsékletét 150ºC-ra állítottuk. Az elektronionizáció 70 eV-on történt.   

 

 

Minőségi meghatározás 

 

A minőségi meghatározást a retenciós idők alapján, valamint tömegspektrométer 

segítségével a származékképzett szteroid metabolitok cél és minősítő ionjaiknak egymáshoz 

viszonyított aránya alapján végeztük, szelektív ionkövetés módban (SIM). A minőségi 

analíziséhez a vizsgált anyagok mindegyikénél egy céliont (Target ion – Tg ion) és két 

minősítő iont (Qualifier ionok – Q ionok) választottunk ki. A származékképzett szteroid 

metabolitok és ezek cél és minősítő ionjainak képlete, molekulatömege a Függelék 2. 

táblázatában található.  
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Mennyiségi meghatározás 

 

A mennyiségi meghatározásnál belső standard módszert alkalmaztunk. A relatív 

érzékenység meghatározására két, 4-4 pontos kalibrációt alkalmaztunk. A kalibrációkhoz 

használt referenciaoldatok összetételét a 8. táblázat mutatja. 

 

8. táblázat: A kalibrációhoz használt referenciaoldatok összetétele 

Alacsony koncentrációtartományra 

készített referencia oldatok 

 Magas koncentrációtartományra készített 

referencia oldatok 
 

  

Szteroid 

metabolitok 

koncentrációja 

Belső 

standardok 

koncentrációja    

Szteroid metabolitok 

koncentrációja 

Belső standardok 

koncentrációja 

1. 10 ng / 200 l 5 g / 200 l  1. 500 ng / 200 l 5 g / 200 l 

2. 50 ng / 200 l 5 g / 200 l  2. 1500 ng / 200 l 5 g / 200 l 

3. 500 ng / 200 l 5 g / 200 l  3. 5000 ng / 200 l 5 g / 200 l 

4. 1500 ng / 200 l 5 g / 200 l  4. 10000 ng / 200 l 5 g / 200 l 
 

 

 

A kalibráció után meghatároztuk a szteroid metabolit származékok műszerünkre 

vonatkoztatott kimutatási határait (LOD - limit of detection), valamint alsó meghatározási 

határait (LLOQ - lower limit of quantitation). Azokat a metabolit értékeket, melyek a LLOQ 

alá estek, statisztikai értékeléshez nem használtuk fel. Az általunk meghatározott szteroid 

metabolitok LOD és LLOQ értékeit a 9. táblázat mutatja. 
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9. táblázat: az általunk meghatározott vizeletszteroid metabolitok LOD és LLOQ értékei 

Mért szteroid metabolitok LOD értékek(ng/200l) LLOQ értékek(ng/200l) 

Androszteron 15,22 50,41 

Etiokolanolon 14,32 37,22 

Dehidroepiandroszteron 13,21 42,54 

11-hidroxi-androszteron  13,18 40,57 

11-hidroxi-etiokolanolon  12,99 36,99 

16-hidroxi-DHEA  18,18 86,09 

Pregnándiol 13,92 40,39 

Pregnántriol 15,39 40,39 

Pregnéndiol 13,58 33,50 

Androszténtriol 14,56 36,24 

Tetrahidro-11-deoxikortizol  37,61 104,80 

11-keto pregnántriol  13,55 43,34 

Pregnéntriol 15,07 48,59 

Tetrahidrokortizon 21,26 76,86 

Tetrahidro-11-dehidrokortikoszteron  13,77 61,65 

Tetrahidrokortikoszteron 7,43 47,40 

Allo-tetrahidrokortikoszteron 15,65 61,59 

Tetrahidrokortizol  29,80 83,21 

Allo-tetrahidrokortizol  32,27 87,94 

-kortolon  25,72 71,74 

-kortolon  31,89 93,54 

-kortol  22,87 64,08 

 

 

2.4. Statisztikai értékelés 

 

A vizsgált személyek vizeletéből meghatározott szteroid metabolit mennyiségeket 

statisztikai próbákkal hasonlítottuk össze a különböző csoportok között. Mivel a mintáink 

nem normális eloszlásúak voltak, a statisztikai értékeléshez Mann-Whitney tesztet, valamint 

önkontrolos vizsgálatoknál Wilcoxon próbát alkalmaztunk. Az adatok leírásához a minta 

elemszámát, átlagokat, középértékeket (Me), alsó és felső negyedelő értékeket (Q1, Q3) 

használtuk. A statisztikai számításokat az SPSS 15.0 szoftverrel (SPSS Institute Inc., Chicago, 

IL, USA) végeztük. Azokat a próbákat tekintettük statisztikailag szignifikánsnak, melyeknél a 

p értéke 5% alá esett. 
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EREDMÉNYEK 

 

 

Vizeletszteroid-profil vizsgálatokat végeztünk evészavaros és in vitro fertilizáción 

átesett betegeknél. Gázkromatográfiás-tömegspektrometriás technikával határoztuk meg a 24 

órán át gyűjtött vizeletből extrakciós és származékképzési eljárás után az androgén, 

kortikoszteroid és progeszteron metabolitokat. A különböző csoportoknál kapott értékeket 

statisztikai módszerek alkalmazásával hasonlítottuk össze és elemeztük.   

 

1. Evészavaros betegségek 

 

Egy 22 éves anorexia nervózában szenvedő nő vizeletszteroid-profilját az 5. ábra 

mutatja. 

 

5. ábra: Egy 22 éves, anorexia nervózában szenvedő nő vizelet mintájának szteroid-profil 

kromatogramja 
1: An, 2: Et, 3: DHEA, 4: 11-OH-An, 5: 11-OH-Et, 6: 16-OH-DHEA, 7: PD, 8: PT, 9: 5-PD, 10: 5-AT, 11: 

THS, 12: 11-OPT, 13: 5-PT, 14: THE, 15: THA, 16: THB, 17: aTHB, 18: THF, 19: aTHF, 20: -CL, 21: -CL, 

22:-C, 23: F, IS, SS, KB.  

Kísérleti körülmények: Agilent Technologies 5890 Series II. gázkromatográf lángionizációs detektorhoz kötve, 

Ultra-1 oszlop, nitrogén vivőgáz, splitless injektálás, 1 l mintabemérés, kézi injektálás. Hőmérsékleti program: 

50
o
C-os kezdeti hőmérséklet, majd 2 perces izoterm periódus, azután 30

o
C/perc sebességgel 180

o
C-ra felfűtés, 

majd 4 perces izoterm periódus, utána további felfűtés 300
o
C-ra 2,1

o
C/perc sebességgel, végül 8 perces izoterm 

periódus (Poór és mtsai, 2004). 



 47 

A vizelet mintákat a régebben alkalmazott mintaelőkészítési módszer (Poór és mtsai, 

2004) szerint dolgoztuk fel.  

15 fiatal evészavaros nő és 15 azonos korcsoportú egészséges nő vizeletszteroid-profilját 

határoztuk meg, és hasonlítottuk össze. A kapott eredményeket a 10. táblázatban foglaltam 

össze. 

10. táblázat: evészavaros betegek és kontrollok vizeletszteroid-metabolit értékei 

Szteroid 

metabolitok 

Kontroll (n=15) (mmol/24 óra) 
Evészavaros betegek (n=15) 

(mmol/24 óra) 
M-W 

teszt 

p-

értéke 
Adat- 

szám 
Átlag Q1 Me Q3 

Adat- 

szám 
Átlag Q1 Me Q3 

An 15 6,68 3,40 6,23 9,45 12 4,43 2,96 3,98 4,74 0,1183 

Et 15 6,81 3,26 4,85 9,55 15 5,19 3,64 5,02 6,02 0,6041 

5AD 15 0,75 0,19 0,43 1,29 15 0,81 0,40 0,54 0,96 0,5068 

DHEA  15 2,13 0,31 0,66 1,54 15 0,77 0,12 0,19 1,12 0,0491 

5-AD 15 1,18 0,29 0,88 1,95 15 2,26 0,42 0,93 2,72 0,2371 

11-OA 15 0,85 0,28 0,66 0,99 15 0,53 0,24 0,46 0,70 0,2715 

11-OH-An 15 2,54 1,33 2,24 3,04 15 2,61 1,69 2,30 3,44 0,7089 

11-OH-Et 15 2,54 0,56 1,95 4,30 15 2,80 0,94 1,37 3,93 0,8519 

16-OHD 15 3,38 1,36 2,35 5,08 15 4,02 1,27 2,42 4,04 0,7715 

PD 15 2,92 0,78 1,76 2,65 15 2,13 0,89 1,61 1,92 0,8846 

PT 15 2,06 1,01 1,65 2,73 15 2,08 1,33 1,77 2,53 0,7874 

5-PD 15 0,81 0,36 0,63 1,05 15 0,72 0,46 0,63 0,82 0,8034 

5-AT 15 3,12 0,72 1,35 4,16 15 5,91 2,55 5,11 8,30 0,0095 

THS 15 0,26 0,11 0,16 0,28 15 0,44 0,19 0,34 0,62 0,0619 

11-OPT 15 0,45 0,05 0,09 0,69 15 0,21 0,06 0,12 0,24 0,9338 

5-PT 15 1,14 0,24 0,52 0,86 15 0,30 0,16 0,23 0,40 0,0535 

THE 15 7,89 5,22 7,48 10,61 15 13,12 4,78 7,58 16,00 0,4678 

THA 15 0,91 0,26 0,34 1,36 15 2,10 0,40 0,84 3,49 0,1198 

THB 15 0,91 0,32 0,41 0,58 15 2,34 0,35 0,62 2,36 0,2899 

aTHB 15 1,37 0,76 1,10 1,68 15 3,11 1,41 1,66 5,32 0,0107 

THF 15 3,23 1,30 2,95 4,71 15 4,96 2,48 3,39 7,10 0,1646 

aTHF 15 2,92 1,65 2,97 3,54 15 4,39 1,40 2,59 4,57 0,8519 

-CL 15 3,04 2,28 2,66 3,64 15 3,84 2,37 3,06 4,70 0,4677 

-CL 15 2,15 1,24 1,74 2,50 15 2,01 1,55 1,91 2,29 0,7089 

-C 15 0,58 0,37 0,48 0,57 15 0,84 0,39 0,48 0,95 0,7714 

F 15 0,56 0,16 0,23 0,59 15 0,69 0,21 0,67 0,76 0,3093 

6-F 15 1,44 0,60 0,78 1,61 14 2,93 1,04 2,60 4,63 0,1016 

20-F 15 0,63 0,16 0,42 0,94 14 1,15 0,54 0,95 1,18 0,1064 

THE+CL+CL/THF+  

aTHF+C 
15 2,01 1,56 1,80 2,56 15 2,20 1,30 1,53 2,39 0,3095 

THE+THF+ aTHF 15 14,04 8,81 12,54 20,78 15 22,47 8,97 13,20 33,26 0,5755 

összes F metabolit 15 19,81 12,55 17,43 28,20 15 29,16 13,57 18,71 41,07 0,4679 
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Az evészavaros betegeknél a kontrol nőkhöz viszonyítva szignifikánsan alacsonyabb 

(p=0,0491) DHEA szintet, és szignifikánsan magasabb (p=0,0107) aTHB szintet 

tapasztaltunk.  

A következő metabolitok között nem találtunk szignifikáns eltérést az evészavaros és 

kontrol nők vizeletszteroid-profiljában: An, Et, 5-AD, 5-AD, 11-O-An, 11-OH-An, 11-

OH-Et, 16-OHD, PD, PT, 5-PD, 5-AT, THS, 11-O-PT, 5-PT, THA, THB, aTHB, F, 6-

OH-F, 20-OH-F. 

A kortizol metabolitok (THE, THF, aTHF, -CL, -CL, -C) szintje szerint a betegeket 

két csoportra oszthatjuk: alacsony szintű csoport (1. csoport, itt a kortizol metabolit átlag ± 

szórás: 16,41 ± 1,76), és magas szintű csoport (2. csoport, kortizol metabolit átlag ± szórás: 

59,03 ± 5,18) (6. ábra). A kortizol metabolitok összege, ami a napi kortizoltermelést tükrözi, 

szignifikánsan különbözik a két betegcsoportban. A 2. csoportnál ez az összeg szignifikánsan 

magasabb a kontrolokéhoz viszonyítva (Kontroll csoportnál a kortizol metabolit átlag ± 

szórás: 19,80 ± 2,34).  

 

 

6. ábra: Kortizol metabolitok átlaga a kontrolloknál és az evészavaros betegek két 

csoportjánál 
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2. In vitro fertilizáció 

 

2.1. Alacsony válaszkészség 

 

Egy 32 éves, alacsony válaszkészségű nő vizeletszteroid-profilját a petesejtleszívás 

napján a 7. ábra mutatja. 

 

 

 

7. ábra: egy 32 éves, alacsony válaszkészségű nő vizeletszteroid-profil kromatogramja 

 
Kísérleti körülmények: Agilent Technologies 5975 tömegspektrométer detektorhoz kapcsolt 6890N 

gázkromatográf. He vivőgáz, HP-1-MS kolonna, splitless injektálás (2l minta), automata injektor. Hőmérsékleti 

program: kezdeti hőmérséklet 100ºC, ezt 1 percig tartottuk, majd 25ºC/perc sebességgel 200ºC-ra felfűtöttük, ezt 

1 percig tartottuk, ezután tovább fűtöttük 270ºC-ra 2,1ºC/perc sebességgel, majd 25ºC/perc sebességgel 320ºC-

ra, amit 8 percig tartattunk.  

 

Tizenhét alacsony válaszkészségű és 20 normál válaszkészségű nő vizeletszteroid-

profilját és szérum hormon értékeit hasonlítottuk össze azonos hiperstimulációs protokoll után 

a petesejtleszívás napján. A vizeletszteroid metabolitok szintjeinek összehasonlítását a 11. 

táblázat, a szérum hormonok összehasonlítását a 12. táblázat mutatja. 
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11. táblázat: Normál válaszkészségű és alacsony válaszkészségű betegek vizeletszteroid 

metabolit értékei 

Szteroid 

metabolitok 

Normál válaszkészségű betegek 

(n=20) (nmol/24óra) 

Alacsony válaszkészségű 

betegek (n=17) (nmol/24óra) 
M-W 

teszt 

p-

értéke Adat- 

szám 
Átlag Q1 Me Q3 

Adat- 

szám 
Átlag Q1 Me Q3 

An 18 2872 600 1142 4432 17 1258 726 1047 1649 0,5092 

Et 18 2406 852 1566 3167 17 1635 758 1644 2222 0,5974 

DHEA 10 356 153 403 502 10 94 36 81 124 0,0156 

11-OH-An 14 289 134 168 546 17 204 138 209 276 0,6058 

11-OH-Et 12 171 98 151 263 15 158 89 110 201 0,5582 

16-OHD 13 618 256 406 874 11 301 84 313 381 0,0987 

PD 19 2725 794 1659 4852 17 1394 538 1206 1940 0,0842 

PT 19 4338 1725 2408 6174 17 2245 899 2201 3322 0,1406 

5-PD 10 224 63 197 374 11 67 27 69 91 0,0242 

5-AT 18 261 110 192 293 17 274 102 192 318 0,9474 

THS 6 197 92 157 273 6 89 42 73 129 0,2002 

11-OPT 1 10 10 10 10 5 19 13 15 28 0,1432 

5-PT 15 473 148 319 714 17 226 143 220 307 0,2494 

THE 16 473 216 347 690 16 442 308 383 586 0,4510 

THA 8 128 47 98 234 9 83 41 64 105 0,2898 

THB 14 306 84 177 468 14 346 134 192 301 0,8183 

aTHB 6 86 36 42 62 6 89 34 75 160 0,5218 

THF 8 190 79 169 320 14 202 98 183 270 1,0000 

aTHF 6 184 66 126 341 13 133 53 104 191 0,5393 

-CL 12 225 120 152 351 16 217 129 180 317 0,7452 

-CL 4 123 67 122 178 6 86 56 81 116 0,5224 

-C 3 40 21 28 54 5 62 22 38 114 0,6547 

 

A szteroid metabolitok statisztikai számításhoz felhasznált adatszáma nem egyezik meg a mintaszámmal, mert a 

metabolitok értékei nem minden vizelet mintában érték el a LLOQ értékeket. 

 

A normál és alacsony válaszkészségű betegek petesejtleszívás napján vett vizelet 

szteroid-metabolit értékeit összehasonlítva azt tapasztaltuk, hogy a DHEA és a 5-PD szintje 

szignifikánsan (p=0,0156 és p=0,0242) alacsonyabb volt az alacsony válaszkészségű betegek 

mintáiban. 
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12. táblázat: Normál válaszkészségű és alacsony válaszkészségű betegek szérum-hormon 

értékei 

Szérum hormonok  

Normál 

válaszkészségű 

betegek 

(átlag ±szórás) 

Alacsony 

válaszkészségű 

betegek 

(átlag ±szórás) 

P-

érték(p) 

LH (U/l)  0,80 ± 0,76 1,06 ± 0,76 0,3690 

FSH (U/l) 6,09 ± 3,17 7,87 ± 5,64 0,5334 

Progeszteron (nmol/l) 28,19 ± 13,06 15,99 ± 15,45 0,0387 

Ösztradiol (pmol/l) 5193,50 ± 2798,17 3446,00 ± 2141,54 0,1129 

Tesztoszteron (nmol/l) 2,65 ± 1,57 1,84 ± 1,01 0,2575 

DHEAS (mol/l) 3,85 ± 3,83 3,07 ± 2,10 0,9323 

Prolaktin (ng/ml) 33,33 ± 33,06 34,48 ± 26,98 0,7771 

 

A normál és alacsony válaszkészségű betegek szérumhormon értékeit egymáshoz 

viszonyítva csak a progeszteronnál találtunk szignifikáns (p=0,0387) különbséget. A 

progeszteron szintje szignifikánsan alacsonyabb volt az alacsony válaszkészségű betegek 

mintáiban. 

A vizsgálatban részt vevő nők kor, BMI, meddőségi eredet, illetve IVF statisztikáinak 

összehasonlítását a 13. táblázat tartalmazza. 

13. táblázat: A vizsgálatban részt vevő nők kora, BMI értékei, a meddősségük eredete, IVF 

statisztikái 

  

Normál 

válaszkészségű 

betegek (n=20) 

Alacsony 

válaszkészségű 

betegek (n=17) 

P 

érték(p) 

Kor 33,0 ± 3,5 34,3 ± 4,2 >0,05 

BMI 24,1 ± 0,4 24,6 ± 0,5 >0,05 

      

Meddőség etiológiája     

Férfi faktor (%) 10 (50%) 6 (35%)   

Petevezető/Endometriózis (%) 9 (45%) 8 (47%)   

Ismeretlen (%) 1 (5%) 3 (18%)   

      

Leszívott petesejt (db) 12,4 ± 6,17 3,6 ± 1,19 <0,001 

Átlagos embriótranszfer (db) 2,05 ± 0,39 1,45 ± 0,68 0,013 

Terhesség 10 6   

Terhességi ráta/Embriótranszfer (%) 29,27 18,75 >0,05 
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2.2. Hormonális változások az embriótranszfer után 

 

Az azonos korcsoportú betegeket az IVF kezelés kimenetele szerint osztottuk 2 

csoportra. Az 1. csoport (n=11) olyan betegeket tartalmaz, akiknek sikeres volt az embrió 

beültetés. A 2. csoport (n=11) olyan betegeket tartalmaz, akiknél nem volt sikeres a beültetés. 

Mindkét csoportnál azt vizsgáltuk, hogy az embriótranszfer után 3 héttel kapott 

vizeletszteroid-profil hogyan változott a petesejtleszívás napi vizeletszteroid-profilhoz képest. 

Egy 32 éves sikeres embriótranszferű nő vizeletszteroid-profil kromatogramját 3 héttel 

az embriótranszfer után a 8. ábra, egy 34 éves sikertelen embriótranszferű nő vizeletszteroid-

profil kromatogramját 3 héttel az embriótranszfer után a 9. ábra mutatja. 

 

8. ábra: egy 32 éves sikeres embriótranszferű nő vizeletszteroid-profil kromatogramja 3 héttel 

az embriótranszfer után 

Kísérleti körülmények: Agilent Technologies 5975 tömegspektrométer detektorhoz kapcsolt 6890N 

gázkromatográf. He vivőgáz, HP-1-MS kolonna, splitless injektálás (2l minta), automata injektor. Hőmérsékleti 

program: kezdeti hőmérséklet 100ºC, ezt 1 percig tartottuk, majd 25ºC/perc sebességgel 200ºC-ra felfűtöttük, ezt 

1 percig tartottuk, ezután tovább fűtöttük 270ºC-ra 2,1ºC/perc sebességgel, majd 25ºC/perc sebességgel 320ºC-

ra, amit 8 percig tartattunk. 
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9. ábra: egy 34 éves sikertelen embriótranszferű nő vizeletszteroid-profil kromatogramja 3 

héttel az embriótranszfer után 

Kísérleti körülmények: Agilent Technologies 5975 tömegspektrométer detektorhoz kapcsolt 6890N 

gázkromatográf. He vivőgáz, HP-1-MS kolonna, splitless injektálás (2l minta), automata injektor. Hőmérsékleti 

program: kezdeti hőmérséklet 100ºC, ezt 1 percig tartottuk, majd 25ºC/perc sebességgel 200ºC-ra felfűtöttük, ezt 

1 percig tartottuk, ezután tovább fűtöttük 270ºC-ra 2,1ºC/perc sebességgel, majd 25ºC/perc sebességgel 320ºC-

ra, amit 8 percig tartattunk. 

 

 

A 14. táblázat az 1. csoport, a 15. táblázat a 2. csoport petesejtleszíváskor mért, illetve 3 

héttel az embriótranszfer után mért vizelet szteroid metabolit szintjeit mutatja.  
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14. táblázat: az 1. csoport (sikeres embriótranszfer) petesejtleszíváskor, illetve 3 héttel az 

embriótranszfer után mért vizelet szteroid metabolit szintjei. 

Sikeres embriótranszfer 

Szteroid 

metabolitok 

Petesejtleszívás napján vett 

vizeletminta (n=11) (nmol/24h) 

3 héttel az embriótranszfer után 

vett vizeletminta (n=11) 

(nmol/24h) 

M-W 

teszt 

p-

értéke Adat- 

szám 
Átlag Q1 Me Q3 

Adat- 

szám 
Átlag Q1 Me Q3 

An 11 1953 624 938 1252 11 3222 711 2071 3352 0,04 

Et 11 1750 708 1069 1752 11 3508 755 1930 4775 0,04 

DHEA 4 189 118 163 235 8 228 90 143 359 * 

11-OH-An 9 198 123 158 222 10 255 111 202 394 0,37 

11-OH-Et 7 98 80 89 105 6 181 76 178 288 0,35 

16-OHD 7 367 192 381 406 11 282 138 315 340 0,18 

PD 11 2048 794 1243 3030 11 35056 16873 24751 51086 <0,01 

PT 11 3660 1497 2341 4321 11 7030 1224 7526 9467 0,13 

5-PD 5 189 25 72 412 8 864 334 707 1545 0,07 

5-AT 11 170 110 154 272 10 191 60 161 288 0,8 

THS 4 161 40 66 378 7 277 135 304 359 0,07 

11-OPT 2 21 16 21 26 5 63 25 67 78 * 

5-PT 10 302 110 151 273 10 306 115 213 377 0,96 

THE 10 319 191 301 391 10 739 344 541 1009 0,07 

THA 5 80 39 44 140 10 361 131 309 530 0,04 

THB 9 205 74 136 280 9 550 253 496 766 0,01 

aTHB 3 35 33 34 36 9 458 254 390 586 * 

THF 4 112 88 102 126 7 176 99 184 218 * 

aTHF 4 72 45 62 89 4 117 63 103 156 * 

-CL 7 189 99 130 183 8 312 123 222 450 0,75 

-CL 3 56 52 59 61 5 167 105 137 162 * 

-C 2 28 23 28 33 3 52 29 34 65 * 

 

A szteroid metabolitok statisztikai számításhoz felhasznált adatszáma nem egyezik meg a mintaszámmal, mert a 

metabolitok értékei nem minden vizelet mintában érték el a LLOQ értékeket. 

A *-gal jelölt p-értékeket a kevés adatszám miatt nem határoztuk meg.   

 

 

A sikeres embriótranszferen átesett betegek petesejtleszívás napján és 3 héttel az 

embriótranszfer után mért szteroid metabolit értékeit összehasonlítva azt találtuk, hogy az 

androgén metabolitok közül az An és Et, a progeszteron metabolit PD és a kortikoszteron 

metabolitok közül a THA, THB szintje szignifikánsan megemelkedett. 
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Az androgén DHEA, a metabolikus utak köztitermékei közül a 11-OPT, a kortizol 

metabolitok közül a THF, aTHF, -C, a kortikoszteron metabolitok közül az aTHB, a 

kortizon metabolitok közül a -CL értékeit nem tudtuk felhasználni a statisztikai számításhoz, 

mert az általunk vizsgált minták többségében ezen metabolitok koncentrációi nem haladták 

meg a LLOQ értékeket.  

15. táblázat: a 2. csoport (sikertelen embriótranszfer) petesejtleszíváskor, illetve 3 héttel az 

embriótranszfer után mért vizelet szteroid metabolit szintjei 

Sikertelen embriótranszfer 

Szteroid 

metabolitok 

Petesejtleszívás napján vett 

vizeletminta (n=11) (nmol/24h) 

3 héttel az embriótranszfer után 

vett vizeletminta (n=11) 

(nmol/24h) 

M-W 

teszt 

p-

értéke Adat- 

szám 
Átlag Q1 Me Q3 

Adat- 

szám 
Átlag Q1 Me Q3 

An 9 2476 468 1587 4450 10 1321 533 1017 1408 0,37 

Et 9 2387 570 2309 3504 10 1638 669 1056 2257 0,68 

DHEA 5 224 36 116 407 6 112 72 110 143 * 

11-OH-An 8 303 132 284 510 9 270 150 311 364 0,24 

11-OH-Et 7 213 101 170 388 8 215 68 176 382 0,46 

16-OHD 6 671 76 420 1228 7 432 119 542 728 0,50 

PD 10 2322 505 1384 4373 10 7061 278 2091 5810 0,58 

PT 10 3331 847 1916 5599 10 1941 162 429 1001 0,09 

5-PD 6 141 75 95 170 5 261 36 145 220 * 

5-AT 9 285 66 152 427 8 276 127 167 446 0,50 

THS 3 191 140 213 253 5 130 59 87 194 * 

11-OPT 1 15 15 15 15 1 40 40 40 40 * 

5-PT 8 403 92 270 620 7 209 114 175 312 0,25 

THE 8 652 187 665 1027 9 1150 425 1381 1531 0,02 

THA 4 159 86 164 236 7 181 59 119 277 * 

THB 7 227 129 157 255 9 259 165 182 432 0,60 

aTHB 2 196 138 196 255 7 249 140 196 329 * 

THF 7 262 116 241 355 9 471 154 403 637 0,03 

aTHF 7 216 55 228 377 8 246 99 142 420 0,03 

-CL 8 253 69 243 362 8 389 154 336 682 0,02 

-CL 3 177 154 163 193 7 221 97 226 317 * 

-C 2 119 99 119 139 5 84 61 65 125 * 

 

A szteroid metabolitok statisztikai számításhoz felhasznált adatszáma nem egyezik meg a mintaszámmal, mert a 

metabolitok értékei nem minden vizelet mintában érték el a LLOQ értékeket.   

A *-gal jelölt p-értékeket a kevés adatszám miatt nem határoztuk meg.   

  

A sikertelen embriótranszferen átesett betegek petesejtleszívás napján és 3 héttel az 

embriótranszfer után mért szteroid metabolit értékeit összehasonlítva azt találtuk, hogy a 
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kortizol metabolitok közül a THF és az aTHF, a kortizon metabolitok közül a THE és -CL 

szintje szignifikánsan megemelkedett. 

Az androgén DHEA, a metabolikus utak köztitermékei közül a 5-PD, THS, 11-OPT, a 

kortizol metabolitok közül az -C, a kortikoszteron metabolitok közül a THA, aTHB, a 

kortizon metabolitok közül a -CL értékeit nem tudtuk felhasználni a statisztikai számításhoz, 

mert az általunk vizsgált minták többségében ezen metabolitok koncentrációi nem haladták 

meg a LLOQ értékeket. 

 

 

2.3. Sikeres és sikertelen embriótranszferű betegek 

 

2.3.1. Sikeres és sikertelen embriótranszferű betegek vizeletszteroid-profilja a petesejtleszívás 

napján  

 

Tizennyolc, sikertelen embrió beültetésen átesett beteg petesejtleszívás napján gyűjtött 

vizeletének szteroid-metabolit értékeit határoztuk meg és hasonlítottuk tizenkét, azonos 

korcsoportú, sikeres embrió transzferen átesett beteg petesejtleszívás napján gyűjtött 

vizeletének szteroid-metabolit értékeihez. A 16. táblázat mutatja a két csoportban mért 

szteroid-metabolitok értékeit. 
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16. táblázat: sikertelen és sikeres embriótranszferen átesett betegek petesejtleszívás napján 

vett vizeletéből meghatározott szteroid-metabolitok szintjei 

Szteroid 

metabolitok 

Petesejtleszívás napján vett 

vizeletminta-sikertelen 

embriótranszfer (n=18) 

(nmol/24h) 

Petesejtleszívás napján vett 

vizeletminta-sikeres 

embriótranszfer (n=12) 

(nmol/24h) 

M-W 

teszt 

p-

értéke Adat- 

szám 
Átlag Q1 Me Q3 

Adat- 

szám 
Átlag Q1 Me Q3 

An 17 2099 617 1094 2823 12 2506 633 976 2301 0,7566 

Et 17 2159 737 1658 3022 12 2049 712 1233 2175 0,6902 

DHEA 11 290 36 238 494 5 194 89 180 307 0,5332 

11-OH-An 14 263 128 269 303 10 244 127 163 340 0,4823 

11-OH-Et 13 191 112 170 274 8 122 82 92 155 0,1111 

16-OHD 13 536 148 333 753 8 433 233 389 702 0,9423 

PD 18 2150 505 1300 4225 12 2362 821 1451 3893 0,6721 

PT 18 3218 847 2342 5553 12 4126 1554 2374 5433 0,5821 

5-PD 12 144 44 95 199 6 179 25 101 359 0,9254 

5-AT 17 308 97 203 313 12 217 111 158 300 0,8248 

THS 5 138 41 101 253 4 161 40 66 378 0,8065 

11-OPT 2 13 10 13 15 2 21 11 21 31 0,4386 

5-PT 15 374 166 319 505 11 347 115 154 483 0,4211 

THE 16 505 198 375 786 11 394 214 315 423 0,4592 

THA 9 126 61 94 229 5 80 39 44 140 0,1252 

THB 14 377 134 174 379 10 271 75 147 448 0,5982 

aTHB 7 103 35 68 160 3 35 33 34 38 0,1385 

THF 12 213 79 210 308 5 158 81 109 261 0,5271 

aTHF 11 177 55 119 319 4 72 36 62 119 0,1917 

-CL 14 217 116 162 333 8 226 104 156 411 1,0000 

-CL 5 128 54 145 193 3 56 45 59 63 0,1797 

-C 4 70 17 54 139 2 28 18 28 38 0,6434 

 

A szteroid metabolitok statisztikai számításhoz felhasznált adatszáma nem egyezik meg a mintaszámmal, mert a 

metabolitok értékei nem minden vizelet mintában érték el a LLOQ értékeket.   

 

A sikeres és sikertelen embriótranszferen átesett betegek petesejtleszívás napján gyűjtött 

vizeletéből meghatározott szteroid-metabolit értékeket összehasonlítva azt találtuk, hogy sem 

az androgén, sem a progeszteron, se a kortikoid metabolitok szintjében nem mutatható ki 

szignifikáns különbség. 
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2.3.2. Sikeres és sikertelen embriótranszferű betegek vizeletszteroid-profilja 3 héttel az 

embriótranszfer után 

 

Tíz, sikertelen embrió beültetésen átesett beteg 3 héttel az embriótranszfer után gyűjtött 

vizeletének szteroid-metabolit értékeit határoztuk meg és hasonlítottuk tizenkét, azonos 

korcsoportú, sikeres embrió transzferen átesett beteg 3 héttel az embriótranszfer után gyűjtött 

vizeletének szteroid-metabolit értékeihez. A 17. táblázat mutatja a két csoportban mért 

szteroid-metabolitok értékeit.     
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17. táblázat: sikertelen és sikeres embriótranszferen átesett betegek 3 héttel az 

embriótranszfer után levett vizeletéből meghatározott szteroid-metabolitok szintjei 

Szteroid 

metabolitok 

3 héttel az embriótranszfer után 

vett vizeletminta-sikertelen 

embriótranszfer (n=10) 

(nmol/24h) 

3 héttel az embriótranszfer után 

vett vizeletminta -sikeres 

embriótranszfer (n=12) 

(nmol/24h) 

M-W 

teszt 

p-

értéke Adat- 

szám 
Átlag Q1 Me Q3 

Adat- 

szám 
Átlag Q1 Me Q3 

An 10 1321 533 1017 1408 12 2961 654 1753 3250 0,262 

Et 10 1638 669 1056 2257 12 3229 651 1832 4484 0,391 

DHEA 6 112 55 110 165 8 228 83 143 369 0,439 

11-OH-An 9 270 150 311 364 11 236 86 195 358 0,518 

11-OH-Et 8 215 68 176 382 6 181 76 178 288 0,699 

16-OHD 7 432 119 542 728 12 269 137 303 337 0,398 

PD 10 7061 278 2091 5810 12 34305 17427 25399 48449 0,001 

PT 10 1941 162 429 1001 12 6452 1090 5340 9424 0,025 

5-PD 5 261 27 145 553 8 864 334 707 1545 0,079 

5-AT 8 276 127 167 446 11 190 63 182 247 0,457 

THS 5 130 55 87 227 7 277 135 304 359 0,062 

11-OPT 1 40 40 40 40 5 63 23 67 100 0,770 

5-PT 7 209 114 175 312 10 306 115 213 377 0,495 

THE 9 1150 425 1381 1531 11 685 273 408 1000 0,160 

THA 7 181 50 119 303 11 487 146 417 580 0,077 

THB 9 259 165 182 432 10 522 245 495 736 0,072 

aTHB 7 249 123 196 372 10 423 144 344 596 0,283 

THF 9 471 154 403 637 8 164 72 156 223 0,034 

aTHF 8 246 99 142 420 4 117 49 103 199 0,234 

-CL 8 389 154 336 682 9 282 82 209 409 0,441 

-CL 7 221 89 226 378 5 167 91 137 259 0,570 

-C 5 84 48 65 130 3 52 25 34 96 0,180 

 

A szteroid metabolitok statisztikai számításhoz felhasznált adatszáma nem egyezik meg a mintaszámmal, mert a 

metabolitok értékei nem minden vizelet mintában érték el a LLOQ értékeket.  

 

A sikertelen és sikeres embriótranszferen átesett betegek 3 héttel az embriótranszfer 

után mért szteroid-metabolit értékeit összehasonlítva azt tapasztaltuk, hogy a sikeres 

embriótranszferű betegeknél a progeszteron eredetű metabolitok közül a PD és a PT szintje 

szignifikánsan magasabb, a kortizol metabolitok közül a THF szintje szignifikánsan 

alacsonyabb volt.  
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2.4. Endometriózis 

 

Nyolc, előzőleg endometriózissal kezelt, majd petefészek stimuláción átesett beteg 

petesejtleszívás napján levett vizeletéből meghatározott szteroid-metabolit szintjeit 

hasonlítottuk össze húsz, azonos korcsoportú petefészek stimuláción átesett beteg 

petesejtleszívás napján levett vizeletéből meghatározott szteroid-metabolit értékeivel. A 18. 

táblázat mutatja a két csoportban mért szteroid-metabolitok értékeit.     

18. táblázat: endometriózissal kezelt betegek és kontrollok petesejtleszívás napján levett 

vizeletéből meghatározott szteroid- metabolitok szintjei 

Szteroid 

metabolitok 

Kontroll (n=20) (nmol/24h) 
Endometriózis (n=8) 

(nmol/24h) 
M-W 

teszt 

p-

értéke 
Adat- 

szám 
Átlag Q1 Me Q3 

Adat- 

szám 
Átlag Q1 Me Q3 

An 19 2408 604 1038 2669 8 2010 808 1133 2749 0,60 

Et 19 2204 727 1212 2926 8 1896 880 1705 2727 0,71 

DHEA 11 234 35 116 407 4 337 155 337 517 0,19 

11-OH-An 16 273 141 262 318 6 240 127 163 361 0,66 

11-OH-Et 14 149 84 126 190 6 184 83 134 312 0,80 

16-OHD 15 448 84 266 630 5 612 377 578 865 0,11 

PD 20 2156 484 1119 4169 8 2769 1092 2180 4397 0,22 

PT 20 3564 835 1878 5103 8 3958 2114 3777 6043 0,20 

5-PD 12 133 26 80 183 5 213 79 194 357 0,21 

5-AT 19 264 104 203 309 8 189 121 178 266 0,92 

THS 6 155 32 55 338 3 134 88 101 213 0,44 

11-OPT 4 17 10 13 27 0 - - - - - 

5-PT 16 386 125 212 400 8 336 136 226 617 0,95 

THE 17 537 254 377 778 8 324 127 298 377 0,12 

THA 9 102 39 68 181 5 123 45 57 234 0,74 

THB 14 283 115 160 468 8 459 99 176 371 0,84 

aTHB 5 47 26 35 73 5 118 35 45 237 0,35 

THF 12 214 79 183 341 4 129 78 102 208 0,47 

aTHF 10 149 54 77 265 3 168 50 133 319 0,74 

-CL 15 243 125 169 352 5 167 79 128 274 0,46 

-CL 6 97 41 72 164 2 111 59 111 163 0,74 

-C 5 51 15 28 99 1 79 79 79 79 0,38 

 

A szteroid metabolitok statisztikai számításhoz felhasznált adatszáma nem egyezik meg a mintaszámmal, mert a 

metabolitok értékei nem minden vizelet mintában érték el a LLOQ értékeket.   

 

Az endometriózissal kezelt betegek és a kontrollok petesejtleszívás napi vizeletéből 

meghatározott szteroid-metabolit értékeket összehasonlítva nem találtunk szignifikáns 

különbséget sem az androgén, sem a progeszteron, sem a kortikoid metabolitok szintjében. 
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EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE 

 

 

1. Evészavaros betegségek 

 

Neuroendokrin tanulmányok sokat foglalkoznak a kortizol (F) metabolizmus 

változásaival evészavarok betegségekben. Irodalmi adatok beszámolnak normál (Zumoff és 

mtsai, 1983; Sirinathsinghji és Mills, 1985; Monteleone és mtsai, 2001; Putignano és mtsai, 

2001; Winterer és mtsai, 1985; Seed és mtsai, 2000; Limone és mtsai, 2000; Cotrufo és mtsai, 

2000) és megnövekedett plazma-kortizol (F) szintről is (Laessle és mtsai, 1990; Winterer és 

mtsai, 1985). A megnövekedett kortizol szint a következménye lehet a HPA-tengely 

hiperaktivitásának. Azonban a kortizol szint megemelkedésének, ill. a változás hiányának oka 

még nem tisztázott. Az általunk vizsgált evészavaros betegek szabad F szintje, ill. az összes F 

metabolit értékei nem különböztek szignifikánsan a kontrolokétól. Azonban a betegek 

egyharmadánál a teljes F metabolit szint magas volt, szignifikánsan eltért (p<0,001) a kontrol 

értékektől, ez megegyezik más kutatók plazma F szintre vonatkozó eredményeivel (Zumoff és 

mtsai, 1983; Sirinathsinghji és Mills, 1985; Monteleone és mtsai, 2001; Putignano és mtsai, 

2001; Seed és mtsai, 2000; Limone és mtsai, 2000; Cotrufo és mtsai, 2000). Az eltérő 

eredmények okainak felderítéséhez további vizsgálatok elvégzése szükséges. 

Az aTHB stressz marker megemelkedett szintje a fiatal evészavarban szenvedő nőkben 

annak a jele lehet, hogy a testalkatuk miatti állandó elégedetlenségből származóan folytonos 

stresszben élnek (Juricskay és mtsai, 1985.).  

A DHEA és DHEAS szerepét már vizsgálták különböző betegségekben: mellrákban 

(Boccuzzi és mtsai, 1992; Gordon és mtsai, 1990; Zumoff és mtsai, 1981), oszteoporózisban 

(Miklós, 1995), depresszióban (Fava és mtsai, 1989; Goodyer és mtsai, 1996; Hansen és 

mtsai, 1982), stb. 

A mi eredményeink megegyeznek mások eredményeivel, miszerint a csökkent DHEA 

szintnek szerepe van az evészavaros betegségekben. Ez a tapasztalat felveti a betegségek 

kezelésében való hasznosítás lehetőségét. 
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2. In vitro fertilizáció 

 

2.1. Alacsony válaszkészségű betegek 

 

Az IVF és más asszisztált reprodukciós technikák sikeressége nagymértékben függ attól, 

hogy sikerül-e optimalizálni a petefészek stimulációs protokollokat, amelyek jó minőségű 

petesejtekhez és embriókhoz vezethetnek. Az alacsony válaszkészségű betegekre alacsony 

petesejt termelés, kevés transzferre alkalmas embrió jellemző (Surrey és Schoolcraft, 2000a; 

Feldman és mtsai, 2001). Az alacsony válaszkészség oka még nem teljesen ismert. Néhány 

esetben összefüggést találtak az előrehaladott reprodukciós kor (40 év feletti életkor) és az 

alacsony válaszkészség között. Más tényezők, mint előrehaladott endometriózis, vagy korábbi 

petefészek műtét is vezethetnek alacsony válaszkészséghez (Somigliana és mtsai, 2006; 

Somigliana és mtsai, 2003).  

 

Néhány tanulmány megváltozott petefészek szteroid termelést talált ezeknél a 

betegeknél a follikuláris szteroid hormon szinteket vizsgálva GnRH agonista hiperstimuláció 

után (Enien és mtsai, 1995; Dor és mtsai, 2000; Mendoza és mtsai, 1999). Hasonlóan a 

granulóza-luteális sejtek szerepében is eltéréseket találtak GnRH agonista és antagonista 

kezelés után is (Lin és mtsai, 1999). Igazolták, hogy az ösztradiol szintje a follikuláris 

folyadékban csökkent az alacsony válaszkészségű betegeknél (Luisi és mtsai, 2003), és 

ezeknek a betegeknek granulóza sejtjei szignifikánsan kevesebb progeszteront termelnek, 

mint a normál válaszkészségű betegeknél (Hamori és mtsai, 1992). Ez megegyezik a mi 

eredményeinkkel, de mi csak egy progeszteron eredetű metabolitnál (5-PD) találtunk 

szignifikáns csökkenést ennél a betegcsoportnál. Egy másik progeszteron metabolit (PD) 

szintjénél is csökkenést tapasztaltunk, de ez az eltérés nem volt szignifikáns. A többi 

progeszteron eredetű metabolitnál (PT, 5-PT) nem találtunk szignifikáns különbséget a két 

csoport között. Emellett a vizeletben szignifikánsan alacsonyabb DHEA szintet mutattunk ki 

az alacsony válaszkészségű betegeknél. Más androgén metabolitokat, illetve a kortikoidokat 

tekintve nem találtunk különbséget a két csoport között. A legfontosabb keringő ösztrogének 

közvetlenül androgén prekurzorokból (tesztoszteron, androszténdion) termelődnek. Az 

ösztrogének főként a gonádokban és a periférián termelődnek. A mellékvese kéreg az egyik fő 

forrása a gyenge androgén szteroidoknak (DHEA, DHEAS), amelyek részben átalakulnak 

sokkal hatásosabb androszténdionná és tesztoszteronná a periférián. Az általunk tapasztalt 
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szignifikánsan csökkent DHEA szint rámutat a tesztoszteron, androszténdion és DHEA 

szerepére alacsony válaszkészség esetén. Emellett néhány tanulmány szignifikánsan 

alacsonyabb tesztoszteron szintet mutatott ki alacsony válaszkészségű betegek follikuláris 

folyadékában (Bahceci és mtsai, 2007). Mások azt találták, hogy a DHEA növeli a petefészek 

stimulációra adott választ (Casson és mtsai, 2000). 

A fenti eredmények alapján feltételezhetjük, hogy a petefészek granulóza sejt szteroid 

termelése előnytelenül megváltozott az alacsony válaszkészségű betegeknél. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a tanulmányunk során a vizeletszteroid metabolitok 

koncentrációját határoztuk meg, és nem végeztünk in vitro kísérleteket azért, hogy 

meghatározzuk, a két csoport különbözik-e a granulóza sejtek funkciójában gonadotropin 

stimuláció után.  

 

 

2.2. Hormonális változások az embriótranszfer után 

 

1. Sikeres embriótranszfer (terhes betegek) 

 

Az implantáció és korai terhesség körüli hormonális események nagyon összetettek, és 

még nem teljesen ismertek. Azt tapasztaltuk, hogy az An, Et, PD, THA és THB szintek 

szignifikánsan növekedtek a petesejtleszívás napi értékekhez képest 3 héttel az 

embriótranszfer után. Az An és Et androgén metabolitok, a PD progeszteron származék, a 

THA és THB pedig kortikoszteronok.  

 

Az androgének magas koncentrációjának több oka is lehet: a petefészek vagy 

mellékvese fokozott termelése, növekedett perifériás aromatáz aktivitás, vagy a csökkent 

clearance-e. 

A szignifikánsan növekedett An és Et szint sikeres embriótranszfer után érdekes 

felfedezés. Egyesek szerint az emelkedett androgén koncentráció lehet az egyik legfontosabb 

faktora a vetélésnek (Okon és mtsai, 1998), ami ellentmondás a mi eredményeinkkel. Néhány 

tanulmány rámutatott arra, hogy összefüggés lehet a magas tesztoszteron koncentráció, az 

abnormális endometrium fejlődés, és a vetélések között (Okon és mtsai, 1998; Tulppala és 

mtsai, 1993). Egyes vizsgálatok viszont emelkedett tesztoszteron koncentrációt találtak a 

terhesség második felében laboratóriumi egereknél (Barkley és mtsai, 1977; Humphreys és 

mtsai, 1985), ezeknél az eseteknél az ösztradiol szintben is emelkedést tapasztaltak. 
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A PD a progeszteron metabolitja. A progeszteront főként a sárgatest (corpus luteum) 

termeli a terhesség 5-6. hetéig, majd a 12. héttől a placenta lesz a bioszintézis fő színhelye. A 

legvalószínűbb oka a tartósan magas progeszteron szintnek az, hogy a stimuláció hatására 

több luteinizált follikulus érik be (Fritz, 1990).  Az első trimeszter során magas progeszteron 

koncentráció a jellemző (Johnson és mtsai, 1993; Johnson és mtsai, 1994).  

Csapó és mtsai humán kísérletekben igazolták a progeszteron jelentőségét az első 

trimeszterben. Azt tapasztalták, hogy a sárgatest eltávolítása a terhesség 7. hete előtt 

vetéléshez vezet (Csapo és mtsai, 1972). Másik kísérletüknél úgy találták, hogy a terhesség a 

sárgatest eltávolításakor progeszteron beadásával fenntartható (Csapo és mtsai, 1973).  

A progeszteron elősegíti a méhizomzat ellazulását és lokális vazodilatációját azáltal, 

hogy indukálja a nitrogén monoxid szintézisét a deciduában (Bulletti és de Ziegler, 2006). 

Nem megfelelő méh kontraktilitás méhen kívüli terhességhez, vetéléshez és retrográd 

vérzéshez vezethet, ami későbbi endometriózis, fájdalmas menstruáció okozója lehet (Bulletti 

és de Ziegler 2006). 

A hipotalamusz-hipofízis-mellékvese tengely működése a terhesség alatt megváltozik. A 

növekedett THA és THB szintek rámutatnak a kortikoszteronok szerepére a korai terhesség 

valamint az embrionális fejlődés alatt. Korábbi tanulmányok szerint a plazma kortikoszteron 

koncentráció a terhesség előrehaladtával növekszik (Takahashi és mtsai, 1998; Waddell és 

Atkinson 1994). 

 

2. Sikertelen embriótranszfer (nem terhes betegek) 

 

Méréseink során azt találtuk, hogy sikertelen embriótranszfer esetén a THE, THF, aTHF 

és -CL szintek szignifikánsan csökkentek 3 héttel az embriótranszfer után a petesejtleszívás 

napi értékekhez képest. A THE és -CL kortizon metabolitok, míg a THF, aTHF kortizol 

metabolitok.  

A kortizol befolyásolja a luteális fázisban a progeszteron termelődését. Néhány 

tanulmány már korábban rámutatott arra, hogy az implantáció időszakában termelődő kortizol 

gátolja a progeszteron termelődését (Nepomnaschy és mtsai, 2004). A petefészken a 

kortikotropin-releasing faktor receptorok felfedezése (Ghizzoni és mtsai, 1997) is 

alátámasztja, hogy a stressznek down-regulációs hatása van a szteroidogenezisre (Tilbrook és 

mtsai, 2002). Más közlemények azt említik, hogy a hipotalamusz-hipofízis-mellékvese 

tengely hormonjai képesek az ivarmirigyek funkcióját elnyomni azáltal, hogy gátolják a 

GnRH kibocsátást (Rivier és Rivest 1991).  
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2.3. Sikeres és sikertelen embriótranszfer 

 

A terhesség korai szakaszában összetett hormonális folyamatok játszódnak le, melyek 

még nem teljesen ismertek. Azt tapasztaltuk, hogy 3 héttel az embriótranszfer után a terhes 

nőkben a PD és a PT mennyisége szignifikánsan magasabb, míg a THF mennyisége 

szignifikánsan alacsonyabb volt, mint a nem terhes nőkben. A PD és PT progeszteronból 

származik, míg a THF kortizol metabolit. 

Az emelkedett progeszteron szint hatásait az előző (2.2. Hormonális változások az 

embriótranszfer után / 1 Sikeres embriótranszfer (terhes betegek)) pontnál már részleteztem. 

Az endokrin- és az immunrendszer kölcsönösen hatnak egymásra a terhesség fenntartása 

során. A deciduában szexuálszteroidok hatására rendkívül megnövekszik a száma egy 

bizonyos limfocita sejttípusnak, az uNK (uterine natural killer) sejteknek a korai terhesség 

során. Ezeknek a sejteknek a szerepe a terhességben még nem tisztázott. Néhány kutató 

szerint elősegítik a placenta növekedését és gondoskodnak a immunmodulációról az anyai-

magzati határfelületen. Az uNK sejtek hormonális szabályozás alatt állnak, a progeszteron, az 

ösztrogén és a  prolaktin révén (Dosiou és Giudice 2005). 

A terhes csoportnál tapasztalt szignifikánsan alacsonyabb THF szint a terhességhez való 

anyai alkalmazkodás jele. A nem terhesek csoportjánál a magas THF szint felveti az esetleges 

vetélés lehetőségét (Nepomnaschy és mtsai, 2006). A növekedett kortizol szint csökkenti a 

progeszteron termelést az implantáció körüli időszakban (Nepomnaschy és mtsai, 2004).  

Az egereknél bizonyos immunfolyamatok elősegítik a Th1/Th2 citokin arány 

eltolódását, ami összefüggésben lehet az alacsony progeszteron szinttel és a korai spontán 

vetéléssel (Clark és mtsai, 2005; Blois és mtsai, 2004). Nyulakból származó sejtkultúrákon 

végzett kísérletekkel kimutatták, hogy a glükokortikoidok a trophoblast sejtek degenerációját 

és idő előtti öregedését okozhatják (Blackburn és mtsai, 1965; Wellmann és Volk, 1972).  
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2.4. Endometriózis 

 

 

Az endometriózissal kezelt betegek és a kontrollok petesejtleszívás napján levett 

vizeletéből meghatározott szteroid-metabolit értékeket összehasonlítva azt találtuk, hogy sem 

az androgén, sem a progeszteron, sem a kortikoid metabolitok szintjében nem mutatható ki 

számottevő eltérés. 

Follikuláris folyadék vizsgálatakor megfigyeltek emelkedett progeszteron szintet IVF 

stimuláción átesett betegeknél a petesejt leszívásának napján. Ezeknél a betegeknél a 

progeszteron szint a betegség súlyosságával korrelált (Garrido és mtsai, 2000, Pellicer és 

mtsai, 1998), míg a follikuláris folyadékban jelen lévő tesztoszteron szint a betegség 

súlyosságával csökkent (Pellicer és mtsai,. 1998).  

A mi eredményeink nem tükrözik ezt, a kérdés tisztázásához további vizsgálatok 

szükségesek. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

 

Dolgozatomban a vizeletbe ürülő szteroid metabolitok kimutatásának gázkromatográfiás 

szteroid-profil módszerével foglalkoztam. 

Az endokrinológia, nőgyógyászat, gyermekgyógyászat, bőrgyógyászat és belgyógyászat 

területén is széles körben alkalmazható a módszer, mivel a jellegzetes szteroid-profillal bíró 

mellékvese, vagy ivarmirigy eredetű betegségeknél a profilok jelentős diagnosztikai értékűek.  

A vizsgált pszichiátriai és nőgyógyászati betegségeknek, állapotoknak komplex 

endokrin háttere van, kórélettanukban a szteroid hormonoknak összetett, részben ismert 

szerepe van. Vizsgálataink során több esetben találtunk eltéréseket a szteroid profilban az 

általunk összehasonlított azonos nemű és hasonló korcsoportú betegcsoportok, illetve 

betegcsoportok és kontrollok közt. 

 

 

Főbb eredményeink: 

 

 Utaltunk arra, hogy a csökkent DHEA szintnek szerepe van az evészavaros 

betegségekben, ezért a terápiás használhatóság lehetőségét is felvetettük. Emellett a 

megemelkedett aTHB szinttel felhívtuk a figyelmet arra, hogy ezek a nők állandó 

stresszben élnek a testsúlyuk miatti állandó elégedetlenségből származóan. 

 

 Rámutattunk, hogy az alacsony válaszkészségű betegek granulóza sejtjeinek szteroid 

termelése előnytelenül megváltozott, ezért szignifikánsan kevesebb progeszteron 

termelődik. A betegeknél általunk tapasztalt szignifikánsan alacsonyabb DHEA szint 

utal a tesztoszteron, androszténdion és DHEA szerepére alacsony válaszkészség 

esetén. Az alacsony DHEA szint miatt felvetettük a komponens terápiás 

alkalmazásának lehetőségét is. 
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 Sikeres embriótranszferű betegek emelkedett PD szintje a progeszteron 

kulcsfontosságú szerepére mutat rá az első trimeszter ideje alatt. Ráirányítottuk a 

figyelmet a megváltozott THA és THB szinttel a kortikoszteronok szerepére a korai 

terhesség, valamint az embrionális fejlődés alatt. A szignifikánsan emelkedett An és Et 

látszólag ellent mond azzal, hogy több tanulmány szerint az emelkedett androgén szint 

az egyik legfontosabb faktora lehet a vetélésnek. Ennek tisztázására további 

vizsgálatok szükségesek. 

 

 Sikertelen embriótranszferű betegeknél az emelkedett kortizon és kortizol metabolit 

szintekkel a stressz szteroidogenezisre gyakorolt down-regulációs hatására hívtuk fel a 

figyelmet, valamint arra, hogy az implantáció időszakában túlzott kortizol termelés 

gátolja a progeszteron termelődését, ami a terhesség fenntartásában kulcsfontosságú 

lehet. 

 

 A sikeres és sikertelen embriótranszferű betegek összehasonlításánál a terhes nőknél 

szignifikánsan magasabb PD és PT szintet, valamint szignifikánsan alacsonyabb THF 

szintet találtunk. A terhes csoportnál tapasztalt alacsonyabb THF szint a terhességhez 

való anyai alkalmazkodás jele. 

 

 A kezelt endometriózisos betegek vizeletszteroid-metabolitjainál nem találtunk eltérést 

a többi beteghez viszonyítva. Irodalmi adatok szerint a follikuláris folyadékban 

magasabb progeszteron, valamint néhány adat szerint alacsonyabb tesztoszteron szint 

figyelhető meg. A kérdés tisztázásához további vizsgálatok szükségesek. 

 

 

Különböző betegségnél eltérő tünetekkel járhat az egyes metabolitok szintjében tapasztalt 

hasonló változás. Ez alapján a szteroid profil módszer alkalmas a változások kimutatására, 

viszont az egyes komponensek szerepének tanulmányozásához és pontosításához további 

szövet-specifikus vizsgálatok szükségesek. 
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FÜGGELÉK 

 

1. Táblázat: A mért vizeletszteroid-metabolitok neve, triviális neve, rövidítése, összegképlete, 

molekulatömege és szerkezeti képlete 

1.1. 

 

5-androsztán 

5-androsztán-3-ol-17-on 

androszteron  

An 

C19 H30 O2 

 

M: 290  
 

5-androsztán-3, 11-diol-17-on 

11-hidroxi-androszteron  

11-OH-An 

C19 H30 O3 

 

M: 306 
   

 

 

1.2 

 

5-androsztán 

5-androsztán-3-ol-17-on 

etiokolanolon  

Et 

C19 H30 O2 

 

M: 290 
 

5-androsztán-3, 11-diol-17-on 

11-hidroxi-etiokolanolon  

11-OH-Et 

C19 H30 O3 

 

M: 306 
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1.3 

 

5-androsztén 
5-androsztén-3-ol-17-on 

dehidroepiandroszteron  

DHEA 

C19 H28 O2 

 

M: 288          

5-androsztén-3,16-diol-17-on 

16-hidroxi-DHEA  

16-OHD 

C19 H28 O3 

 

M: 304  

5-androsztén-3, 16, 17-triol 

androszténtriol 

5-AT 

C19 H30 O3 

 

M: 306  
 

 

1.4 

 

5-pregnán 
5-pregnán-3, 11, 21-triol-20-on 

allo-tetrahidrokortikoszteron 

aTHB 

C21 H34 O4 

 

M: 350 

   

5-pregnán-3, 11, 17, 21-tetrol-20-on 

allo-tetrahidrokortizol 

aTHF 

C21 H34 O5 

 

M: 366 
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1.5 

 

4-pregnén 
4-pregnén-11, 17, 21-triol-3, 20-dion 

kortizol  

F  

C21 H30 O5 

 

M: 362 

 

 

 

1.6 

 

5-pregnén 
5-pregnén-3,20-diol 

pregnéndiol  

-PD 

C21 H34 O2 

 

M: 318 
 

5-pregnén-3, 17, 20-triol 

pregnéntriol  

5-PT 

C21 H34 O3 

 

M: 334 

 

 

 

1.7 

 

5-pregnán 
5-pregnán-3,20-diol 

pregnándiol  

PD 

C21 H36 O2 

 

M: 320 
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5-pregnán-3,17,20-triol 

pregnántriol  

PT 

C21 H36 O3 

 

M: 336 

   

5-pregnán-3, 17 21-triol-20-on 

tetrahidro-11-deoxikortizol  

THS 

C21 H34 O4 

 

M: 350 

 

5-pregnán-3, 17, 20-triol-11-on 

11-keto pregnántriol 

11-O-PT 

C21 H34 O4 

 

M: 350 

 

5-pregnán-3, 17, 21-triol-11, 20-dion 

tetrahidrokortizon  

THE 

C21 H32 O5 

 

M: 364 

 

5-pregnán-3, 21-diol-11, 20-dion 

tetrahidro-11-dehidrokortikoszteron  

THA 

C21 H32 O4 

 

M: 348 
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5-pregnán-3, 11, 21-triol-20-on 

tetrahidrokortikoszteron  

THB 

C21 H34 O4 

 

M: 350 

 

5-pregnán-3, 11, 17, 21-tetrol-20-on 

tetrahidrokortizol   

THF 

C21 H34 O5 

 

M: 366 

 

5-pregnán-3, 17, 20, 21-tetrol-11-on 

-kortolon 

-CL 

C21 H34 O5 

 

M: 366 

 

5-pregnán-3, 17, 20, 21-tetrol-11-on 

-kortolon  

-CL 

C21 H34 O5 

 

M: 366 

 

5-pregnán-3, 11, 17, 20, 21-pentol-11-

on  

-kortol 

-C 

C21 H36 O5 

 

M: 368 
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2. Táblázat: Az általunk meghatározott származékképzett szteroidok szerkezeti képletei, molekulatömegei, illetve a tömegspektrometriai 

detektáláshoz kiválasztott cél- és minősítő ionok szerkezeti képletei, molekulatömegei. A célionok és minősítő ionok esetében a bekeretezett 

csoportok az ionizáció során az eredeti származékképzett molekuláról leváló csoportokat jelzik. 

M
ér

t 
sz

te
ro

id
-

m
et

ab
o
li

to
k

 

Származékképzett szteroidok 
szerkezeti képlete 

Célion szerkezeti képlete Minősítő ionok szerkezeti képlete 

Molekulatömeg (m/z) Molekulatömeg (m/z) Molekulatömeg (m/z) 

A
n
 

 

391,1 
 

 

270,1 
 

 

360,2 
 

 

391,1 
 

E
t 

 

391,1 
 

 

270,1 
 

 

360,2 
 

 

391,1 
 

D
H

E
A

 

 

389,3 
 

 

260,2 
 

 

358,2 
 

 

389,3 
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1
1

-O
H

-A
n

 
 

479,1 
 

 

448,2 
 

 

358,2 
 

 

479,1 
 

1
1

-O
H

-E
t 

 

479,1 
 

 

448,2 
 

 

358,2 
 

 

479,1 
 

1
6
-O

H
D

 

 

477,3 
 

 

446,2 
 

 

356,2 
 

 

477,3 
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P
D

 
 

464,1 
 

 

269,1 
 

 

284,1 
 

 

449,3 
 

P
T

 

 

552,1 
 

 

255,1 
 

 

435,3 
 

 

552,1 
 


5
-P

D


 

462,3 
 

 

372,1 
 

 

462,3 
 

 

447,2 
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5
-A

T


 

522,4 
 

 

432,2 
 

 

522,4 
 

 

329,3 
 

T
H

S
 

 

595,4 
 

 

564,3 
 

 

474,3 
 

 

595,4 
 

1
1
-O

P
T

 

 

566,2 
 

 

449,3 
 

 

359,2 
 

 

566,2 
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5
-P

T


 

550,1 
 

 

433,2 
 

 

343,2 
 

 

253,1 
 

T
H

E
 

 

609,2 
 

 

578,3 
 

 

488,3 
 

 

506,2 
 

T
H

A
 

 

521,4 
 

 

431,3 
 

 

490,2 
 

 

521,4 
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T
H

B
 

 

595,4 
 

 

474,3 
 

 

564,4 
 

 

595,4 
 

aT
H

B
 

 

595,4 
 

 

474,3 
 

 

564,4 
 

 

595,4 
 

T
H

F
 

 

638,2 
 

 

472,3 
 

 

562,3 
 

 

580,2 
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aT
H

F
 

 

638,2 
 

 

472,3 
 

 

562,3 
 

 

580,2 
 


-C

L


 

654,2 
 

 

449,3 
 

 

551,3 
 

 

359,2 
 


-C

L


 

654,2 
 

 

449,3 
 

 

551,3 
 

 

359,2 
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-C

 
 

728,1 
 

 

343,2 
 

 

523,2 
 

 

548,1 
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H

as
zn

ál
t 

sz
te

n
d
er

d
ek

 
Származékképzett sztenderdek 
szerkezeti képlete 

Célion szerkezeti képlete Minősítő ionok szerkezeti képlete 

Molekulatömeg (m/z) Molekulatömeg (m/z) Molekulatömeg (m/z) 

IS
 

 

436,1 
 

 

421,2 
 

 

346,2 
 

 

436,1 
 

S
S

 

 

484,3 
 

 

484,3 
 

 

394,2 
 

 

255,1 
 

K
B

 

 

485,2 
 

 

368,3 
 

 

353,2 
 

 

326,2 
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