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Tisztelettel köszönöm Professzor Úrnak, hogy vállalta dolgozatom bírálatát és 

alkalmasnak találta a nyilvános vitára. 

 

Javításait köszönöm, a disszertációba korrigendumként csatolom. 

 

Kérdéseire válaszaim a következők: 

 

1. A PCOS patomechanizmusáról írt összefoglalója, az irodalmi adatok és saját 

eredményei alapján van-e különbség a természetes (menopauzális hormonpótló 

kezelés során alkalmazott) és a szintetikus (antikoncipiensként alkalmazott) 

ösztrogének között vaszkuláris hatás szempontjából? 

 

Receptoriális hatás szempontjából az átlagos orális antikoncipiensekhez 

viszonyítva a szisztémás hormonpótlásra jelenleg alkalmazott készítmények 

hatáserőssége kb. 4-10% (1). Ennek következményeként fogamzásgátló hatással 

sem rendelkeznek – erre különös tekintettel a perimenopauzában lévő, még 

fogamzóképes hölgyek figyelmét kell felhívni, illetve olyan megoldásokat 

alkalmazni, amely mindkét funkciót biztosítja igény esetén (pl.: levonorgestrel 

tartalmú IUD az ösztradiol pótlás mellé). 

A hormonpótló készítmények hatás-mellékhatás vonatkozásában is sokkal 

előnyösebb hatásúak vaszkuláris hatás szempontjából az antikocipiensekhez 

képest. Trombogén hatásuk töredéke a szintetikus készítményekének, sőt, a 

transzdermális applikációs forma ebben a vonatkozásban neutrális, azaz 

trombózis után is biztonsággal alkalmazható (2-5). 

A 17 béta ösztradiol markáns vazorelaxáns hatásával szemben az etinilösztradiol 

inkább gyenge vazokonstriktor hatással bír (6, 7); míg előbbi megelőzheti a 

menopauzában tapasztalt vérnyomásemelkedést, utóbbi magasvérnyomást is 

provokálhat arra érzékenyekben már fertilis korban is. 

Ami a menopauzális hormonterápia korlátja, az az erezet: amennyiben a 

vaszkuláris károsodás mértéke eléri az instabil aterogén plakkok megjelenését, 

akkor a trombózis kockázat is fokozódik, illetve ezzel egyidejűleg az erek 

farmakológiai reaktivitása is jelentős mértékben változik: vazokonstrikció 

irányába tolódik – ennek következménye és jelzője az iszkémiás sztrók 

incidencia növekedése (8, 9). Átlagos körülmények között ez 10 évre tehető a 



menopauza kezdetétől (10, 11) – PCOS esetében ez lehet lényegesen gyorsabb 

folyamat. 

PCOS vonatkozásában még említendő, hogy az egyes kezelések eltérően 

befolyásolják a vaszkuláris események, célszervi szövődmények megjelenését: 

ezzel kapcsolatosan a metformin és a D-vitamin jelentősen csökkenti, közepes 

adagú fogamzásgátló kezelés közel neutrális hatású, míg nagy adagú 

fogamzásgátló már fiatal, fertilis korú hölgyekben is növeli a vaszkuláris 

események, az érfal merevebbé válásának, metabolikus szindróma illetve a 

hipertónia kialakulásának esélyét (12, 13). 

 

 

2. A disszertációban több helyen említi és a 140. oldalon részletesen is ír az 

ösztradiol nem-genomikus hatásairól. Kérdésem, hogy röviden, felsorolás-

szerűen adja meg az ösztrogének extranukleáris receptoron/mechanizmussal 

megvalósuló hatásait.  

 

Akut, nem genomikus hatásokat több mechanizmussal is kifejthet az ösztradiol, 

regionálisan eltérő dominanciával az egyes érterületeken, ezek közül a 

fontosabbak felsorolás-szerűen a következők: 

 

- NO-függő, endothelialis relaxáció (14) 

- Ca-antagonista hatás, direkt simaizom relaxáció – adenil cikláz - protein 

kináz G útvonalon, elsősorban L-típusú Ca-csatornák blokkolása (15) 

- prosztanoid hatások: prosztaciklin produkció és érhatás növelése / TXA2 

kontrakció gátlása és felszabadulás csökkentése (16) 

- EDHF-szerű hatások (17) 

- Egyes K csatornák blokkolása (18, 19) 

- CO-hem-oxigenáz2 aktiválás (20) – melyet az NO hatás gyakran elfed. 

 

3. A 100. oldalon szereplő 77. ábrán bemutatott E2-indukált akut relaxáció nem 

lehet genomikus hatás. Milyen mechanizmust feltételez a háttérben?  

 

NO függő, prosztanoid dependens, esetleg EDHF hatás lehet felelős az 

ösztrogénfüggő relaxációban látott különbségért  (14, 15, 17). Összességében a 

relaxáns hatásban részt vehet Ca-csatorna blokkoló mechanizmus is, ezt a 78. 

ábrán teszteltük – de ez nem felel az ovariectomizált és a hormonpótolt 



csoportokban látott relaxáció különbségéért, mivel itt nem találtunk különbséget 

a két csoport között. 

 

4. Nemzőkorú nőkben az E2 szint ciklusosan változik. Megítélése szerint ez az 

ingadozás kedvező vagy kedvezőtlen az érfal szempontjából? Irodalmi adatok 

alapján van-e összefüggés a kardiovaszkuláris események bekövetkezésének 

időpontja és a menstruációs ciklus között?  

 

Menstruatio alatt a legalacsonyabb az ösztradiol szint, részben ezzel hozzák 

összefüggésbe, hogy a fertilis korú nőkben ilyenkor a legnagyobb az esélye a 

coronaria eseményeknek (21) és a stroke-nak (22). Előbbi a menstruatio alatt 

megnövekedett endothelin szint (21), utóbbi a fokozott szerotonin érzékenység 

következménye is lehet (23). 

Egészséges fiatalokban nincs számottevő hatása a ciklusnak a célszervi 

keringésre (24), de kardiovaszkulárisan sérülékeny állapotban már kimutatható a 

kardiovaszkuláris események rizikójának ciklusfüggő fokozódása (21, 22). 

 

5. A 100. oldalon leírtakkal szemben véleményem szerint az, hogy a nifedipin-

indukált relaxáció azonos görbét adott az OV és OV+E csoportban, nem zárja ki 

azt, hogy az E indukált relaxáció részben kálcium csatorna mediált lehet. 

 

Ez jogos, az ösztradiol ismerten hat Ca-csatornán keresztül is, de a relaxáció 

változása, az ovariectomizált és intakt állatokból izolált erek ösztrogénfüggő 

relaxációjában látott különbség nem Ca-dependens folyamat eredménye. Ebben 

a kísérletsorozatban nem végeztünk ilyen vizsgálatot, de egyéb kísérleteink és az 

irodalmi adatok alapján feltehetően az NO- illetve prosztanoid függő relaxáció, 

illetve egyéb (nem NO, nem prosztanoid és nem Ca-függő mechanizmus) is 

állhat a relaxációs különbség hátterében (pl. EDHF) (14, 16, 17). 

 

Tisztelettel köszönöm Nagy V. Endre Professzor Úr bírálatát és hogy 

dolgozatom elfogadását javasolta. Bízom benne, hogy kérdéseire adott 

válaszaimat is megfelelőnek találja. 

 

 

Budapest, 2020. 11.17.    

 

Dr. Várbíró Szabolcs 
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