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Dr. Ábrahám István „Az ösztrogén nem-klasszikus hatásainak mechanizmusa és szerepe a központi 

idegrendszerben” című dolgozata értekezés formában íródott 114 oldalas mű. A dolgozat felépítése 

megfelel a szabályzatban előírtaknak. A mű alaposan, odafigyeléssel elkészített dolgozat, mely 16 

megjelent és egy készülő közlemény adataira épül. E közleményekből a Jelölt 5 esetben első, 8 

esetben utolsó szerző, ami mutatja a művek létrejöttében végzett meghatározó munkáját. A 

dolgozatban csak kisszámú elütés és nyelvtani hiba található, ami szintén a gondos szerkesztésre utal. 

Dr. Ábrahám István munkásságának szcientometriai adatai messzemenően teljesítik a Doktori 

szabályzatban előírt követelményeket. A dolgozatban bemutatott eredmények jelentősen 

hozzájárultak az ösztrogén receptorokon keresztül kialakuló nem-klasszikus ösztrogén hatások 

megértéséhez és a GnRH illetve BAK sejtek működésének megismeréséhez. 

Annak ellenére, hogy a kísérletek túlnyomó többsége jól tervezett és a következtetések nagy részét e 

kísérletek eredményei megfelelően alátámasztják, a dolgozat egy-két következtetése nem eléggé 

megalapozott. 

- A genistein CREB foszforilációra kifejtett hatásainak feltárása igen fontos eredmény, azonban 

ezen adatokból még nem lehet arra következtetni, hogy a genistein ezen hatása szerepet 

játszik a felnőtt korban megfigyelhető, genistein hatására kialakuló szexuális és fertilitási 

problémák létrejöttében. 

- A Jelölt nagyon alapos munkával kimutatta, hogy az ösztrogén GnRH sejtekre kifejtett 

indirekt hatását a TTX egyedül nem gátolja, csak GABA antagonistával kombinálva képes erre. 

Ennek ellenére az ösztrogén BEK sejtekre kifejtett indirekt hatásának vizsgálatakor kizárólag a 

TTX hatását vizsgálták és e kísérlet negatív eredménye alapján levonták a következtetést, 

hogy az ösztrogén közvetlenül hat a BEK sejtekre. Azonban itt is elképzelhető, hogy a GnRH 

sejtekhez hasonlóan az ösztrogén a BEK sejtekre is az akciós potenciál független GABA 

ürülésen keresztül hat. Ezt a Jelölt egy mondatban a Diszkusszióban meg is említi, de ennek 

ellenére a dolgozat többi részében bizonyított direkt hatásról beszél.  

- A 6.5 fejezet címe „A nem-klasszikus ösztrogén hatások szerepe az ösztrogén indukálta 

neuroprotekcióban……”. Ennek megfelelően a fejezetben tárgyalt kísérletek igen alaposan 

vizsgálják az ösztrogén protektív hatását az NMDA által kiváltott rost pusztulásra, és feltárják 

ezen protektív hatáshoz szükséges receptorokat és másodlagos hírvivő molekulákat. Ezen 

eredmények jelentősek. Azonban az ösztrogén nem nyújt védelmet a BEK sejtek pusztulása 

ellen, ami megkérdőjelezi, hogy az ösztrogénnek valóban van neuroprotektív hatása. A Jelölt 

a Diszkusszióban említi is, hogy elképzelhető, hogy az ösztrogén rost denzitás csökkenést 

kivédő hatása valójában nem neuroprotektív hatás, hanem inkább rost növekedést fokozó 

hatás. Ezek alapján úgy gondolom, hogy félrevezető a dolgozat többi részében 

neuroprotektív hatásról beszélni. 

 

Megjegyzés:  

- A Jelölt a dolgozatban következetesen a pCREB expressziójáról ír. Ez helytelen, mert a pCREB 

nem termelődik a sejtekben, csak a CREB foszforilálódik. 




