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- a növekedési hormon (GH) és az IGF-1 hatása

a hipotalamo-hipofizeális 
rendszer (vázlat)

• hipotalamikus hormonok áttekintése
• hipotalamusz neuroendokrin mőködése
• a hipofízis részei

a pajzsmirigy mőködése: T3/T4 szintézise, hatása

a szteroid hormonok szintézise
a mellékvese mőködése

nemi mőködések szabályozása

- a TSH hatása

- a prolaktin (PRL) hatása

- az ACTH hatása

- FSH, LH – gonadotrop hormonok

kéreg: glukokortikoid, androgén hatás 
(+ mineralokortikoidok)

velı: A, NA termelés

férfi nemi mőködés
- tesztoszteron
- spermatogenezis

nıi nemi mőködés
- tüszı kialakulása, érése 
- petefészek: ösztrogén, progeszteron
- menstruációs, endometriás ciklus
- megtermékenyülés, beágyazódás, szülés, szoptatás
- aberráns nemi fejlıdések



A hipofízis

A hipotalamusz
a környezeti és belsı ingerekre reagálva szabályozza az endokrin mőködést

• neurohipofízis: hátsó lebeny
• oxitocin
• vazopresszin

• hypofizeotróp sejtek: 3. agykamra alatt, ventrális hipotalamikus magvak, 
kissejtes neuronok

hipofízis nyél; portális keringés

• pars intermedia: köztes lebeny, 
emberben nem jelentıs; POMC, de 
másképp hasítva

• adenohipofízis: elülsı lebeny
• ACTH, FSH, LH, GH, prolaktin, 
TSH;
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• n. supraopticus, n. paraventricularis: 
nagysejtes neuronok; neurohipofízis-
be vazopresszin (ADH) és oxitocin 
szekréció

• CRH, GHRH, GnRH (LHRH), TRH;
• dopamin, szomatosztatin



A hipotalamusz szabályozó szerepe

• adenohipofízis hormonszekrécióját szinkronizálja

• szekréciós pulzusok:  ultradián ritmus

• limbikus rendszeren keresztül számos emocionális, szenzoros hatás 
befolyásolja

• cirkadian (napi) ritmus: fény/sötét váltakozás

- pulzusok hiányában deszenzitizáció: hormon-érzékenység megszőnik! 
(ld. fogamzásgátlás)

- TSH, ACTH, GH, FSH, LH: hipotalamikus releasing hormon 
szabályozza

- prolaktin: autonóm szekréció, csak hipotalamikus gátlás: dopamin

- rövid idıtartamú epizódok; 
- frekvencia és a kibocsátott molekulák száma („amplitúdó”) egyaránt 
szabályozó hatású

• GH, PRL: elalvás elıtt
• CRH-ACTH: kora hajnal
• TSH: este 20-24h között
• GnRH: késı éjjel

- n. suprachiasmaticus: endogén ritmusgenerálás, retinából is 
közvetlen (nem vizuális) beidegzés 

- szekréciós maximumok:



Leszálló hatások
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↓(↓)(↓)(↓)dopamin

↓(↓)szomatosztatin
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idegi hatás
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kétszintő visszacsatolásos szabályozás

• hipotalamusz hipofizeotrop sejtek:
idegi tényezık, hormonszintek 
"integrálása"

• ált. negatív visszacsatolás a 
véráramban keringı hormonok, 
metabolitokon keresztül - (kivéve 
prolaktin az adenohipofízisben) 

"nyílt láncú" (idegi) szabályozás

"zárt láncú" szabályozás

A hipotalamusz és az 
adenohipofízis hormontermelésének 

szabályozása

(pl. CRH - ACTH és a stresszválasz)



• 0,6 (0,4-0,9) g átlagos tömeg felnıttben

A hipofízis

• adenohipofízis (elülsı lebeny): entodermális eredető

• hormontermelés autonóm, de random – külsı faktorok irányítják

• pars intermedia (köztes lebeny):
– csökevényes; MSH (melanocita stimuláló hormon) termelés (POMC 

eredet)

• hormonszekréció ált. pulzusszerő - negatív visszacsatolás a 
célszervekbıl

• pars tuberalis, distalis és intermedia (emberben csökevényes)

• portális keringés; fenesztrált kapillárisokon keresztül a hormonok 
közvetlenül a vérbe juthatnak

• hormonok külön sejtekben termelıdnek
– kortikotrop: ACTH (adrenokortikotrop hormon)
– tireotrop: TSH (tireoideastimuláló hormon)
– szomatotrop: GH (növekedési v. szomatotrop hormon; STH)
– laktotrop: PRL (prolaktin)
– gonadotrop: FSH, LH (follikulusstimuláló hormon, luteinizáló

hormon)



neurohipofízis (hátsó lebeny): neuroektodermális eredető

• hipotalamikus ADH és oxitocin itt kerül a vérbe 

• oxitocin:
- méh simaizomzat összehúzódása

- tejelválasztás serkentése

- egyértelmő szerep a terminális 
kontrakciók és a szülés utáni 
méhösszehúzódásban

• vazopresszin (ADH, AVP):

- szülés megindítása mesterségesen

- vese győjtıcsatorna: vízvisszaszívás 
serkentése

- erek simaizomzata, kontrakció
serkentés

- plazma hiperozmolaritására, 
vértérfogat- és 
vérnyomáscsökkenésre termelıdik

- génátírását glükokortikoidok gátolják

- szociális, gyermek-szülı kapcsolatok

- "szerelem" vagy "bizalom" hormon ☺

idegi hatás: 
stressz

idegi hatás: 
vajúdás, 
szoptatás

tejmirigyek
tejelválasztás

simaizom-
kontrakció

méh

vízvisszaszívás 
fokozása

vese

megnövekedett 
plazma 

ozmolaritás



• többszörös negatív visszacsatolás:
– GH szomatosztatin szekrécióját ↑ (GH önkorlátozás,  "autofeedback")
– IGF-1: GHRH, GH szekréció ↓, szomatosztatin ↑

A növekedési hormon (GH)
• szomatotróp sejtekben (adenohipofízis sejtjeinek fele; 
5-10 mg/mirigy)

• hipotalamusz: GHRH serkenti a szintézisét és 
szekrécióját, a szomatosztatin csak a szekrécióját 
gátolja – reciprok szekréciós hullám

• ritmusos szekréció; tartósan magas GHRH szint a GH-
szekréciót gátolja 

• IGF-1 szintézisét serkenti a májban és lokálisan is (pl a 
porcban) + anyagcsere befolyásolása

• termelıdését serkenti:
- T3/T4: GHRH szintézishez, GHRHR (GHRH receptor) expresszióhoz 
szükséges -> tiroxin kell a növekedéshez

- glukokortikoidok, kis mennyiségben (hiányában GH szint ↓)

- androgének: GH pulzus ampitúdót és frekvenciát ↑ (ld. fiúk pubertása)

- hipoglikémia (szomatosztatin termelés gátlásán keresztül)

- AS szint növekedés (arginin, ornitin; GHRH érzékenység ↑)
- szabad zsírsav szint csökkenése (közvetlenül a szomatotrop sejten)

hGH

szomato
sztatin

IGF1

GHRH

hGH

szomato
sztatin

IGF1IGF1

GHRH

hipotalamusz

hipofízis

máj

+-
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A növekedési hormon hatásai

• csontnövekedés fokozása: epifízisben 
chondrocita differenciációt serkenti

• egyéb szervek növekedését is fokozza 
(inzulin, T3/T4, androgén és ösztrogén 
hatásokkal együtt)

• GHRH, GH hiánya: arányos (gracilis) 
törpeség; GHR hiány: Laron-féle 
törpeség

• AS felvétel, fehérjeszintézis ↑

• szöveti glükózfelvétel ↓

• glükoneogenezis, lipolízis ↑

• vércukorszint ↑, glukagon szintézis ↑ : inzulin-hatás gátlása

• cAMP-n keresztül ható hormonok (pl. noradrenalin) hatását serkenti 

• túltermelıdése: gigantizmus (fiatal korban) vagy akromegália (epifízis 
csontosodása után); diabetes mellitus-szerő tünetek (inzulin rezisztencia)

szomatosztatinszomatosztatin

hasnyálm.

legtöbb szerv
glükózfelvétel �; 
aminosav-felvétel �; 
fehérjeszintézis �

zsírszövet
zsírsavle-
bontás �

izom
zsírsavfelvétel, 
-felhasználás �; 
fehérjeszint. �

máj

ketontest 
szintézis�

zsírsavak

vércukorszint �

• izomszövet/zsírszövet arány növelése 
(idısebb korban GH szint alacsony!)

• zsírszövetben lipolízis ↑ -> FFA szint ↑ -> 
izom zsírsavfelvétel ↑



gigantizmus

akromegália



IGF-1 (inzulin-szerő növekedési faktor)

• májban termelıdik, GH hatására szabadul fel

• IGFR (receptor) minden sejtben van, inzulin R-hoz nagyon hasonló

• inzulinnal ellentétes, direkt hatások:

• inzulin-szerő hatás (glukokortikoidok ezeket gátolják):

• negatív szabályozó szerep: GH szekréció gátlása + szomatosztatin 
szint növelése

• zsírszövetben triglicerid hidrolízis, májban glikolízis 
fokozódik

• DNS/RNS szintézis, fehérjeszintézis fokozása

• glukokortikoidok ezeket a hatásokat felerısítik

• porcképzés, intracelluláris aminosav-transzport serkentése



• GH, humán placentáris laktogén (chorionális szomatomammotropin), PRL: 
homológ géncsalád, ~15% szekvencia azonosság; fehérje-hormonok

Prolaktin (PRL)

• laktotrop sejtekbıl autonóm szekréció

- hipotalamusz dopaminon át állandóan (tónusosan) gátolja: 

• pulzáló szekréció, de mechanizmusa nem ismert: délben minimális, éjjel 
maximális szint

• utód táplálásának elıkészítése (más hormonokkal együtt)
– emlımirigy elıkészítése, tejelválasztás szabályozása

• GnRH szekréciót közvetlenül gátolja -> gonadotropin szekréció ↓

• férfiakban ismeretlen funkció (de pl. prosztatában van PRL-receptor)

– nincs releasing faktora (bár VIP, TRH fokozhatja)

D2 receptor, cAMP ↓, szekréció ↓

- terhesség, szoptatás: fiziológiás hiperprolaktinéma – pulzáló GnRH 
szekréció, gonádfunkciók átmeneti megszüntetése

- laktotrop adenóma: sterilitás (dopaminnal kezelhetı)



• szintézisét és szekrécióját mind a TRH, mind a pajzsmirigy 
hormonok szabályozzák

• 2 alegységbıl álló glikoprotein (α alegység közös TSH, FSH, 
LH között, β specifikus); adenohipofízis thyreotrop sejtei 
temelik

• serkenti a jód felvételét és beépülését a tiroxinmolekulába, fokozza a 
tireoglobulinok endocitózisát és lebontását

• nélkülözhetetlen a pajzsmirigy follikuláris sejtjeinek fennmaradásához

TRH

TSH

T4/T3

TRH

TSH

T4/T3

hipotalamusz

hipofízis

pajzsmirigy

+

+

-

-

- TRH: TSH elválasztást és génátírást fokozza

- T3/T4: TSH elválasztás és génátírás, TRH szekréció, 
érzékenység csökkentése

• hideg ellen termelıdik? (újszülöttben inkább, 
mint felnıttben); 

- szomatosztatin, dopamin TSH szekréciót csökkenti (?)

• szekrécióját tartós stressz, éhezés; 
szomatosztatin, glukokortikoidok gátolják

• krónikus TSH túltermelés: pajzsmirigyállomány megnövekedése (golyva)

• TSH receptor: AC aktiválás, cAMP szint fokozása a tireocitákban

Pajzsmirigyserkentı hormon (TSH)



A pajzsmirigy

• 15-25 g, páros szerv, kb. állandó méret 
(kivéve terhesség)

• 2 aktív hormon: trijód-tironin (T3) és tetrajód-tironin (T4, tiroxin)

• viszonylag stabil hormonszekréció

• fı feladat: génexpresszió szabályozása, fejlıdés és differenciáció
serkentése a szervezetben

• hormonszintézis:

• [parafollikuláris (C) sejtek: calcitonin 
termelés]

- jódot tartalmazó tironin-származékok

- táplálékkal felvett jodid (I-) a sejtekbe Na-K-pumpához kapcsolt 
másodlagos aktív transzporttal kerül be a bazolaterális membránon át

- folliculus lumenben tireoglobulin: 2 alegység, erısen glikozilált, 
azonnal szekretálódik

- szulfocianát: jodidtranszport gátlószere, táplálékban is (Afrika, 
káposztafélék) -> jódhiányos (hipotireózisos) állapot 

kapillárisok
aktivált 
follikulus

tireoglobulin 
tárolás

tireocita

tireoglobulin
visszavétel

normál 
follikulus

• tireociták follikulusok körül; pajzsmirigykolloid 
(tireoglobulin – glikoprotein) tárolás a sejteken kívül



- T3, T4 erısen hidrofób: plazmában TBG (tiroxin binding globulin), TBPA 
(tiroxin kötı prealbumin),  albumin kötıdés – felvétel és átalakítás 
lassítása

MIT DIT

T3

T4

- hormonszintézis csak a tireoglobulin 
egyes Tyr oldalláncain: sejten kívül, 
a membrán közelében peroxidáz 
enzim végzi több lépésben –
hormon-elıanyag sejten kívüli 
tárolása (2-3 hónapra elegendı)

- szükség esetén endocitózissal 
tireoglobulin visszavétele -> 
lizoszomális bontás -> T3, T4

felszabadul, bazális póluson át 
kapillárisba kerül

- jód-körforgás: a jódozott tirozinok 
jódjai lehasadnak, és újra hasznosulnak 

• ösztrogén –> TGB ↑ -> szabad tiroxin ↓ (terhesség, régebbi 
fogamzásgátlók) -> T4 szintézis ↑-> szabad T4 szint ↑

- szabad T4 szint fordítottan arányos a TBG/TBPA szinttel:

A pajzsmirigy (folyt)
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• biológiai hatása csak a szabad T3/T4-nek 
van!

A T3/T4 hatásai

• sejten belül T4 -> T3 átalakulás

• alapanyagcsere fokozása : kalorigén; O2 fogyasztás ↑, hıtermelés ↑

- T3 kötés;  
- a DNS-hez kötıdve (TRE) génexpressziós hatás -> lassú válaszok

• hiperglikémia: glükózfelszívás ↑, glükoneogenezis ↑, glikolízis ↑

• zsírszövetben a lipolízis fokozása: zsírsavak oxidációja ↑,
triglicerid szintézis ↑ -> a vér koleszterin, triglicerid szintje ↓

• keringés, szívmőködés fokozása: pulzustérfogat, perctérfogat,
szívfrekvencia, szisztolés nyomás növelése (a  perifériás vazodilatáció,
azaz kipirulás anyagcsere eredető hatás)

• bır kötıszöveti sejtjeinek kollagénbontását fokozza -> hiányában a bır 
kollegénje sok folyadékot köt, megduzzad (myxödéma)

• idegrendszer fejlıdésében, a posztnatális növekedésben, érésben 
elengedhetetlen

• intracelluláris pajzsmirigyhormon-receptor (TR)

• inzulinérzékenység csökkentése



A T3/T4 hatásai 

• idegrendszeri hatás a fejlıdés alatt:
– mielinizáció, dentritikus arborizáció elısegítése
– szinaptikus kapcsolatok kialakulása

• kifejlett központi idegrendszer:
– a normális ingerlékenység, motorika beállítása 
– pszichés mőködések szabályozása

• posztnatális növekedés:
– szomatotróp sejtek GHRH-receptor és GH szintéziséhez szükségesek

• hipertireózis: TSH-receptorok elleni autoimmun válasz - Basedow kór

– IGF-1 szintéziséhez és szekréciójához kellenek

– hiányuk esetén a reproduktív rendszer fejlıdése és mőködése sérül, 
így elmarad a pubertás, ill. megszőnik az ivarsejtképzés és a libidó

– a csontok és porcok fejlıdésére közvetlenül is hatnak

– (kétéltőek metamorfózisa)

– sokat esznek, mégis fogynak, fokozott O2 fogyasztás és légzés, keringés 
fokozódása, kézremegés, nyugtalanság, emócionális labilitás, 
szemkidülledés; TSH szint alacsony; csak kismérető golyva

– pajzsmirigy adenóma: TSH szint magas
– TSH túltermelés ritkán



• jódhiány: tiroxin szint ↓ –> negatív 
feedback hatás ↓-> TRH/TSH termelés 
↑ (krónikus TSH hatás) –> 
pajzsmirigysejtek, kötıszövet, erek 
hipertófiája (golyva) – de a csökkent 
T3/T4 szintézist ez sem képes pótolni!

• hipotireózis: jódhiány 

- felnıtt korban : energiaforgalom 
csökkenése, mixödéma, bır vastag, 
nyelv nagy; nemi és intellektuális 
funkciók károsodnak, golyva (struma), 
magas koleszterinszint

– táplálék és víz jód-szegénysége
– ételek elkészítése (jódfelvételt 

gátló szulfocianát  csökkentése)  
izom szív máj vese

fokozott O2-fogyasztás, hıtermelés     

idegrendszeri hatások, 
hımérséklet-szabályozás   

adenohipofízis    

- gyerekkorban: kretenizmus;
hossznövekedés normálisnál kisebb, 
csont- és fogfejlıdés zavart, széles, 
lapos orr, kilógó nyelv, durva bır, 
elıredomborodó has (izomtónus), nemi 
érés hiánya



golyva

exophtalmus (Basedow kór)



• hipofízis kortikotróp sejtek: proopiomelanokortin (POMC)
–>  ACTH (39 as) és a β-LPH (β−lipoprotin; 91 as) 
kihasadása – a köztes lebenyben MSH (melanocita 
stimuláló hormon) és endorfin keletkezik

• CRH: az ACTH termelés legfontosabb szabályzója a 
hipotalamuszban (ACTH szekréció, POMC átírás fokozása) 
+ idegi hatások (pl. stressz)

• kortizol: negatív feed-back - CRH érzékenység, POMC átírás ↓

• ébredés környékén max. ACTH és kortizol szint,
napközben csökken

• α-MSH: aldoszteron szekréció átmeneti fokozása?; zona glomerulosa
ACTH β-LPHN-terminálisszignál

γ-LPH β-endorfinCLIPα-MSHγ-MSH
pars intermedia:

LPH: lipotropinCLIP: kortikotropin-szerő intermedier lobulus peptid

Az adrenokortikotrop hormon (ACTH)

+

+
-

-

hipofízis

ACTH

hipotalamusz

CRH AVP

kortizol

mellékvese 
kéreg

+

+
-

-
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hipofízis

ACTH

hipotalamusz

CRH AVP

hipotalamusz

CRH AVPCRH AVP

kortizol

mellékvese 
kéreg

kortizol

mellékvese 
kéreg

• tartós glukokortikoid kezelés: ACTH ↓ -> kéreg sorvad -> glukokortikoid 
hiány

• mellékvese kéreg z. fasciculata és reticularis fenntartásához ACTH kell

• n. parvocellularis kissejtes neuronok: CRH+AVP szekréció



• tartósan magas ACTH szint -> mellékvese 
kéreg hipertófia, hiperplázia 

• stressz, mőtét, fizikai megerıltetés, 
hipoglikémia: ACTH szekréció ↑↑

- gyors hatás: koleszterinészter bontása;
LDL felvétel serkentése; koleszterin 
oldallánc lehasadás gyorsítása; a 
mitokondriumba bejutás segítése

- lassabb hatás: génátírás szintjén;
enzimek, receptorok, transzporterek
fokozott szintézise

• mellékvese kéregbıl glukokortikoid leadása 
elıtt már az aszkorbinsav véráramba 
kerülését váltja ki (ismeretlen funkció, 
diagnosztikai jelentıség)

• mellékvesekéreg véráramlását fokozza

Az ACTH hatásai

stressz, idegi hatás napi ritmus

adenohipofízis neuro-
hipofízis

vese

mellékvese

izom zsírsejtek máj
aminosav-
vesztés

zsírsavle-
bontás

glükoneo-
genezis

• a mellékvesekéreg glukokortikoid (kortizol) és 
androgén termelését fokozza



• az embrionális fejlıdéshez a glukokortikoidok 
nélkülözhetetlenek (surfactant)

velı

kéreg

• 4-5g tömegő szerv a 2 vese felsı pólusán,
zsírszövetbe ágyazva

A mellékvese

• velıállomány (velısánc eredet): cromaffin 
sejtek, adrenalin (80%) és noradrenalin
(20%) termelés

• kéregállomány (mezodermális eredet):
– zona glomerulosa (5%): mineralokortikoid 
(aldoszteron)

– zona fasciculata: fıleg glukokortikoidok 
(kortizol) és androgének

– zona reticularis: fıleg androgének és 
glukokortikoidok

• velı hiánya stressz nélkül tolerálható; kéreg 
irtása csak ha a só és szénhidrát bevitel 
szabályozott!

• glukokortikoidok termelıdése: ACTH; 
mineralokortikoidok termelıdése: renin-
angiotenzin rendszer irányítása alatt



• a vérben szállítófehérjéhez kötıdik: transzkortin (kortikoszteroidkötı
globulin), albumin – kiürülés lassítása

Glukokortikoid hatások I.

• tápanyagok mobilizálása - éhezéshez való alkalmazkodás 

• lipolízis ↑: zsírsejtek cukorfelvétele ↓ -> lipogenezis ↓ ; lipolitikus enzimek 
szintézise ↑

• hiányában éhezés nem viselhetı el -> energiahiány, hipoglikémia

• géntranszkripció szabályozása sejtmag-receptorokon keresztül
II., glukokortikoid receptor: máj-, zsír-, izom- és fehérvérsejtekben 
I., mineralokortikoid receptor: elsısorban vesében, de agyban is!

• hasonló mineralo- és glukokortikoid affinitás, de a mineralokortikoid-
célsejtekben a glukokortikoidokat a sejt lebontja

• tartósan magas glukokortikoid szint: ezeken a sejteken is 
mineralokortikoid hatás

- permisszív szerep: katabolikus hatás hátterének biztosítása

- inzulin hatás antagonizálása: vércukorszint ↑: fehérjebeépülés ↓ -> 
glukoneogenezis ↑; glükózfelvétel ↓; inzulinrezisztencia

• katekolaminok, glukagon, GH irányította enzimek szintézisének 
fokozása (alapszintő szekréció elég -> éhezés alatt a kortizol szint 
nem nı!)

• glukagon szekréció közvetlen fokozása



Glukokortikoid hatások II.

keringés: 

• csontképzıdés ↓: osteoblast mőködés ↓, fibroblasztsejtek mátrix-
szintézise ↓

• méhen belüli tüdıfejlıdéshez, surfactant képzéshez elengedhetetlen

• NAerg beidegzéshez permisszív hatás; vérnyomás fenntartásához kell

csontállomány: 

• Ca2+-felszívás bélben ↓, Ca2+-ürítés a vesében ↑ oszteoporózis

tüdı: 

immunrendszer: gyulladáscsökkentı és immunszupresszív hatás

• nagy dózisban érvényesül – empirikus hatás: autoimmun, krónikus 
gyulladásos betegségek, allergia, leukémia kezelésére, 
szövetkilökıdések ellen 

• parakrin gyulladási mediátorok (pl. bradikinin, interleukinek, 
interferon, prosztaglandin, leukotriének, hisztamin) termelıdését 
több úton is gátolja - trauma vagy fertızés hatását csökkenti

• limfociták proliferációját csökkenti

• tartós kezelés más krónikus gyulladási folyamatokat is beindíthat!



Mineralokortikoid hatások (ld. kiválasztás)
• disztális tubulus, győjtıcsatorna: Na+ visszaszívás,   K+ és H+ ürítés ↑
• verejték-, nyálmirigyek, hasnyálmirigy, bélmucosa: Na+ visszaszívás  ↑
• együttes hatás -> plazmatérfogat, vérnyomás  ↑

központi idegrendszeri hatás:

• differenciált receptor-jelenlét az agyban (hippokampusz kiemelten)
• túl magas, vagy alacsony szint idegrendszeri elváltozásokat okozhat: 
depresszió, alvás-ébrenléti problémák, szenzoros mőködések 
megváltozása

Glukokortikoid hatások III.

Androgének a mellékvesekéregben
• magzati mellékvesekéreg: androgén és ösztrogénszintézis, nemi jellegek 
kialakítása

• DHEA (dehidroepiandroszteron), DHEAS (szulfát-szárm.): z. reticularis
• ♂: csak kis hányada, ♀: túlnyomó része az androgén hormonoknak: gyenge 
androgén hatás, de periférián tesztoszteronná, ösztrogénné alakul át

• > 5 év: adrenarche; szekréció pubertásig nı, 40-50 éves kor után ↓

• glükokortikoid hiány -> POMC ↑->  androgén szekréció ↑



Kóros mellékvese mőködések
• mellékvesekéreg pusztulása (90% felett): Addison kór

– ált. autoimmun folyamat (korábban TBC) okozza; kezelés nélkül 
halálos

- kortizolhiány ->  hipoglikémia, alacsony stressztőrıképesség, 
erıtlenség, vérnyomáscsökkenés

- aldoszteron hiány -> Na+ vesztés, K+ visszatartás -> hiperkalémia -> 
hipovolémia, keringési elégtelenség

- nincs negatív feedback, ezért POMC termelés ↑ -> pigmentált bır

- androgénszint csökkenés csak nıkben -> szırzetvesztés, libidó ↓

• mellékvesekéreg-hiperplázia: szteroid-szintézis enzimeinek defektusa

– 21-hidroxiláz hiány: kortizol, aldoszteron, mineralokortikoid nincs, de 
fokozott androgén-termelés - sóvesztés és méhen belüli virilizáció, 
XX kromoszóma mellett fokozott hím nemi jellegek

– 11β-hidroxiláz hiány: kortizol, aldoszteron nincs, de fokozott 
mineralokortikoid és androgén-termelés - fokozott só-visszatartás 
és méhen belüli virilizáció



Kóros mellékvese mőködések

• glukokortikoid túltermelés: Cushing kór

- CRH, ACTH vagy kortizol túlprodukció vagy 
exogén túladagolások (eredetileg kortikotrop 
sejtek adenomája)

- fokozott inzulin-szekréció mellett inzulin 
rezisztencia; hiperglikémia

- folyamatos ACTH szekréció -> izomzat sorvad,
végtagokon, bır alatt lipolízis, ugyanakkor a fej, 
nyak, törzs területén zsírlerakódás 
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A mellékvesevelı mőködése

• chromaffin sejt: 80% adrenalin, 20% 
noradrenalin termelı; módosult 
szimpatikus posztganglionáris neuronok, 
de axonjuk nincs

• Phe - tirozin – tirozinhidroxiláz: DOPA
– dekarboxilezıdés: dopamin –
dopamin-β-hidroxiláz: noradrenalin
(NA) – belép a kromaffin granulumba

• adrenerg sejt: NA kilép a 
citoplazmába -> metil csoport -> 
adrenalinként visszalép

• a metiláló gén csak magas 
glukokortikoid  szint mellett 
expresszálódik –> kapillárisok a 
kéregállományon haladnak át, így a 
magas glukokortikoid szint biztosított katekolamin bioszintézis

adrenalin

dopamin

dopa

tirozin

fenilalanin

noradrenalin

• polarizált sejtek: kapillárisok körüli 
oldalon szekréciós granulumok



A chromaffin sejt 
szekréciós 
mőködése

adrenerg sejtekben

adrenalin

adrenalin

NA



• felszabadulás csak idegi hatásra: nACh receptoron keresztüli aktiváció –
stressz-reakció

A mellékvesevelı mőködése

• a vérben lévı Adr csak innen 
származik; a noradrenalin (több van!) 
nagy részt a szimpatikus 
végzıdésekbıl szabadul fel

- jelentıs vazokonstrikcióhoz NA is kell

• a hatások a szinttıl és az arányoktól 
is függenek (ld. keringésszabályozás)

- α1 adrenergR: vazokonstrikció; 
fıleg NA (inkább idegi irányítás)

- β2 adrenerg R : vazodilatáció, 
fıleg adrenalin (csak vázizomzat, 
szív, tüdı, máj)

- mellékvesevelı aktivitás ↑ -> A, NA egyaránt ↑ -> α1 hatás erısebb 
lesz -> vérnyomás ↑

magasabb idegi 
centrumok

gerincvelı

kromaffin 
sejt

kapilláris

adrenalin, 
NA

szimp. dúc
pregangl. 
rost



A szteroid hormonok szintézise
• a különbözı sejtekben lényegében azonos módon történik; a szintézishez 
szükséges koleszterin fı forrása a plazma LDL

mellékvesekéreg:
aldoszteron (C21, mineralokortikoid)
kortizol (C21, glükokortikoid)
dihidroepiandroszteron (DHEA(S), C19)

• mineralo és/vagy glukokortikoid hatású szteroidok: C21

• a szintézis hidroxilációs és dehidrogenációs lépéseken keresztül

• szexuálhormonok:  
- ösztrogének: C18

- androgének: C19

here Leydig sejt:
tesztoszteron (C19, erıs androgén)

ovárium:
progeszteron (C21, gesztagén)
androszténdion (C19, gyenge androgén)
ösztradiol (C18, ösztrogén)

placenta trophoblaszt:
progeszteron (C21, gesztagén)
androszténdion (C19, gyenge androgén)
ösztradiol (C18, ösztrogén)



- FSH: gametogenezis
- LH: hormonszekréció

irányítása mindkét nemben

- magzati 3-5. hónap: pulzáló szekréció, nincs szteroid gátló hatás

- ♂ 6,  ♀ 12 hónap: pulzáló
szekréció, majd központi 
idegrendszer gátolja

• GnRH (LHRH) neuronok: mediobazális hipotalamuszban, kis számban

• pulzáló szekréció kell az FSH és LH termelıdéséhez

• negatív és pozitív feedback reguláció:

• egyedfejlıdés során GnRH/LHRH termelés szakaszosan változik:

- férfiakban nincs havi periodicitás, androgének gátló visszacsatolása
- nıkben havi ciklus, ösztradiol – és + regulációs hatása

- magzati 6-9. hónap: placentáris szteroidok, gátló hatás (GnRH alig) 

- pubertás: központi 
idegrendszeri gátlás 
fokozatosan megszőnik -> 
nemi érés -> naponta 90 
percenkénti, pulzáló
szekréció

A nemi mőködések szabályozása

FSH>LH

LH>FSH FSH>LH



A nemiség kialakulása – nemi dimorfizmus

• genetikai nem: X és Y kromoszómák jelenléte határozza meg 

• érvényre jutásához embrionálisan ki kell alakuljanak a megfelelı gonádok -
gonadális nem

• + pszichés és társadalmi nem - nemi hormonok biztosítják

• külsı és belsı nemi szervek kialakulása - fenotípiás nem

• férfiakban androgén, nıkben ösztrogén hormonok dominálnak (bár 
mindkét nemben mindkettı termelıdik)

• ♂ : mitotikus fázis csak pubertás után, de meiotikus fázis végig 
fennmarad

• ♀ : mitotikus fázis méhen belül lezárul (?), meiozis csak 
megtermékenyítéskor fejezıdik be

• méhen belüli hatások (tesztoszteron-szint, enzimhiányok) 
szabják meg az urogenitáliák kifejlıdését

• férfiaknál pubertás elıtti kasztrálás: külsı nemi szervek 
fejletlensége



• GnRH/LH-függı termelıdés: 

• ♀: 0,5-2,3 nM, ♂: 10-35 nM a plazmában 

• vérplazmában speciális kötıfehérje (globulin) és albumin szállítja -> 

• a here Leydig sejtjei termelik (endokrin funkció)

• tartósan magas GnRH szint mellett androgén szekréció megszőnik

- tavasszal és reggel a legintenzívebb
- gyors szekréció a vérplazmába, a herében raktározás minimális

célsejtekben 5-α-reduktáz 5α-dihidrotesztoszteronná alakítja

- LH-R: adenilát-cikláz aktiválás, cAMP ↑ -> gyors, szekréciós hatás

- 5-α-reduktáz hiány: hím nemi jellegek hiánya; ld. késıbb

• magzati élet 13. hete után magas LH és FSH szint + anyai hCG; 
visszacsatolás még nem mőködik –> felnıttkori értéket 
megközelítı szint

• 12. év után (pubertás) here hormontermelés beindul

• 6-7. életév: adrenarche (mellékvese)

gonadális nem, férfi fenotípus kialakítása

spermatogenezis, hím nemi jellegek fenntartása

- tesztoszteron-szintézis szabályozása, transzkripciós, lassabb hatás

hossz-, szırzetnövekedés

Tesztoszteron



alacsony tesztoszteron-szint
limbikus rendszer 
szag és vizuális ingerek

here-
csatornák

másodlagos 
nemi 
jellegek

elsıdleges nemi 
jellegek

spermatogenezis

agy
viselkedési 
változások

herecsatornák

testalkat
növekedés fokozása

• a GnRH (LH/FSHRH, gonadorelin) 
nagyobb adagokban szekretálódik 2-3 
óránként -> az FSH és LH szekréciója 
is szakaszos

• az FSH a spermatogenezist, az LH
(luteotróp hormon = ICSH, intersticial
cell stimulating hormon) a 
tesztoszterontermelést serkenti

• PRL (prolaktin = LTH, luteotróp
hormon) szerepe kérdéses, de 
androgén szekréciót csökkenti

• LH-> Leydig sejtek – tesztoszteron; 
FSH-> Sertoli sejtek - inhibin termelés

• tesztoszteron, inhibin: negatív 
feedback a gonadotropinok
szekréciójára

Férfi gonadotróp
hormontermelés szabályozása

• kasztráció: tartós LH és FSH szint 
növekedés



• urogenitális szervtelepekben hím fenotípus kialakítása

Férfi gonadotróp hormonok hatása

központi idegrendszer 
„defeminizálása”

- embrionális 2. trimeszter: hím nemi szervek kifejlıdése (Wolff-féle 
vezeték)

- herében "antimüller hormon" termelés: Müller-féle vezeték, nıi nemi 
szervek differenciálódásának megakadályozása

- születést követıen rövid ideig magas szint: 

• pubertás elıtt nagyon alacsony szint: GnRH szekréció gátolt

• pubertás: ciklikus LH és FSH termelés beindul, kezdetben az LH 
csúcsok nagyobbak

• androgén hatások: here, mellékhere, prosztata, ondóhólyag, herezacskó, 
pénisz növekedése, férfias szırzet, gége, hangszalagok

• anabolikus hatások: hossznövekedés, izomzat, csontsőrőség változása

• pszichés hatások: nemi vágy, közösülési képesség, érzelmi, hangulati 
labilitás

• pubertás utáni kasztrálás: prosztata, mellékhere, ondóhólyag 
visszafejlıdik (de gége nem!), izomzat sorvad, nemi vágy megszőnik

• férfi klimaktérium: csak kismértékő androgénszint csökkenés – nincs 
kimutatható kapcsolat a hormonszint és a szexuális aktivitás között



• herecsatornácskák: Sertoli sejtek; ıssejtek, spermatogónium,
spermatocita, spermatid, spermium - 70 nap; 2x108 spermium/nap

Spermatogenezis

• a folyamathoz FSH és tesztoszteron (LH) kell -
Sertoli sejten hatnak

• vér-here-gát: tight junction a bazális kompartment felett – mediátorok az 
adlumináris térben csak a Sertoli sejten keresztül hathatnak -> izolált 
csírasejt fejlıdés

• további érés a  mellékherében 12- 24 nap alatt –
saját mozgásra és termékenyítésre képes 
spermiumok, plazma nélkül

• optimális hımérséklet: a hőtést a testen kívüli 
elhelyezkedés, és az artéria és véna közötti ellenáram 
biztosítja – a magas hormonszint igény miatt is kell

• közvetlen sejt-sejt kapcsolatok  a Sertoli sejtekkel; kétirányú parakrin 
kommunikáció

- FSH: Sertoli sejtek mitózisát szabályozza 
embrionálisan; receptorok csak bazális részen

- A-vitamin: génexpressziós szabályozás 
retinoid R-on; herecsatornácskák fenntartása



• erekció, behatolás, ondóürítés (emisszió, ejakuláció)
A férfi nemi aktus

- a korpuszokban simaizom és kötıszövetes gerendák, a barlangos 
testek körül erıs kötıszöveti lemez; medencecsontnál vázizom is 

- a simaizmok nyugalomban kissé kontraháltak -
szimpatikus α1 noradrenerg R aktiváció

- simaizmok és az arteriolák ellazulás -> 
vérbeáramlás ↑ -> pénisz megnyúlik

- harántcsíkolt izmok összehúzódása a nyomást 
tovább növelheti, a pénisz a hasfallal 
hegyesszöget zár be

- további ellazulás -> beáramlás nı, elfolyás 
kisebb -> a vénák a kötıszövetes tokhoz 
nyomódnak

az erekció mechanizmusa:

az erekció kiváltása:
- központi hatás: látás, hang-, szaginger, képzelet (+ alvás REM fázis)
- taktilis ingerlés: keresztcsonti gerincvelıi reflex 

- 8x-os térfogatnövekedés: két dorzális corpus cavernosum (barlangos 
test) +  ventrális corpus spongiosum (elıl makk)



A férfi nemi aktus

- az erekcióban a paraszimpatikus hatás a döntı – preszinaptikus ACh
gátlás a noradrenerg végzıdéseken, ill. NO felszabadítás az 
endotélbıl

• reflexív: szakrális gerincvelı + magasabb központok
– szimpatikus Th10-Th12

– paraszimpatikus S2-S4

az ondóürítés: 

• erekció megszőnése szimpatikus hatásra

• (ANP) NO: simaizomsejtekben cGMP ↑ -> vazodilatáció; a cGMP-t 
a foszfodieszterázok bontják; sildenafil (Viagra) pénis-specifikus 
foszfodieszteráz gátló -> erekció tovább fennáll

- gerincvelıi reflex, a pénisz (fıleg a glans) receptorainak (90% 
szabad végzıdés) ritmikus ingerlése váltja ki

- az ondóvezetı, ondóhólyag, prosztata tokja összehúzódik, az ondó a 
húgycsıbe kerül (emisszió)

- az ejakuláció az ondóvezetı és a vázizmok ritmikus összehúzódásá-
nak következménye, orgazmus kíséri



• bonyolultabb, mint a férfi; a legfontosabb különbségek:

Nıi nemi mőködés

• teljes csírakészlet a magzati 
korban alakul ki

• endokrin – parakrin – autokrin szabályozás a petefészekben

• a petefészek hormonok termelıdése 
a tüszıhöz kötött, idıleges

• a petefészek hormonszekréciója 
ciklikus

• a petefészek hormonjai pozitív és 
negatív kapcsolatban állnak a 
gonadotróp hormonok termelésével

• a nıi hormonok szerepe kiterjed a 
terhességre, szülésre és 
szoptatásra

a férfiakban van osztódás

– környezeti ártalmak hatása!

a Leydig sejtek folyamatosan 
termelik a tesztoszteront

férfiakban egyszerő negatív 
visszacsatolás

a férfiak biológiai szerepe a 
megtermékenyítéssel 
lezárul



tüszı-
kezdemény

elsıdleges 
tüszı

másodlagos 
tüszı

Graaf 
tüszı

• születéskor 1 millió, pubertásra 400 ezer elsıdleges oocita van a 
petefészekben -> 4-500 érik meg

A tüszı kialakulása és érése 

• harmadlagos-, majd Graaf-tüszı –
a granulosa sejtek között 
folyadékkal telt üreg; 10-20mm; 
ösztrogén termelés

• petefészek igen korán kialakul embrionálisan: oogónium - premeiotikus 
csírasejt (8. héten ~ 600.000/petefészek)

- tüszı kezdemény: granulosa
sejtek; 20 µm

- minden ciklus során csak a 
domináns tüszı érik be

• elsıdleges oociták: 4n stádiumban rögzülnek a magzati korban –
továbblépés pubertás után

• granulosa sejtek osztódnak, oocita
nı és zona pellucidát (glikoprotein) 
választ ki – elsıdleges tüszı, > 60 µm

• theca interna és externa alakul ki 
– másodlagos tüszı (120 µm)



tüszı-
kezdemény

elsıdleges 
tüszı

másodlagos 
tüszı

Graaf 
tüszı

• tüszırepedés: oocita távozik, a 
granulosa és theca sejtek proliferálnak, 
az alaphártya átjárhatóvá válik

A tüszı kialakulása és érése 
• a meiózis folytatódik – poláris sejt kiválása, 2n
• a granulosa és theca sejtek luteinizálódnak (progeszteron termelés LH 
hatására): megnagyobbodás, RNS-, fehérjeszintézis ↑, progeszteron 
termelés

• vaszkularizáció, majd bevérzés; 
granulosa és theca sejtekbıl 
sárgatest

• megtermékenyítés nélkül 
sárgatest degenerálódik (~8 
nap), majd kötıszövetes heg

• terhesség esetén a sárgatest 
és a progeszteron-termelés
fennmarad, kb. 5 cm-re nı
meg

– élénksárga, zsírnemő anyag 
felhalmozódása
– idıszakos endokrin szerv –
progeszteron termelés



idegi hatás

petefészek

sárgatest
(progeszteron)

érett tüszı
(ösztrogén, inhibin)

fejlıdı
tüszı

csak magas 
szint 
esetén!

testalkat
növekedés 
fokozása

tejmirigy, emlı
fejlıdés, 
fenntartás

ivarszervek
endometrium 

period. változása, 
petevezeték 
perisztaltika

GnRH:

LH:

FSH : 

• szakaszos termelıdés 60-100 percenként, az 
ovulációt megelızıen 15-20 percenként -> FSH, 
LH is szakaszosan termelıdik

(közvetlenül ill. a granulosasejtek
ösztrogénszintézisének 
serkentése útján közvetve is)

- fokozza az LH receptorok számát
- csak a granulosa sejteken van FSH 
receptor

- androgén és ösztrogénszintézist serkenti 

- a granulosa és theca sejteken is van 
receptora

- sárgatestképzıdést (luteinizáció) és 
progeszteronszintézist fokozza

- a tüszıérést serkenti 

- FSH és LH szekréció fokozása

• gonadotróp hormonok hiányában a petefészek elsorvad

• ösztrogént, progeszteront és androgéneket termel
• a hormontermelést az FSH és LH szabályozza + autokrin hatás 
(ösztradiol, progeszteron): hormonérzékenység változtatása

A petefészek hormontermelése 



Az ösztrogének

• ovariális hatás:

- magas konc. -> gonadotrop sejtek LH szekrécióját ↑ -> LH csúcs, 
ovuláció (pozitív visszacsatolás!)

- alacsony konc. -> gonadotrop sejtek FSH, LH szekrécióját ↓
(negatív visszacsatolás)

• extraovariális hatás:

• a tesztoszteronkötı fehérjéhez (38%) vagy albuminhoz (60%) kötve 
szállítódnak

• anyagcsere befolyásolása: plazmafehérje szintézis, csontképzés, LDL 
szintézis ↑

• szintézis a granulosa és a theca interna sejtek (Graaf tüszı) 
kooperációjával:

- theca sejtekben koleszterinbıl androszténdion ->  granulosa sejtbe 
jut -> aromatáz: (tesztoszteron), ösztron, ösztradiol termelés 

- külsı, belsı nemi szervek (hüvely, méh, emlı) normális állapota

- granulosa sejteken az FSH hatás erısítése -> ovuláció elıkészítése

- terhesség alatt emlımirigy elıkészítése, de szülésig a 
tejelválasztást gátolja 

• adenohipofízisre visszacsatolás:



A progeszteron

• a luteinizált granulosa és theca sejtekben, valamint a sárgatestben
képzıdik

• fı funkció: a méhnyálkahártya felkészítése a beágyazódásra és a magzat 
kihordására

• a sárgatest luteinizált sejtjeiben fokozza receptorának kifejezıdését és 
saját szintézisét – pozitív visszacsatolás

• hımérsékletemelı, centrálisan depresszív hatás (hangulatingadozások)

• visszahat a gonadotróp hormonok termelésére: ösztradiol hiányában 
gátolja, jelenlétében serkenti az LH szekrécióját

Inhibin/aktivin

• herében és petefészekben is termelıdik

• inhibin: α + β lánc; aktivin: 2 β lánc

• TGFβ szupercsaládba tartoznak; parakrin mediátorok

• tüszıfejlıdéshez nélkülözhetetlenek, pontos hatás nem ismert



• petefészek + hipotalamo-hipofizeális
rendszer kölcsönhatása 

A menstruációs ciklus 

LH

FSH

ösztrogén

progeszteron

1. follikuláris fázis: tüszıfejlıdés elısegítése, 
ovuláció elıkészítése 

• menstruáció megindulásától ált. 28 nap 

- az új tüszı érése már a 26. napon elkezdıdik: 
progeszteron csökkenıben -> feedback gátlás 
csökken -> FSH szint nı

- FSH -> domináns tüszı fejlıdése ↑ -> 
granulosa sejtben ösztrogén termelés ↑

- theca sejtszám, tüszıméret ↑ -> ösztradiol 
termelés ↑, autokrin hatás

- ösztradiol + FSH -> LH receptorszám a 
granulosa sejteken nı

- LH -> theca sejtek androgén elválasztása ↑ -> 
ösztrogén szekréció ↑

- magas ösztrogénszint -> FSH csökkenni kezd
-> csak a domináns tüszı marad meg

- 48-50 órán át magas ösztrogén szint -> LH –
csúcs (pozitív visszacsatolás); ovuláció elıtt 
20-24 órával



A menstruációs ciklus 

2. ovulációs fázis: ált. rövid

3. luteális fázis: sárgatest elıkészíti a 
méhnyálkahártyát a beágyazódásra 

- LH-csúcs -> redukciós osztódás, poláris test 
képzıdése

- tüszı megrepedés -> ovuláció; FSH hatására 
kollagén rostok enzimatikus emésztése

- hirtelen ösztradiol csökkenés -> LH ↓ -> LH 
csúcs vége

- granulosa sejtbıl progeszteron 
felszabadulás -> testhımérséklet ↑

- megtermékenyítés nélkül 2 hétig, terhesség 
esetén további progeszteron (+ hCG) 
termelés 

- luteolízis: apoptotikus pusztulás –> 
hegszövet (corpus albicans)

- vaszkularizáció: parakrin hatások

LH

FSH

ösztrogén

progeszteron



Endometriás ciklus (méh nyálkahártya)
1. proliferációs szakasz: 

2. szekréciós (luteális) szakasz:

LH

FSH

ösztrogén

progeszteron

- menstruáció után 0,5 mm vastag nyálkahártya, ösztrogén hatására 
proliferáció –> 14. napra 3-5 mm

- tubuláris mirigyek

- sztróma, mirigysejtek osztódása, spirális artériák megnyúlása

• méhnyak nyálkahártya: ciklus-függı
nyálkaképzés

3. menstruációs vérzés: 

- progeszteron szekréció ↑ -> endometriumban ösztradiol receptor ↓ -> 
sejtproliferáció ↓

- intenzív szekréció
- sztróma fellazul, ödéma képzıdés 

- sárgatest elhal -> progeszteron ↓

vagy: magzat esetén beépülés

- extracell. fehérjebontó enzimek, 
prosztaglandinok

- endometrium nekrózis

- ösztrogén -> híg, elasztikus
- progeszteron -> sőrő, viszkózus

terhesség



terhesség



• nemi izgalom: csikló, kisajkak vérbısége, hüvely nedvesedése, stb

• beágyazódás az ovuláció utáni 7. napon, hólyagcsíra állapotban

A megtermékenyülés és beágyazódás 

- spermiumok 5 perc alatt odaérnek, de 250 millióból csak 50-200

• megtermékenyítés a méhkürtben 

- a petesejt vándorlása 1-2 napig tart, 24 h-ig termékenyíthetı
- 48 óráig termékenyítıképesek

- a petesejt meiózisa befejezıdik  

- a spermiumsejt átjut a zona pellucidán (15-25 perc) -> rögzül a 
petesejt membránjához

- sejtmagok összeolvadása 4 óra, zigóta osztódása 24 óra

- endometrium 3 napig képes befogadni (magas progeszteron 
szint szükséges; sárgatest nélkül nem megy)

- szinciciotrofoblaszt proteolitikus enzimei -> 11. napra teljes 
beágyazódás

- progeszteron -> endometriumból deciduasejtek fejlıdnek -> 
trofoblasztsejtekkel interdigitáció

- beágyazódás után az anyai hormon-termelés ciklusossága megszőnik 



• súlyra nézve a legnagyobb endokrin szerv

A placenta 

• sok egyéb hormon: GnRH, ACTH, TRH, TSH, inhibin, stb. szerő
hormonok, ismeretlen funkcióval

• legfontosabb hormonjai:
• ösztrogének:

• progeszteron:

• humán placenta-laktogén (szomatomammotropin – PRL/GH csoportba 
tartozik):

• hCG (humán chorionális gonadotropin): a sárgatest fennmaradását 
biztosítja az elsı hetekben (FSH, LH, TSH rokon glikoprotein) –
terhességi próbák 8-10 nap után

• beágyazódás után az anyai hormonok helyett fenntartja a terhességet

- jelentıs aromatáz-aktivitás: androgéneket ösztrogénné alakítja át

- szteroidok többsége anyai szervezetbe jut: méhkontrakciók 
gátlása, emlıszövet elıkészítése, tejelválasztás gátlása

– a magzati mellékvese androgén hormonjaiból 

– anyai LDL-bıl jövı koleszterinbıl, 8. hét végére jelentıs, 
terhesség végéig fokozódó mennyiségben

– napi 1 g ürül, funkció kevéssé tisztázott – terhességi akromegália, 
cukorbetegség valószínőleg emiatt



• a terhesség emberben 280 nap, a szülést valószínőleg a magzat indítja

A szülés

• a szülés megindulásának tényezıi:

- terhesség alatt méh nyugalmi állapotban: 
• fejletlen réskapcsolatok -> ingerület nem terjed sejtrıl sejtre
• prosztaglandinok, peptidek, relaxin, NO: izomrelaxáció ↑
• kaldezmon: összehúzódás (aktin kötıhely) gátlása

- méhizomzat elıkészítése: réskapcsolatok erıteljesebb megjelenése, 
oxitocin receptorok kifejezıdése

- tónusos, tartós méhösszehúzódások a vérzés csillapítására

- aktív szakasz: ritmikus méhösszehúzódások (fájások), 
nyakcsatorna kitágul, magzat és méhlepény kipréselıdik a hüvelyen

- magzati mellékvese androgének helyett glukokortikoidokat termel 
-> placentában ösztrogénszint megnı -> prosztaglandin szintézis 
fokozódik (abortuszra is használható)

- oxitocin – fokozza a már kialakult összehúzódásokat, de csak 
permisszív –> normálisan csak a 2. fázis végén nı meg  (programozott
szülés)



A szoptatás 

• pubertás kezdetéig emlımirigy azonos fejlıdése a két nemben: 

• terhesség alatt:

• pubertás: ösztrogén -> mirigyállomány burjánzása,

- mőködı tejvezetékek, mirigysejtek – boszorkánytej a 
hormonális hatások miatt

- születés után néhány héttel regresszió, változás csak pubertáskor

- zsír és kötıszövet nı, nagy egyedi különbségek

• szülés után: 

- emlıfejlıdés: ösztrogén, progeszteron, PRL, GH, glükokortikoid, 
inzulin serkenti

- szekréció gátlása: ösztrogén, progeszteron

- magas PRL és alacsony szteroidszint: szekréció beindítása,
ürüléshez oxitocin is kell

- ha nem ürül a mell, a tej elapad – fejés

- a PRL termelés nı a mellbimbó ingerlése -> PRL szint 5-10x ↑

- oxitocin szint a genitáliák ingerlésére és pszichés ingerekre is 
fokozódik –> nemi  aktus a szoptatás alatt tejkilövellést okozhat



Fogamzásgátlás

• „hagyományos”: óvszer, pesszárium, naptár, spermicid kenıcs, stb
• sebészeti: vazektómia, petevezeték elkötése, kasztráció

• méhen belüli eszközök: spermicid hatás (réz), mechanikai ingerlés 
(beágyazódás ellen), ösztrogén

• hormonális:

• RU486 (Mifegyne): nem fogamzásgátlás, hanem vetélés (abortusztabletta): anti-
progeszteron (-> magzat elhalás), majd prosztaglandin (-> méh-összehúzódás, 
endometrium lelökıdés)

- progeszteron: 

- progeszteron + ösztrogén (17α-etinil-ösztradiol)

• „természetes” hatóanyag, ovuláció meggátlása – szájon át nem hatásos!

• 2 vagy 3 fázisú, kombinált hatás

• több módosítás (noretiszteron, norgestel, norgestimate) – szájon át is, 
de folyamatosan szedni kell

• önmagában adagolva menstruációs zavarok
• nagy adagban: esemény utáni tabletta, 72 órán belül beágyazódás 
meggátlása (Postinor, Rigesoft)

• beültethetı implantátumok: méhnyak nyálkahártya viszkózus, ovuláció
gátlása

• túl magas ösztrogén szint: depresszió, fejfájás, trombózisveszély
• FSH, LH szekréció meggátlása, nyálkahártya viszkozitásának növelése



Aberráns nemi fejlıdések
• kromoszomális rendellenességek (non-diszjunkció):

• hormonális rendellenességek: ál-hermafroditizmus

• mozaikosság: XX/XY sejtek vegyesen, valódi hermafroditizmus

- Turner szindróma: X0 (nıi külsı, alacsony méret, sterilitás)
- Kleinefelter szindróma: XXY (férfi nemi szervek kialakulásához 
elég tesztroszteron, de abnormális herecsatornák, szellemi 
fogyatékosság)

- Y0: embrionálisan letális 

- „szupernı”: XXX (elég gyakori, külsı/belsı nıi genitáliák fejletlenek, 
szellemi fogyatékosság)

- nıi ál-hermafroditizmus: XX, de hím nemi jellegek 

• magzati mellékvesekéregben ACTH termelés ↑-> androgén 
termelés ↑-> virilizáció

- egyaránt csökevényes hím és nıi gonádok

• anyai hormonkezelés, androgén lebomlási származékok
- 21β vagy 11β-hidroxiláz hiány: kortikoszteron és kortizol szintézis 
nincs, de ACTH szekréció ↑ -> sok szteroidból androgének 
keletkeznek -> felnıtt korban „elférfiasodás”

- magzati 7-16. hét alatt magas androgén-szint -> here/herezacskó
kifejlıdés, vagy 13. hét után csikló mérete ↑



Aberráns nemi fejlıdések

- hím ál-hermafroditizmus: XY, de nıi nemi szervek 

• embrionális here fejletlensége

• hormonális rendellenességek: ál-hermafroditizmus

• androgén rezisztencia: 5α reduktáz teljes hiány -> nincs 
dihidrotesztoszteron - tesztikuláris feminizáció (hasüregben here, 
petefészek nincs, de külsıleg igen nıiesek)

• „nem-váltók” (Dominika): 5α reduktáz2 izotípus hiánya; 
születéskor nıi külsı nemi szervek; pubertáskor azonban LH ↑–> 
keringı tesztoszteron ↑ -> 5α reduktáz ↑ -> külsı hím nemi 
jellegekhez elegendı androgén -> csikló megnagyobbodás

• a legtöbb esetben a genetikai nem számít..... (?)





A hipotalamo-hipofizeális 
rendszernagysejtes

kissejtes

nagysejtes

kissejtes
hipotalamusz

hipofízis

chiazma opticum

neuroszekréciós neuron

szekretoros 
sejt

kapilláris
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hátulsó lebeny 
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vazopresszin (ADH)
oxitocin

növekedési hormon (GH)
prolaktin
TSH
FSH
LH
ACTH



A pajzsmirigy hormonok szintézise és 
tárolása



idegi hatás
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sárgatest
(progeszteron)

érett tüszı
(ösztrogén, inhibin)

fejlıdı
tüszı

csak magas 
szint 
esetén!

testalkat
növekedés 
fokozása

tejmirigy, emlı
fejlıdés, 
fenntartás

ivarszervek
endometrium 
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petevezeték 
perisztaltika

idegi hatás

petefészek

sárgatest
(progeszteron)

érett tüszı
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fejlıdı
tüszı

csak magas 
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tejmirigy, emlı
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A nıi nemi mőködés 
szabályozása



Egyes hipotalamikus hormonok


