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BEVEZETÉS 

 

A belső elválasztású mirigyek és célszerveik működését a hypothalamus irányítja. A 

hypothalmus kissejtjei által termelt releasing és inhibiting hormonok a portális keringésbe jutva érik el 

a mellső lebeny trop hormon termelő sejtjeit. A szexuál szteroidok részben a hypothalamuson 

keresztül, részben a mellső lebenyben lévő receptorokon hatva befolyásolják a mellső lebeny hormon 

termelését. Ez a jól ismert feed-back mechanizmus.  

Ma már egyre gyakoribb a tizenévesek között is a rendszeres fogamzásgátlás nemkívánatos 

terhesség megelőzésére. A mai fiatalok testi fejlődése felgyorsult, hamarabb érik el a szexuális 

érettséget, mint a korábbi nemzedékek idején. Egy hazai felmérés szerint a 15 évesek fele már túl van 

az első szexuális tapasztalaton, és a nemkívánatos terhességek aránya a serdülőknél magasabb, mint 

felnőtt nők esetében. Sajnos, ma már a serdülőkori fogamzásgátlás szükséges. Fogamzásgátló 

tablettákat írnak fel serdülő lányoknak és fiatal nőknek menstruációs problémák esetén és akne 

különböző formáinak kezelésére. Ezeknek a problémáknak a megoldására akár hónapokig, vagy 

évekig tartó szteroid hormon kezeléseket alkalmaznak. 

Fiatal férfiakat a környezeti szennyezésből, pl. szteroid hormonokat tartalmazó 

gyógyszerekből származó bomlástermékekkel szennyezett ivóvíz, hormonokkal kezelt szarvasmarha 

tej fogyasztása, ösztrogénszerű hatásoknak teszi ki, ami befolyásolja a reproduktív rendszer fejlődését 

és működését. 

 

KÍSÉRLETI CÉLKITŰZÉSEK 

 

 Kísérleteinkben hím és nőstény patkányokon a klinikai kezelést utánozva a diethylstilbestrolt 

(DES), progeszteront (P), vagy azok kombinációját rövidebb (2 hónapos) ill. hosszabb (5 hónapos) 

ideig kapszulákba töltve az állatok nyakbőre alá ültetve alkalmaztunk.  

Kísérleteinkben arra kerestük a választ, vajon  

I. 2 és 5 hónapig in vivo alkalmazott DES és P kezelés hím és nőstény patkányokban miként 

befolyásolja: 

 1. a hüvelymembrán megnyílását és a hüvely citológiát nőstény patkányban, 

 2. a testsúly és testhossz változását, 

 3. a belső elválasztású szervek közül a hypophysis mellső lebeny, ovarium, testis,     

vesicula seminalis súlyát, 

 4. a hypophysis mellső lebenyében lévő klasszikus trop hormon termelő, valamint a      

VIP, PACAP és folliculostellate (S-100 immunreaktív) sejtek eloszlását, és 

 5. a trop hormonok bazális plazma szintjeire kifejtett hatását. 

II. Vizsgáltuk a kombinált DES és P kezelés során, vajon a P képes-e befolyásolni a DES okozta 

változásokat a fent említett paraméterekre. 
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III. Végül tanulmányoztuk, hogy a DES kapszula okozta fent említett paraméterekben létrejövő 

változásokat a DES kapszula kimozdítása képes-e visszafordítani a kontroll szintre. 

 

ANYAG ÉS MÓDSZER 

Kísérleti állatok 

Kísérleteinkhez 25 napos Sprague-Dawley hím és nőstény patkányokat használtunk. 

Kísérleti csoportok 

A következő kísérleti csoportokat hoztuk létre mindkét nemből: 

I. Kísérlet 

1. DES implantált 

2. DES + P implantált 

3. P implantált 

4. Vak kapszula implantált (ezek az állatok csak üres, Szilorfix-el lezárt kapszulát kaptak) 

5. Azonos korú kontroll csoportok (intakt). Az állatokat 2 hónapig hagytuk életben. 

II. Kísérlet 

Az I. kísérletben felsorolt csoportokat hoztuk létre itt is. Ezeket az állatokat 5 hónap után áldoztuk fel. 

III. Kísérlet 

A műtétet követően két hónap múlva a DES tartalmú kapszulákat eltávolítottuk. Az állatok egyik felét 

a kapszulák eltávolítása után 1 hónappal, az állatok másik felét 2 hónappal áldoztuk fel. Mindegyik 

kísérleti csoport azonos korú kontroll csoportot is tartalmazott. 

Kísérleti protokoll 

Az állatok nyak bőre alá DES, P vagy azok kombinációját tartalmazó szilikon kapszulákat 

ültettünk be. A kezelt és kezeletlen nőstény állatok hüvelymembrán megnyílásának idejét ellenőriztük, 

a hüvelymembrán megnyílása után 2 héten át, majd a feláldozás előtt újabb 2 héten keresztül 

hüvelykenetet vettünk. 

A kísérlet végén mindegyik csoport állatainak megmértük a testsúlyát és testhosszát, majd 

délelőtt 9 és 11 óra között dekapitációval feláldoztuk azokat.  

Módszerek 

A dekapitáció után a törzsvért összegyűjtöttük, a vérmintákból hormon szint meghatározást 

(LH, FSH, PRL, GH) végeztünk radioimmunassay (RIA) segítségével. A hypophysis mellső lebenyét, 

ovariumot, herét, vesicula seminalist eltávolítottuk, súlyukat megmértük.  

 

Direkt LH, FSH, PRL és GH radioimmunassay (RIA) 

A vérmintákból LH, FSH, PRL és GH bazális plazma szint meghatározást végeztünk. A 

vérmintákat 4ºC-on 20 percig 1500-as fordulatszámon lecentrifugáltuk. Az így nyert plazmát a 

felhasználásig –20ºC-on tároltuk. A jelölt mintákhoz nyúlban termelt LH, FSH vagy PRL anti-

szérumot ill. majomban termelt GH anti-szérumot adtunk. A hormon szinteket ng/ml-ben határoztuk 
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meg. Minden állatból két paralel mérés történt, majd az így kapott két érték számtani közepét vettük 

eredménynek, amelyeket kétmintás Student-t teszt segítségével értékeltünk. Szignifikánsnak azokat az 

értékeket tekintettük, ahol p<0,05 volt. 

Immunhisztokémia 

A dekapitációval ölt állatok hypophysis mellső lebenyét Bouin oldatban fixáltuk. Minden 

csoportból 3-3 állatot 4%-os paraformaldehiddel (PFA) perfundáltunk és hypophysisüket kivettük. A 

Bouin oldatban ill. a PFA-val fixált hypophysis mellső lebenyeket 0,1 M kálium-foszfát pufferral 

átmostuk és cryoprotectánsként felszálló cukor oldatba (10-20-30%) tettük. Egy nappal később a 

szövetet cryomatrixba ágyaztuk, és 20 µm vastagságú 8 paralel fagyasztott metszet sort készítettünk 

cryostat segítségével. A fagyasztott metszetek egy részén hematoxylin-eozin festést végeztünk az 

adenomák jelenlétének kimutatására, míg a metszetek másik részén a mellső lebeny trop hormon 

termelő sejtjeinek kimutatására indirekt immunfluoreszcens technikát alkalmaztunk. A VIP, PACAP 

és S-100 pozitív sejtek kimutatásához ABC Kit-et használtunk. Az antigén-antitest kötés helyét 

streptavidin-alexa fluorescens konjugátum vagy nikkel-DAB (diaminobenzidin hidroklorid) reakció 

segítségével tettük láthatóvá. Néhány metszeten az S-100 pozitív sejtek kimutatásához indirekt 

fluoreszcens technikát is használtunk. Amikor csak DAB-ot használtunk az S-100 immunreaktív sejtek 

kimutatásához, a háttérfestéséhez hematoxilin-eozint alkalmaztunk. 

  

KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK 

 

SZTEROID KEZELÉSEK HATÁSA A HÜVELYMEMBRÁN MEGNYÍLÁSRA ÉS A 

HÜVELYCITOLÓGIÁRA 

 

Hüvelymembrán megnyílása: A kontroll állatokban a hüvelymembrán megnyílása a 31. 

posztnatális napon történt. DES kezelés hatására a hüvelymembrán megnyílásának ideje három nappal 

előbbre tolódott. A DES+P kezelés kissé, de nem védte ki a DES hatását. Önmagában a P-nek nem 

volt hatása. 

Hüvely citológia: DES kezelés hatására perzisztáló ösztruszra jellemző kép volt 

megfigyelhető. DES+P kezelés vagy csak P hatására a ciklus nem szűnt meg, szabálytalanná vált, 

metaösztruszra jellemző kép dominált. A DES kapszulák eltávolítása után a kenetmenet fokozatosan 

visszatért a kontroll állatoknál megfigyelhető képre. 

 

SZTEROID KEZELÉSEK HATÁSA A TESTSÚLYRA ÉS TESTHOSSZRA  

A KÜLÖNBÖZŐ KÍSÉRLETI CSOPORTOKBAN 

 

Testhossz változása: Két hónapos DES, DES+P kezelés szignifikánsan csökkentette az állatok 

testhosszát, test és farok hosszát, mindkét nemben a kontroll csoporthoz képest. Öt hónapos kombinált 
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kezelés esetén a P enyhítette a DES hatását, nőstényekben a testhossz elérte a kontroll értékeket, míg 

hímekben a kontroll érték alatt maradt. A DES kapszulák eltávolítása után a testhossz nőstényekben 

elérte, míg hímekben nem érte el a kontroll értékeket. 

Testsúly változása: A testhosszban megfigyelhető változásokhoz hasonló eltéréseket lehetett 

megfigyelni a testsúly értékekben mindkét nemben a két hónapig kezelt DES és DES+P kezelt 

csoportokban; azonban öt hónapos kezelés esetén a P enyhítette a DES hatását. Öt hónapos P kezelés 

önmagában enyhén csökkentette a testsúlyt hímekben. DES kapszula kimozdítása után a testsúly egyik 

nemben sem tért vissza a kontroll szintre. 

 

SZTEROID KEZELÉSEK HATÁSA A SZERVSÚLYOK ALAKULÁSÁRA  

A KÜLÖNBÖZŐ KÍSÉRLETI CSOPORTOKBAN 

 

Hypophysis mellső lebeny súlyok alakulása: A hypophysis mellső lebenyének súlya két 

hónapos DES és DES+P kezelések hatására szignifikánsan emelkedett mindkét nemben. Öt hónapos 

kombinált kezelés alkalmazása során a P visszafordította a szerv súlyának emelkedését. Már egy 

hónappal a DES kapszulák kimozdítása után a hypopyhsis mellső lebeny súlya visszatért a kontroll 

szintre mind hím, mind nőstény állatokban. 

Ovarium súlyok alakulása: Két hónapig tartó DES és DES+P együttes adása során az 

ovariumok súlya jelentősen csökkent. Öt hónapos kombinált kezelés során a P enyhítette a DES 

hatását. P önmagában 5 hónap után enyhén csökkentette a szervsúlyt. DES kapszulák eltávolítása után 

már egy hónappal a szervsúlyok elérték a kontroll szintet. 

Testis és vesicula seminalis súlyok alakulása: A két hónapos DES és kombinált kezelés 

szignifikáns csökkenést idézett elő a testis és vesicula seminalis súlyokban. Kombinált kezelés 

alkalmazása esetén a P nem tudta a nagyfokú súlycsökkenést megakadályozni. Öt hónapos DES 

kezelés nagyfokban csökkentette a testis és a vesicula seminalis súlyokat, míg DES+P kezelés során a 

P nagy részt kivédte a DES hatását. P-nek önmagában nem volt hatása. A DES tartalmú kapszulák 

kivétele után a testis súlyok szignifikánsan alacsonyabbak maradtak, míg a vesicula seminalisok 

súlyában bekövetkező nagyfokú csökkenés fokozatosan visszatért közel a kontroll szintre. 

 

SZTEROID KEZELÉSEK HATÁSA RIA-VAL MÉRT BAZALIS PLAZMA  

HORMON SZINT VÁLTOZÁSOKRA 

LH bazális szintek változása: Nőstényekben a bazális LH szint kezelések hatására nem 

mutatott változást. Hímekben mind a DES, mind a DES+P két hónapos kezelés után szignifikáns 

csökkenést okozott az LH szintjében, amely öt hónap után rendeződött a DES kezelt csoportban, de 

nem a DES+P kezelt csoportban. P nem okozott változást. DES kapszulák eltávolítása után egy 

hónappal az értékek alacsonyak maradtak, majd két hónappal a kimozdítás után visszatértek a kontroll 

szintre. 
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FSH bazális szintek változása: Nőstény állatokban a bazális FSH szintekben a két és öt 

hónapos szteroid kezelések nem okoztak változásokat. Hím állatokban mind a DES, mind a kombinált 

kezelés csökkentette az FSH bazális értékét két hónapos kezelés során, míg öt hónappal a kapszulák 

beültetése után az értékek hasonlóak voltak mindegyik csoportban. A DES kapszula kimozdítása után 

az FSH szint alacsony maradt. P önmagában nem okozott változást.  

PRL bazális szintek változása: A DES drasztikusan emelte a bazális PRL szintet, míg két 

hónap múlva a DES-el együtt adott P kezelés során az emelkedés kisebb mértékű volt, öt hónapos 

túlélési idő esetén a P teljesen visszafordította a DES hatását a PRL szintekre mindkét nemben. P nem 

okozott változást. A DES kapszula eltávolítása után a PRL szintje fokozatosan visszatért a kontroll 

értékre. 

GH bazális szintek változása: A bazális GH szintek alakulása ellentmondásos. Mindegyik 

nemben a bazális GH szintek nagyon alacsonyak voltak. Nőstények esetében a DES kezelések csak két 

hónap után idéztek elő szignifikáns csökkenést a GH szintekben. Ugyanakkor hímeknél csak a két 

hónapos DES+P kezelés emelte a GH szintet. A DES kapszulák eltávolítása után egy hónappal 

nőstényekben a GH szint elérte a kontroll értékeket.  

 

SZTEROID KEZELÉSEK HATÁSA A HYPOPHYSIS MELLSŐ LEBENYÉBEN LÉVŐ KLASSZIKUS 

TROP HORMON TERMELŐ SEJTEK ELOSZLÁSÁRA 

 

Az immunhisztokémiai megfigyelések alátámasztották a RIA-val kapott eredményeket.  

LH, FSH immunreaktív (ir) sejtek eloszlása: Az LH és FSH ir sejtek kerekek, vagy oválisak 

mind hím, mind nőstény állatokban, legnagyobb mennyiségben a hypophysis mellső lebeny ún. 

gonadotrop zónájában találhatók, a lebeny más részében a sejtek eloszlása egyenletes. A kezelések 

hatása az LH és FSH immunreaktivitásra a két nemben hasonló volt. Két hónapos DES kezelés 

hatására az LH és FSH sejtek száma csökkent. Öt hónapos DES kezelés után a DES hatása 

kifejezettebb volt. Kombinált kezelés során a DES gonadotrop sejtekre kifejtett hatását a P részben 

kivédte, azonban a gonadotrop sejtek sűrűsége a gonadotrop zónában valamivel alacsonyabb volt, mint 

a kontroll állatokban. P kezelés nem okozott elváltozást. DES kimozdítás után a sejtek eloszlása és 

száma már egy hónap múlva a kontrollhoz hasonló volt mindkét nemben. 

 PRL ir sejtek eloszlása: A PRL sejtek hím és nőstény intakt állatok mellső lebenyében 

egyenletes eloszlást mutattak. A PRL termelő sejtek kicsik, kerekek, az ir anyag a sejt egyik oldalán 

halmozódik fel csésze alakot kölcsönözve a sejteknek. Szteroid kezelések hatására a PRL 

immunreaktivitás változása mindkét nemben hasonló volt. DES kapszula beültetése után két hónappal 

a PRL sejtek mérete és száma megnövekedett a kontrollhoz viszonyítva, a sejtek ovális vagy kerek 

alakot vettek fel, átmérőjük kétszeresére nőtt a kontroll állatok mellső lebenyében lévő normál sejtek 

átmérőjéhez képest. Öt hónapos DES kezelés során a mellső lebenyben a PRL ir sejtek proliferáltak és 

hipertrofizáltak, kisebb-nagyob prolaktinomákat alkottak. Két és öt hónapos DES+P kezelés során a 
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PRL sejtek csak kis fokban nagyobbodtak meg, adenomákat nem képeztek, lazábban helyezkedtek el, 

de elvesztették a normál sejtekre jellemző csésze alakot, mivel az ir anyag a sejteket teljesen kitöltötte. 

P kezelés önmagában nem okozott változást. DES kimozdítás után már egy hónappal a sejtek eloszlása 

és száma a kontroll állatokban megfigyelt eloszláshoz hasonló megjelenést mutatott. 

GH ir sejtek eloszlása: A GH termelő sejtek kicsik, kerekek, intakt állatban egyenletes 

eloszlást mutatnak, hiányoznak a mellső lebeny gonadotrop zónájából. Hímben és nőstényben nincs 

különbség az immunhisztokémiai megjelenésben. Két hónapos DES kezelés során a GH ir sejtek 

eloszlásában nagyfokú változást nem lehetett megfigyelni, bár kisebb üres foltok már megjelentek. Öt 

hónapos DES kezelés után azonban a sejtek eloszlása jelentősen megváltozott. PRL és GH kettős 

festés során azt lehetett megfigyelni, hogy a PRL sejtekből álló adenomák nem tartalmaztak GH ir 

sejteket, ezek a sejtek a prolaktinoma széli részén voltak láthatók, körülölelvén azt. DES+P kezelés 

alkalmazása esetén a szövettani kép a kontrollhoz volt hasonló, viszont GH sejteket ebben a 

modellben a gonadotrop zónában is meg lehetett figyelni, míg kontroll állatokban ez a zóna csak 

gonadotrop és PRL sejteket tartalmaz. Két hónappal a kapszula kimozdítása után a sejtek eloszlása a 

kontrollnak megfelelő képet mutatott. 

VIP ir sejtek előfordulása: VIP ir sejteket egyáltalán nem, vagy csak igen kis számban 

találtunk intakt patkány hypophysis mellső lebenyében. Szteroid kezelések mindkét nemben hasonló 

változásokat eredményeztek. DES kapszula implantációja után két hónappal a VIP ir sejtek számának 

emelkedését lehetett megfigyelni hypophysis mellső lebenyben. Öt hónapos DES kezelés 

következtében nem csak a VIP sejtek száma, hanem méretük is igen nagymértékben megnövekedett. A 

VIP sejtek VIP-omákba rendeződtek. Kombinált kezelés során a P kivédte a DES által létrehozott 

VIP-omák megjelenését, így VIP sejteket csak szétszórva láttunk. P kezelés változást nem okozott. 

DES kapszulák eltávolítása után egy hónappal a VIP sejtek száma csökkent, majd két hónappal a 

kapszulák kimozdítása után a mellső lebeny szöveti képe a kontrollhoz hasonló volt. 

PACAP sejtek eloszlása: PACAP ir sejteket a rendelkezésre álló ellenanyaggal történő festés 

esetén nőstény állatokban csak a proösztrusz napján találtunk. A sejtek a mellső lebenyben egyenletes 

eloszlást mutattak. Szteroid kezelések nem idézték elő a PACAP immunreaktivitás megjelenését egyik 

nem mellső lebenyében sem. 

Folliculostellate sejtek eloszlása: S-100 immunreaktivitás a folliculostellate sejtek markere. Az 

S-100 sejtek a hypophysis mellső lebenyben nyúlványosak, csillagszerűek. Finom cytoplazma 

nyúlványaik a trop hormon termelő sejteket körülölelik. Az S-100 sejtek intakt állatokban mindig jelen 

vannak. Ezek a sejtek egyenletes eloszlást mutatnak a mellső lebenyben, de a mellső és a közti lebeny 

határán egy éles vonalat alkotnak, mintegy demarkálva a két lebenyt egymástól. Két hónapos DES 

kezelés során az S-100 ir sejtek eloszlásában jelentős változást nem lehetett megfigyelni. Öt hónapos 

DES kezelés hatására a korábban már említett prolaktinomák körül az S-100 sejtek koncentrikus 

elrendeződést mutattak, és demarkálták a daganatot. PRL és S-100 kettős festést alkalmazva 

megfigyelhettük, hogy a prolaktinomákban az S-100 ir sejtek csak elvétve fordultak elő. A DES+P és 
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P kezelések, változást nem idéztek elő. DES kapszula eltávolítása után az S-100 sejtek eloszlása 

szintén a kontrollhoz hasonló képet mutatott. 

 

MEGBESZÉLÉS 

 

 Az irodalomban található vizsgálatok zöme in vivo vagy gyakran in vitro kísérlet. A 

klinikumban általában krónikus hormon kezeléseket alkalmaznak, amelyeknek számos mellékhatása is 

van. Ezért kísérleteinkben hosszan tartó (két és öt hónapos) gonad szteroid kezelések hatását 

vizsgáltuk a hypophysis hormon szekréciójára, különös gondot fordítva a két nemben fellelhető 

különbségekre, és arra, hogy a P miként befolyásolja a hosszantartó OE kezelés nemkívánt hatásait. 

Másrészt vizsgáltuk, hogy a két hónapig tartó OE kezelés nemkívánt hatásai visszafordíthatók-e az OE 

tartalmú kapszula kimozdítása után.  

 

Kezelések hatása a PRL -re 

A PRL szekréció mindkét nemben egyformán emelkedett DES kezelés hatására. A PRL 

sejtek hipertrofizáltak, az öt hónapos kezelés végére prolaktinomák képződtek. Elsősorban ezeknek a 

sejteknek a proliferációja tehető felelőssé a hypophysis mellső lebeny súlyemelkedéséért. A 

prolaktinomákban S-100 ir sejteket csak elvétve találtunk. Ezek a sejtek a prolaktinomát körülölelték, 

mintegy barriert képezve körülötte. A barrieren belül számos tágult ér volt megfigyelhető. A PRL 

sejtek hipertrofiájával párhuzamosan nőtt a VIP ir sejtek száma, öt hónapos kezelés végére VIP-omák 

képződtek. 

Az S-100 sejteknek és a VIP-nek fontos szerepet tulajdonítanak a PRL sejtek 

proliferációjában. Az S-100 sejtek specialis elrendeződése a prolaktinoma körül, és szerepük a 

laktotrop hiperpláziában és hipertrófiában arra utal, hogy a PRL sejt proliferáció nem intersticiális, 

hanem appozicionális. RIA-val mért eredmények is azt mutatják, hogy OE fokozza a VIP tartalmat 

hypophysis mellső lebenyben. VIP ellenanyag alkalmazása csökkentette a mellső lebeny PRL 

termelését, valamint a PRL ir sejtek számát hypophysis mellső lebeny sejtkultúrában. Hemolitikus 

plaque assay segítségével Nagy és mtsai (1988) kimutatták, hogy a VIP a PRL releaset autokrin 

módon stimulálja. Korábbi vizsgálataink során PRL és VIP sejtek között kolokalizációt találtunk, ami 

alátámasztja a fent említett feltevést, miszerint a VIP autokrin módon hat a PRL szekréciójára.  

Saját kísérleti anyagunkban a P kivédte a VIP sejtek szaporodását DES kezelés hatására, 

feltehetően ily módon védte ki a laktotrop hipertrofiát. Kérdés, hol a P támadáspontja, miként védi ki 

a VIP sejtek szaporodását. Calderon és mtsai már 1987-ben leírták, hogy OE az ERs nuclearis 

akkumulációját és a PRs megjelenését idézi elő a hypophysis mellső lebenyében, ugyanakkor a 

hypothalamusban nem befolyásolta ezek szintjét. Ennek alapján feltételezték, hogy a P az OE-re adott 

választ a hypophysis szintjén befolyásolta. Saját, még nem közölt adataink szerint DES kezelés 

jelentősen megnövelte az ER denzitást a hypophysis mellső lebenyében, és ezt a hatást P kivédte. 
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Természetesen a hypothalamuson keresztüli hatás sem kizárt. D2 knock-out egerekben a 

hypophysisben emelkedett a VEGF protein és mRNS, ami arra utal, hogy intakt állatban a DA gátolja 

a VEGF expresszióját. Ha a szteroid kezelések gátolják a DA releaset, az nemcsak magas PRL szintet, 

hanem magas VEGF szintet is eredményez. Intakt patkány hypophysis mellső lebenyének vérellátását 

a hypophysealis portális erek biztosítják. OE nem csak tumorgenezist indukált a hypophysis mellső 

lebenyében, hanem új artériák képződését is. Ezek az újonnan megjelenő erek nem a portalis erekből 

származnak, hanem szisztémás vért szállítanak, amelyből hiányzik a DA. A DA gátlás megszűnése 

tovább növeli a daganatot. 

A hosszan tartó (két hónapos) DES kezelés nem okozott maradandó változást a hypophysis 

súlyokban és a PRL szekrécióban egyik nemben sem. A hypophysis súlyok gyorsabban, már egy 

hónap után, míg a PRL értékek kicsit lasabban, a második hónap végére tértek vissza a kontroll 

szintre. 

 

Kezelések hatása az LH és az FSH szekrécióra 

Az LH és FSH szekréció változásaiban szexuális dimorfizmust figyeltünk meg. A DES és 

DES+P kezelés csak hímekben csökkentette a bazalis plazma LH és FSH szinteket, ami arra utal hogy 

ebben a vonatkozásban csak hímek válaszoltak a szteroid kezelésekre. P két hónap után nem, de öt 

hónap után kivédte az FSH szint csökkenést és enyhítette a testis súly csökkenést. Az FSH szekréció 

és a testis súlyok irreverzibilis károsodást szenvedtek, mivel a DES kapszula kimozdítása után ezek a 

paraméterek két hónap után sem tértek vissza a kontroll szintre, míg az LH szint és a vesicula 

seminalisok súlya elérte a kontroll szintet. Nőstényekben csak az ovarium súlyok csökkentek az 

ovuláció teljes vagy részleges hiánya miatt, de a bazalis LH és FSH plazma szintekben nem történt 

változás. A DES kapszulák kimozdítása után az ovarium súlyok normalizálódtak. 

 Az LH és az FSH release-ben intakt állatokban a két nem között nagyobb fokú különbség van. 

Míg nőstényekben az LH és FSH szint ciklusos, és a ciklusos változások vezetnek az ovulációhoz, 

addig hímekben nincs ciklusos változás. Igy érthető, hogy a szexuál szteroidok hatása is jelentős 

szexualis különbséget mutat. 

 A idegi LH release apparátust Everett és Sawyer írták le először 1949-ben. Később 

egyértelművé vált, hogy patkányban a medialis septalis és preoptikus áreában találhatók azok az 

idegsejtek, amelyek GnRH-t termelnek, ez a hormon befolyásolja a mellső lebeny gonadotrop 

sejtjeinek tónusos és ciklusos szekrécióját. Nőstény rágcsálókban a POA-ban, míg más emlősökben az 

MBH-ban lévő GnRH-t szekretáló sejtek működését az OE pozitív feed-back útján befolyásolja, 

aminek következtében stimulálja az ovulációt megelőző fokozott GnRH kidobást, és az azt követő 

LH-csúcsot. Hím állatokban a GnRH ürülés tónusos, nincs LH-csúcs, tehát hímekben az OE pozitív 

feed-back hiányzik (szexuális dimorfizmus), valamint a hímek aciklikus hypothalamusában hiányzik 

az OE-szenzitív GnRH pulzus generátor. Prepubertális nőstény állatokban szexuális különbséget 

lehetett megfigyelni a GnRH és LH szteroid kezelés iránti érzékenységében. OE kezelt prepubertális 
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nőstényekben a P szignifikáns változást okozott a GnRH koncentrációjában a POA és SCH áreában, 

ez a változás hímekben nem volt megfigyelhető. Szexuális különbséget írtak le a gonadotropin α-

alegység promoter aktivitásában a GnRH iránt. 

 Shukuwa és mtsai (2006) különböző mennyiségű DES hatását vizsgálták FSH, LH és PRL 

sejtekre, ER és ER eloszlására hím egerek hypophysis mellső lebenyében immunhisztokémiai 

módszerrel. A DES-t húsz napig adták az állatoknak. A DES csökkentette az FSH és LH, és emelte a 

PRL sejtek számát dózis-függő módon. ERβ-t írtak le DES kezelés hatására lactotropokon, de ez a 

hatás ERα knock-out egereken nem volt megfigyelhető. Úgy tűnik, hogy a DES direkt ERα-n 

keresztül fejti ki a hatását. Vizsgálták a Pit-1 gén megjelenését is PRL sejtekben DES kezelés hatására. 

Azt tapasztalták, hogy a Pit-1 pozitív sejtek száma emelkedett DES kezelés hatására, és néhány FSH 

és LH sejt is Pit-1 pozitivitást mutatott, és azok a PRL-el kolokalizáltak. Ennek alapján feltételezték, 

hogy a DES nem csak a PRL sejtek proliferációját stimulálja, hanem előidézi az FSH és LH sejtek 

transzdifferenciációját PRL sejtekké.  

Mivel magyarázható, hogy a testisek súlya nem, de a vesicula seminalisok súlya a DES 

kapszula kimozdítása után visszatért a kontroll szintre? Az LH szintek hímben a kapszula kimozdítása 

után visszatértek a kontroll értékekhez, az LH felelős a tesztoszteron termelésért és a vesicula 

seminalis működésének fenntartásáért. Az FSH szintek a kapszula kimozdítása után továbbra is 

szignifikánsan a kontroll szint alatt maradtak. Miután az FSH felelős a spermiogenezisért, érthető, 

hogy a testis súlyok is alacsonyak maradtak. Jehan és mtsai (1971) felnőtt patkányokat kezeltek 

emelkedő dózisú intramuszkuláris E2-vel vagy E2 és P kombinációjával. Mindkét kezelés 

csökkentette a testisek súlyát, károsította a spermiogenezist és a tesztoszteron termelését. A kezelés 

megszünte után a felépülés csak részleges volt. Amador és mtsai (1989) Fischer felnőtt hím 344 

patkányokat DES tartalmú, ill. vak kapszulával kezeltek tizennégy hétig. Az állatok egy csoportjából a 

DES kapszulákat hét hét után eltávolították. A DES kezelés csökkentette az állatok testsúlyát, a here és 

a vesicula seminalisok súlyát. A DES kezelés hatására emelkedett a tesztikuláris LH receptorok 

mennyisége, míg a plazma gonadotropinok szintje csökkent, ezzel párhuzamosan a plazma PRL 

szintje emelkedett. A DES kapszulák eltávolítása után a szervsúlyok visszanyerték eredeti súlyukat. 

Kísérleteinkben DES kapszulákat huszonöt napos állatok bőre alá ültettük be, ebben az időpontban 

végzett kezelés is súlyos károsodást okozott, mivel a kapszulák kimozdítása után a testis súlyok nem 

tértek vissza a kontroll szintre, mint felnőtt állatokban végzett kísérlet esetén. 

Toyama és mtsai (2001) a vér-here gát megjelenését vizsgálták újszülött korú patkányokban 

DES kezelés hatására. Az állatok tíz µg DES-t kaptak a 2. posztnatális naptól a 12. posztnatális napig 

másnaponta, majd a testiseket hetente 105 napos korig fény-, elektron és konfokális mikroszkóp 

segítségével tanulmányozták. A DES kezelés hatására a vér-here gát négy héttel később alakult ki a 

kontroll állatokhoz képest. A kezelés során éretlen, a meiozist be nem fejező spermatocyták váltak le a 

here kanyarulatos csatornáinak hámjáról. Ezen eredmények alapján úgy tűnik, hogy a pubertás előtti 

időszakban a szteroid környezet nem csak a vér-here gát megjelenését, de a spermatocyták érését is 
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képes befolyásolni. A fent említett adatok alapján valószínű, hogy kísérleteinkben a folyamatos OE 

hatás miatt nem fejlődött ki a vér-here gát, ami irreverzibilis here károsodáshoz vezetett.  

Valószínű, hogy az OE hatását a testisre közvetlenül fejti ki. Mind ERα-t, mind ERβ-t írtak le 

testisben. A GH és a PRL szerepe sem kizárt. A testis GH és PRL receptorokat is expresszál. A GH 

nem csak a testi sejtek növekedését fokozza, hanem befolyásolja a Leydig sejtek tesztoszteron 

termelését, és ennek közvetítésével a spermiogenezist. Kísérleteinkben a DES kezelés a GH szinteket 

csökkentette mindkét nemben, aminek következtében a testisek növekedése elmaradt. A magas PRL 

szint csökkenti a tesztoszteron termelést, ezt a hatását közvetlenül PRL receptor mRNS-t expresszáló 

Leydig sejteken keresztül fejtheti ki. Kísérleteinkben az OE komoly hiperprolaktinémiát idézett elő, és 

ezekben az állatokban a here súlyok alacsonyak voltak.  

 Ma a fogamzásgátló tabletták tartalmának a nem megfelelően tisztított ivóvizbe kerülése 

környezeti szennyezésként komoly veszélyeket rejt magába. Howdeshell és mtsai (2008) terhes 

anyákat kezeltek ethynil estradiol (EE) fogamzásgátló tablettával. A hím utódokban felnőtt korra 

alacsonyabb volt a testis és a vesicula seminalis súlya, és csökkent a spermium szám az 

epididymisben.  

 

Kezelések hatása a testsúlyra, testhosszra és a GH szekrécióra 

 Két hónapos DES és kombinált kezelés szignifikáns csökkenést okozott a testhossz, test és 

farok hosszában mindkét nemben. Öt hónapos kombinált kezelés során a P kivédte a DES hatását. Vak 

kapszula és P nem okozott változást egyik nemben sem a testhosszban. A DES kapszula kimozdítása 

után a testhossz nőstényekben elérte, míg hímekben nem érte el a kontroll értéket. Két hónapos DES, 

DES+P kezelés jelentős csökkenést okozott a testsúly értékekben mindkét nemben. A P öt hónapos 

kombinált kezelés során enyhítette a DES hatását mindkét nemben. A P önmagában nőstényekben 

nem okozott változást, míg hímekben enyhén csökkentette azt. A DES kapszulák kimozdítása után a 

csökkent testsúly egyik nemben sem tért vissza a kontroll állatokban megfigyelt értékekre.  

 Irodalmi adatok egyértelműen arra utalnak, hogy az OE hatással van az epiphysis fugák 

záródására. Nilsson és mtsai (2003) leírták, hogy az epiphysis fugák OE receptorokat expresszálnak, 

amelyen keresztül az OE befolyásolja az epiphysis fugák záródását. Kísérleteinkben a hosszan tartó 

OE kezelés feltehetően az epiphysis fugákon hatva okozott testhossz és testsúly csökkenést. 

Az OE szerepét az epiphysis fugák záródásában két genetikai betegség támasztja alá. Az egyik 

esetben az aromatáz enzim kódolásáért felelős gén mutációja, a másik esetben az ERα kódoló gén 

mutációja epiphysis fugák záródási elégtelenségéhez vezetett. Az epiphysis fugákban három zónát 

(nyugalmi-proliferációs-degenerációs zóna) különítünk el. Nilsson és mtsai (2002) vizsgálták ezekben 

a zónákban különböző posztnatális korú patkányokban ill. nyulakban az ERα és ERβ expresszióját. 

Mind nyúl, mind patkány epiphysis fugák mindkét receptor típust hordozzák, viszont eloszlásuk 

különböző. Mindkét fajban a nyugalmi és a proliferatív zónában mindkét receptor típus detektálható, 

míg a degenerációs zónában a korai postnatális életben, kisebb mennyiségben voltak jelen, majd 
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számuk emelkedett egészen az epiphysis fugák záródásáig. Tehát az OE közvetlenül saját receptorain 

keresztül fejti ki hatását az epiphysis fugákban. Vidal és mtsai (2000) ERα és ERβ knock-out 

egerekben vizsgálta a csontok hosszirányú növekedését. Csak az ERα mutációja okozott csökkent 

növekedést. Tehát az OE hatása az epiphysis fugákon ERα receptoron keresztül valósul meg. 

McMillan és mtsai (2006) szerint az OE egy szex-specifikus MAPK útvonalon keresztül is képes az 

epiphysis fugák működését befolyásolni. Ezt a hatást csak nőstény állatokban lehetett megfigyelni. 

Kísérleteikben bordaporcból származó porcsejteket E2-vel kezeltek. A kezelés a MAPK gyors 

foszforilációjához és így annak aktivációjához vezetett, ami befolyásolta a PKC útvonalat. Tehát 

nőstényekben az OE klasszikus és egy szex-specifikus útvonalon keresztül vesz részt az epiphysis 

fugák működésében. Az elmúlt években több olyan enzimet írtak le a porsejtek növekedési zónájában, 

amelyek a porcsejten belüli E2 termelésében játszanak szerepet. Chagin és mtsai (2006) humán 

porcsejttenyészet E2 termelését mérték meg RIA segítségével, azt tapasztalták, hogy a sejtek 

szignifikáns mennyiségben termeltek E2-t. Aromatáz inhibitor és OE receptor antagonista kezelés 

gátolta a porcsejtek proliferációját és fokozta azok apoptózisát. Úgy tűnik, hogy a lokalisan termelődő 

OE proliferatív és apoptotikus hatású, szemben a szisztémásan ható OE-nel.  

Kísérleteinkben a DES kezelések a testsúly értékeket szintén csökkentették mind hím, mind 

nőstény állatokban. A testsúly csökkenésért valószínüleg az alacsony GH és a magas PRL szint a 

felelős. GH receptor található a májban, zsírszövetben, pancreasban. A GH-hoz hasonlóan a PRL 

receptorok májban, pancreasban is megtalálhatók. A GH fokozza a protein szintézist, a szénhidrát és 

zsír metabolizmust. A PRL szerepe a testsúly szabályozásában nem egyértelmű, a szerzők egy része 

növekedést, míg más része csökkenést ír le. 

 Felmerül a kérdés, a kezelés során hogyan fejti ki hatását az OE illetve hogyan képes a P az 

OE okozta változásokat befolyásolni? Mind az OE, mind a P hatásukat a már korábban említett 

specifikus receptorokon keresztül fejtik ki. Az agyban és a hypophysis mellső lebenyében is írtak le 

OE és P receptorokat, így a szexuális szteroidok hatásukat a hypothalamuson keresztül vagy 

közvetlenül hypophysis szintjén fejtik ki. Gonzales és mtsai (2008) ERα-t írtak le legnagyobb 

számban a lactotrop sejteken. A mellső lebeny egyéb trop hormon termelő sejtjei is hordoznak ERα-t, 

a lactotropok után a somatotrop sejtek, a thyreotrop sejtek, legkisebb számban, pedig a gonadotrop 

sejtek hordozzák ezt a receptor típust. Az ERβ kisebb számban fordul elő a mellső lebenyben, amelyet 

a somatotropokon, lactotropokon és gonadotropokon írtak le. PR-A immunreaktivitást a gonadotrop 

sejtek magjában találtak. A hypothalamusban Merchenthaler és mtsai (2004) nagyon alaposan 

feltérképezték az OE mindkét receptor típusának (ERα és β) eloszlását. Legnagyobb számban az ARC, 

az elülső PV area expresszál ERα-t, míg ERβ a NPV-ben és APO-ban található. Ezekben a magokban 

az ERβ immunreaktivitás kolokalizál a GnRH immunreaktivitással. PR tartalmú neuronokat az ARC 

ventrolaterális és mediális részében írtak le. Calderon és mtsai (1987) ovariektomizált ivaréretlen OE-

el kezelt nőstény patkányokban vizsgálták a P hatását hypthalamusban és hypophysis mellső 

lebenyében. OE hatására az ER receptorok sejtmagon belüli akkumulációja fokozódott, és a PR 
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megjelenése tizenkét óra múlva érte el a csúcsát, majd számuk folyamatosan csökkent, végül elérte a 

kontroll szintet. Abban az esetben, ha P-vel kezelték az állatokat a PR csúcs idején, az OE okozta ER 

receptorok magon belüli akkumulációja csökkent. Ezeket a változásokat csak a mellső lebenyben 

lehetett detektálni. Ennek a kutató csoportnak a kövekeztetései szerint a P befolyásolja a mellső lebeny 

OE iránti érzékenységét. Úgy tűnik, hogy egy cross-talk figyelhető meg az ER és PR között.  

 Az irodalmi adatok alapján a P védő hatását a következő módon magyarázhatjuk: 1. PR-A 

típusú receptort írtak le gonadotrop sejteken. A P ezeken a sejteken keresztül parakrin módon 

befolyásolhatja az OE lactotrop sejtekhez való kötődését, és megakadályozhatja a TGF-β3 termelését, 

ezáltal a proliferációjukat. 2. A lactotrop sejteken található ER-nek van egy P responzív eleme, 

amelyen keresztül a P közvetlenül képes ezekhez a sejtekhez kötődni, és megakadályozni a TGF-β3 

termelését. 3. A P hatása hypothalamuson keresztül sem kizárt, mivel a hypothalamus különböző 

magjaiban PR-t írtak le. 
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A DOLGOZATBA FOGLALT KÍSÉRLETEK ÚJ EREDMÉNYEI 

 

1. A PRL szintek változása két és öt hónapos DES kezelés hatására a két nemben azonos volt, a 

bazális plazma PRL szintekben nagymértékű emelkedést figyeltünk meg, és a hypophysis mellső 

lebenyében mindkét nemben prolaktinomák képződtek, ami együtt járt a mellső lebeny nagyfokú 

súlynövekedésével. A P két hónap után enyhítette, öt hónapos kezelés esetén kivédte a DES hatását. 

Két hónappal a DES kapszula eltávolítása után az értékek normalizálódtak, azaz a DES kezelés nem 

okozott irreverzibilis károsodást ebben a vonatkozásban. 

2. A bazális LH és FSH szintek változása a kezelések hatására szexuális dimorfizmust mutatott. 

Csak hím állatokban következett be LH és FSH szekréció csökkenés. Két hónappal a DES kapszula 

eltávolítása után sem az FSH szintek, sem a testisek súlya nem tért vissza a kontroll szintre. Valószínű, 

hogy kísérleteinkben a folyamatos OE hatás miatt nem fejlődött ki a vér-here gát, ami irreverzibilis 

here károsodáshoz vezetett, ugyanakkor az LH szekréció és a vesicula seminalisok súlya 

normalizálódott. Nőstényeknél a bazalis LH és FSH szinteket a kezelések nem befolyásolták, míg az 

ovariumok súlya DES hatásra jelentősen csökkent. A DES kapszula eltávolítása után az alacsony 

ovarium súlyok normalizálódtak, mivel az ovuláció visszatértével megjelentek a sárgatestek. 

3. Enyhe szexuális különbséget figyeltünk meg a plazma GH szintekben. A két hónapos DES 

kezelt nőstényeknél a GH szint szignifikánsan alacsonyabb volt a kontroll állatokénál, hímeknél 

ugyanakkor a DES+P kezelés enyhén emelte a GH szintet. A testhossz és testsúly DES kezelésre 

mindkét nemben csökkent. Az öt hónapos kombinált kezelés során a P részben tudta csak enyhíteni 

hímekben a testsúly csökkenését, míg nőstényekben a testhosszban bekövetkező csökkenést kivédte és 

a testsúly csökkenést enyhítette. Hímekben a testsúly alacsony maradt a DES kapszula eltávolítása 

után, míg nőstényeknél az értékek közeledtek a kontroll szinthez. 

4. A kezelések egyformán befolyásolták a hypophysis mellső lebeny VIP sejtjeinek számát 

mindkét nemben. A VIP immunreaktív sejtek számának nagyfokú növekedését a hypophysis mellső 

lebenyében a P jelentős mértékben kivédte mind két, mind öt hónapos kezelés esetén. A DES előidézte 

növekedés reversibilis, mert a DES kapszula kimozdítása után a VIP immunreaktív sejtek száma 

jelentősen lecsökkent a mellső lebenyében.  

5. A különböző kezelések nem idézték elő a PACAP immunreaktív sejtek megjelenését, egyik 

nemben sem a hypophysis mellső lebenyében 

6.  Öt hónapos DES kezelés hatására az FSS sejtek több sejtrétegből álló barriert képeztek a 

prolaktinomák körül, ami arra utal, hogy ezek a sejtek DES hatására szaporodnak, és ezek felelősek a 

prolaktinoma appozicionális növekedéséért. 
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KÖVETKEZTETÉSEK 

 

 Eredményeinkből azt a következtetést vontuk le, hogy a szteroid kezelések hatása a bazális 

LH, FSH plazma szintekre, a testhosszra és testsúlyra, a gonadok és a vesicula seminalis súlyára 

szexuális dimorfizmust mutat, míg a szteroid kezelések hasonlóan befolyásolták a PRL szinteket, a 

hypophysis mellső lebeny súlyokat, a VIP és FSS sejtek számát és eloszlását mindkét nemben. 

Szteroidok nem idézték elő PACAP immunreaktív sejtek megjelenését. Saját nem közölt és irodalmi 

adatok alapján valószínűsíthető, hogy a DES és P hatásukat a hormonális változásokra közvetlenül a 

hypophysisben lévő specifikus receptorokon keresztül fejtik ki. 
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