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ER-a mRNS

GnRH mRNS

ER-a mRNS hiánya GnRH neuronokban

Hrabovszky és mtsai, Endocrinology 2000



ER-b mRNS kimutatása patkány GnRH neuronjaiban

Hrabovszky és mtsai, Endocrinology 2000



ER-b fehérje jelenlétének igazolása

Hrabovszky és mtsai, Endocrinology 2000 Hrabovszky és mtsai, Endocrinology 2001

125I-ösztrogén in vivo felvétele
ER-b immunreaktivitás 

(Z8P antitest; Zymed) 



ER-b immunreaktivitás emberi GnRH neuronokban: 

Hrabovszky és mtsai, JCEM 2007



ER-b

- GALANIN gén indukció
(Merchenthaler és mtsai, Endocrinology 2005)

Genomikus hatások

Gyors, nem-genomikus hatások

- CREB foszforiláció 

(Ábrahám és mtsai, J. Neurosci. 2003)

- Neuron aktivitás fokozása

(Chu és mtsai, J. Neurosci. 2009) 

ER-b közelmúltban feltárt hatásai

- Génexpressziós válaszok azonosítása microarray módszerrel GT1-7      

sejtvonalon:  (Varjú és mtsai, Neurochem Int 2009)

További vizsgálatok



2. Interneuron 

közvetítette         

indirekt E2 hatások

1. E2 direkt hatásai GnRH 

neuronokra

Ösztrogén visszacsatolás direkt és indirekt útja

ER-b

ER-α

Mai nézet: Indirekt, ER-a-mediálta E2 

hatások fontosabbak. A két kisspeptin 

sejtcsoport szerepe kiemelkedő 

jelentőségű
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Gonadotropin-releasing hormone (GnRH; LHRH) 

neuronok, a GnRH/LH pulzus generátor működése

- Stress

- Metabolizmus

- Napi ritmus 

- Hormonális status                   

(E2; P4; T)

30-120 min
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ER

ER

Gonadotropin-releasing hormone (GnRH; LHRH) 

neuronok, a GnRH/LH „surge” generátor működése



GnRH „pulzus generátor” és „surge generátor”

(Portal blood sampling)



A GnRH pulzus amplitudó és frekvencia differenciált 

hatása az FSH és LH szekrécióra az emberi 

menstruációs ciklus során



PVN

[CRH cell bodies]

SCN
GnRH

Cell bodies

AVPV
MPN

Retino-hypothalamic pathway

(Light/Dark Cycles)

Anteroventral

Periventricular Nuc

(E2, P, T)

Medial Preoptic Nuc

(E2, P, T)
Paraventricular Nuc?

(Stress)

ARH 

(metabilic cues, leptin)

A pulzus generátort befolyásoló főbb hatások: 1. szexuál 

szteroid szint, napszaki ritmus, stress, metabolikus 

hatások, olfaktórikus ingerek...)



Pulzatilitás élettani értelme: GnRH receptor 

deszenzitizáció elkerülése

Belchetz PE et al.: Hypophysial responses to continuous and intermittent delivery 

of hypopthalamic gonadotropin-releasing hormone. Science. 1978;202(4368):631-

3.

Jelenség orvosi alkalmazása:

Kémiai kasztráció (androgén deprivációs therapia) GnRH 

agonista folytonos adásával prosztata rákban



Pubertás: A pulzus generátor újraébredése

Mini-puberty

(PN 1-3 months)
Fetal androgen exposure

(Week 8-24)



GnRH idegsejtek plakodális eredete



Idiopátiás hipogonadotrop hipogonadizmus (HHG)

Háttér

Anozmiával

Kallmann szindroma

Anozmia nélkül

(Gyakran nem ismert genetikai háttér)

GnRH sejt jelen van a hipotalamuszban

Elmaradó/kései pubertás, alacsony szérum FSH, LH és sexuál szteroid szintek 

GnRH neuron nincs a hipotalamuszban

(Olfacto-Genital Syndrome)

- KP; KiSS1R mutációk

- NKB; NK3R mutációk
Pl.: KalI, FGFR1 mutáció



- Kisspeptin (KP): 54 aminosavas neuropeptid

- KP receptor gén (KISS1R) mutációja hipogonadotróp 

hipogonadizmust okoz

(de Roux N et alPNAS 100:10972-10976, 2003; Semple RK et al.: J Clin Endocrinol 

Metab 90:1849-1855, 2005; Seminara SB et al.: N Engl J Med 349:1614-1627, 2003)

- KP gén (KISS) mutációja hipogonadotróp 

hipogonadizmust okoz
(Topaloglu et al., N Engl J Med. 2012)

Háttér

hím

nőstény



Tudományos háttér

- KP idegrostok GnRH neuronokkal kontaktust létesítenek
(Kinoshita et al., 2005; Clarkson & Herbison, 2006)

- A GnRH neuronok KiSS1R (GPR54) mRNS-t

expresszálnak (Irwig et al., 2004; Han et al., 2005)

- KP centrális alkalmazása GnRH neuronokban c-Fos-t

indukál (Irwig et al., 2004)

- Szeleten alkalmazott KP kezelés a GnRH neuron

aktivitását fokozza (Dumalska et al., 2008; Pielecka-Fortuna et al., 2008)

A KP/KissR1 jelátvitel GnRH neuronokon

KP

KP
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A KP/KissR1 jelátvitel GnRH neuronokon

GPR54
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- KP idegrostok GnRH neuronokkal kontaktust létesítenek
(Kinoshita et al., 2005; Clarkson & Herbison, 2006)

- A GnRH neuronok KiSS1R (GPR54) mRNS-t

expresszálnak (Irwig et al., 2004; Han et al., 2005)

- KP centrális alkalmazása GnRH neuronokban c-Fos-t

indukál (Irwig et al., 2004)

- Szeleten alkalmazott KP kezelés a GnRH neuron

aktivitását fokozza (Dumalska et al., 2008; Pielecka-Fortuna et al., 2008)

kiSS (1µM)



1. Rágcsálók KP sejtcsoportjai

2. Nemi dimorfizmus

3. KP idegrostok kapcsolata GnRH neuronokkal

4. NKB/KP/Dyn A ko-expresszió az ARC-ban

„KNDy” neuronok

ARC

RP3V

♀>♂

RP3V

KP NKB
A
R
C

KP

Pozitív feedback Negatív feedback; pulzatilitás

Tudományos háttér

ARC

♀♂



Putative role of ARC ‘KNDy’ neurons in 

negative sex steroid feedback

KP

NKB

Dyn

E2; T

GnRH
+++
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Putative role of ARC ‘KNDy’ neurons in 

negative sex steroid feedback



‘KNDy’ neurons
KP

NKB

Dyn

Role of ‘KNDy’ neurons as the putative GnRH 

pulse generator
- Navarro VM et al., J Neurosci (2009)

- Ohkura S et al., J Neuroendocrinol (2009)

- Wakabayashi Y et al., J Neurosci (2010)
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A GnRH pulzusok 75%-át KP pulzus szekréció előzi meg a majom eminentia 

mediana-jában (Keen K.L. és mtsai., Endocrinology, 2008) 
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KP/NKB neuronok klinikai vonatkozásai

- Posztmenopauzás hőhullámok („hot flush” i.v. adott NKB-vel mk. 

nemben kiváltható): A hőközpont labilis szabályozása E2 hiányában (NK3 

antagonisták?) 

- Hipotalamikus amenorrhoea: Pulzatilitás helyreállítása folyamatos KP 

infúzióval (Jayasena és mtsai JCEM, 2014)

- Anxietás, depresszió ösztrogén hiányos állapotokban: NK1-NK3 

antagonisták?

- LH pulzus frekvencia csökkentése PCOS-ben: KP antagonisták

- IVF: A healthy baby has been born using a "safer" method of the infertility 

treatment (OHSS megelőzése)



Hyperprolactinemia okozta infertilitás és KP neuronok kapcsolata

A hyperprolactinemia a 25-34 év közötti nők infertilitásának

leggyakoribb oka

- - A KP neuronok PRL receptorral rendelkeznek

- - PRL infúzió down-regulálja a KP expressziót és csökkenti a 

GnRH/LH szekréciót

- - KP adása helyreállítja az LH szekréciót és az 

ösztrusz/mentruációs ciklicitást, a bromokriptin kezelés 

alternatíváját kínálva hyperprolactinemia okozta anovulácó

kezelésére is



A stressz és a reproduktív 

rendszer.



KP neuronok szerepe a stress reprodukcióra gyakorolt negatív 

hatásában

Általában: A krónikus stressz gátolja a reproduktív tengely 

működését és késlelteti a pubertást: 

- Neonatális LPS kezelés késlelteti a pubertást és az ösztrusz

ciklicitást (Knox és mtsai, J. Neuroendocrinol., 2009; Wu és

mtsai, Reproduction, 2011)

- A 7. nap előtt adott neonatális LPS kezelés down-regulálja a

POA felnőttkori KP expresszióját (Knox és mtsai, J.

Neuroendocrinol., 2009)

- Többféle stressz (restraint, insulin-induced hypoglycemia, LPS)

elnyomja a POA és ARC KP és Kiss1R expresszióját (Kinsey-

Jones és mtsai, J. Neuroendocrinol., 2009; Wang és mtsai,

Endocr. Rev. 2011)



A HPA tengely egyes alkotóelemeinek 

hatása a HPG rendszeren.



- Neonatális LPS kezelés tartósan megnöveli a PVN (felnőttkori) 

CRH expresszióját és a CORT ürülés frekvenciáját és 

amplitúdóját (Shanks és mtsai, PNAS, 2000)

- Icv adott CRH késlelteti, CRH R1 vagy R2 antagonista előbbre 

hozza a nemi érést (Kinsey-Jones és mtsai, J. Neuroendocrinol., 2010)

- Icv adott CRH lecsökkenti mind a POA, mind az ARC KP és 

Kiss1R expresszióját (Kinsey-Jones és mtsai, J. Neuroendocrinol., 2009)

A stress reprodukcióra gyakorolt negatív hatásaiban a centrális 

CRH rendszerek (PVN, centrális amygdala és BNST) kulcs 

szerepet játszanak. A hatásért részben a KP neuronok 

megváltozott működése felelős:



A szekunder hipotalamikus amenorrhea esetek 35%-a 

funkcionális, és stressz terápiával kezelhető!  

(Berga és mtsai: Recovery of ovarian activity in women with functional hypothalamic amenorrhea 

who were treated with cognitive behavior therapy. Fertil Steril. 2003 Oct;80(4):976-8)



Patkánykísérletben: Gyenge anyai kötődés 

következményei utódokban (low licking/grooming

mother):

- Korai pubertás (early vaginal opening) 

- Magasabb lordózís kvóciens

- Magasabb vemhességi arány 
(Cameron et al., Neuroscience and Biobehavioral reviews, 2005)

Emberben: Rossz anya-leánygyermek kapcsolat, 

családon belüli stressz következményei: 

- Korai pubertás  

- Korán kezdett nemi élet
(Graber et al., Child Dev, 1995)

Szociális stress reprodukcióra gyakorolt pozitív hatásai is ismertek



Jelenség lehetséges magyarázata patkánykísérletek alapján:

- Normál szülés előtt a P4 szint esik, az E2 szint megnő, mely utóbbi oxytocin

receptor expressziót indukál a MPOA-ban és a VMN-ban. Szülés során OT 

szabadul fel az agyban (dendritikus release): Az anyai magatartásért a 

MPOA OT receptora, szexuális magatartásért (lordózis) a VMN OT 

receptora felelős).  

- OT infúzió anyai magatartást indukál szűz patkányokban is

- Laktációban felmegy a MPOA, LS és BST OTR szintje (anyai magatartás 

indukciója)

- Licking/grooming stimulálja az MPOA OTR expresszióját

- A High és a low licking/grooming anyák utódai különböznek: Low LG anyák 

utódaiban megnő a VMN ösztrogén receptor-α szintje: Ez lehet részben 

felelős a korai pubertásért, fokozott szexuális magatartásért



Metabolic Stress Impairs Reproduction

Fasting 

 Body Fat 

Exercise

 Leptin  Fertility



Anorexia

Metabolic wasting caused 
by severe malnutrition

Pubertal development is 
usually arrested



Reduced body fat

Often accompanied by 
amenorrhea

Increased risk of 
osteoporosis due to 
low gonadotropin/ 
estrogen secretion

Rigorous 
Exercise



Body Fat Stores

Metabolic Signal
Appetite/Feeding

Metabolism

LH/FSH
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?



Leptin and the Reproductive 

Axis

Topic





Body Fat Stores

Caloric Intake

Central Effects on Feeding 
and Metabolism

Leptin

X
db/db Mice

X
ob/ob Mice



Táplálékfelvételre 

kifejtett hatás

Éhezés 

hatása

Leptin hatása
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a-MSH

CART
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Glükóz, Ghrelin
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PVN
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ME
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Az arcuatus idegmag, mint metabolikus szenzor 
szerepe Lep(ob/ob) és Lepr(db/db) egerek 

infertilitásában 
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Ablation of neurons expressing agouti-related protein, but 
not melanin concentrating hormone, in leptin-deficient 

mice restores metabolic functions and fertility.
(Wu Q. és mtsai, PNAS 2012)



Obezitás és fertilitás
- Obesity impacts negatively upon fecundity and fertility (Brewer and Balen, 2010).

- Obese women are three times more likely to suffer infertility than women with a 

normal body mass index (BMI) (Roch-Edwards et al., 1994)

- In humans, obesity induces anovulatory cycles and irregular menses (Douchi et 

al., 2002)

- Obesity reduces implantation and pregnancy rates (Hall and Neubert, 2005) 

- Obesity is often associated with polycystic ovarian syndrome (PCOS; Rittmaster 

et al., 1993)

- Obesity may inhibit fertility centrally by inducing leptin resistance and in the 

mediobasal hypothalamus 

- Obesity may also affect reproduction adversely via causing peripheral and central 

inflammation and increased citokine production (IL1B, IL6, TNFα)

Despite high circulating leptin levels, the mediobasal 

hypothalamus shows leptin resistance in obesity

ERK-dependent leptin transport by tanycytes plays a 

critical role in the pathophysiology of leptin resistance
(Balland et al., Cell Metab 2014)



Polycystás Ovarium Syndroma.
(fokozott szimpatikus és HPA tengely aktivitás)



INTACT

PCO

Photomicrographs of the ovaries obtained from intact (A, B) and EV-treated (C, D) animals stained with HE (A,C) or TH 

immunocytochemistry (B,D). Note the typical appearance of PCO-like ovaries (C,D) and the increased density of TH 

immunopositive fibres (D compared to B) 60 days after EV (2 mg i.m.) administration. A and C = haematoxylin-eosin 

staining; B and D = TH immunocytochemistry. Scale bars are 200 µm



PCOS (Stein-Leventhal syndroma)

- 1. Androgén túlsúly (megvastagodott theca termeli)

- 2. Oligo-, amenorrhoea

- 3. policisztás ovarium (Ultrahang), megnövekedett szubkapszuláris 

primordiális tüszők jelenléte

- Obesitas (50-80%-ban)

- Hirsutismus

- Sterilitás

- Anovuláció

- Hyperprolactinaemia

- Hyperinsulinaemia, inzulin rezisztencia

- Hyperglycaemia (később: type-2 diabetes)

- Labor: LH, T, LH/FSH megnő; pulse generator activitás megnő (frekvencia és 

amplitúdó)  

- Therápia: ovuláció indukció; anti-androgén th. (ciproteron-acetát), metformin 

(vércukor csökkentése)

- Állatmodell: Prenatal androgen treatment



Plasma ACTH (A) and serum 

cortisol (B) in PCOS patients 

and healthy controls at baseline, 

during stress, and 10 and 45 min 

after public speaking. 

(A) In response to public speaking 

stress, both groups showed 

significant in plasma ACTH. 

PCOS patients demonstrated a 

significantly enhanced ACTH 

stress response

(B) Public speaking stress led to a 

significant increase in serum 

cortisol in both groups. However, 

the cortisol response to public 

speaking stress was significantly 

enhanced in PCOS patients

Fokozott stressz válasz készség PCOS-ben



Laktáció és stressz 

kapcsolata

Topic



A PRL 
elválasztás 
szabályozása.
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Folyamatosan szoptató 4 órára elválasztott 4 órás elválasztás + alfa-metil-p-

tirozin kezelés

TH TH TH

pTH pTH pTH

A B C

ME

3V
ARC

200

TH és pTH immunpozitív rostok és axonterminálisok eloszlása ez eminentia mediana területén a nucleus arcuatus síkjában.

Folyamatosan szoptató nőstényeknél csak kevés foszforilált axonterminális látható (A oszlop, alsó ábra), míg a 4 órás elválasztás

ugyanitt a külső zóna nagyfokú foszforilációját eredményezi (B oszlop, alsó ábra). A 4 órás elválasztást követő αMpT kezelés az

eminentia mediana foszforilációját megszünteti (C oszlop alsó ábra). A totál tirozin-hidroxiláz (defoszforilált+foszforilált)

mennyiségét a kezelések nem befolyásolják (alsó sor).



Az anyai HPA tengely adaptív 

változásai a Terhesség és 

szoptatás ideje alatt.



A Hypothalamio-Pituitary Adrenal (HPA) tengely csökkent 

válaszkészsége különböző stressz behatások után terhes-, 

és szoptató anyákban. 
Stress paradigm Late pregnancy Mid-lactation

Psychological

Elevated plus maze (5 min) 32% (13) 25% (13)

Noise NA 0% (39)

Restraint (30 min) 34% (40) NA

Combined

Forced swimming (90 s) 42% (13) 27% (13)

Social defeat (30 min) 27% (41) 44% (42)

Physical

Systemic CCK (20 μg/kg i.v.) 37% (43) NA

Systemic endotoxin (lipopolysaccharide) 20% (36) (1 μg/kg i.v.) 56% (44) (200 μg/rat i.p.)

Interleukin-1β (500 ng/kg i.v.) 4% (36) NA

Neuropeptide Y (5 μg/rat i.c.v.) 7% (45) NA

Orexin-A (500 ng/rat i.c.v.) 0% (46) NA

Summary of peak ACTH responses, expressed as a percentage of the response in nonpregnant female rats following exposure to a 

range of different stress stimuli during late pregnancy (day 21) and mid-lactation (days 9–12). In each case where data are presented, 

the response was significantly lower in the late pregnant and lactating rats compared with nonpregnant rats. NA, not available. CCK, 

cholecystokinin.



A HPA tengely 

csökkent 

aktivitásának 

feltételezett 

mechanizmusa 

terhes-, és 

szoptató 

anyákban.
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Oláh és mtsai , Neuroendocrinology 2009)

Laktáció során az ACTH ürítés forrása a közti lebeny lesz



Köszönöm a figyelmet!


