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1. Előszó 

 

Az elmúlt évek során lehetőségem adódott a University of Iowa Department of Pediatrics 

részlegén dolgozni kutatóorvosként, Prof. Dr. Edward Bell, a Pécsi Tudományegyetem 

díszdoktorának és Prof. Dr. Robert Roghairnek a mentoráltjaként. Az anyatej összetételének 

elemzésére irányuló vizsgálatokban tudományos diákkörös korom óta dolgozom. 

Témavezetőmmel, Prof. Dr. Ertl Tiborral az anyatej hormonösszetételét vizsgáló kutatási 

programot állítottunk össze, melyek részben az Egyesült Államokban, Iowa Cityben kerültek 

megvalósításra. 

A tanulmányút alatt Prof. Dr. Robert Roghair laboratóriumában végeztünk vizsgálatokat, 

melyeknek témái a koraszülöttek számára termelődött anyatej és a donor anyatej 

hormontartalmának összehasonlító vizsgálata – a koraszülött újszülött anyatejes táplálásának 

két formája a neonatológiai intenzív osztályon –, valamint a mindennapi gyakorlatban 

alkalmazott anyatejtárolási és kezelési módszerek hormontartalomra gyakorolt hatásának 

elemzése. A vizsgálatok hazánkban is folytatódtak, azonban jelen értekezés kizárólag a 

tengerentúli vizsgálatok eredményeit ismerteti. 
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2. Bevezetés 
 

Az anyatejes táplálás fontosságáról rengeteg forrásból értesülhetünk manapság, az 

Egészségügyi Világszervezet (WHO) évtizedek óta szorgalmazza a szoptatás 

népszerűsítését az anyák körében, valamint a szoptatási tanácsadók képzésével egyre több 

egészségügyi intézményben elérhető szakképzett egészségügyi dolgozók segítsége.  

Az anyatejes táplálás társadalmi jelentőséget, valamint a mindennapi életben betöltött 

szerepét alátámasztja, hogy számos művészeti alkotás maradt ránk az emberiség története 

során, melynek témája az anyatejes táplálás. Ezek bizonyítják, hogy az anyatejes táplálás 

kérdésköre nem a modern kor emberének felismerése, ez is „csupán” újbóli ráeszmélés a 

természet által alkotott dolgok értékelésének (Radbill, 1981). 

 

 
Ízisz Hórusz szoptatása közben (K.e. 664-332, Louvre) 

Forrás: https://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/statuette-isis-nursing-horus 

 

 

Az anyatej összetételének meghatározásával a XIX. század óta foglalkoznak vizsgálatok 

(Carter és Richmond, 1898), melyek a fehérje, zsír és cukortartalom mérésére irányultak 

kezdetben. A PubMed keresőportálon a „breast milk composition” keresőszavakat 

begépelve, több mint 4000 találatot kapunk és látható, hogy a XX. század dereka óta egyre 

több munka elemzi az anyatej összetételét. Hormontartalmának meghatározására több 

vizsgálat is irányult, kezdetben főleg a radioimmunoesszé technika felhasználásával. Ez a 

szemikvantitatív mérési módszer lehetőséget biztosított több hormon anyatejben való 

jelenlétének leírására. Korábbi vizsgálatok beszámoltak citokinek, növekedési faktorok, 

hormonok jelenlétéről az anyatejben (Ballard és Morrow, 2013; Vass és mtsai, 2019), 

azonban bizonyos hormoncsoportok anyatejben való jelenlétéről kevés adat áll csak 

rendelkezésünkre. Ismereteink a különféle anyatej kezelési és tárolási technikák 
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hormontartalomra gyakorolt hatásáról is kiegészítést kívánnak. Egyre több kutatómunka 

foglalkozik azzal, hogy a mindennapi gyakorlatban alkalmazott anyatejkezelési módszerek 

(hűtés, pasztörizálás) hatással vannak az anyatej összetételére, valamint, hogy milyen 

különbségek vannak a saját anya anyateje, a donor anyatej és a tápszerek között. Korábbi 

vizsgálatok felvetették az anyatejnek, mint immunológiailag aktív anyagnak a szerepét az 

immunrendszer adaptációjában. Kimutatták, hogy hatással van a mikrobiom kialakulására, 

mely a bél-agy tengely összeköttetései révén kommunikál az idegrendszerrel, így 

befolyásolva a szervezet egészének működését. Ezért fontos megismernünk, hogy pontosan 

milyen hormon tartalmú anyag az anyatej és hogy a pasztörizálás vagy a hűtés befolyásolja-

e hormonális összetételét. Bár a XX. században az anyák 90%-a szoptatta gyermekét 

bizonyos ideig, a XXI. századra ez 42%-ra csökkent (Fomon, 2001; Wolf, 2003; Gaynor, 

2003). 

 

 

2.1. Az anyatejről általában 

 

Az anyatej összetételét tekintve egy komplex biológiai folyadék, mely prolaktin szekréció 

hatására indul meg számottevő mennyiségben a szülést követően az anyai szervezetben. A 

laktáció megindultát követően kolosztrumnak nevezzük azt a folyadékot, amely elsőként 

termelődik, immunglobulinokban, antimikrobiális hatású anyagokban (laktoferrin, 

laktoperoxidáz) gazdag, magas zsírtartalmú tej, mely nutritív hatásán kívül a passzív 

immunitás kialakításához is hozzájárul (Gage és mtsai, 2013; Ortega-García és mtsai, 2018). 

Ezt követően az átmeneti tej, majd az úgynevezett „érett” termelődik (Ballard és Morrow, 

2013). 

Az anyatej összetevői több útvonalon keresztül kerülnek az anyatejbe: 

I. útvonal: exocitózis útján megy végbe: fehérjék, laktóz és a vizes fázisban lévő 

komponensek a Golgi apparátusba fűzött szekréciós vezikulák révén szekretálódnak; 

II. útvonal: az anyatej zsírtartalmának jelentős részét képező MFG (milk fat globules) -k 

szekréciója; 

III. útvonal: az intersticiális téren keresztüli transzcitózis folyamata; 

IV. útvonal: az anyatejben lévő ionok, víz és glukóz közvetlenül a sejt apikális membránján 

keresztüli szekréciója; 

V. útvonal: sejtközti útvonal plazma komponensek és leukociták átjutását teszi lehetővé; 
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VI. útvonal: fiziológiásan kizárólag a várandósság ideje alatt nyitott (McManaman és 

Neville, 2003) (1. ábra). 

 
1. ábra  Az anyatej szekréciójának ismert útvonalai (Mcmanaman és Neville, 2003 alapján) 

SV: szekréciós vezikula; DER: durva endoplazmatikus retikulum; BM: bazál  

membrán; MFG: milk fat globule; CLD: citoplazmatikus lipid droplet; N: nukleusz; PC: plazma sejt; 

FDA: fat-depleted adipocyte; TJ: tight junction; GJ: gap junction; D: dezmoszóma; ME: mioepitél sejt.  

 

Az érett és koraszülött újszülöttek részére termelődött anyatejben igazolták növekedési 

faktorok, zsírsavak, immunoglobulinok, citokinek és hormonok jelenlétét. A két különböző 

újszülött csoport rendelkezésére álló anyatej kalória, fehérje, zsírtartalma, valamint makro- 

és mikronutriens összetétele is különbözik, a laktáció előrehaladtával is változik (Ertl és 

mtsai, 1982; Lemons és mtsai, 1982; Nommsen és mtsai, 1991; Ballard és Morrow, 2013; 

Gidrewicz és Fenton, 2014; Gopalakrishna és Hand, 2020). A koraszülött csecsemőknek 

életet adó anyák teje nagyobb koncentrációban tartalmaz oligoszacharidokat, valamint 

fehérjékben és zsírokban is gazdagabb (ESPGHAN, 2013; Gabrielli és mtsai, 2011; Bauer 

és Gerss, 2011) (1. táblázat).  

 

1. táblázat  A koraszülött és érett újszülöttek számára termelődő anyatej összetétele a 

szoptatás negyedik hetében (per 100 ml) (Nommsen és mtsai, 1991) 

 Koraszülött újszülöttek 

számára termelődő anyatej 

Érett újszülöttek számára 

termelődő anyatej 

Energia (kcal) 78 65 - 70 

Protein (g) 1,9 - 2,2 0,9 

Szénhidrát (többnyire laktóz) (g) 7,5 6,7 

Zsír (g) 4,4 - 4,8 3,5 
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Kimutatták, hogy a lány gyermeket szült anyák anyatejének fehérjetartalma szignifikánsan 

magasabb a szoptatás első két hónapja alatt (Thakkar és mtsai, 2013). Egy korábbi vizsgálat 

leírása alapján a fiú és lány újszülöttek számára termelődő anyatej összetételében 

mutatkoznak különbségek, a lány gyermekek esetében magasabb fehérje és aminosav 

tartalom volt mérhető, míg a fiúknál a glutamin szintje volt szignifikánsan magasabb a 

laktáció első 3 hónapja során (van Sadelhoff és mtsai, 2018).  

A posztnatális adaptáció meghatározó időszak a fejlődés során, a korai táplálás szabályozza 

a növekedést, a szervek funkcionális fejlődését, valamint több tanulmány vizsgálta hosszú 

távú programozó hatását a felnőttkorban gyakori betegségek kialakulásának kockázatára. Az 

anyatejes táplálásnak védő hatását igazolták a gyermekkori elhízás, a gyermekkori allergiás 

reakciók, továbbá a csecsemőkori nekrotizáló enterokolitisz, akut otitisz media, súlyos alsó 

légúti fertőzések, atópiás dermatitisz, elhízás, 1-es és 2-es típusú diabétesz kialakulásával 

szemben (Ip és mtsai, 2007; Gage és mtsai, 2013; Binns és mtsai, 2016; Victora és mtsai, 

2016) és védelmet nyújt a későbbi elhízás ellen (Silfverdal és mtsai, 1999; Nobili és mtsai, 

2009; Ortega-García és mtsai, 2018). 

 

 

2.2. Hormonok szerepe a fejlődésben 

 
A méhen belüli élet során a fejlődő magzat és az anyai szervezet között folyamatos és 

közvetlen hormonális összeköttetés alakul ki a transzplacentális keringés, valamint a 

magzatvíz közvetítésével. Ezeknek a hormonoknak egy része kezdetben a magzat saját 

hormontermelésének hiánya miatt helyettesítő funkciót lát el, más esetekben a saját 

hormontermelést egészíti ki. Születés után, az egyetlen közvetlen hormonális kapocs anya és 

gyermeke között az anyatejes táplálás. A hormonok hatásukat kifejthetik közvetlenül az 

emésztőszervrendszer falában, vagy receptorokhoz való kötődéssel, vagy felszívódással. 

Kifejthetnek lokális hatást, vagy jelátviteli útvonalakat indukálhatnak, vagy a keringés révén 

eljuthatnak a különféle célszervekhez. Ezt a folyamatot az újszülöttekben és csecsemőkben 

a biológiai barrierek és a sejt-sejt közti kapcsolatok éretlensége egyaránt megkönnyíti 

(Schedl, 1965; Westrom és mtsai, 1987; Donovan és mtsai, 1994; Catassi és mtsai, 1995; 

Admyre és mtsai, 2007; Weström és mtsai, 2020). 
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2.3. Metabolikus hormonok 

 

Munkánk során olyan, a metabolikus hatásaikról ismert hormonokat vizsgáltunk, mint az 

inzulin és a leptin.  

Az inzulin jelenlétét a hasnyálmirigy váladékban először 1921-ben írta le a kanadai 

Frederick G. Banting és Charles H. Best, egyidőben azonban a kanadai munkacsoporttól 

függetlenül a román Nicolas C. Paulescu “pancrein” néven közölte a peptidhormont. Hatását 

receptoraihoz való kötődés révén fejti ki (Kido és mtsai, 2001), féléletideje 

hozzávetőlegesen 5 perc (Ferrannini és Cobelli, 1987). Az inzulin egy, az energia ellátás és 

a makronutriens egyensúlyért felelős anabolikus hatású peptid hormon, mely a szénhidrát 

felszívódást segíti elő. Emeli az agy vérből való leptin felvételét (Kastin és Akerstrom, 

2001). Az inzulin szerepet játszik az idegrendszer sejtjeinek fejlődésében, a dendritek 

arborizációjában, elősegíti a rövid- és hosszútávú memóriáért felelős sejthálózatok 

hippokampuszban való kifejlődését (Werner és LeRoith, 2014). Az endogén inzulin 

termelés és a leptin szint befolyásolja a vér glukóz szintjét, így fejtve ki védőhatást a hiper- 

és hipoglikémiás állapotokkal szemben (Kastin és Akerstrom, 2001). A méhen belüli élet 

során az inzulin növekedési hormonként is hat. 

A leptin, egy a zsírszövet által termelt 167 aminosav hosszúságú peptid, mely szerepet játszik 

az energiahomeosztázis kialakításában és a központi idegrendszer működésében, hatással 

van a neuroendokrin- és az immunrendszer működésre egyaránt. Jelenlétét leírták a 

placentában, az emlőben, petefészekben, a harántcsíkolt izom- és nyirokszövetekben 

egyaránt (Margetic és mtsai, 2002). A leptin egy peptid hormon, mely nem-specifikusan 

játszik szerepet az egyedfejlődésben (Erkonen és mtsai, 2011; Steinbrekera és Roghair, 

2016), plazmában mérhető féléletideje 24,9 ± 4,4 perc (Klein és mtsai, 1996). A leptin 

pulzatilis ütemben termelődik, szintje a délutáni órákban a legalacsonyabb, míg éjfélkor a 

legmagasabb. Ez a mintázat obez és nem obez egyénekben is hasonló, azonban az obez 

alkatúaknál nagyobb amplitúdójú az ingadozás. A várandósság során a placenta 

nagymennyiségű leptint termel (Masuzaki és mtsai, 1997) a leptin a receptorait a 

reprodukciós folyamatban és azok szabályozásában résztvevő szervekben leírták, a 

hipotalamuszban és a gonádokban egyaránt megtalálhatóak. Korábban feltételezték, hogy az 

anyai elhízás okozza a magas BMI (body mass index) értékű anyák emelkedett leptin szintjét, 

azonban a testzsír tartalom nem korrelál a leptin emelkedésének szintjével (Maffei és mtsai, 

1995). A placentális eredetű leptinnek szerepe lehet az anyai szervezetből a magzathoz 

érkező tápanyagok, aminosavak, lipidek mennyiségének szabályozásában (Forhead és 
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Fowden, 2009). Az anyai elhízás okozta emelkedett test tömeg index, azaz BMI a szérum 

leptin koncentráció emelkedésével jár a várandósság harmadik trimesztere során (Tamás és 

mtsai, 1998). 

 

 

2.4. Szteroid hormonok 

 

A szteroid hormonok anyatejben való jelenlétéről kevés irodalmi adat áll rendelkezésünkre, 

ezért vizsgáltuk a kortizol, a progeszteron és a tesztoszteron szintjét az anyatejben. 

A progeszteron és a tesztoszteron a gonádok és a mellékvesekéreg által termelt hormonok, 

melyek szerepet játszanak a nemi funkciók irányításán kívül több élettani folyamatban is. A 

progeszteron, mint neuroszteroid is ismert, remielinizációban, továbbá az idegrendszer és a 

viselkedés fejlődésében is befolyásoló faktor (Schumacher és mtsai, 2004), valamint 

szuppresszálja az anyai immunválaszt a fötális antigénekkel szemben és hozzájárul a T sejt 

differenciációhoz (Arck és mtsai, 2007), féléletideje 4,6-5,2 óra tömegspektrometriás 

méréssel (ételfogyasztással egyidejűleg) mérve (Pickar és mtsai, 2015). 

A tesztoszteron férfiakban a here Leydig-sejtjeiben, míg nőkben az ováriumban termelődik, 

valamint a mellékvesekéreg zóna retikuláris rétegében szintetizálódik mindkét nemben. 

Termelődését közvetlenül a luteinizáló hormon (LH) és a folliculus stimuláló hormon (FSH) 

befolyásolja, nemcsak a reproduktív szövetek, de az idegrendszer fejlődését is befolyásolja 

(Bramen és mtsai, 2012), felezési ideje 5-7 óra (Johnsen és mtsai, 1974). Az úgynevezett 

minipubertás kialakulásához is hozzájárul, mely szerepet játszik a későbbi szexuális 

viselkedésmintázat kifejlődéséhez (Pasterski és mtsai, 2015). 

A kortizol az emberi szervezet fő glükokortikoid hormonja, felnőtt férfiakban 15-20 mg 

mennyiségben termelődik, mely nők esetében 10%-kal kevesebb (New és mtsai, 1969), 

féléletideje 66 perc (Weitzman és mtsai, 1971). A kortizol szerepet játszik a 

glükoneogenezisben, az inzulinnal ellentétes hatást fejt ki, valamint diuretikumként is hat 

(McKay és Cidlowski, 2003). A szteroid hormonoknak sokszínű élettani hatásai vannak, 

azonban a korai fejlődésben játszott szerepük még nem egészen ismert. 
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2.5. Hipofízis hormonok 

 

A hipofízisben termelődő hormonok esszenciális regulátorok, melyeknek a megfelelő 

fejlődéshez, a sejtek növekedésétől kezdve a szövetek metabolizmusáig számos élettani 

hatása ismert.  

Az általunk vizsgált hipofízisben termelődő hormonok a folliculus stimuláló hormon (FSH), 

a luteinizáló hormon (LH) és a tireoidea-stimuláló hormon (TSH) voltak. A három 

hormonnak azonos alfa alegysége van, mely egy 92 aminosavas polipeptid lánc, míg a béta 

alegység hormonspecifikus, a 19-es kromoszómán kódolódik és nem kovalens módon 

kötődik az alfa alegységhez (2. ábra). 

 

 
 

2. ábra Az FSH, LH és TSH szerkezetének sematikus ábrája 

(Goodwin és Hershman, 1997 alapján) 

 

 

A pajzsmirigy hormonok – termelődésük a TSH által irányított – képesek számos biológiai 

funkciót befolyásolni a szervezetben, elengedhetetlenek az idegrendszer fejlődéséhez 

(Lignell és mtsai, 2016). A tireoidea-stimuláló hormon vagy tirotropin az adenohipofízis 

tirotrofikus bazofil sejtek által szintetizált glikoprotein hormon. Ismereteink szerint a méhen 

belüli fejlődés során a pajzsmirigy működése TSH független, állatmodellben vizsgálva TSH 

és TSH receptor deficiens egereken a pajzsmirigy mérete és follikulusainak szerkezete, 

csakúgy, mint a transzkripciós faktor expressziója vagy tiroglobulin termelése hasonló volt 

a vad típusú egereken mértekhez (Postiglione és mtsai, 2002). Felnőttkorban a pajzsmirigy 

működésének és növekedésének fő regulátora a TSH. A hosszú idejű TSH stimuláció a 
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pajzsmirigy megnagyobbodását, hiperpláziát és hipertrófiát okoz. Az akut TSH hatások közé 

tartozik a rapid mitogenikus jelenség, melyet a pajzsmirigyre gyakorol (Bybee és Tuffery, 

1989), az adenilát cikláz útvonal aktiválása révén fokozza a DNS szintézist (Ealey és mtsai 

1987). A TSH növekedésszabályozó hatását is leírták cAMP- független jelátviteli útvonalak 

aktiválása révén (Karsenty és mtsai, 1988), mint például az mTOR/S6K1 útvonal (Brewer és 

mtsai, 2007). Interakcióba lép növekedési faktorokkal, mint az epidermális növekedési faktor 

vagy az inzulinszerű növekedési faktor-1 (Tramontano és mtsai, 1988; Westermark és mtsai, 

1986). Leírták, hogy állatkísérletes körülmények között a TSH növeli a korai génexpressziót 

patkány pajzsmirigyében (Tominaga és mtsai, 1994). A TSH apoptózist gátló hatású 

(Kawakami és mtsai, 1996), valószínűsíthetően a p53 és a bcl-2 termelődése révén (Tilly JL 

és mtsai, 1995; Tilly KI és mtsai, 1995).  

A TSH pajzsmirigyen kívüli hatásai közé tartozik, hogy magas koncentrációban képes a 

gonadotropin receptorokon aktivációjára, ezt rekombináns TSH alkalmazásával is igazolták, 

mely képes volt aktiválni az FSH receptorait (Anasti és mtsai, 1995), de nem tudott hatást 

kiváltani a CG/LH receptorokon (Nagayama és mtsai, 1995).  

A TSH receptor expresszióját leírták az idegszövetben (Crisanti és mtsai, 2001) és a 

hipofízisben (Prummel és mtsai, 2000). Az asztrociták és idegsejtek TSH receptor mRNS-t 

és fehérjét expresszálnak (Crisanti és mtsai, 2001), növelik az arachidonsav felszabadulást 

és a II-es típusú 5’-iodothyronin- deiodináz enzim aktivitást (Saunier és mtsai, 1993). A 

hipofízisben is található TSH receptor, mely valószínűleg parakrin módon a TSH szekréciót 

gátló hatással rendelkezik (Prummel és mtsai, 2000; Prummel és mtsai, 2004). 

A TSH és receptorának expresszióját leírták limfocitákban (Peele és mtsai, 1993), 

eritrocitákban (Balzan és mtsai, 2007), zsírszövetben (Endo és mtsai, 1995), csontokban 

(Bassett és Williams, 2008), szőrtüszőben (Bodó és mtsai, 2009), májban (Zhang és mtsai, 

2009), petefészekben (Aghajanova és mtsai, 2009) és pajzsmirigy C sejtjeiben (Morillo-

Bernal és mtsai, 2009). A közelmúltban azonosított glikoprotein hormonról, a tirostimulinról 

igazolták, hogy különféle szövetek termelik és képes a TSH receptor aktiválására 

(Nakabayashi és mtsai, 2002; Sun és mtsai, 2010), mely parakrin szabályozási módot is 

feltételez. 

 

A hipofízis által termelt gondatropin hormonok az LH és az FSH glikoprotein hormonok, 

amik a reprodukciós élettani funkciók szabályozásában nélkülözhetetlenek. Az 

adenohipofízis gonadotrop sejtjei termelik, célszerveik a petefészkek és a herék (Burns és 

mtsai, 2002). Ezek a hormonok felelősek a reproduktív funkciók endokrinológiai 
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szabályozásáért (Gharib és mtsai, 1990). Funkcióik ellátását bonyolult és érzékeny 

egyensúlyon alapuló szabályozókör tartja fent, melynek alkotója a hipotalamusz 

(gonadotropin releasing hormon), a negatív feedback szabályozást a gonádok által termelt 

szteroid és peptid hormonok biztosítják, ezt egészíti ki parakrin módon a hipofízis 

(inhibinek, follistatin) (Thackray és mtsai, 2010). A gonadotropinok, mint a folliculus 

stimuláló hormon (FSH) és a luteinizáló hormon (LH) főként reproduktív funkciókat 

befolyásolnak, hatásuk célszervei a gonádok. Férfiakban az LH elsődleges szerepe a 

tesztoszteron termelés fokozása a Leydig sejtekben. Az LH stimulálja a citokróm 17a-

hidroxiláz termelődését a Leydig sejtekben, ami a tesztoszteron szintézishez és a 

spermatogenezis folyamatához elengedhetetlen (Wu és mtsai, 2007). A tesztoszteron 

gondoskodik többek között a szexuális funkciók szabályozásáról, a másodlagos nem 

jellegek kialakításáról, továbbá az androgén-dependens élettani folyamatokért, mint például 

a csont, ásványi és fehérjemetabolizmus, vagy az izomtömeg és teljesítmény kialakításában 

is részt vesz (Themmen és Huhtaniemi, 2000). 

Az FSH férfiakban a spermatogenezis megindításáért felelős a Sertoli sejtekben, továbbá 

olyan fehérjék termelődését indukálja, mint az inhibinek, a transzferin, az androgén-kötő 

fehérje vagy a glutamil trasnszpeptidáz (Plant és Marshall, 2001). A klasszikus teória szerint 

az LH a Leydig sejteken fejti ki hatását, így okozva emelkedett intratesztikuláris 

tesztoszteron szintet. Az FSH a spermium érési folyamatát segíti elő a Sertolli sejtek 

működésére gyakorolt hatásával (Kaiser, 2011). 

 

 

2.7. Anyatejbank rendszere 

 

A Human Milk Banking Association of North America szervezet engedélyével az Iowa 

Cityben található állomás donorjai közül vonhattunk be olyan anyákat a vizsgálatba, akik 

engedélyt adtak arra, hogy az általuk a gyűjtőállomáson leadott anyatejet kutatási célokra is 

felhasználják. A vizsgálatba bevont anyák az anyatejbank vizsgált és engedélyezett donorjai 

voltak. Jean Drulis és Dr. Ekhard Ziegler teremtették meg 2002-ben az Anyatejbank 

létrehozásának alapjait Iowa Cityben a University of Iowa külső egységeként, alapítványi és 

adományozói támogatással. Az anyatej donorok nem dohányzók, 12 órán belül nem 

fogyasztottak alkoholt amikor donáció céljából fejtek, rendszeresen szedett gyógyszereik 

listáját a gyűjtőállomás dolgozói ellenőrzik, a donáció elfogadását a szervezet 
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visszautasíthatja bizonyos antipszichotikumok, vérnyomáscsökkentők szedése esetén, 

melynek listája folyamatosan frissül a nemzetközi ajánlások alapján. A fejést mellszívóval 

végezték és fagyasztva tárolták dátummal ellátott steril zacskóban. A leadott anyatej 

széleskörű mikrobiológiai vizsgálatok elvégzése után kerülhet felhasználásra gyógyászati és 

kutatási célokra. 

 

 

2.8. Anyatejkezelési technikák és hatásuk az anyatej összetételére 

 
Az anyatejgyűjtő állomások által arany standardként használt tartósítási módszer a Holder 

pasztörizálási (HoP) technika, egy hőkezelési eljárás, mely 30 percen át 62,5 °C 

hőmérsékletre előmelegített vízfürdőben történik. Az eljárás számos részecske anyatejben 

mérhető szintjét befolyásolja. A WHO és az American Academy of Pediatrics (AAP) 

ajánlása szerint, amikor a saját anya anyateje nem elérhető, akkor a donor anyatejes táplálást 

javasolt alkalmazni (AAP, 2012; Victora és mtsai, 2016; AAP, 2017).  

A pasztörizálási eljárás 32,8%- kal csökkentette az anyatej adiponectin és 46,1%- kal az 

inzulin tartalmát (mindkettő p <0,0001) (Ley és mtsai, 2011). Kettő, a pasztörizálás 

kalóriatartalomra gyakorolt hatását vizsgáló tanulmányt ismerünk. García-Lara és 

munkatársai vizsgálatukban csökkenő kalóriatartalmat írtak le a HoP hatására, azonban Ley 

és kollégái nem találtak különbséget az anyatej kalória tartalmában a pasztörizálás előtt és 

után (Ley és mtsai, 2011; García-Lara és mtsai, 2013), bár a két tanulmány más metodikát 

alkalmazott a kalóriatartalom mérésére. 

A szacharidok szintjét nem befolyásolja a pasztörizálási eljárás (García-Lara és mtsai, 

2013), csakúgy, mint a lipid tartalmat (Fidler és mtsai, 2001). A zsírban oldódó vitaminok 

közül a D-vitamin szintjét nem befolyásolja (van Zoeren-Grobben és mtsai, 1987) a 

mikrobiológiai biztonságot adó eljárás, de az A-vitamin stabilitásáról egymásnak 

ellentmondó eredmények születtek (van Zoeren-Grobben és mtsai, 1987; Ribeiro és mtsai, 

2005). A vízoldékony vitaminok esetében, mint például a B6- (van Zoeren-Grobben és 

mtsai, 1987) vagy a C-vitaminra (Romeu-Nadal és mtsai, 2008) koncentrációcsökkentő 

hatású a módszer. Az immunoglobulinok vagy a laktoferrin szintjére koncentrációcsökkentő 

hatással bír az eljárás (Peila és mtsai, 2016). Az anyatejgyűjtő állomásokon és anyatej 

bankokban a mikrobiológiai biztonság szempontjából alkalmas minőséget a Holder 

pasztörizálás alkalmazásával érik el. A közelmúltban több vizsgálat elemezte a Holder 

pasztörizálási módszernek az anyatej bioaktív tartalmaira vonatkozó hatásait (Wesolowska 
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és mtsai, 2018; Bertino és mtsai, 2018; Escuder-Vieco és mtsai, 2018; Donalisio és mtsai, 

2018). Ez az eljárás csökkenti a kortizol és a leptin szintjét az érett újszülöttek számára 

termelődött anyatejben (van der Voorn és mtsai, 2017; Escuder-Vieco és mtsai, 2018). Az 

adiponectin, az eritropoetin és az IL-10 szintjét is vizsgáltak Holder pasztörizálás előtt és 

után, szignifikánsan csökkentek az eljárás hatására (Untalan és mtsai, 2009; Peila és mtsai, 

2016). A mindennapi gyakorlatban legtöbbször az anyatejet hűtőszekrényben tárolják, 

azonban, arról, hogy ez hatással van-e az anyatej hormontartalmára, rendkívül kevés adat 

áll rendelkezésünkre (Hanna és mtsai, 2004; Bertino és mtsai, 2013). 

Ezen adatok felvetik egy olyan eljárás kifejlesztésének igényét, mely garantálja a 

mikrobiológiai biztonságot, ugyanakkor nem vagy kisebb mértékben befolyásolja a 

különféle komponensek szintjét az anyatejben. A klinikai gyakorlat azt mutatja, hogy még 

a pasztörizálási eljárást követően is megmaradnak az anyatej egyes védőhatásai, így 

alkalmazása előnyösebb a tápszeres táplálásnál (Peila és mtsai, 2016). Az anyatejben 

jelenlévő hormonokról információink nagyrésze a szemikvantitatív radioimmunoesszé 

módszerrel való mérésekből származik. Az analitikai mérőmódszerek fejlődése manapság 

lehetővé teszi, hogy kvantitatív módon mérhető legyen a hormonok biológiailag aktív 

formája. 
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3. Célkitűzések 

 

Célkitűzéseink között szerepelt, hogy meghatározzuk az anyatejben az inzulin, kortizol, 

leptin, progeszteron, tesztoszteron, FSH, LH és TSH koncentrációját. A technikai 

fejlődésnek köszönhetően manapság olyan detektálási módszerek érhetőek el, melyek 

érzékenyek és a biológiailag aktív hormonszint kimutatására alkalmasak. Mivel a hormonok 

közül több is bizonyítottan felszívódik a gasztrointesztinális traktusból és hosszú 

féléletidővel rendelkezik, valamint az újszülött biológiai barrierei éretlenek, úgy véltük, 

hogy fontos megismerni, hogy az anyatej közvetítésével milyen mennyiségben kerülnek 

hormonok az anyatejjel táplált (saját anya anyateje vagy donor női tej) gyermekek 

szervezetébe. 

 

Születés után az anyatejes táplálásra az újszülött intenzív terápiás gyakorlatban és otthoni 

körülmények között két lehetőség adott: 

- a koraszülött gyermek saját anyjának anyateje, 

- donor anyatej, mely pasztörizált. 

 

Ezért vizsgáltuk, hogy a két lehetőség hormontartalom szempontjából különbözik-e. 

 

A mindennapok során az otthoni és kórházi gyakorlatban leggyakrabban alkalmazott 

anyatejtárolási technika a hűtőszekrényben való tárolás. Az anyatej bankok általános 

gyakorlata, hogy a donor anyatejet tartalmazó üveg megnyitását követően 24 óráig tárolható 

hűtőszekrényben. Ezért vizsgáltuk, hogy a 24 órás hűtőszekrényben tárolás hatással van-e 

az anyatej hormontartalmára. 

 

Vizsgálataink során elemeztük, hogy: 

• milyen mennyiségben találhatóak meg a vizsgált hormonok az anyatejben? 

• hogyan hat a Holder pasztörizálási technika az anyatej hormontartalmára? 

• hogyan hat az egy napon keresztüli hűtőszekrényben való tárolás az anyatej 

hormontartalmára? 

• változik-e a koraszülött intenzív centrumokban használt donortej hormontartalma 

a pasztörizálás és a hűtés következtében? 
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• milyen különbségek vannak a pasztörizált donortej és a nyers koraszülött tej 

között? 

• hatással van-e az anyai elhízás az anyatej hormontartalmára? 

• hatással van-e az újszülött neme az anyatej hormontartalmára? 
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4. Módszerek 

 

4.1. Anyatejminták 

A vizsgálatok során a Stead Family Children’s Hospital, University of Iowa neonatológiai 

intenzív osztályán ápolt koraszülötteket szült, szoptató anyákat kerestünk fel, 27 anyát 

vontunk be a klinikai vizsgálatba. A Mother’s Milk Bank of Iowa (MMBI) donorjai között 

olyan anyákat kerestünk munkánkhoz, akik érett újszülöttnek adtak életet és az anyatejbank 

által jóváhagyott donorok voltak, valamint az anyatej bank mikrobiológiai tesztjein az 

általuk biztosított anyatej megfelelő minőségűnek bizonyult (n=31). Etikai engedélyszám: 

IRB ID: 201805935. A vizsgálatban résztvevő anyák tájékoztatást követően írásbeli 

beleegyező nyilatkozatot írtak alá a vizsgálatban való részvételükről.  

 

 
A donációt követően kiporciózott anyatejminták a Mother’s Milk Bank of Iowa 

hűtőszekrényében 

 

A jelen értekezés két vizsgálat eredményeit írja le: 

• Az inzulin, kortizol, leptin, progeszteron és tesztoszteron szintjének vizsgálata koraszülöttet 

szült anyák tejében és donor anyatejben a Holder pasztörizálás előtt és után. Ehhez a 

vizsgálathoz az 1. és 3. minta előkészítési metódust alkalmaztuk (lsd. a 4.2. alpontban). 

 

• Az FSH, LH, TSH koncentrációk meghatározása koraszülöttet szült anyák tejében, majd 24 

órán keresztül hűtött anyatejben. Valamint érett újszülöttet szült anyák tejmintáiban - akik 

az MMBI donorjai voltak -, Holder pasztörizálás után, illetve Holder pasztörizálást 
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követően 24 órás hűtés után, így modellezve a neonatológiai intenzív terápiás gyakorlatot, 

melynek során a Holder pasztörizált donor anyatejet kapja az újszülött, melyet legfeljebb 

24 órán keresztül lehet hűtőszekrényben tárolni. Ezen vizsgálathoz az 1., 2., 3. és 4. minta 

előkészítési módszert használtuk (lsd. a 4.2. alpontban), a mérési tervet az eredmények 

fejezet 3. ábrája tartalmazza (3. ábra). 

 

 

4.2. Mintaelőkészítés 
 

1. Nyers, kezeletlen anyatejminták előkészítése 

A rendelkezésre álló́ nyers, kezeletlen mintákból szonikáltunk, majd centrifugáltunk (4 ºC-

on 15 percen át, 15000 rpm). Ezután elválasztottuk a vizes és a zsíros fázisokat egymástól. 

A vizsgálatokhoz az anyatej vizes fázisát használtuk a továbbiakban. 

 

2. Hűtött anyatejminták előkészítése 

A mintákat 4 ºC hőmérsékletű hűtőben helyeztük el 24 órára, majd szonikáltunk, ezután 

centrifugáltunk (4 ºC-on 15 percen át, 15000 rpm). Ezt követően elválasztottuk a vizes és a 

zsíros fázisokat egymástól. A vizsgálatokhoz az anyatej vizes fázisát használtuk a 

későbbiekben. 

 

3. Holder pasztörizált anyatejminták előkészítése 

A gyűjtött mintákból az anyatejet 30 percen át 62,5 ºC-os vízfürdőben tartottuk, ezután a 

mintákat szonikáltuk, majd centrifugáltuk (4 ºC-on 15 percen át, 15000 rpm). Ezt követően 

elválasztottuk a vizes és a zsíros fázisokat egymástól. A vizsgálatokhoz az anyatej vizes 

fázisát használtuk a továbbiakban. 

 

4. Holder pasztörizált, majd hűtött anyatejminták előkészítése 

A gyűjtött mintákból az anyatejet 30 percen át 62,5 ºC-os vízfürdőben tartottunk. Ezután a 

mintákat 4 ºC hőmérsékletű hűtőszekrényben helyeztük el 24 órára. Ezt követően a mintákat 

szonikáltuk, centrifugáltuk (4 ºC-on 15 percen át, 15000 rpm), majd elválasztottuk a vizes 

és a zsíros fázisokat egymástól. A vizsgálatokhoz az anyatej vizes fázisát használtuk a 

későbbiekben. 
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4.3. Hűtés 

Vizsgáltuk, hogy az egy napon, azaz 24 órán keresztüli hűtés hatással van-e a hipofízis 

hormonok szintjére az anyatejben, így 24 órára 4 ºC-os közönséges hűtőszekrényben 

helyeztük a nyers tejmintákat és a pasztörizált donor anyatejmintákat. A mintákon a hűtés 

után a nyers, kezeletlen minták előkészítési lépéseit alkalmaztuk a mérés előtt. 

 

 

4.4. Holder pasztörizálás 

A Holder pasztörizálás az anyatejbankok és gyűjtőállomások által leggyakrabban használt 

eljárás, mely biztosítja, hogy az anyatej mikrobiológiai ágensektől mentes legyen. Ehhez a 

beérkező anyatej donációik egyenkénti tesztelése után a mintákat összeöntik az anyatejbank 

protokolljától függően, mely az Amerikai Egyesült Államokban három anya tejmintáját 

egyesíti. Ezután 30 percen keresztül 62,5 ºC-os vízfürdőben kezelik a mintákat, melyeket 

ezt követően steril körülmények között üvegekbe töltenek és -20 ºC-on fagyasztva tárolnak 

a kórházakba való kiszállításig. 

 

 

4.5. Hormonszintek meghatározása 

 

A Luminex módszer egy, az áramlási citometria elvén alapuló mérési eljárás, úgynevezett 

multiparametrikus fluoreszcens immunoesszé. Az elnevezést követő „xMAP” rövidítésben, 

az x jelöli az analit részecskét, a MAP pedig a „multiple analyte profiling”, az úgynevezett 

több részecske elemzésre utal. Az eljárás az 1990-es évek második felében került 

kifejlesztésre (Angeloni és mtsai, 2014), a konvencionális szuszpenziós mikroarray 

technológiától annyiban tér el, hogy különböző összeállítású mikroszférákat használ az 

analit specifikálására. A mágneses mikrogyöngyök polisztirén magú gömbök, átmérőjük 

6,45 μm. Az xMAP technológia a belülről különböző koncentrációjú vörös és infravörös 

fluorofórok segítségével százféle mikroszféra kategóriát különít el. A mágneses gyöngyök 

fejlesztik a mosási lépések hatékonyságát, mivel a speciális mágneses mosólemez elősegíti 

a nemkívánt részecskék eliminálását (Reslova és mtsai, 2017). Az elemzéshez 

MILLIPLEX® Analyst 5.1 szoftvert használtunk. A vizsgálat a Luminex FLEXMAP 3D® 

rendszerrel történt (áramlási citometria elvén alapú módszer), melyeket az xMAP 

rendszerrel integrált lézerek, különféle optikai rendszerek és nagysebességű digitális 

jelérzékelő processzorok segítségével működik (3. ábra). A módszer előnye, hogy a hasonló́ 
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kvantitatív mérésre használt technikákhoz képest sokkal gyorsabban kaphatunk 

reprodukálható mérési eredményt, valamint a méréshez elegendő kis mennyiségű̋ minta (25 

mikroliter) (Reslova és mtsai, 2017). 

 

 

 
 

3. ábra A Luminex technológia működésének sematikus rajza 

Forrás: https://www.luminexcorp.com/research/our-technology/xmap-technology/ 

 

Inzulin és leptin szintjének meghatározása 

Az inzulin és a leptin szintjének meghatározására a „Human Metabolic Hormone Magnetic 

Bead Panel” HMHEMAG-34K (END Millipore Corporation, Billerica, MA, USA) 

kódszámú mágneses gyöngyöket tartalmazó esszét alkalmaztuk. Az esszé pufferoldattal 

történő előkészítést követően 25 μl mennyiségben vittük fel a standard sor oldatait, valamint 

az ismert koncentrációjú minőségi kontroll oldatokat a lemezre, majd 25 μl mátrix oldatot 

pipettáztunk a lyukakba. A minták felvitele előtt 25 μl esszé puffert vittünk fel a lemezre, 

majd ezt követően 50 μl mintát pipettáztunk a lyukakba. A frissen elkészített mágneses 

gyöngyöket tartalmazó oldatból 25 μl mennyiséget vittünk fel a 96-lyukú lemezre, majd 18 
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órán át 4 °C-on inkubáltuk rázatógépen. Háromszori mosást követően 50 μl detektáló 

antitesttel inkubáltuk egy órán keresztül szobahőmérsékleten a lemezt, majd 50 μl 

sztreptavidin-fikoeritrin oldat felvitelét követően ismét visszatettük a rázatógépre fél órára 

a lemezt. Háromszori mosást követően 100 μl futtató folyadékot pipettáztunk, majd a 

FLEXMAP 3DTM rendszer és az xPONENT szoftver (Luminex Corp, Austin, TX, USA) 

használatával leolvastuk az eredményeket. Korábbi közlemények alapján az alábbi 

koncentrációértékek körüli mérési átlagértékeket találtuk: 320 pg/ml az inzulin (Shehadeh 

és mtsai, 2003) és 270 pg/ml a leptin (Bielicki és mtsai, 2004) esetében. Az alsó detektálási 

határ értéke, angol rövidítéssel LLOQ, azaz a „limits of quantification”, 44 pg/ml volt az 

inzulin, 21 pg/ml volt a leptin esetében. A lemezen belüli variációs koefficiens értékek 10% 

alattiak voltak, míg a lemezek közti variációs koefficiens érték 8,5% volt az inzulin és 9,3% 

a leptin esetében. 

 

 

FSH, LH, TSH szintjének meghatározása 

A vizsgált hipofízis hormonokat a „Human Pituitary Magnetic Bead Panel” HPTP1MAG-

66K (END Millipore Corporation, Billerica, MA, USA) kódszámú termék felhasználásával 

végeztük. Először 25 μl mátrix oldatot pipettáztunk a vak, a standard és a minőségi kontroll 

anyagok számára fenntartott lyukakhoz a lemezen, majd 25 μl mennyiségben vittük fel az 

ismert koncentrációjú minőségi kontroll anyagokat, valamint a standard sor oldatait. Mielőtt 

rápipettáztuk az 50 μl mennyiségű anyatejmintákat, 25 μl esszé puffer került a minták 

számára fenntartott lyukakba. Ezután a gyártói utasításokat követve hozzáadtuk a frissen 

előkészített, mágneses gyöngyöket tartalmazó oldatot. A rázatógépen való 17 órán át 4ºC 

hőmérsékleten inkubációt és a lemezek kétszeri mosását követően 25 μl detektáló antitesttel 

egy órán keresztül inkubáltuk a lemezt, majd 25 μl sztreptavidin-fikoeritrin oldatot 

pipettázunk a lyukakba. Fél órás inkubációs majd kétszeri mosás után, 100 μl/lyuk futtató 

folyadékot vittünk fel a lemezre. Ezt követően FLEXMAP 3DTM eszköz és xPONENT 

szoftver használatával leolvastuk az eredményeket. A detektálási határérték, azaz LLOQ 

értéke az FSH esetén 10 mIU/l, az LH esetén 10 mIU/l míg a TSH esetében 10 μIU/l volt. 

Az egy lemezen belüli variációs koefficiens érték 6,8 % alatti volt mind a három vizsgált 

hormon esetében, a különböző lemezek között az FSH koncentráció mérésénél 5,2%, az LH 

6,9%, valamint a TSH esetében 7,3% volt a variációs koefficiens értéke. 
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Kortizol, progeszteron és tesztoszteron szintjének meghatározása 

A kortizol, a progeszteron és a tesztoszteron hormonok szintjét a „Multi-Species Hormone 

Magnetic Bead Panel” MSHMAG-21K (END Millipore Corporation, Billerica, MA, USA) 

felhasználásával végeztük. A tejminták előkészítése során 250 μl mintához 375 μl 

acetilnitrilt mértünk, vortexeltük, majd szobahőmérsékleten 10 percig állni hagytuk. Ismét 

vortexeltük, majd 17000 x g 5 percen át centrifugáltuk a mintákat, ezután 500 μl felülúszót 

átmértünk új centrifugacsövekbe és a Savant SpeedVac (ThermoFisher Scientific, Waltham, 

MA, USA) eszköz segítségével koncentráltuk a mintákat. Ezt követően 200 μl esszé 

pufferoldatot adtunk a mintákhoz és 10 percre a rázatógépre kerültek. A 96-lyukú lemezt 

esszé puffer hozzáadásával előkészítettük, majd 25 μl esszé puffert vittünk fel a lemezre, 

majd a standard sor, a minőségi kontroll folyadék felvitele következett. Az 

anyatejmintákból 50 μl mennyiséget vittünk fel a lemezekre duplikátumban, majd 18 órán 

keresztül inkubáltuk 25 μl tormagyökér peroxidáz konjugátummal és 25 μl 

gyöngykoncentrátummal, 4ºC hőmérsékleten, lemezrázatón. Az inkubációs idő letelte után 

négyszer mostuk a lemezeket, majd 25 μl detekciós antitestet pipettáztunk a lemez lyukaiba, 

ezután egy órán keresztül szobahőmérsékelten inkubáltuk a lemezt. Ezt követően 25 μl 

sztreptavidin-fikoeritrin oldatot mérünk rá a lemezre, majd 30 percig inkubáltuk a rázatón 

szobahőmérsékleten. A lemezek kétszeri mosását követően 100 μl futtató folyadékot adunk 

a lyukakhoz és 5 percig állni hagyjuk a lemezt, majd FLEXMAP 3DTM eszköz és 

xPONENT szoftver (Luminex Corp, Austin, TX, USA) segítségével leolvastuk a lemezt. 

Korábbi vizsgálatok alapján az alábbi koncentrációértékek detektálására számítottunk: 290 

pg/ml a kortizol (van der Voorn és mtsai, 2017), 860 pg/ml a progeszteron esetén (Lu és 

mtsai, 2017), és nem találtunk irodalmi adatot a tesztoszteron anyatejben való jelenlétére. 

Ezen mérési módszerrel az alsó detekciós határérték a kortizol esetében 85 pg/ml, 70 pg/ml 

a progeszteron és 40 pg/ml a tesztoszteron esetében. A lemezeken belüli variációs 

koefficiens értéke 10% alatti volt, míg a lemezek közti variációs koefficiens 8,2 % a 

kortizol, 6,4 % a progeszteron és 5,2 % volt a tesztoszteron esetében. 

 

 

4.6. Statisztikai elemzés 

Az anyatejmintákban detektált hormonok koncentrációinak statisztikai elemzése során 

Shapiro-Wilk tesztet használtunk az adatsorok normalitásának vizsgálatára. Ezt követően 

páros, illetve páratlan t- próbát, valamint ANOVA- módszert alkalmaztunk, az IBM SPSS 
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Statistics v20.0 (IBM’s Corporate, New York, USA), R-Program (R-project, http://www.r-

project.org) és GraphPad (GraphPad Software, La Jolla, CA, USA) elemzőszoftverek 

segítségével. A kategorikus változók vizsgálata során Fisher egzakt tesztet, a folyamatos 

változók esetén pedig Kruskal-Wallis tesztet alkalmaztunk. A statisztikai 

elemzővizsgálatoknál a különbségeket a p <0,05 értékeknél tekintettük szignifikánsnak. Az 

elvégzett esszéken belül a CV% minden esetben 10% alatti volt. Az adatok a diagrammokon 

átlag ± SEM vagy átlag ± SD vagy mediánérték és interkvartilis tartomány értékben kerültek 

feltüntetésre.  
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5. Eredmények 

 

5.1. Metabolikus és szteroid hormonok szintjének meghatározása 

 

5.1.1. Anyai adatok 

 

A University of Iowa laboratóriumában meghatároztuk az anyatejminták inzulin, leptin és 

kortizol, progeszteron és tesztoszteron szintjét érett újszülöttet és koraszülött újszülöttet 

szült anyák anyatejében. A vizsgálatunk szempontjából fontos klinikai adatokat az 2. 

táblázat tartalmazza. Az anyák életkora hasonló volt a mintagyűjtés időpontjában, a 

gesztációs kora az újszülötteknek szignifikánsan alacsonyabb volt a koraszülött csoportban. 

A koraszülöttet szült anyák anyateje a szoptatás első havának végéről, míg a donor 

anyatejminták az 6. hónap közepéről származtak (2. táblázat). 

 
2. táblázat  Az inzulin, leptin és kortizol szintek vizsgálatához bevont anyák adatai 
  

Érett újszülöttet 

szült anya (donor) 

Koraszülöttet 

szült anya 
p-érték 

Bevont anyák száma n=31 n=26  

Kor (év) 30,8 ± 0,9 30,3 ± 1,1 0,70 

intervallum 23 - 41 19 - 41  

Gesztációs kor (hét) 39,5 ± 0,2 30,1 ± 0,8 <0,0001 

intervallum 38 - 41 23 - 35  

Mintagyűjtés posztpartum 

ideje (nap) 

164 ± 13 28 ± 4 <0,0001 

Az adatok átlag ± SD értékben kerültek kifejezésre.  
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5.1.2. Hormonszintek a gesztációs kor függvényében 

 
Az érett donor anyatej és a koraszülött anyatej inzulin, progeszteron és tesztoszteron 

tartalma megközelítőleg azonos volt, míg a koraszülött anyatej szignifikánsan magasabb, 

hozzávetőlegesen háromszoros leptin tartalommal bírt, valamint a koraszülött anyatej 

kortizol tartalma átlagosan mindösszesen a harmada volt az érett donor anyatejben mérhető 

kortizol koncentrációhoz képest, ami azonban a szignifikancia szint határán volt (3. 

táblázat).  
 

3. táblázat  Az inzulin, leptin, kortizol, progeszteron és tesztoszteron koncentráció értékek 

az érett és koraszülött újszülötteket szült anyák nyers anyatejében 

 

Hormon 
Érett donor 

anyatej 

Koraszülött 

anyatej 

p-érték Szintváltozás 

mértéke 

Inzulin 

(pg/ml) 
1269 ± 208 1396 ± 302 0,72 

Érett donor ≈ 

Koraszülött 

Leptin 

(pg/ml) 
198 ± 28 586 ± 121 0,002 

Érett donor < 

Koraszülött 

Kortizol 

(pg/ml) 
6866 ± 2613 1471 ± 433  0,06 

Érett donor „>” 

Koraszülött 

Progeszteron 

(pg/ml) 
145 ± 49 361 ± 190 0,25 

Érett donor ≈ 

Koraszülött 

Tesztoszteron 

(pg/ml) 
108 ± 39 106 ± 63 0,97 

Érett donor ≈ 

Koraszülött 

Az adatok átlag ± SEM értékben kerültek kifejezésre. 
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5.1.3. Holder pasztörizálás hatása 

 

Mind az érett, mind a koraszülött újszülöttek számára termelődött anyatejben kimutattuk a 

vizsgált hormonok (inzulin, leptin, kortizol, progeszteron, tesztoszteron) jelenlétét. Az 

inzulin szintjét a Holder pasztörizálás az érett donor anyatejben nem befolyásolta, a 

koraszülöttek esetében szignifikánsan csökkent az eljárást követően. A leptin koncentráció 

a pasztörizálás hatására szignifikáns mértékben lecsökkent mindkét csoportban. A kortizol, 

a progeszteron és a tesztoszteron szintek az anyatejmintákban a Holder pasztörizálást 

követően nem mutattak változást egyik vizsgálati csoportban sem (4. táblázat). 

 

4. táblázat  A Holder pasztörizáció hatása az anyatej inzulin, leptin, kortizol, progeszteron 

és tesztoszteron szintjére 

 

Hormon Forrás 
Nyers 

anyatej 

Pasztörizált 

anyatej 

p-érték 

Inzulin (pg/ml) Érett donor 1269 ± 208 1203 ± 205 0,105 

 Koraszülött 1396 ± 302 1093 ± 222 0,003 

Leptin (pg/ml) Érett donor 198 ± 28 34 ± 9 <0,0001 

 Koraszülött 586 ± 121 52 ± 15 <0,0001 

Kortizol (pg/ml) Érett donor 6866 ± 2613 4063 ± 707 0,815 

  Koraszülött 1471 ± 433 † 1418 ± 533  0,301 

Progeszteron Érett donor 145 ± 49 230 ± 68 0,103 

 Koraszülött 361 ± 190 102 ± 50 0,199 

Tesztoszteron Érett donor 108 ± 39 109 ± 14 0,978 

 Koraszülött 106 ± 63 113 ± 39 0,811 

Az adatok átlag ± SEM értékben kerültek kifejezésre.  
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Az érett és koraszülött újszülöttek számára termelődött anyatej hormonkoncentráció értékeit 

összevontuk, majd ezeket összehasonlítva a Holder pasztörizálás előtt és után elmondható, 

hogy az eljárás szignifikánsan csökkentette az inzulin és leptin szintjét az anyatejben, 

azonban nem befolyásolta a kortizol, progeszteron és tesztoszteron koncentrációját (5. 

táblázat). 

 

5. táblázat  Az anyatejben vizsgált hormonok koncentrációinak változása a Holder 

pasztörizáció hatására az érett és koraszülött újszülöttek számára termelődött anyatejet 

együttesen vizsgálva 

 

Hormon neve 
Holder 

pasztörizálás 

Koncentrációértékek 

(pg/ml) 
p-érték 

Inzulin 
előtt 1328 ± 178 

<0,001 
után 1152 ± 149 

Leptin 
előtt 382 ± 64 

<0,0001 
után 46 ± 8 

Kortizol 
előtt 4376 ± 1459 

0,29 
után 2843 ± 485 

Progeszteron 
előtt 245 ± 92 

0,44 
után 174 ± 45 

Tesztoszteron 
előtt 107 ± 35 

0,85 
után 111 ± 19 

Az adatok átlag ± SEM értékben kerültek kifejezésre. 
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5.1.4. Testtömeg index és az anyatej 

Vizsgáltuk, hogy az újszülött neme vagy az anyai BMI hatással van-e az anyatej inzulin, 

leptin, kortizol, progeszteron és tesztoszteron koncentrációjára. Az újszülött neme méréseink 

során nem befolyásolta ezen hormonok szintjét az anyatejben. Az érett újszülöttet szült obez 

anyák anyateje magasabb leptin és inzulin tartalommal bír. Vizsgálataink során kíváncsiak 

voltunk, hogy a koraszülötteket szült anyák anyatejében vannak-e különbségek a 

hormonkoncentrációkat illetően. Azoknak az anyáknak (akik koraszülött újszülöttnek adtak 

életet) az anyatejében, akiknek BMI értéke 30 vagy afelett volt, szignifikánsan magasabb 

inzulin és leptin szinteket mértünk mind a nyers anyatejben, mind a Holder pasztörizálást 

követően (4. ábra).  

 

 

  
 

Nyers anyatej    Holder pasztörizált anyatej 
 

4. ábra  Az inzulin és leptin koncentrációértékek a 30 alatti és feletti testtömeg indexszel 

rendelkező koraszülötteket szült anyák anyatejében 

Az adatok átlag ± SEM értékben kerültek kifejezésre. *p < 0,05  **p < 0,001 vs Nyers 

anyatej BMI<30 anyáktól; # p < 0,05   ## p < 0,001  vs Holder pasztörizált anyatej BMI<30 

anyáktól. 
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5.1.5. Mindennapi gyakorlat 

A koraszülött intenzív centrumban az anyatejes tápláláshoz két forrásból jutnak a 

gyermekek. Az első lehetőség a saját anya anyateje, amennyiben ez nem elérhető donor tej 

segítségével juthatnak anyatejhez. Az inzulin koncentrációja a két forrásban 

hozzávetőlegesen azonos. A leptin szintje több mint 17-szer magasabb a koraszülött 

újszülöttet szült anyák tejében, míg a kortizol szint a harmada a pasztörizált donor 

anyatejben mérhető értékekhez képest (6. táblázat). 

 

6. táblázat  A donor anyatej és a koraszülött anyatej összehasonlító vizsgálata 

Hormon 
Pasztörizált 

donor anyatej 

Koraszülött 

anyatej 
p-érték 

Szintváltozás 

mértéke 

Inzulin 

(pg/ml) 
1203 ± 205 1396 ± 302 0,59 ↔ 

Leptin (pg/ml) 34 ± 9 586 ± 121 <0,0001 17 X 

Kortizol 

(pg/ml) 
4063 ± 707 1471 ± 433 <0,01 0,36 X 

Progeszteron 

(pg/ml) 
230 ± 68 361 ± 190 0,50 ↔ 

Tesztoszteron 

(pg/ml) 
 109 ± 14 106 ± 63 0,96 ↔ 

Az adatok átlag ± SEM értékben kerültek kifejezésre. 
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5.2. Hipofízis hormonok vizsgálata anyatejmintákban 

5.2.1. A mérési protokoll 

A hipofízis hormonok jelenlétét az anyatejben a hétköznapi gyakorlatban rendszeresen 

használt tartósítási eljárások, mint a hűtőszekrényben való tárolás és a donor anyatejek 

előkészítésénél használt Holder pasztörizálási technika kivitelezése után mértük, a mérési 

tervet az alábbi ábra foglalja össze (5. ábra). 

 

 

 
 

5. ábra A mérési protokoll 
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5.2.2. Vizsgálatban résztvevő anyák adatai 

Az FSH, LH és TSH anyatejben való vizsgálatához 30 donor anyát és 27 koraszülöttet szült 

anyát vontunk be vizsgálatunkba. Az anyák kora hozzávetőlegesen azonos volt a két 

csoportban. A gesztációs kor a koraszülött csoportban szignifikánsan alacsonyabb volt, a 

donor csoporthoz képest. Az újszülöttek neme is hasonló megoszlást mutatott a két csoportot 

összevetve (7. táblázat).  

 

7. táblázat A hipofízis hormonok vizsgálatához bevont anyák adatai 

 

 
Donor 

anyák 

Koraszülött 

anyák 
p-érték 

Bevont anyák száma 30 27  

Kor (év) 30,8 ± 0,8 30,3 ± 1,1 0,70 

Gesztációs kor (hét) 39,4 ± 0,2 30,1 ± 0,8 <0,0001 

Újszülött neme    

lány 15 13  

fiú 15 14  

Tejgyűjtés posztpartum ideje 

(nap) 
159,3 ± 13 28 ± 4 <0,0001 

Az adatok átlag ± SD értékben kerültek kifejezésre. 
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5.2.3. Vizsgált hipofízis hormonok koncentrációértékei 

Az általunk vizsgált, a hipofízisben termelődő hormonok az FSH, LH és a TSH, a donor és 

a koraszülött újszülöttet szült anyák tejében közel azonos mennyiségben volt mérhető. 

 

Az otthoni gyakorlatban a koraszülöttet szült anya anyateje gyakran hűtőszekrényben tárolt. 

A 24 órás hűtés hatására az LH és TSH koncentráció szignifikánsan alacsonyabb volt, míg 

az FSH szintje nem változott a kezeletlen, nyers koraszülött anyatejhez képest. 

 

A donor anyatejet a Holder pasztörizálással kezelik felhasználás előtt, melynek hatására az 

LH szintje szignifikánsan csökkent, az FSH változatlan, míg a TSH szignifikánsan 

magasabb koncentrációban volt mérhető a nyers kezeletlen anyatejben mérhető értékekhez 

képest. 

 

Mivel a donor anyák érett újszülötteknek adtak életet, ezért vizsgáltuk, hogy kezeletlen 

formában, 24 órán keresztül hűtőszekrényben tárolva (ami az otthon alkalmazott gyakorlat) 

hogyan változik a hipofízis hormon tartalma az anyatejnek. Az anyatej LH, FSH és TSH 

tartalma egyaránt szignifikánsan emelkedett a nyers kezeletlen anyatejhez képest. 

 

A pasztörizált donor anyatej 24 óráig tartó hűtése során az LH szintje szignifikánsan 

csökkent, az FSH koncentráció szignifikánsan magasabbnak bizonyult, míg a TSH 

koncentráció a nyers, kezeletlen anyatejjel hozzávetőlegesen azonos mennyiségben volt 

mérhető (8. táblázat). 
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8. táblázat  A hipofízishormonok szintváltozásai a nyers anyatejben mérhető 

koncentráció értékekhez képest pasztörizálás, hűtés, és a kettő együttes hatására 

 

Hormonok Forrás 

Kezeletlen 

anyatej 

 

Pasztörizált 

anyatej 

 

(% Nyers 

anyatej) 

24h keresztül 

hűtőszek-

rényben tárolt 

(%Nyers 

anyatej) 

Pasztörizált és 

24h keresztül 

hűtőszekrénybe

n tárolt 

(%Nyers 

anyatej) 

LH Donor 

0,05 

(0,03-

0,06) 

76 * 

(60-100) 

259 ** 

(169-392) 

59 ** 

(39-74) 

(mIU/ml) 
Koraszülött 

anya 

0,04  

(0,02-

0,10) 

 
71 * 

(37-86) 
 

FSH Donor 

0,18 

(0,14-

0,24) 

100 

(89-125) 

189 ** 

(139-298) 

121 ** 

(108-134) 

(mIU/ml) 
Koraszülött 

anya  

0,18 

(0,08-

0,32) 

 
127 

(100-147) 
 

TSH Donor 

0,05 

(0,04-

0,06) 

117 * 

(88-158) 

168 * 

(102-313) 

100 

(65-136) 

(μIU/ml) 
Koraszülött 

anya 

0,06 

(0,04-

0,09) 

 
79 * 

(47-100) 
 

Az értékek medián és interkvartilis tartomány szerint kerültek feltüntetésre a táblázatban, 

* p < 0,05; ** p < 0,001 versus Kezeletlen anyatej.  
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5.2.4. Holder pasztörizálás hatása 

A Holder pasztörizálás nem befolyásolta az érett újszülöttek számára termelődött anyatej 

FSH tartalmát, az LH tartalmat szignifikánsan csökkentette, míg a TSH szintje 

szignifikánsan emelkedett az eljárást követően (6. ábra). 

 

 
6. ábra A Holder pasztörizálás hatása a Mother’s Milk Bank of Iowa donor anyái által 

adott anyatejminták hipofízis hormontartalmára  

* p < 0,05 versus Kezeletlen anyatej, páros t-próba 

  

Kezeletlen    HP  Kezeletlen HP         Kezeletlen HP
FSH (mIU/L)                  LH(mIU/L)                          TSH(µIU/L) 

K
on

ce
nt

rá
ci

ó 

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450

* * 



 36 

5.2.5. A hűtés hatásának vizsgálata 

Mértük az FSH, LH és a TSH szintjét érett és koraszülött újszülöttek számára termelődött 

anyatejmintákban, egy csoportként kezelve a különböző gesztációs korban született 

gyermekek számára termelődő anyatejmintákat. Az általunk vizsgált hipofízis hormonok 

közül az FSH hasonló mennyiségben volt mérhető az érett újszülöttek számára termelődő 

nyers anyatejben, valamint a hűtőszekrényben való tárolást követően. Az LH koncentrációja 

szignifikánsan csökkent, átlagosan 24%-kal a hűtés után, míg a TSH szintje átlagosan 17%-

kal szignifikánsan emelkedett az eljárást követően (7. ábra). 

 

 

 
7. ábra  Az FSH, LH és TSH mennyisége az anyatejben (koraszülött és érett csoportokat 

egyben értékelve) a hűtőszekrényben való tárolás hatására 

* p < 0,05 versus Kezeletlen anyatej, ANOVA 
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5.2.6. A különféle klinikai és otthoni gyakorlatban használt anyatejtárolási és -kezelési 

technikák hatása 

A koraszülött újszülötteknek a kórházi ápolás során az anyatejes táplálásra, az anyatej négy 

formája áll rendelkezésre: 

• friss anyatej (mely az ábrán nem látható), 

• a korábban lefejt koraszülöttek számára termelődő anyatej, melyet 

hűtőszekrényben tároltunk 24 órán keresztül (H), 

• a frissen pasztörizált donor anyatej (HP), 

• a pasztörizált, valamint a 24 órán keresztül hűtött donor anyatej (HP+H). 

A kezeletlen anyatejben mért értékhez képest a Holder pasztörizált, majd hűtőszekrényben 

tárolt (HP+H) anyatejben átlagosan 21%-kal magasabb FSH koncentrációt mértünk, mely 

szignifikáns növekedés. Az LH esetében mindegyik kezelési/tárolási módszer szignifikáns 

változást eredményezett a koncentrációértékekben, a hűtőszekrényben tárolás (H) 29%-kal 

csökkentette, a pasztörizálás (HP) 24%-kal csökkentette, a kombinált kezelési eljárás 

(HP+H) hatására átlagban 41%-kal csökkent a hormon szintje. A TSH szintje a hűtés (H) 

21%-kal csökkentette és a pasztörizálás (HP) 17%-kal növelte, azonban a kombinált (HP+H) 

kezelési eljárás nem okozott TSH koncentrációváltozást (8. ábra). 

 

 
8. ábra  A hűtőszekrényben tárolt „koraszülött” anyatej (H) , valamint a donor anyatej a 

Holder pasztörizált (HP) formája, továbbá a Holder pasztörizálást követő 24 órán keresztül 

hűtőszekrényben tárolt (HP+H) forma FSH, LH és TSH tartalma 

* p < 0,05 versus Kezeletlen anyatej, ANOVA  

H   HP  HP+H             H   HP  HP+H          H   HP  HP+H          
FSH                        LH                         TSH

V
ál

to
zá

s a
z 

al
ap

ér
té

kh
ez

 
ké

pe
st

 (%
)

0

50

100

150

200

250

300

* * * * 

* * 



 38 

5.2.7. A gonadotropinok arányának vizsgálata 

Az FSH/LH arányát vizsgáltuk a koraszülöttek számára termelődött anyatejben (Anyai), az 

érett újszülötteknek termelődött anyatejben (Donor), a donor tej pasztörizálását követően 

(HP), valamint a klinikai és otthoni gyakorlatot bemutató pasztörizált majd egy napon 

keresztül hűtött anyatejmintákban. A két gonadotropin aránya szignifikánsan magasabbnak 

bizonyult a pasztörizálást követő 24 órás hűtést után mérve (HP+H) (9. ábra). 

 

 
 

9. ábra  Az FSH/LH arány a koraszülöttek számára termelődött kezeletlen anyatejben, az 

érett újszülöttek számára termelődött anyatejben, a Holder pasztörizált donor anyatejben, 

valamint a Holder pasztörizálást követő 24 órás hűtés hatására  

* p < 0,05 versus Kezeletlen anyatej, ANOVA 
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6. Megbeszélés 

 

A világon évente 800000 gyermek részesül donor anyatejes táplálásban, valamint minden 

tizedik gyermek koraszülöttként látja meg a napvilágot. A hormonok az emberi szervezet 

mediátorai, felelősek a szervek működésének irányításáért, fejlődéséért. Az anyatejet 

biológiailag aktív folyadékként tartjuk számon, mely azonkívül, hogy biztosítja a 

folyadékpótlást és energiát ad, olyan anyagokat tartalmaz, melyek befolyásolják a fejlődést. 

Az anyatejben található hormonok mennyiségének vizsgálata régóta áll tudományos 

munkák középpontjában. Az elemzőmunkák nagy része radioimmunoesszé módszer 

használatával készült, mely egy szemikvantitív eljárás. A jelen értekezésben ismertetett 

vizsgálatok szenzitív mérési technikán alapszanak, mely képes a mérni kívánt anyagok 

biológiailag aktív formájának detektálására. 

 

 

6.1. Az anyatej és a donor női tej metabolikus és szteroid hormon tartalmának vizsgálata 
 

Vizsgáltuk az inzulin, leptin, kortizol, progeszteron és tesztoszteron koncentrációját az érett 

újszülöttek számára termelődött, donációra felajánlott anyatejben, valamint a koraszülött 

gyermeket szült anyák tejmintáiban a Holder pasztörizálás előtt és után. Az alkalmazott 

mérési módszer lehetővé tette a vizsgált hormonok biológiailag aktív formájának 

detektálását. A leptin, kortizol, progeszteron és tesztoszteron gasztrointesztinális traktusból 

való felszívódása lehetséges, így a keringés révén különféle szervekben fejthetik ki 

hatásukat. A vizsgált hormonok hathatnak közvetlenül a bélrendszer falában, befolyásolva 

a mikrobiom kialakulását, mely a mikrobiom - bél - agy tengelyen keresztül hatással van a 

szervezet egészére. Feltételezhetően az anyatej alkotóelemei a mikrobiom kialakításán kívül 

hozzájárulnak a bél-asszociált nyirokszövet éréséhez (Lemas és mtsai, 2016; Pärnänen és 

mtsai, 2018), valamint képesek növekedési faktorként hatni, így befolyásolva a belek szöveti 

differenciációját (Georgiev és mtsai, 2003). 

A leptin hormonnak az emberi szervezet fejlődésére számos hatása van. Neurotrófikus 

hatását leírták a hipotalamuszban (Bouret és mtsai, 2004). Az anyatej leptin tartalma 

pozitívan korrelál a szérum leptin koncentrációval, ami szintén korrelál a BMI értékével és 

súlyával csecsemőkben (Savino és mtsai, 2016). A tápszerek nem tartalmaznak leptint és a 

tápszerrel táplált csecsemők plazma leptin koncentrációja alacsonyabb, mint a kizárólag 

anyatejjel tápláltaké (Savino és mtsai, 2016). Előző vizsgálatokban mértekhez hasonló leptin 
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koncentrációszinteket mértünk a koraszülöttek számára termelődő anyatejben (Beilicki és 

mtsai, 2004; Eilers és mtsai, 2011). Bielicki és kollégái a terminusra született gyermekek 

számára termelődő kolosztrumban magasabb leptin szintet detektáltak, azonban ebben a 

csoportban a kezdeti magas leptin szint a szoptatás előrehaladtával csökkent, míg a 

koraszülöttek számára termelődő anyatejben a vizsgálati időszak alatt a szoptatás első 6 

hetében azonos koncentrációkat találtak (Bielicki és mtsai, 2004). Eiler és csoportja nem 

talált különbséget a kora és érett újszülöttek számára termelődött anyatejminták 

összehasonlításakor, azonban ők is igazolták a leptin koncentráció csökkenését a szoptatás 

előrehaladtával az érett csoportban (Eiler és mtsai, 2011). Eredményeink megerősítették a 

korábbi adatokat, hogy a leptin szintet csökkenti a HoP eljárás (Escuder-Vieco és mtsai, 

2018). Vizsgálatunk során az érett csoportban alacsonyabb leptin koncentrációt mértünk, 

bár a mintavételi időpontok nem voltak azonosak, célunk az anyatejes táplálási lehetőségek 

leptin tartalmának mérése volt. A leptin intakt formában a keringés révén az agy parenchyma 

állományában is kifejti hatását. A férfi nem, a csökkent anyatej fogyasztás, a koraszülöttség 

vagy az intrauterin növekedési retardáció mind emelik a perinatális leptin deficiencia 

kialakulását (Steinbrekera és mtsai, 2016). A koraszülés következtében a gyermek nem 

részesül a harmadik trimeszter alatt az anyai szervezetből érkező leptinnel, melynek szintje 

a várandósság során ekkor a legmagasabb (Tamás és mtsai, 1998; Hellgren és mtsai, 2015). 

Korábbi vizsgálatokban a leptin pótlása befolyásolja az étkezési magatartást és az endokrin 

funkciókat (Matochik és mtsai, 2005), valamint a koraszülötteknél megfigyelt 

hipoleptinémia fokozta a felnőttkori elhízás kockázatát állatkísérletben (Attig és mtsai, 

2008). Abban az esetben, ha a leptin felszívódása inkomplett, az emésztőszervrendszerbe 

bejutó leptin az epitél sejtek proliferációját fokozza (Hardwick és mtsai, 2001).  

A leptin szintje szignifikánsan magasabb az obez anyák plazmájában (várandósság előtti 

BMI > 30 kg/m2) a normál BMI értékkel rendelkező várandós anyákhoz képest. Az obez 

anyák anyatejében kétszeres inzulin és leptin koncentráció mérhető a normál BMI értékű 

anyák tejéhez képest (Lemas és mtsai, 2016). A leptin elősegíti a kognitív fejlődést (Meyer 

és mtsai, 2014), és állatkísérletes körülmények között az idegrendszeri fejlődésre védő 

hatással van, a leptinkezelés javítja a viselkedési teszteken elért eredményeket intrauterin 

növekedésgátlás modellben (Erkonen és mtsai, 2011). A koraszülöttség a későbbiekben 

metabolikus szindróma és kognitív deficit kialakulására hajlamosít. A várandósság 

harmadik trimesztere alatt zajló nagyütemű növekedést a koraszülés megszakítja, beszűkítve 

ezzel egy olyan fejlődési ablakot, mely a méhen kívüli életben a zavartalan fejlődést 

biztosítja. Kutatások vizsgálták a leptin idegrendszeri fejlődésben játszott szerepét (Meyer 
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és mtsai, 2014), az anyai állapot (például diabétesz) hatással van a fötális leptin szintre 

(Cetin és mtsai 2000; Spear és mtsai, 2001). Emelkedett placentális leptin mRNS és fehérje 

expressziót írtak le anyai diabétesz, preeklampszia és korioamnionitisz esetén (Lea és mtsai, 

2000; Mise és mtsai, 1998; Taki és mtsai 2012). A tesztoszteron csökkenti a leptin mRNS 

expresszióját adipocitákban (Aparicio és mtsai, 2018). A köldökzsinórvér leptin szintjét 

vizsgálva, nem nem mutatkozott nembeli különbség (Steinbrekera és mtsai, 2019) az 

általunk vizsgált anyatejmintákhoz hasonlóan. A koraszülött és terminusra született fiú 

újszülöttek plazma leptin koncentrációja alacsonyabb volt a lányokéhoz képest (Ertl és 

mtsai, 1999), és egy vizsgálat szerint az anyatejjel táplált újszülött leptin szintje magasabb 

a tápszerrel tápláltakéhoz képest (Savino és mtsai, 2016). A koraszülés a megszakított 

intrauterin fejlődés miatt megvonja a fejlődő szervezetet az anyai leptin forrástól, mely 

predisponál a későbbi leptin deficiencia kialakulására (Steinbrekera és mtsai, 2019). 

Az inzulin aktív formában jut az anyatejbe, melyben az emésztésgátló enzimek védik a 

degradációtól, így kifejtheti hatását a fejlődő szervezetben (Koldovský és mtsai, 1994). 

Koldovský és kollégái kimutatták, hogy az inzulin lenyelést követően képes biológiai 

hatásának kifejtésére, az anyatejből a véráramba jutva csökkentette a vércukorszintet 

(Mosinger és mtsai, 1959; Koldovský és mtsai, 1994). Az epitél sejteken inzulin receptort 

azonosítottak malacokban és borjakban, valószínűsítve, hogy az inzulin befolyásolja a 

növekedését és fejlődését a vékonybélnek (Georgiev és mtsai, 2003). Shehadeh és kollégái 

nem diabéteszes anyákat vontak be vizsgálatukba, akik koraszülött vagy érett újszülötteknek 

adtak életet. Eredményeinkhez hasonlóan ez a vizsgálat sem talált különbséget az anyatej 

inzulin koncentrációjában a gesztációs kor szerinti bontásban (Shehadeh és mtsai, 2003). Az 

obez, koraszülött gyermeket szült anyák anyatejében magasabb inzulin koncentrációt 

mértünk, mely feltételezésünk szerint hozzájárulhat ahhoz, hogy miért gyakoribb a 

hipoglikémia obez anyák újszülöttjeinél (Turner és mtsai, 2019), de a limitált 

biohasznosulása az orális inzulinnak további kérdéseket vet fel a vércukorszint szabályozás 

esetén (Shulman és mtsai, 2002; Shamir és mtsai, 2009). A leptinhez hasonlóan az inzulin 

is peptid hormon, így a hőhatással járó HoP csökkentette koncentrációját az anyatejben. 

Vizsgálatunkhoz hasonló donor anyatejminták felhasználásával zajlott méréssorozat szintén 

inzulin koncentráció csökkenést (46%) tapasztalt a HoP hatására (Ley és mtsai, 2011). 

Munkánk során kisebb (13%) csökkenést tapasztaltunk, aminek magyarázata lehet az 

alkalmazott detektálási technika különbözősége (elektrokemilumineszcens eljárás vs 

mikrogyöngy esszé). 
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A glükokortikoidok anyatejben való jelenléte ismert, akárcsak az, hogy felszívódnak a 

gasztrointesztinális traktusból (Pundir és mtsai, 2019). Más vizsgálatok is alacsonyabb 

kortizol tartalmat mutattak ki az érett újszülöttek számára termelődő anyatejben (van der 

Voorn és mtsai, 2016), és nem találtak különbséget az érett és koraszülött újszülöttek 

számára termelődő anyatej kortizol tartalma között a laktáció közel azonos időpontjait 

összehasonlítva (Groër és mtsa, 1994). Emlősökben a glükokortikoidok fontos mediátorai a 

hormonális egyensúly fenntartásának a szervezetben (Rose és Herzig, 2013). A korai, 

anyatej közvetítésével az újszülöttet érő glükokortikoid expozíció metabolizmust 

befolyásoló hatásán keresztül valószínűsíthetően védő hatású a gyermekkori elhízással 

szemben (Hahn-Holbrook és mtsai, 2016). Az alacsony kortizol szint, ami a koraszülött 

gyermekek számára termelődő anyatejben volt mérhető és a HoP hatásáról az anyatej 

kortizol tartalmára van der Voorn és munkatársai is beszámoltak, eredményeink azonos 

tendenciákat írtak le (van der Voorn és mtsai, 2017), vizsgálatunk azzal egészítette ki a 

korábbi adatokat, hogy az alkalmazott anyatejes táplálási forma (saját anya vagy donor tej) 

nem azonos kortizol mennyiséget juttat a szoptatott gyermek szervezetébe. Szteroid hormon 

lévén a kortizol termorezisztens, más vizsgálatok is alátámasztják, hogy ellenálló a HoP 

okozta hőhatással szemben (van der Voorn és mtsai, 2017). Az anyatejjel bejuttatott 

glükokortikoidoknak valószínűsíthetően a sejtérésben és növekedésben van szerepük 

(Hinde és mtsai, 2015). 

Szülés után az anyai progeszteron szint gyorsan csökken, ezzel hozzájárul az anyatej 

termelődésének megindulásához (Lu és mtsai, 2017). Koraszülés során a várandósság 

megszakad, ezért az ebben az időszakban magas progeszteron koncentrációjú vérhez a 

magzat nem jut hozzá a transzplacentális keringés révén. Méréseink során a koraszülött és 

érett újszülöttek számára termelődő anyatej progeszteron tartalma közel azonosnak 

bizonyult. Felnőttekben vizsgálva a progeszteron orális felszívódási rátája alacsony 

(Whitehead és mtsai, 1980), azonban az, hogy az éretlen emésztő funkcióval rendelkező 

koraszülöttekben milyen a progeszteron biohasznosulási rátája nem ismert. 

A tesztoszteron neuro- és immunomodulátor hatású, képes befolyásolni a környezet 

indukálta memória zavarokat (Khalil és mtsai, 2005). A minipubertás alatt bekövetkező 

posztnatális tesztoszteron szint emelkedés fiú gyermekekben hatással van a nem-asszociált 

viselkedési mintázat kialakulására már kora gyermekkorban is (Lamminmäki és mtsai, 

2012). Irodalmi adatot a tesztoszteron anyatejben való jelenlétéről nem találtunk. 
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A neonatológiai intenzív osztályos táplálási gyakorlat során a tápszerek alkalmazását 

csökkentése a cél. Vizsgálatunk új eredményeket szolgáltatott a saját anya anyateje és a 

donor tej hormontartalmának összehasonlításával.  

Vizsgálatunk korlátai közé tartozik, hogy a szoptatás egy időpontjában vettünk mintákat, 

így a hormonszinteket nem tudtuk követni a laktáció előrehaladtával. A posztpartum időszak 

előrehaladtával az anyai szérum progeszteron szint csökken, ennek a változásnak, az anyatej 

progeszteron szintjében való tettenérhetősége további vizsgálatokat igényel. Eredményeink 

azt támasztják alá, hogy az anyai szérum posztpartum változása nem lehet hatással az 

anyatej progeszteron koncentrációjára, mivel a koraszülött gyermeknek életet adó anyáktól 

átlagosan az első posztpartum hónap végéről, míg az érett újszülötteket szült donor anyáktól 

a laktáció ötödik hónapjából származnak a minták. A donor anyákról nem rendelkeztünk 

információval a BMI-ről vagy a szocioökonómiai státuszról, melyek esetleges befolyásolói 

lehetnek az anyatej hormontartalmának.  

Elmondhatjuk, hogy az általunk vizsgált hormonok jelenléte kimutatható az anyatejben. A 

zsírréteg eltávolítása, amit a minta előkészítés során alkalmaztunk valószínűsíthetőleg a 

szteroid hormonok mérésénél a valós koncentráció alatti méréstartományt eredményezett, 

azonban az általunk alkalmazott bioesszé szükségessé tette ezt a lépést.  

A méréseinknél felhasznált bioesszék alkalmasak a hormonok biológiailag aktív formáinak 

kimutatására. Kimutattuk, hogy a koraszülött és érett újszülöttek számára termelődő anyatej 

hormonösszetétele nem azonos. A koraszülött gyermeket szült anyák BMI értéke és az 

anyatej inzulin és leptin tartalma között összefüggés van, az obez anyák tejében mind az 

inzulin, mind a leptin magasabb koncentrációban van jelen. Mindkét csoportban tetten 

érhető, hogy a HoP eljárás csökkenti mind az inzulin, mind a leptin koncentrációját az 

anyatejben.  

A koraszülött gyermekek a fő recipiensei a pasztörizált donor anyatejnek. Az általunk 

legfontosabbnak tartott megfigyeléseink, a leptin és a kortizol szintjei közötti különbségek 

voltak a koraszülött újszülöttek saját anyjának anyateje és a donor tej között. Hogy a magas 

leptin és az alacsony kortizol koncentrációjú anyatej ideális összetételnek tekinthető-e a 

koraszülöttek fejlődése szempontjából, nem ismert. Korábbi vizsgálat leírta, hogy a 

koraszülötteknél gyakori leptin deficiencia ideje alatt – mely egybeesik az idegrendszeri 

fejlődés során zajló sejtréteg vándorlások időszakával – a plazma koncentráció az LLOQ 

értéke (41 pg/ml) alatt volt található (Steinbrekera és mtsai, 2019). A koraszülött gyermekek 

plazma kortizol szintje széles tartományban mérhető, de általánosságban meghaladják 

10000 pg/ml koncentrációértéket (al Saedi és mtsai, 1995). Ezek a plazmakoncentráció 
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értékek a donor anyatejben mérhető értékekhez közelebb állnak, mint a koraszülöttek 

számára termelődő anyatejben lévő szinthez. Majmokban és emberekben folytatott 

vizsgálatok alapján, az alacsony tej kortizol szint emelkedett impulzivitással és szociális 

visszahúzódottsággal jár (Dettmer és mtsai, 2018). Ezek olyan viselkedési jellemzők, 

melyek gyakran figyelhetőek meg azoknál, akik koraszülöttek voltak (Johnson és mtsai, 

2011). Megfigyeléseink kiemelik, hogy a leptin és kortizol bevitel szempontjából fontos, 

hogy donor anyatejes táplálásban részesül a koraszülött gyermek vagy saját anyja szoptatja, 

mely felveti a táplálási iránymutatások újraértékelését hormonbeviteli szempontok 

figyelembevételével. 

 

 

6.2. A mindennapi gyakorlatban használt anyatejtárolási és -kezelési technikák hatása az 

anyatej hipofízis hormontartalmára 

 

A hipotalamusz - hipofízis - gonád tengely a fötális élet közepén aktiválódik és fokozatosan 

csökken aktivitási szintje a placenta és a fötális hipotalamusz által kibocsátott hormonok 

negatív visszacsatolása miatt. Születéskor megszűnik a placentális befolyás, így 

hipotalamusz - hipofízis - gonád tengely újra aktiválódik, ami fiú gyermekekben 

tesztoszteron szint emelkedést eredményez az első és harmadik hónapok között, lányoknál 

az ösztradiol koncentráció fluktuál 6 hónapos korig. A minipubertás időszaka alatt a 

genitáliák is továbbfejlődnek és megalapozódik a későbbi fertilitás, azonban ezen időszak 

későbbi reprodukciós életben betöltött szerepére további vizsgálatoknak kell irányulnia. 

Különösen azt figyelembe véve, hogy ezen korai időszak alatt a hipotalamusz - hipofízis - 

gonád tengely aktivitásának vizsgálatára nem találtunk irodalmi adatokat. Későbbi 

vizsgálatok választ adhatnak arra, hogy van-e és ha igen, milyen különbségek vannak az 

érett, koraszülött vagy a gesztációs korukhoz képest kis súlyú újszülöttek minipubertás 

időszaka között. Teoretikusan felvetődik a kérdés, hogy a minipubertás időszakában a 

fejlődő szervezetet érő hormonhatások kihatással lehetnek-e a későbbi reprodukciós 

működésre (Lanciotti és mtsai, 2018) (10., 11. ábra). 

A várandósság utolsó trimesztere során a sejtdifferenciáció és szerv érés fontos időszaka 

következik be. Az anyai szervezetből a placentális keringéssel a magzatba érkező hormonok 

közvetlenül hozzájárulnak a szervek fejlődéséhez, éréséhez (Steinbrekera és mtsai, 2019). 

A hormontranszport változása vagy megszakadása (ami koraszülöttség esetén is 
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bekövetkezik), befolyással van a fejlődésre, ezekben a gyermekekben a hosszútávú 

következmények kialakulása gyakoribb (Nasri és mtsai, 2018). 

A TSH által szabályozott pajzsmirigy hormonok elengedhetetlenek a normál növekedéshez 

és szöveti metabolizmushoz. Nélkülük az idegrendszer sejtjeinek fejlődése és működése 

zavart szenved. A 30. gesztációs hét előtt születettek szervezetében a TSH és tiroxin 

emelkedés gyakran elmarad (Fisher 1989; van Wassenaer és mtsai, 1997). Ezért a 

koraszülött gyermekeknél gyakran tapasztalható heteken át tartó tranziens hipotiroxémia, 

aminek oka az anyai szervezetből érkező pajzsmirigyhormonok áramlásának megszakadása, 

valamint a pajzsmirigy éretlenségéből kifolyólag nem képes megfelelő mennyiségű 

hormontermelésre (Fisher 1998; Reuss és mtsai 1997). Korábbi szakirodalmi közlemények 

között nem találtunk információt a TSH anyatejben való jelenlétéről. A per os bevitel 

lehetősége a TSH esetében nem ismert, azonban tudjuk, hogy képes lokális hatás 

kialakítására az intesztinális traktusban lévő receptorokhoz való kapcsolódás révén (Wang 

és mtsai, 1997). A gonadotropinok, az FSH és az LH a reprodukciós működést irányítják, 

indirekt módon befolyásolják az idegrendszer fejlődését a prenatális és neonatális fejlődés 

során is (Andersson és mtsai, 1998; Schmidt és mtsai, 2000; Hines és mtsai 2016). Fiú 

újszülöttekben az LH szint meghaladja az FSH szérum szintet (Beck-Peccoz és mtsai, 1991). 

A nemek közti különbségek valószínűsíthetően a negatív visszacsatolásnak köszönhetőek, 

mely azt eredményezi, hogy fiú magzatban aktívabb tesztikuláris hormontermelés zajlik 

(Clements és mtsai 1976; Winter, 1982). Az FSH plazma koncentrációja magasabb 

lányokban, mint fiúkban az első hét és harmadik hónap között lévő időszakban. Fiúkban az 

FSH szintje fokozatosan csökken a prepubertás ideje alatt mérhető átlagra 4 hónapos korban, 

míg lányok esetében a koncentráció magas marad az élet első 3-4 évében (Winter és mtsai, 

1975; Kuiri-	Hänninen és mtsai, 2011a) (11., 12. ábra). 

Mind az FSH, mind az LH jelen van a koraszülött és az érett újszülöttek számára termelődő 

anyatejben méréseink alapján. Vizsgáltuk, hogy milyen hatással van a hipofízis hormonok 

szintjére a HoP és hűtőszekrényben való tárolás, melyek nemcsak a koraszülött intenzív 

centrumokban alkalmazott anyatej tárolási és kezelési módszerek, de az otthoni 

gyakorlatban a hűtőszekrényben tárolás mindennap előfordul. A friss anyatejjel 

összehasonlítva a donor tej, mely pasztörizáláson, majd hűtésen is átesett, csökkent LH 

bevitelt eredményez, miközben az FSH tartalma szignifikánsan magasabb volt. Az élet első 

3 hónapja során a gasztrointesztinális traktus protein emésztő képessége csökkent, a sejt-sejt 

közti kapcsolatok, valamint a szervezet barrierei éretlenek. Következésképpen az FSH vagy 

az LH felszívódhat a gasztrointesztinális traktusból és keringés közvetítésével kifejtheti 
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hatását különféle szervekben (Weaver és mtsai, 1984; Oguchi és mtsai 1997). Orálisan adott 

alacsony koncentrációjú rekombináns FSH (20 mIU/nap) egérmodellben csökkenti a 

policisztás ovárium szindróma súlyosságát (Tessaro és mtsai, 2015). Korábbi vizsgálatok 

igazolták, hogy az LH átjut a vér - agy gáton (Lukacs és mtsai, 1995; Toth és mtsai 1994), 

jelen van a cerebrospinális folyadékban (McCormick és mtsai 1954; Vesell és Goldman, 

1941; Petrusz, 1975) és termelhetik extrahipotalamikus neuronok is (Wilson és mtsai, 2006).  

Két tanulmány foglalkozott az FSH és LH plazmakoncentráció és az anyatejes, valamint a 

tápszeres táplálás kapcsolatával, eredményeik alapján szója alapú tápszerben található 

fitoösztrogének szuppresszív hatásúak a hormonok szintjére (Fang és mtsai, 2017; Adgent 

és mtsai 2018). A tápszer és az anyatej összetételének vizsgálata nem képezte a vizsgálat 

tárgyát. Azoknál a fiú gyermekeknél, akik anyatejes táplálásban részesültek, sokkal 

magasabb FSH és alacsonyabb LH koncentrációk voltak mérhetőek a tehéntej vagy szója 

alapú tápszerekkel táplált fiú gyermekekhez képest (Fang és mtsai, 2017). Adgent és 

munkatársai gyorsabb mellbimbó regressziót írtak le az anyatejjel táplált fiúgyermekeknél 

a tehéntej vagy szója alapú tápszerrel táplált gyermekekhez képest (Adgent és mtsai, 2018). 

Eredményeink alapján felvetődik, hogy szükséges a keringésben lévő gonadotropinok 

szintjét vizsgálni, a donor vagy a saját anyatejjel táplált gyermekeket összevetve. 

Hosszútávon azt is érdemes lehet követni mindkét nemben, hogy az újszülöttkori LH szint 

hogyan befolyásolja a késői reprodukciós képességet. 

Az éretlen petefészkek és a korlátozott negatív feedback képesség miatt fokozott esélye van 

a koraszülötteknél megfigyelt ovárium hiperstimulációs szindróma kialakulásának 

(Lanciotti és mtsai, 2018). Az esetek nagy többsége spontán rendeződik (Starzyk és mtsai, 

2009), hogy kialakulásának hátterében mi áll nem ismert, vizsgálatunk során extrém magas 

FSH és LH szinteket mértünk egy mesterséges megtermékenyítésen átesett anya tejében, 

így a gyermek az anyatejes táplálás révén jóval nagyobb gonadotropin bevitelnek volt 

kitéve, mint a vizsgálatban részt vevő társai. Miután egy mintagyűjtési időpontban vett 

mintákat vizsgáltunk és ismert, hogy az FSH szintje fluktuálhat, felvetődik annak a 

lehetősége, hogy az FSH szint mérésével kvantitatív módon megállapítsuk a bevitt 

hormonmennyiséget különösen fontos lehet olyan esetekben, ahol feltételezzük, hogy az 

anyai FSH koncentráció emelkedett (Tessaro és mtsai, 2015). Vizsgálatunk során egy 

koraszülött gyermek fogant in vitro fertilizációs módszerrel, az anya tejmintáiban a többi 

mintánál jóval magasabb értékeket mértünk. 

Vizsgálatunknak vannak korlátai. A mintaelőkészítési eljárás során alkalmazott szonikálás 

szétroncsolja az MFG-t, azonban a zsírréteg eltávolításával előfordulhat, hogy 
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eredményeink alábecsülik a valós hormontartalmat. Az anyatej összetétele dinamikusan 

változik a szoptatás során, azonban jelen vizsgálat egy időpontban vett mintákat hasonlít 

össze, így nem alkalmas az időbeli ingadozások kimutatásra.  

Vizsgálatunk célja az volt, hogy összehasonlítsa a koraszülött intenzív centrumokban 

mindennapos lehetőségeket az anyatejes táplálásra. Azaz a saját anya tejét, melynél az egy 

hónapos időtartam már nem a kolosztrum vagy az átmeneti tej, hanem a már standard anyatej 

összetételét mutatja, valamint a donor anyatejet, melyet átlagosan a szülés után hónapokkal 

ajánlanak fel az érett újszülöttet szült anyák donációra.  

Az, hogy a HoP és a hűtőszekrényben való tárolás milyen módon, pontosan hogyan 

eredményezi ezeket a változásokat a hormontartalomban, nem ismerjük. Ezeknek a 

glikoprotein hormonoknak a szerkezete hasonló, egy alfa alegység, mely azonos mind a 

három esetében és egy béta alegység, melynek eltérő szerkezete van (Pierce és Parsons, 

1981). A hormonok biológiailag aktív formáinak kimutatására fejlesztették ki az általunk 

alkalmazott bioesszéket, lehetővé téve, hogy a mindennapi anyatejkezelési technikák 

hormonösszetételre gyakorolt hatását vizsgáljuk. Oberkotter és Tenor azonosították a 

pajzsmirigy hormonkötő fehérjét az anyatejben (Oberkotter és Tenor, 1983), valamint 

kimutatták, hogy a HoP különböző hatással van az anyatej komponenseire (Ewaschuk és 

mtsai, 2011). Feltételezésünk szerint az alacsony hőmérséklet hatással van ezekre a 

kötésekre és így olyan tartalmak is detektálhatóvá válnak, amik addig a kötés miatt rejtve 

voltak. Valószínűsíthetően a Holder pasztörizálás miatti hőhatás okozta a mért 

hormonkoncentráció csökkenést az anyatejben. A pasztörizált donor anyatej -20 ◦C-on nyolc 

hónapig tárolható a mikronutriens és energiatartalom változása nélkül (de Waard és mtsai, 

2018), azonban nem ismert az ilyen tárolás hatása a bioaktív tartalmakra. A hűtésnek 

ellentmondásos hatásait is leírták az anyatej oxidatív részecske tartalmára. Egy vizsgálatban 

a hűtőszekrényben való tárolás csökkentette az anyatej antioxidáns részecske tartalmát 

(Hanna és mtsai, 2004), azonban Bertino és munkatársai nem mértek ilyesfajta változásokat 

(Bertino és mtsai 2013), hasonlóan ahhoz a tanulmányhoz melyben a Holder 

pasztörizálásnak vagy az egy hónapon át tartó fagyasztásnak nem volt hatása az anyatej 

nonenzimatikus antioxidáns koncentrációjára. Azonban a pasztörizálás és a fagyasztás is 

csökkentette a szuperoxid diszmutáz és a glutation peroxidáz aktivitását az anyatejben 

(Marinkovic ́ és mtsai, 2016).  

A koraszülött és érett újszülöttek számára termelődő anyatejben mérhető hormontartalom 

közti különbségek adódhatnak a mintavételi időpontok különbözőségéből, hiszen ismert, 

hogy a laktáció előrehaladtával az anyatej összetétele változik. Jelen értekezésben 
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bemutatott vizsgálatok célja az volt, hogy összehasonlítsa a mindennapi kórházi és otthoni 

gyakorlatban alkalmazott anyatejes táplálási lehetőségek, azaz a saját anya anyateje és a 

donor anyatej közti különbséget. Vizsgálatainkat Magyarországon folytatva azokra a 

kérdésekre is keressük a választ, hogy azonos anyatej mintavételi időpontokat 

összehasonlítva található e különbség a koraszülött és érett újszülöttek számára termelődött 

anyatej hormonösszetételében.  

 

 

6.3. Minipubertás 

 
A minipubertás jelenségét először az 1970-es években írták le (Forest és mtsai, 1973; Forest 

és mtsai, 1975), szerepe azóta is számos kérdést vet fel. Az ismert, hogy a gonadotropinok 

szintje a második trimeszter közepén emelkedett, majd a születésig csökken (Takagi és mtsai, 

1977; Massa és mtsai, 1992). A lány újszülötteknek magasabb a plazma LH és FSH 

koncentrációja, mint a fiúknak (Clements és mtsai, 1976, Kaplan és Grumbach, 1976). A 

hipotalamusz - hipofízis - gonád tengely ismételt aktivációjával a gonadotropinok szintje 

emelkedni kezd a születés utáni 6-10. nap között. Fiúkban a szérum LH koncentráció egy 

hetes korban eléri a pubertás kori szintet, miközben egy koncentrációcsúcs tapasztalható a 

második és tizedik hetek között, majd visszaesik a prepubertás szintre és ott is marad a 

pubertás kezdetéig (10. ábra).  

A lány újszülöttekben alacsonyabb LH koncentráció kiugrás figyelhető meg, mint a fiúkban, 

de a minta hasonló (11. ábra). Az FSH szint magasabb a lányokban, mint a fiúkban, 

csúcskoncentrációját az első hét és harmadik hónap között éri el. Fiúkban az FSH szint 4 

hónapos korban csökken a prepubertás kori értékre, miközben lányokban 3-4 éves korig 

emelkedett marad az FSH koncentrációja (Schmidt és Schwarz, 2000; Bergadá és mtsai, 

2006; Winter és mtsai, 1975; Kuiri-Hänninen és mtsai, 2011a; Kuiri-Hänninen és mtsai, 

2011b).  

A Leydig sejtek száma emelkedik a születés utáni hónapokban, majd a fötális Leydig sejtek 

apoptózisával csökken az összsejtszám (Chemes, 2001; Codesal és mtsai, 1990; Lejeune és 

mtsai, 1998; Nistal és mtsai, 1986). A Sertoli sejtekre az élet első hónapjaiban az FSH 

stimuláció hat (Cortes és mtsai, 1987). A gonádok korai hormonális stimulációja idézheti elő 

a néhány esetben megfigyelt ovárium hiperstimulációs szindrómát koraszülött lány 

gyermekekben (Cortes és mtsai, 1987).  

 



 49 

 

 
10. ábra A minipubertás hormonváltozásai fiúkban (Lanciotti és mtsai, 2018) 

 

 
11. ábra A minipubertás hormonváltozásai lányokban (Lanciotti és mtsai, 2018) 

 

A minipubertás időszaka alatt továbbfejlődnek a genitáliák, melyek hozzájárulnak a későbbi 

fertilitás megalapozásához, azonban annak megismerésére, hogy pontosan milyen szerepe 

van ezeknek a hormonhatásoknak további vizsgálatok szükségesek. Az első hónap során az 

átlag LH szérum koncentráció a fiúkban 2,22 ± 2,37 mIU/ml és 2,75 ± 2,39 mIU/ml a 

lányokban. A születést követő első hónap végén az átlag FSH szérum koncentráció a fiúkban 

2,25 ± 0,81 mIU/ml, valamint 9,74 ± 9,89 mIU/ml a lányokban (Schmidt és Schwarz, 2000).  

Ezen koncentrációértékek magasabbak az anyatejben mérhető értékeknél, azonban 

rendszeresen jutnak a szervezetbe az anyatejes táplálás révén, 2-3 óránként napközben, több 

tízmilliliteres mennyiségben, azonban ennek mértékét több tényező is befolyásolja. Függ a 

koraszülöttségtől, a gyermek súlyától, habitusától, valamint az anya szoptatási 

lehetőségeitől, laktációs tájékoztatásától és segítésétől egyaránt (Lee és Kelleher, 2016). 

Abban az esetben, ha apad az anyatejtermelése a szervezetnek, metoclopramid kezeléssel 

lehet fokozni azt, ami a dopamin tónusos gátlását csökkenti, miközben az anyai szérum 

prolaktin szint emelkedik (Ertl és mtsai, 1991). 
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6.4. Mikrobiom 

 
A “Human Microbiome Project” vizsgálat (Peterson és mtsai, 2009) bizonyítékot mutatott 

fel a bél-agy tengely közti kommunikáció létezésére, mely során a bél flórájának alkotói 

úgynevezett pszicho – neuro – immunológiai útvonalakon keresztül kommunikálnak, mely 

útvonalaknak immunológiai (citokinek), endokrinológiai (hipotalamusz – hipofízis – 

mellékvese tengely), és idegi (bolygóideg) közvetítőit írták le (Grenham és mtsai, 2011). 

Évtizedekig tartotta magát az a tézis, hogy a magzat intrauterin steril bélrendszerrel születik, 

mely ma már megdőlt (12. ábra).  

 

 
12. ábra  Az anyai mikrobiom szerepe a fejlődés során (Nyangahu és Jaspan, 2019 alapján) 

 

A kolonizáció még a méhen belül elkezdődik, a mikrobiom összetételét befolyásolja számos 

tényező, mint például a hipotalamusz - hipofízis - mellékvesekéreg tengely a kortizol 

szintézis irányításával (Sudo és mtsai, 2004). Állatkísérletes modellben az akut vagy 

krónikus stessz hatására az emelkedett kortizol szinttel egyidejűleg nagyobb mértékű 

bélpermeabilitást detektáltak (Santos, és mtsai, 2001). Rajala és kollégái feltételezik, hogy 

a leptinnek kulcsszerepe van az antimikrobiális peptid és mikrobiom összetétel 

szabályozásában, olyan gének regulálásával, melyek antimikrobiális hatású peptideket 

kódolnak (Rajala és mtsai, 2014). A bél nyálkahártyájában található enteroendokrin sejtek 

különféle hormonokat szintetizálnak (Ahlman és Nilsson, 2001), melyek felelősek a glukóz 

metabolizmus szabályozásáért, az inzulin szenzitivitás kialakulásáért, valamint a 

zsírraktározásért (Martin és mtsai, 2019). Állatkísérletes vizsgálatok során a leptin 
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szupplementációban részesült csoport intesztinális tömege és T-sejt száma is emelkedett, azt 

feltételezve, hogy a leptin trófikus hatással van a bélrendszer sejtjeire, valamint 

immunomodulátor szereppel is bír (Azagra-Boronat és mtsai, 2019). Leptin 

szupplementációt végző állatkísérletes vizsgálat kimutatta, hogy a mukozális immunitás 

korai fejlődésére hatással van a hormon, a TH1 immunválasz fokozása révén, valamint a 

mezenterikus nyirokcsomók sejtjeinek érését is elősegíti, befolyásolja az adaptív 

immunválasz kialakulását, fejlődését (Grases-Pintó és mtsai, 2018). Az a korábbi 

megfigyelés, hogy koraszülött újszülötteknek (26-29 gesztációs hetekre születettek) per os 

adott inzulin növelte a laktáz aktivitást és csökkentette a táplálási nehézségeket azt 

feltételezi, hogy a szervezetbe jutott inzulin nemcsak növekedési faktorként hat a korai 

fejlődés során, de a terápiás hasznosíthatóságának kérdését is felveti (Shulman és mtsai, 

2002). 

 

 

6.5. Az értekezés hasznosíthatósága 

 
Születés után az anyatejes táplálás az egyetlen közvetlen biológiai hormonális kapcsolat 

anya és gyermeke között. A várandósság során folyamatos hormonhatások érik a magzatot, 

mely koraszülés esetén idejekorán megszakad. Az anyatejben található hormonok bár 

alacsony koncentrációjúak, folyamatos hormonbevitelt biztosítanak az anyatejjel táplált 

gyermeknek, valamint az is ismert, hogy például a leptin nem található meg a tápszerekben. 

A hormonok korai fejlődésben játszott sokszínű szerepe felveti azok pótlásának kérdését. 

Ng és munkatársai nemrég közölték koraszülöttek tiroxin pótlásával foglalkozó vizsgálatuk 

eredményeit, melyben a tiroxin szupplementált csoportban lévő gyermekek jobb motoros, 

nyelvi és kognitív eredményeket értek el a vizsgálatok során 3 és 4 éves korukban végzett 

tesztek alapján (Ng és mtsai, 2020). Ez a megfigyelés felveti annak lehetőségét, hogy más, 

a fejlődés szempontjából fontos hormonok pótlásának hatását klinikai vizsgálatok 

elemezzék, különös tekintettel a koraszülöttek donor anyatejjel történő táplálása esetén. 

A koraszülött újszülött számára termelődött anyatej és a donor anyatej leptin, inzulin és 

kortizol tartalma között mért számottevő különbségek felvetik új táplálási irányelvek 

kidolgozásának igényét. 
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7. Összefoglalás 

 

1. Megállapítottuk, hogy a vizsgált hormonok – FSH, LH, TSH, inzulin, leptin, kortizol, 

progeszteron, tesztoszteron – jelen vannak az anyatejben. 

 

2. A koraszülöttet szült anyák tejének leptin tartalma magasabbnak, míg kortizol 

koncentrációja alacsonyabbnak bizonyult. 

 

3. Az inzulin, tesztoszteron, progeszteron, FSH, LH, TSH szintjében nem mutathatóak ki 

különbségek a koraszülöttet szült anyák anyateje és a donor tej között. 

 

4. A Holder pasztörizálás nagymértékben csökkenti a leptin koncentrációt a koraszülöttet 

szült anyák anyatejében és a donor anyatejben egyaránt. 

 

5. A koraszülöttet szült obez anyák anyatejének inzulin és leptin tartalma szignifikánsan 

magasabb. 

 

6. A Holder pasztörizálás nem befolyásolja szignifikánsan a kortizol, tesztoszteron és 

progeszteron koncentrációját az anyatejben. 

 

7. A 24 órás hűtőszekrényben való tárolás emeli az FSH, LH és TSH szintet a donor 

anyatejben. 

 

8. A Holder pasztörizálás megváltoztatja az FSH, TSH, LH koncentrációját a donor 

anyatejben. 

 

9. A Holder pasztörizálást követő hűtés befolyással van az FSH, TSH, LH koncentrációjára 

az anyatejben. 
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Eredeti megfigyelések: 
 
1. Megállapítottuk, hogy az FSH, az LH és a tesztoszteron jelen vannak az anyatejben. 

 

2. A koraszülöttet szült anyák tejének leptin tartalma magasabbnak, míg kortizol 

koncentrációja alacsonyabbnak bizonyult az érett újszülöttet szült anyák anyatejében mért 

értékekhez képest. 

 

3. Az inzulin, tesztoszteron, progeszteron, FSH, LH, TSH szintjében nem mutathatóak ki 

különbségek a koraszülöttet szült anyák anyateje és a donor tej között. 

 

4. A Holder pasztörizálás nagymértékben csökkenti a leptin koncentrációt a koraszülöttet 

szült anyák anyatejében. 

 

5. A koraszülöttet szült obez anyák anyatejének inzulin és leptin tartalma szignifikánsan 

magasabb. 

 

6. A Holder pasztörizálás nem befolyásolja a kortizol, tesztoszteron és progeszteron 

koncentrációját az anyatejben. 

 

7. A 24 órás hűtőszekrényben való tárolás emeli az FSH, LH és TSH szinteket a donor 

anyatejben. 

 

8. A Holder pasztörizálás megváltoztatja az FSH, TSH, LH koncentrációját a donor 

anyatejben. 

 

9. A Holder pasztörizálást követő hűtés befolyással van az FSH, TSH, LH koncentrációjára 

az anyatejben. 
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9. Rövidítések jegyzéke 
 

bcl-2: B-cell lymphoma 2 

BM: bazál membrán  

BMI: body mass index 

CLD: citoplasmatikus lipid droplet 

CV: coefficient of variation 

D: dezmoszóma 

DER: durva endoplazmatikus retikulum  

FDA: fat-depleted adipocita 

FSH: folliculus stimuláló hormon 

GJ: gap junction 

HoP: Holder pasztörizálás 

Ig: immunoglobulin 

LH: luteinizáló hormon 

LLOQ: lower limit of quantification 

ME: mioepitél sejt 

MFG: milk fat globule 

mTOR: mammalian target of rapamycin 

N: nukleusz 

PC: plasma sejt 

RIA: radioimmunoesszé 

SV: szekréciós vezikula  

TJ: tight junction 

TH1: T helper 1  

TSH: thyroid stimuláló hormon 

vs: versus 
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• Az értekezés témájához kapcsolódó kongresszusi előadások jegyzéke: 

Intézményi ÚNKP Konferencia Pécs, 2020. május 19-20. 
Hormonok vizsgálata az anyatejben 
Vass Réka Anna 

 
60th Midwest Society for Pediatric Research Meeting 2019 Chicago, IL, USA, 2019. október 24-
25. 
Effects of Holder pasteurization on levels of metabolic hormones in human milk  
Réka A. Vass; Edward F. Bell; Tarah T. Colaizy; Karen J. Johnson; Mendi L. Schmelzel; Jacky R. Walker; Tibor Ertl; Robert D. 
Roghair 

 
RECOOP 10th Annual Project Review Meeting 2019 Wroclaw 2019. október 10-13. 
Understanding the risks of obesity during pregnancy — plus steps to promote a healthy pregnancy 
Réka A. Vass, Sandor G. Vari; Timea Takacs; Anna A. Kiss; Flora Dombai; Tibor Ertl 

 
RECOOP 10th Annual Project Review Meeting 2019 Wroclaw 2019. október 10-13. 
Associations of pre-pregnancy body mass index and gestational weight gain with the outcome of 
pregnancy 
Tibor Ertl; Réka A. Vass, Sandor G. Vari 

 
Magyar Perinatológus Társaság XXVII. Kongresszusa Siófok 2019. szeptember 26-28. 
A mindennapi anyatejtárolási és kezelési technikák hatása az anyatej hormontartalmára  
Vass Réka Anna; Edward F. Bell; Robert D. Roghair; Tibor Ertl 

 
3rd jENS Maastricht 2019. szeptember 16-21. 
Effects of holder pasteurization on levels of metabolic hormones in human milk  
Réka A. Vass; Edward F. Bell; Tarah T. Colaizy; Karen J. Johnson; Mendi L. Schmelzel; Jacky R. Walker; Tibor Ertl;Robert D. 
Roghair 

 
HMAA Summer Conference in Balatonfüred, Balatonfüred 2019. augusztus 30-31. 
Effects of holder pasteurization on levels of metabolic hormones in human milk  
Réka A. Vass; Edward F. Bell; Tarah T. Colaizy; Karen J. Johnson; Mendi L. Schmelzel; Jacky R. Walker; Tibor Ertl;Robert D. 
Roghair 

 
Pediatric Academic Societies Meeting 2019 Baltimore 2019. április 24-30. USA 
Levels of insulin, leptin, and cortisol in preterm and donor human milk before and after Holder 
pasteurization. E-PAS2019:3685.2. 
Vass RA, Colaizy TT, Bell EF, Johnson KJ, Schmelzel M, Walker JR, Ertl T, Roghair R. 

 
Pediatric Academic Societies Meeting 2019 Baltimore 2019. április 24-30. USA 
Effects of Holder pasteurization and refrigeration on levels of pituitary glycoprotein hormones in 
human milk. E-PAS2019:3845.398. 
Vass RA, Colaizy TT, Bell EF, Johnson KJ, Schmelzel M, Walker JR, Ertl T, Roghair R. 

 
 

• Az értekezés témájához nem kapcsolódó kongresszusi előadások jegyzéke: 

 

RECOOP 10th Annual Project Review Meeting 2019 Wroclaw 2019. október 10-13. 
Metabolic hormones in breast milk 
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Flóra Dombai; Réka A. Vass; Gariella Kiss; Attila Miseta; Anna A. Kiss; Timea Takács; Tibor Ertl 

 
RECOOP 10th Annual Project Review Meeting 2019 Wroclaw 2019. október 10-13. 
Pituitary hormones in breast milk 
Timea Takács; Réka A. Vass; Gariella Kiss; Attila Miseta; Anna A. Kiss; Flóra Dombai; Tibor Ertl 

 
HMAA Summer Conference in Balatonfüred, Balatonfüred 2019. augusztus 30-31. 
Metabolikus hormonok az anyatejben 
Anna A. Kiss; Timea Takács; Réka A. Vass; Gabriella Kiss; Attila Miseta; Tibor Ertl 

 
14th Bridges Annual Scientific and 2nd RECOOP-KFSD Student Conferences, 2019. április 10-14. 
Pozsony 
Renal functional effects of early transient postnatal hyperglycaemia and oxidative stress in rats – a 
preliminary study 
Balika D, Horányi E, Kvarik T, Vass R, Kiss G, Miseta A, Szabó E, Fonai F, Gyarmati J, Ertl T 
 
14th Bridges Annual Scientific and 2nd RECOOP-KFSD Student Conferences, 2019. április 10-14. 
Pozsony 
Pro- and anti-inflammatory cytokines in breast milk  
Reka Anna Vass, Tibor Ertl, Sándor G. Vári 

 
14th Bridges Annual Scientific and 2nd RECOOP-KFSD Student Conferences, 2019. április 10-14. 
Pozsony 
IgG N-glycosylation in human milk and serum of obese women with milk cow allergy and in serum 
of their formula-fed infants 
Anna Farkas, Apolka Domokos, Oksana Matsura, Zita Gyurkovics, Réka Vass, András Guttman, Sándor G. Vári 

 
14th Bridges Annual Scientific and 2nd RECOOP-KFSD Student Conferences, 2019. április 10-14. 
Pozsony 
Cardiovascular effects of neonatal hyperglycemia – an experimental study 
Márton F. Schandl, Réka A. Vass, András Czigler, Tímea Kvárik, Dorottya Balika, Eszter Horányi, Dóra Reglődi, Tibor Ertl 

 
14th Bridges Annual Scientific and 2nd RECOOP-KFSD Student Conferences, 2019. április 10-14. 
Pozsony 
Proapoptotic effects of a PARP inhibitor on cervical carcinoma cells 
Noémi Kremzner, Orsolya Homoki, Réka Anna Vass, Árpád Boronkai, Krisztina Kovács 

 
14th Bridges Annual Scientific and 2nd RECOOP-KFSD Student Conferences, 2019. április 10-14. 
Pozsony 
Olaparib treatment of HeLa cells- molecular biological changes in the background 
Orsolya Homoki, Noémi Kremzner, Réka Anna Vass, Árpád Boronkai, Krisztina Kovács 
 
14th Bridges Annual Scientific and 2nd RECOOP-KFSD Student Conferences, 2019. április 10-14. 
Pozsony 
Secretory IgG and IgA N-glycans alteration in human milk of obese pregnant women with 
gestational diabetes mellitus 
Apolka Domokos, Hajnalka Jankovics, Ferenc Vonderviszt, Reka Vass, Oksana MAtsyura, Zita Gyurkovics, András Guttman, Sandor 
G. Vari 
 
XXII. Nemzetközi és XIX. Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencia Pécs 2019. április 4-
5. – Legjobb előadás díj 
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A korai hiperglikémia kardiovaszkuláris hatásai újszülött patkányban 
Vass Réka A., Schandl Márton F., Czigler András, Balika Dorottya, Horányi Eszter, Kvárik Tímea, Reglődi Dóra, Ertl Tibor 

 
Magyar Nőorvos Társaság 31. Nagygyűlése 2018. május 24-26.  
Balatonfüred Hatásos-e a PARP gátló Olaparib méhnyakrák sejteken?  
Vass Réka, Boronkai Árpád, Kovács Krisztina 

 

 

 

Támogatás: Az Iowa-Pécs Neonatology Collaborative Research Fund, Department of 

Pediatrics, University of Iowa, GINOP 2.3.2-15-2016-00021 és az Új Nemzeti Kiválóság 

Program ÚNKP-19-3-I. 
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11. Köszönetnyilvánítás 
 

Ezen értekezés nem valósulhatott volna meg mentoraim, Dr. Ertl Tibor és Dr. Edward Bell 

professzorok iránymutatásai, tanításai nélkül. Nekik szemléletükért, tanácsaikért mindig 

tartozni fogok. 

 

Köszönöm Robert Roghair professzornak a lehetőséget, hogy a laboratóriumában 

dolgozhattam és tanulhattam tőle, Karennek, Mendinek és Veronicának hálás vagyok 

segítségükért. 

 

Köszönöm szépen a támogatást Beckie. 

 

Az értekezés alapjául szolgáló vizsgálatok megvalósulásához sokan, sokféleképpen járultak 

hozzá. Segítő támogatásukért vagy részvételükért hálás köszönetem. 

 

Utolsó sorokban, azonban csöppet sem utolsónak sorolva köszönöm családomnak és 

barátaimnak a támogatást, a türelmet és a toleranciát, amivel irányomba viseltetnek. Az 

értekezést nekik ajánlom, “Ember küzdj és bízva bízzál”.  


