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Jakie czynniki determinują naszą płeć?

-genetyczne (układ chromosomów płciowych)

-hormonalne (po zapłodnieniu i po urodzeniu)

Determinacja płci

Po zapłodnieniu i powstaniu zygoty 
determinowana jest najpierw płeć genetyczna



Układ chromosomów płciowych warunkuje rozwój 
pierwotnych komórek gonadalnych w kierunku 
zawiązek jajników lub jąder

XX -> różnicowanie komórek w celu wykształcenia 

Determinacja płci

XX -> różnicowanie komórek w celu wykształcenia 
komórek syntezujących estrogeny

XY-> obecność genu SRY (koduje białko 
determinujące rozwój pierwotnych komórek 
genitalnych w komórki produkujące testosteron)



Synteza testosteronu przez komórki genitalne
męskie oraz przyszłe zawiązki jąder odbywa
się pod wpływem ich stymulacji przez hCG
uwalnianą przez łożysko.

Determinacja płci

uwalnianą przez łożysko.

U zarodków i płodów żeńskich synteza
estrogenu nie jest konieczna do
wykształcenia zawiązków gonad oraz
zewnętrznych narządów płciowych



W 9 tyg. życia pod wpływem posiadanego
garnituru chromosomów płciowych oraz
hormonów płciowych ustala się płeć
gonadalna. W dalszym etapie rozwoju

Determinacja płci

gonadalna. W dalszym etapie rozwoju
narządów płciowych wewnętrznych i
zewnętrznych ustalana jest ostatecznie płeć
somatyczna



U obu płci głównym centrum regulującym
dojrzewanie narządów płciowych oraz
regulującym czynności związane z rozrodem jest
podwzgórze (GnRH- gonadoliberyna)

Hormony płciowe

Pod wpływem stymulacji przysadki przez GnRH
uwalniane są:

FSH (folikulotropina, hormon folikulotropowy)

LH (lutropina; hormon luteinizujący)



U mężczyzn narządem docelowym dla
hormonów przysadki jest jądro, które pełni
dwojaką funkcję: syntezuje androgeny oraz
zachodzi w nich spermatogeneza

Hormonalna regulacja cyklu płciowego 
męskiego

zachodzi w nich spermatogeneza

Jednak oba procesy są pod kontrolą różnych
hormonów. W kontroli ich uwalniania
zaangażowany jest mechanizm ujemnego
sprzężenia zwrotnego



W jądrze występują dwie główne populacje
komórek:

-komórki śródmiąższowe Leydiga – posiadają
receptory dla LH, który stymuluje produkcję
testosteronu

Hormonalna regulacja cyklu płciowego 
męskiego

receptory dla LH, który stymuluje produkcję
testosteronu

-komórki Sertoliego – są wrażliwe na działanie
FSH, który pobudza w nich spermatogenezę i
syntezę inhibiny

Dla prawidłowej spermatogenezy niezbędny jest
zarówno FSH i LH.



Źródło: Hall JE. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. Saunders 2015, wyd. 13.



W jądrach syntezowane są hormony płciowe
męskie – androgeny: testosteron,
dihydrotestosteron i androstendion

Hormonalna regulacja cyklu płciowego 
męskiego

Testosteron nie jest magazynowany w
jądrach, syntezowany jest zależnie od potrzeb
organizmu (LH). W krążeniu niemal cały
testosteron występuje w postaci związanej z
białkami osocza (albumina i SHGB)



Funkcje testosteronu

Źródło: Hall JE. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. Saunders 2015, wyd. 13.



Synteza testosteronu jest pod kontrolą:
-hCG u płodów
-LH w okresie dojrzewania i po nim

Po zapłodnieniu testosteron ma na celu

Funkcje testosteronu

Po zapłodnieniu testosteron ma na celu
ukierunkowanie rozwoju zarodka w kierunku
organizmu męskiego (zawiązki jąder i narządów
płciowych), natomiast w okresie dojrzewania
rozwój drugorzędowych cech płciowych męskich
(cechy fenotypowe męskie), zaś po okresie
dojrzewania reguluje cykl płciowy męski



Funkcje testosteronu podczas okresu dojrzewania
(10-13 rok życia):

1. Rozmieszczenie owłosienia typu męskiego

2. Zmiany w głosie

3. Pogrubienie skóry i wystąpienie trądziku

Funkcje testosteronu

3. Pogrubienie skóry i wystąpienie trądziku

4. Anaboliczny wpływ na mięśnie szkieletowe

5. Depozycja wapnia w kościach

6. Przyspieszenie metabolizmu ogólnoustrojowego

7. Prawidłowa spermatogeneza

8. Wpływ na zachowanie się i libido



U kobiet narządem docelowym dla
hormonów przysadki jest jajnik, który pełni
dwojaką funkcję: syntezuje estrogeny oraz
zachodzi w nich oogeneza

Hormonalna regulacja cyklu płciowego 
żeńskiego

zachodzi w nich oogeneza

Jednak oba procesy są pod kontrolą różnych
hormonów. W kontroli ich uwalniania
zaangażowany jest mechanizm ujemnego i
dodatniego sprzężenia zwrotnego



U kobiet w odróżnieniu od mężczyzn występuje
cykliczność funkcji rozrodczych (cykl płciowy) a
poziom hormonów zależy od jego fazy. Po
urodzeniu jajniki są nieczynne, ich aktywacja ma
miejsce podczas dojrzewania płciowego

Hormonalna regulacja cyklu płciowego 
żeńskiego

Ogólnie hormony przysadki:
-FSH – stymuluje rozwój pęcherzyka Graafa i
syntezę estrogenów
-LH – indukuje owulację o raz syntezę
progesteronu przez ciałko żółte



Estrogeny to grupa hormonów obejmująca:
estradiol, estriol i estrion, które odpowiadają za
wykształcenie drugorzędowych cech płciowych
żeńskich (11-15 rok życia)

1. Rozwój zewnętrznych i wewnętrznych

Funkcje estrogenów w okresie 
dojrzewania płciowego

1. Rozwój zewnętrznych i wewnętrznych
narządów płciowych; kształtowanie psychiki

2. Rozwój gruczołów piersiowych

3. Depozycja tkanki tłuszczowej

4. Hamowanie osteoklastów

5. Wpływ na skórę



Cykl miesięczny (miesiączkowy) jest
uwarunkowany wahaniami uwalniania
hormonów płciowych i ich efektem działania
na gonady i endometrium

Cykl miesięczny

Średnio cykl trwa ok. 28 dni, choć często trwa
kilka dni krócej lub dłużej. Ważniejsza jest
jednak regularność cyklu a nie czas jego
trwania.



Cykl miesięczny

Estradiol

ProgesteronLH

FSH

Menstruacja
(~ 4 dni) Faza Folikularna

(~ 9 dni)

Owulacja
(~ 1 dzień)

Faza Lutealna
(~ 14 dni)

Opracowanie własne



Cykl miesięczny rozpoczyna się fazą krwawienia
(miesiączka; menstruacja), która trwa średnio 4-
5 dni:

-jest spowodowana spadkiem poziomu
estrogenów i progesteronu, gdyż nie wystąpiło

Cykl miesięczny- faza 1

estrogenów i progesteronu, gdyż nie wystąpiło
zapłodnienie i zagnieżdżenie zygoty

-spadek stężenia obu hormonów prowadzi do
zahamowania funkcji endometrium, zmniejsza się
przepływ krwi, komórki ulegają nekrozie i
złuszczeniu



Cykl miesięczny

Estradiol

FSH
ProgesteronLH

Źródło https://babskacodziennosc.files.wordpress.com/2015/09/fazy_cyklu_menstruacyjnego.jpg?w=330&h=355



Faza 2 to faza proliferacyjna (estrogenowa):

-po fazie menstruacji błona śluzowa macicy
posiada jedynie cienką warstwę nabłonka i
komórek zrębu

Cykl miesięczny- faza 2

-pod wpływem wzrostu poziomu estrogenów
komórki nabłonka zaczynają się namnażać i
obserwuje się przyrost endometrium

-rozwijające się równocześnie komórki
gruczołowe syntezują wodnisty śluz szyjkowy



W fazie tej intensywnie uwalniana jest FSH z
przysadki, która pobudza rozwój pęcherzyka
Graafa. Powstający w tym etapie estrogen na
zasadzie krótkiego sprzężenia zwrotnego

Cykl miesięczny- faza 2

zasadzie krótkiego sprzężenia zwrotnego
zwiększa liczbę receptorów dla FSH.

Wzrost stężenia FSH i estradiolu umożliwia
działanie LH na komórki pęcherzyka
pobudzając go do sekrecji głównie
progesteronu



Cykl miesięczny- faza 2

Źródło https://babskacodziennosc.files.wordpress.com/2015/09/fazy_cyklu_menstruacyjnego.jpg?w=330&h=355



Fazę 3 cyklu miesięcznego stanowi owulacja
(trwa 1 dzień), która przypada na połowę
czasu trwania cyklu ~ 14 dzień.

Cykl miesięczny- faza 3

Krytycznym dla owulacji hormonem jest LH,
bez wzrostu jego stężenia, owulacja byłaby
niemożliwa nawet pomimo wysokiego
poziomu FSH.



Wysoki poziom LH tuż przed owulacją,
rozpoczyna przekształcanie komórek otoczki
pęcherzyka w komórki pro-progesteronowe

Cykl miesięczny- faza 3

Podczas tej fazy szansa na zapłodnienie jest
największa. Biorąc pod uwagę czas życia
plemników w drogach rodnych kobiety (~ 48
h), największa szansa poczęcia dziecka
występuje między 12-16 dniem cyklu)



Cykl miesięczny- faza 3

Źródło https://babskacodziennosc.files.wordpress.com/2015/09/fazy_cyklu_menstruacyjnego.jpg?w=330&h=355



Ostatnią a zarazem najdłuższą fazę cyklu
miesięcznego stanowi faza lutealna
(wydzielnicza) (trwa ok. 14 dni)

W fazie tej estrogen i progesteron syntezowane

Cykl miesięczny- faza 4

W fazie tej estrogen i progesteron syntezowane
są przez ciałko żółte (powstałe z komórek
ziarnistych otoczki pęcherzyka). Pod wpływem
estrogenu komórki endometrium nadal
proliferują, natomiast progesteron doprowadza
do ich stopniowego obrzęku i zmiany charakteru
wydzielniczego gruczołów.



W fazie lutealnej endometrium osiąga
największa grubość. Wszystkie zmiany w
endometrium mają na celu przyjęcie i
zagnieżdżenie zygoty. Syntezowany jest gęsty,
mleczny śluz, który jest bogaty w substancje

Cykl miesięczny- faza 4

mleczny śluz, który jest bogaty w substancje
odżywcze.

Czas trwania fazy 4 wynika z czasu życia ciałka
żółtego (~14 dni). W nieregularnych cyklach
można wyznaczyć owulację odejmując 14 dni
od pierwszego dnia menstruacji.



Cykl miesięczny- faza 4

Źródło https://babskacodziennosc.files.wordpress.com/2015/09/fazy_cyklu_menstruacyjnego.jpg?w=330&h=355



Działanie estrogenów:

W cyklu miesiączkowym: wydzielanie
wodnistego śluzu szyjkowego, dojrzewanie i
rogowacenie nabłonka pochwy, hamuje lub
pobudza uwalnianie LH

Estrogen i Progesteron w cyklu 
miesięcznym

pobudza uwalnianie LH

Progesteron:

-w cyklu miesiączkowym: wzrost ciepłoty
ciała, wydzielanie gęstego śluzu szyjkowego,
hamowanie GnRH



Menopauza związana jest z zanikiem
miesięcznego cyklu płciowego. Początek tego
okresu rozpoczyna się ok. 50 r.ż. Jest przede
wszystkim związana z istotnym spadkiem
liczby i w konsekwencji wyczerpaniem

Menopauza

liczby i w konsekwencji wyczerpaniem
zasobów pęcherzyków zdolnych do rozwoju
w kierunku prawidłowej komórki jajowej.
Choć hormony przysadki są uwalniane to nie
ma odpowiedzi w postaci syntezy
estrogenów.



Zapłodniona komórka jajowa zagnieżdża się
ok. 7 dnia w błonie śluzowej macicy. Proces
ten prowadzi do hamownia syntezy
prostaglandyn, czego efektem jest

Zapłodnienie i ciąża

prostaglandyn, czego efektem jest
przekształcenia ciałka żółtego
miesiączkowego w ciałko żółte ciążowe.

Ciałko żółte ciążowe aktywnie uwalnia
progesteron dzięki czemu jego poziom nie
ulega obniżeniu – brak miesiączki.



Wraz z rozwojem płodu, funkcję wydzielniczą
progesteronu (i estrogenu) przejmuje łożysko.

Synteza hormonów w łożysku rozpoczyna się
ok. 8 tyg. ciąży.

Łożysko

Główną funkcją progesteronu w czasie ciąży
jest:

-osłabienie pobudliwości mięśnia macicy

-obkurczenie ujścia szyjki macicy

-rozwój gruczołów sutkowych



Główną funkcją estrogenu w czasie ciąży
jest:

-zwiększenie masy macicy

-pod koniec ciąży szybki wzrost estrogenu,

Łożysko

-pod koniec ciąży szybki wzrost estrogenu,
antagonizuje działanie progesteronu i
uwrażliwia go na oksytocynę

Poza wspomnianymi, łożysko syntezuje
ponadto hormony białkowe.



Rozwijające się łożysko syntezuje ludzką
gonadotropinę kosmówkową (hCG). Pod jej
wpływem ciałko żółte ciążowe syntezuje
progesteron a u płodów męskich zawiązki
jąder syntezują testosteron.

Łożysko

jąder syntezują testosteron.

Ludzki laktogen łożyskowy (hPL) działa
podobnie do GH, a jego efekt przejawia się
zwiększeniem piersi w czasie ciąży.



Przypuszcza się, że w akcie porodu kluczową
rolę odgrywa kortyzol, który działa
antagonistycznie do progesteronu. Drugi
mechanizm do wzrost syntezy estrogenów w

Poród

mechanizm do wzrost syntezy estrogenów w
wodach płodowych. Istotną rolę odgrywa
również oksytocyna, odpowiadająca za
wystąpienie rytmicznych skurczów macicy.



Okres połogu trwa ok. 6 tygodni od dnia porodu.

W procesie laktacji, tj. produkcji i wydzielaniu
mleka biorą udział prolaktyna i oksytocyna.

Połóg i laktacja

mleka biorą udział prolaktyna i oksytocyna.

Dziecko ssąc brodawkę drażni receptory, co
pobudza neurony oksytocynonergiczne
podwzgórza. Stymuluje to uwalnianie oksytocyny,
która działa kurcząco na przewody mleczne.


