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Összefoglalás: A gesztációs korhoz képest kis súllyal és/vagy hosszal (SGA) született gyermekeknél 

nagy a kockázata számtalan krónikus betegségnek a későbbi életkorban. Ez az áttekintés megvitatja 

az intrauterin növekedés retardációhoz kötődő nemi érés változásait. Az irodalmi adatok alapján 

megállapítható, hogy a méhen belüli és a korai csecsemőkori fejlődési fázisában a környezeti 

(alultápláltság) tényezőkre bekövetkezett metabolikus programozás változás hatással van a nemi érés 

folyamatára is. A kis súllyal született gyermekeknél gyakori a korai pubarche és a magasabb 

dehidroepiandroszteron szinttel jelentkező praematurus adrenache. A lányok pubertása lerövidül a 

relatíve korai menarche által, és így a felnőttkori magasság elmarad az öröklött végmagasságtól, 

serdülőkorban gyakori a hyperandrogenismus, a polycystás ovárium szindróma kifejlődése. Az 

irodalmi adatok alapján az SGA született fiúk többségénél a hereműködés zavartalan, azonban 

gyakori köztük a hypospadiasis, a szexuális fejlődési zavar (DSD). 
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Bevezetés 

Az irodalomban az SGA kifejezést azon újszülöttekre használták, akiknek a gesztációs 

kornak megfelelő születési súlya és/vagy hossza a 3 vagy a 10 percentilis alatt van. 2003-

ban konszenzus jött létre SGA meghatározásával kapcsolatban. Bár a definíció kissé 

önkényes, SGA akkor áll fenn, ha a gesztációs kornak megfelelő születési hossz és/vagy 

súly kisebb –2 SD-nál. A kifejezést méhen belüli növekedés retardációra (IUGR) is 

használják. Azonban nem minden SGA csecsemőnél van méhen belüli növekedés 

retardáció, mivel SGA született csecsemők lehetnek a magzati élet kezdetétől kicsik. A 

terhesség késői szakaszában a növekedés retardáció pedig nem eredményez SGA csecsemőt 

[1]. A károsodott magzati növekedést számos magzati, anyai, placenta és demográfiai 

tényező okozhatja. Az SGA született csecsemők lényegében heterogén csoportot alkotnak. 

Növekedés retardáció oka akár az esetek 40%-ában azonosítatlan marad [2]. A foetalis 

növekedést komplex anyagcsere és hormonális folyamatok befolyásolják [3]. Számtalan 

hormon szerepet játszik a magzati növekedést befolyásoló tápanyagellátásban az anyától a 

magzatig, és hatással vannak a magzat organogenezisére. A perinatalis mortalitás és 

morbiditás nagyobb az SGA született csecsemőknél, mint a gesztációs kornak megfelelő 

súllyal és hosszal születetteknél (AGA). Több tanulmányban úgy találták, hogy a magzat az 

intrauterin növekedés retardációjához adaptálódik, és túléli a megváltozott anyagcsere- és 

hormonális állapotot, amely változatlanul megmarad a postnatalis életben [4]. Ennek 

viszont nagy ára van. Az epidemiológiai vizsgálatok azt mutatják, hogy a 2-es típusú 

diabetes mellitus (2TDM), hypertonia és cardiovascularis betegségek gyakrabban 

jelentkeznek azon egyéneknél, akik alacsony születési súllyal születtek [5]. A 2TDM 

kombinálódhat hypertoniával, dyslipidaemiával és obesitassal, metabolikus szindrómával. 

Több kutató úgy találta, hogy összefüggés van az alacsony születési súly és a hypertonia,  
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dyslipidaemia között [6]. Úgy gondolják, hogy az inzulinrezisztencia, a hyperinsulinaemia 

kulcsszerepet játszik a 2TDM és a cardiovascularis betegségek patogenezisében [7]. Az 

SGA születettek többsége 2–3. éves korára a fellépő ún. bepótló növekedéssel (catch-up 

growth) behozza a magasság lemaradását, de az esetek kb. 10%-ában a testmagasság 

gyermekkorban is alacsony marad. Az intrauterin növekedés retardáció vagy az azt kiváltó 

tényezők befolyásolják a testösszetétel, a csontérés és nem utolsósorban a pubertás 

folyamatát [8]. 

Feltételezhető, hogy amikor a foetalis programozásban változások lépnek fel a foetalis 

fejlődés kritikus fázisa alatt, ezek érinthetik az intrauterin növekedést és az endokrin és 

anyagcsere-tengelyt. Ez elvezethet a szervek strukturális és funkcionális tartós 

elváltozásaihoz. Következésképpen több hormonális zavart okozhatnak a későbbi 

életkorban [6, 9]. Az SGA született gyermekek nem csak alacsonyak és soványak vagy 

kövérek, hanem a Barker-elmélet alapján a perinatalis stressz egyik manifesztációja lehet a 

korai pubarche és a pubertás zavara is. A foetalis restriktív növekedés hatással van a 

mellékvese és a gonádok fejlődésére. 

 

1. Mellékvese fejlődése 

1.1. Korai adrenarche 

A romló foetalis növekedés összekapcsolódik a foetalis mellékvese zóna hypoplasiával és 

az alacsony DHEA-S képzéssel (10). Később, kisgyermekkorban azonban a korai pubarche, 

emelkedett DHEA-S képzés gyakran előfordul e gyermekeknél. Sőt igazolt, hogy 

serdülőkorban az alacsony születési súllyal született lányoknál szintén gyakori a 

hyperandrogenismus, polycystás ovárium szindróma, hyperinsulinaemia [11, 12]. 

A foetalis mellékvese morfológiailag két zónából áll. A foetalis zóna a kortizolt és a 

DHEAS-t termeli, amelyek az intrauterin homeosztázist szabályozzák. Születés után az első 

6 hétben atrofizálódik. A foetalis DHEA-S a placenta ösztron és ösztradiol fő prekurzora. A 

felnőtt mellékvesekéreg 3 részből áll: glomerulosa, fasciculata és reticularis zónából. A 

zóna glumerulosában szekretálódnak a mineralokortikoidok, a renin-angiotenzin 

szabályozása alatt. A zóna fasciculatában a glükokortikoidok, elsősorban a kortizol 

képződik, melyet az adrenocorticotrop hormon (ACTH) szabályoz. A kortizol fontos 

szerepet játszik az anyagcsere-folyamatokban, a stressz feldolgozásában és a gyulladás 

gátlásában. A zóna reticularisban termelődnek a mellékvese androgének, elsősorban a 

DHEA-S (dehidroepiandrosteron szulfát). A DHEA-S szintje születéskor magas, majd 

gyorsan csökken. 6–8 éves korban újból emelkedik, melyet adrenarchénak nevezünk. Az 

adrenarche-t követi a szeméremtáji és az axillaris szőrzet fejlődése. 

 

1.2. Korai pubarche 

A korai pubarche a korai adrenarche, a mellékvese androgén termelés korai fellépésének az 

eredménye. A praematurus pubarche akkor áll fenn, ha a szeméremszőrzet fejlődése 

lányoknál a 8., fiúknál a 9. életév előtt lép fel. Gyakrabban fordul elő a leányoknál, mint a 

fiúknál és ritkán lép fel 6 éves életkor előtt. A korai pubarche előfordul mind az SGA, mind 

a gesztációs kornak megfelelő súllyal és hosszal (AGA) születetteknél. A korai pubarche 

prevalenciája megegyezik az egészséges gyermekekével. Az AGA születetteknél a 

magasság és a csontkor lehet normális vagy átmenetileg felgyorsult, de a végmagasság 

lényegesen nem csökken, és a pubertás jelentkezése és lefolyása fiziológiás. Amíg az 

idiopátiás korai pubarches gyermekeknél a végmagasság normális, az SGA született korai  
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pubarches gyermekeknél a végmagasság csökken. A mellékvese androgének, főleg a 

DHEA-S termelését az ACTH (adrenocorticotrop hormon), a CRH (corticotrop releasing 

hormon), prolactin, dopamin és az IGF-I befolyásolja [13, 14, 15]. A mellékvesén belül 

bekövetkező 17 hidroxiláz/17,20 liáz emelkedés és 3β-hidroxiszteroid dehidrogenáz 

(3βHSD) csökkenés szerepet játszhat a DHEA-S termelés emelkedésében. Az irodalmi 

adatok alapján megállapítható: a DHEAS szintek az SGA született gyermekek többségénél 

azonos az életkorban megegyező AGA gyermekekével, de néhány esetben fokozott, mely 

csökkenti a végmagasságot [16]. 

 

2. Gonádok fejlődése 

Gonadarche alatt a pubertás kezdetén a gondokban elkezdődő változást, érési folyamatot 

értjük. A hypophysis gonadotropin hormonok hatására lányoknál a petefészkek, a fiúknál a 

herék növekednek, és elkezdődik a szexuálszteroid hormonok képzése, különösen az 

ösztradiol és a tesztoszteron. Fiúknál a herenövekedés a gonadarche első jele. Lányoknál, 

mivel nem észlelhető a petefészek-növekedés, így a telarche jelzi a gonadarche jelent-

kezését. 

 

2.1. Ováriumok fejlődése 

Az intrauterin növekedés retardáció hatással van a gonádok fejlődésére, a petefészek 

mindkét funkcióját befolyásolhatja. Az ovárium egyik feladata az érett női ivarsejtek 

biztosítása, míg a másik feladata a szexuálszteridok szintetizálása és szekréciója. Az 

oocytákat a petefészekben a granulosa sejtek és a theca sejtek veszik körül, melyet 

folliculusnak, azaz tüszőknek nevezzünk. A petefészek fejlődése során a gesztáció 20. 

hetétől az 5. hónapig rendkívül gyors a tüszők számának növekedése. Ekkor a legnagyobb a 

folliculus készlet. Ettől kezdve a primordiális tüszők száma csökken, és a menarche idején 

már csak 500 000. A pubertás jelentkezésével az ovárium különböző fejlődési stádiumban 

lévő tüszőket tartalmaz, a primordiális tüszők kis és preantralis tüszőkön keresztül antralis 

tüszőkké fejlődnek [17]. Az antralis folliculusok nagy része atretizálódik, míg néhány 

közülük Graaf-tüszővé fejlődik. A preantralis és a kis antralis tüszők granulosa sejtjei 

AMH-t (anti Müller hormont) termelnek, mely részt vesz a folliculogenesis 

szabályozásában. A szérum AMH meghatározások jól mutatják a folliculus készlet méretét 

[18] (1. ábra). 
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Az SGA született leányok többségénél normális az ovárium follicularis készlet. Erre 

utalnak az AMH-mérések adatai [16, 19]. Azonban előfordulnak olyan esetek is, ahol az 

ováriumok rosszul fejlődnek, uterus hypoplasiás, serdülőkorban gyakori a 

hyperandrogenismus. Feltételezik, hogy a hyperinsulinaemia felelős a mellékvese és a 

petefészek hyperandrogenismus kifejlődéséért [7, 12]. A hyperinsulinaemia: IGF-I, 

IGFBG-1 hatását növeli és a SHBG termelését gátolja. Az inzulin, IGF-I stimulálja az 

androgéntermelést a 17 hidroxiláz és a 17,22 liáz aktivitás által. Ibanez és munkatársai arra 

a következtetésre jutottak, hogy az SGA megnöveli a PCOS kockázatát, főleg azoknál a 

leányoknál, akiknél korai pubarche fejlődött ki. Feltételezik, hogy az androgén emelkedés 

fokozza a kis antralis folliculusok számát, ezért magasabb a PCOS nőkben a szérum AMH 

szint.  

 

2.2. Testicularis fejlődés 

A testis szintén két feladatott teljesít: a férfi ivarmirigy képzését és érését biztosítja, 

valamint a szexuálszteroid hormonok szintézisét és szekrécióját végzi. A here tubuláris és 

intersticiális részből áll. A tubuláris rész a seminiferi tubuli csatornácskákból áll, melyben a 

Sertoli-sejtek és ivarsejtek helyezkednek el. Valamennyi Sertoli-sejt korlátozott számú 

haploid génállományú csírasejtet védelmez az immunrendszer elől. A Sertoli-sejtek az 

intrauterin életben befolyásolják a felnőtt kori here méretét és a sperma minőségét. Az 

intersticiális állományban a herecsatornácskák körül helyezkednek el a Leydig-sejtek, 

melyek a tesztoszteront termelik (2. ábra).  

 

 

2. ábra. A here állománya és hormonjai 

 

Prepubertás korú fiúknál a gonadotropinok meghatározása nem informatív, mivel a 

Hypothalamus–Hypophysis–Testis-tengely nyugalmi állapotban van. Ugyanakkor a Sertoli-

sejtek proliferációja és aktivitása folyamatos, így az általa képzett inhibin B és AMH 

szérum szintek utalnak a Sertoli-sejtek funkciójára a gyermekkorban és a felnőtt korban 

egyaránt. A pubertás után e hormonokon kívül a tesztoszteron LH-, FSH-meghatározások is 

fontosak a hereműködés megítélésében. Boonstra és munkatársai a prepubertáskorú és 

postpubertáskorú SGA született gyermekeknél végzett inhibin B és AMH-meghatározások 

alapján úgy találták, hogy nem romlott a Sertoli-sejtek működése a kis születési súlyú  
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fiúknál. SGA született fiatal férfiaknál is normális Hypothalamus–Hypophysis–here-

tengely működést igazolták az FSH, LH, tesztoszteron eredmények alapján [20]. Ibanez és 

Zegher az SGA született fiúknál magas FSH és alacsony inhibin B szintet, és a kis testis 

volument találtak serdülőkorban [21]. SGA született bepótló-növekedést nem mutató 

fiúknál valószínű, hogy csökken a Sertoli-sejtek száma, a here mérete. Gyakori a 

subfertilitás, pseudohermaphroditismus közöttük. 

 

3. Pubertás fejlődése 

A pubertás testi jelei előtt aktiválódik a Hypothalamus–Hypophysis–Gonád-tengely. A 

GnRH stimulálja az FSH-, LH-termelést a hypophysisben. A gonadotropinok hatására a 

gonádokban termelődő szexuálszteroid hormonok hatására megjelennek a szekunder nemi 

jelek, kifejlődnek a külső és belső nemi szervek. A pubertás alatt a növekedés felgyorsul. A 

végmagasság fontos meghatározója a pubertás fellépésekor fennálló testmagasság és 

életkor. Az SGA született gyermekeknél a pubertás fellépésekor rögzített magasság 

lényegesen kisebb, mint az AGA született gyermekeknél. Ez azt jelenti, hogy a pubertás az 

SGA született gyermekeknél relatíve korábban kezdődik az alacsony termetükhöz 

viszonyítva. A pubertás fellépése a normális szóráson belül relatíve korábbi időpontban 

kezdődik a SGA gyermekeknél, de az életkor hasonló az AGA kontrollokéhoz [22, 23]. 

Ahhoz, hogy megítéljük a kis születési súllyal született gyermekek pubertását, figyelembe 

kell venni a pubertás időzítését, progresszióját és tartamát. Úgy tűnik, hogy az SGA 

született gyermekeknél a pubertás relatíve korábban, de a normális szóráson belül 

jelentkezik. A progresszió lányoknál gyorsabb, fiúknál normális. Így a pubertás 

folyamatának tartalma lányoknál lerövidül, mely csökkenti a felnőttkori magasságot. Ennek 

az az oka, hogy a menarche normális szórásban, de relatíve korábban jelentkezik, mint az 

egészséges leányoknál. A serdülőkori felgyorsult növekedés a pubertás korábbi 

szakaszában lép fel, és rövidebb ideig tart az SGA született gyermekeknél, mint AGA 

születetteknél [24]. Ezek a különbségek vezetnek el a növekedési zónák korábbi fúziójához 

és a rövidebb felnőttkori testmagassághoz. A korai menarche következménye a korai 

szexuális aktivitás, valamint a fiatalkori terhesség. Ezáltal az utód SGA-kockázata nagyobb 

20%-nál! Úgy tűnik, hogy a szekuláris változás nem teljesen benignus. Ibanez és Zegher az 

SGA született lányoknál, a normál szóráson belül, de korábbi pubertás kezdetet és 5–10 

hónappal korábbi menarchét észleltek, valamint magasabb FSH szintet és hypoplasiás belső 

nemi szerveket a serdülőkorban [21]. A jelenlegi bizonyítékok arra utalnak, hogy az SGA 

született leányoknál az inzulinrezisztencia és a korai menarche között összefüggés van. 

Célszerűnek látják az inzulinérzékenyítő szerek adásával megakadályozni a korai 

menarchét, és ezzel lehetővé válik a pubertáshoz társuló növekedés felgyorsulás segítésével 

a célmagasság elérése. 

Az SGA született fiúknál az FSH és tesztoszteron közvetlenül, az LH közvetetten 

stimulálja a Sertoli-sejteket inhibin B termelésre, amely viszont szabályozza a csírasejt 

fejlődését. A gonadotrop releasing hormont (GnRH-t) a negatív feedback alatt a 

tesztoszteron szabályozza, és az inhibin B az FSH-termelés szelektív gátlását okozza. Így a 

prepubertáskorú fiúkban a szérum inhibin B nem függ a csírasejtek jelenlététől, a 

postpubertáskorú fiúkban és felnőtt férfiakban a szérum inhibin B viszont szorosan 

összefügg a csírasejtek jelenlétével. Az SGA született fiúknál, akiknél hypospadiasis, DSD 

(nemi fejlődési zavar), subfertilitas nincs, pubertáskorban normális a szérum inhibin B, LH, 

FSH és T szinteket találtak, hasonlóan az AGA fiúkéval [20, 25]. 
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Következtetés 

Úgy tűnik, hogy a csökkent magzati növekedés összefüggésbe hozható a korai adrenarche, 

korai pubertás, majd a fertilitási problémákkal. SGA született serdülőkorú leányoknál 

gyakori a hyperandrogenismus, polycystás ovárium szindróma. A testmagasságuk 

alacsonyabb, mint az AGA született lányoké, mely a pubertás gyorsabb lefolyásával 

magyarázható. DHEAS szint az SGA született gyermekeknél gyakran magasabb, mint az 

AGA született gyermekeknél (kifejezettebb adrenarche). Ezek az adatok alátámasztják, 

hogy az alacsony születési súlynak hosszú távú hatásai vannak a pubertáskori fejlődésre. 
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