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Pajzsmirigyhormon zavarok és EDC-k 

A pajzsmirigy hormonjai: 

• A szervezet egészére hatnak, s fontosak a magzatok idegrendszerének fejlődésben 

• Sejtmagreceptoron keresztül a  fehérjeszintézis szabályozásában vesznek részt 

• A hipothalamusz-hipofízis-pajzsmirigy rendszer többszörös visszacsatolással szabályozott 

• Kétféle receptor TR-α és TR-β létezik, melyekből szintén több altípus (TR-α1, TR-α2, TR-β1, TR-β2) 
• A receptorok ráadásul monomer, homodimer (αα, αβ, ββ) és heterodimer (α+RXR, β+RXR , Retinoid-X Receptor) 

formákban is létezhetnek, melyekhez még ko-represszorok és -aktivátorok is kapcsolódhatnak 

• Zsíroldékonyak, a vérben fehérjéhez kötve szállítódnak, a hatást a szabad hormon hozza létre. Könnyen 
disszociál és kötődik újra, így ez folyamatosan megy végbe 

• A T4 (tiroxin) és az aktív forma a T3 (trijód-tironin) is megtalálható a vérben, elsősorban T4 formájában, a 
sejtekben a T4 átalakul T3 formává, valószínűleg csak ez fejti ki a hatást 

• Képződésükhöz jódra van szükség. Alacsony jódbevitel alulműködést eredményez, de a túl magas bevitel 
is okozhat ilyet 

• Nagyon kis mennyiségben termelődnek 
 

Számos EDC-ről derült ki, vagy feltételezik, hogy befolyásolják ezt a rendszert 

 



Pajzsmirigy betegségei 

Strúma / Golyva: a pajzsmirigy megnagyobbodása, ami lehet diffúz vagy göbös.  
• Legtöbbször jódhiány vagy egyéb alulműködés áll a háttérben 

• Göbök többsége nem rosszindulatú, sokszor túlműködéssel párosulnak 

• Okozhatja Basedow-kór - pajzsmirigy túlműködéssel járó autoimmun betegség (TSH receptor elleni antitestek), 
mely általában a nőket érinti 

• Gyulladás is lehet hátterében, ezek csak egy része Hashimoto thyreoiditis 

Hashimoto thyreoditis (autoimmun,  gyakori a nőknél, túlműködéssel és alulműködéssel is jár időben 
változó módon) 

Pajzsmirigy daganat. (Viszonylag ritka, az összes daganat 1%-a, és akár 90% is lehet az 5 éves túlélés)   

 

Hypo- és Hyperthyreosis 

• Túlműködés és alulműködés egyaránt előfordul, sokszor látható pajzsmirigy elváltozások nélkül 

• A szubklinikus hypo- és hyperthyreosisok aránya magas, különösen a szubklinikus hypothyreosis gyakori 

 



Hypothyreosis prevalenciája (Meta-Analysis) 

• A választott TSH 
határértéktől és a 
jódbeviteltől függően  
• 3 – 10 %  között van a 

különböző vizsgálatokban 

• Nőknél magasabb 

• Nőknél életkorral erősen 
fokozódik a gyakoriság 



Pajzsmirigyzavarok gyakorisága (11.07%, kínai vizsgálat, 2013) 

• Nemek szerint szignifikáns különbség: 
• Nők: 16.54% (360/2177) (P<0.001)  

• Férfiak: 5.34% (111/2079) 

 

• Prevalencia: 
• Szubklinikus hypothyreosis / hypothyreosis 

 Nők: 9.69% / 3.12% 
 Férfiak: 2.79% / 0.53% 

• Szubklinikus hyperthyreosis / hyperthyreosis 
 Nők: 1.84% / 1.20%  
 Férfiak: 1.88% / 0.82%  

Wang J et al. Exp Clin Cardiol. 2013 Winter; 18(1): e16–e20 



A pajzsmirigyzavarok, ezen belül a hypothyreosis és különösen a szubklinikus hypothyreosis 

nagyon gyakori. Életkorral növekszik és nőknél gyakoribb (Kínai vizsgálat, 2013) 

Pajzsmirigyzavarok  

= népbetegség?!? 

 

<30 év      ~10% 

 

30-49 év  ~10% 

 

50-59 év  <20% 

>60           ~20% 

 

Teljes prevalencia 11.07%.  
Wang J et al. Exp Clin Cardiol. 2013 Winter; 18(1): e16–e20 



TSH szint és anyagcserezavarok 
(High prevalence of subclinical thyroid dysfunction and the relationship between thyrotropin levels and cardiovascular risk factors in 

residents of the coastal area of China, 2013) 

TENDENCIÁK 

Minél magasabb a TSH szint, 

annál magasabb: 

- a koleszterinszint 

- a trigliceridszint 

- a húgysavszint 

- az éhgyomri vércukorszint 

- és a testtömegindex 

 

  

Metabolikus szindróma  ??? 

+ hyperuricaemia 

 



A természetes T4-gyel azonos levotiroxin terápiás dózisa  

mikrogrammos nagyságrendű 

Hypothyreosis szubsztitúciós kezelése felnőtteknél 

- kezdő dózis 

- fenntartó dózis 

  

25–50     mikrogramm/nap 

100–200  mikrogramm/nap 

 

• A szintetikus levotiroxin hatása megegyezik a pajzsmirigy által termelt természetes hormon hatásával 
• A perifériás szervekben T3-má alakul, és az endogén hormonhoz hasonlóan a T3 receptorokon fejti ki 

specifikus hatását 
• A szervezet nem tud különbséget tenni a saját maga által termelt és a bevitt levotiroxin között 

A felszívódás akár 80%-os (tmax kb. 5-6 óra) 
Szájon át történő alkalmazást követően a hatás 3-5 nap múlva jelentkezik 
A levotiroxin fehérjekötése rendkívül magas, kb. 99,97%-ban kötődik a specifikus transzport-proteinekhez 

• Ez a fehérje–hormon kötődés nem kovalens, ezért folyamatos és igen gyors a cserélődés a kötött és a szabad hormon frakció között 

A levotiroxin felezési ideje átlagosan 7 nap 
• Ez hyperthyreosis esetében rövidebb (3-4 nap), hypothyreosis esetén hosszabb (kb. 9-10 nap) 
• A májban a teljes extrathyreoideális levotiroxin-mennyiségnek 1/3 része található, amely gyorsan cserélődik a szérumban lévő levotiroxinnal 

A pajzsmirigy hormonok főleg a májban, a vesében, az agyban és az izmokban metabolizálódnak 
A metabolitok a vizelettel és a széklettel ürülnek ki 



A hormonok és a pajzsmirigy más indikátorainak normál értékei 

Nem terhes nőkben 

TSH µMU / ml 0,4-4,0 

T 3 totál nmol / l 1,2-2,7 

T 3 szabad pmol / l 2,3-6,4 

T 4 totál nmol / l 55-156 

T 4 szabad pmol / l 10,3-24,6 

Thyroxine-kötő globulin nmol / l 259-575,6 

Fehérjefrakció Koncentráció 

(mg/l) 

TBG 14 

TBPA (= TTR, 

transztiretin) 

160 

Albumin 51 000 

Gore AC et al. (2015) Endocrine Reviews  2015, 36, E1-E150. http://dxline.org/medic/term/thyroid-hormone-receptor/ 



A természetes pajzsmirigyhormonok rövid életűek és fehérjéhez kötve szállítódnak a vérben 
 

1. Az EDC-k közt „örök” életűek is vannak (a tartós környezetszennyezők akár felhalmozódnak a szervezetben: pl. PCB-k, PBDE-k PFC-k, dioxinok, DDT) 
2. Az EDC-k már a fehérjéhez kötődésben is versenyeznek a szervezet saját hormonjaival, így megzavarják a szabad és kötött hormonok arányát 
3. Az EDC-k a megfelelő hormonreceptorokhoz kapcsolódhatnak (agonistaként vagy antagonistaként)  
4. Az EDC-k a szintézisükben vagy metabolizmusukban szereplő fehérjékhez kapcsolódhatnak, gátolva a képződésüket/metabolizmusukat 
5. Az EDC-k befolyásolhatják a hormonok bejutását a célsejtekbe és/vagy a jód bejutását a pajzsmirigybe 

A pajzsmirigyhormonok  
- Nagyon kis mennyiségben képződnek a szervezetben 
- Sejtmagreceptoron keresztül hatnak 
- Gyakorlatilag minden sejt működését befolyásolják 
- Magzati korban az idegrendszer fejlődésében kiemelkedő a szerepük 
- Szinte teljes egészében fehérjéhez kötött formában fordulnak elő a vérben 

• 65-80%-ban thyroxin-kötő fehérjéhez (thyroxine-binding globulin; TBG),  
• A thyroxin-kötő prealbuminhoz (TBPA, vagy transthyretin TTR)  
• és albuminhoz 

 
 
 Forrás: https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/thyroxine-binding-globulin, H. Maurice Goodman, 

in Basic Medical Endocrinology (Fourth Edition), https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_524_Elettan/ch09s02.html     

Felezési idő T4:  7 nap  

Felezési idő T3: 1 nap 

Szabad T4 (fT4): 0,02-0,03% 

Szabad T3 (fT3): 0,3%  



DDT 

DDE 

Triclosan  

Pajzsmirigyhormonok és ismert EDC-k - halogénezett bifenolok (Cl, Br, F, I ) 

BPA 

BPA helyett  

BPC2(vs.DDE) 

BPA helyett 

BPS 

PBDE 
csoport 

TBBPA 
Tertabrom-BPA 

BPA helyett 

BPAF PFOA  
Perfluorooctanoic acid 

T4=Tiroxin 

T3=Trijód-tironin 

PCB 
csoport 

2,3,7,8-TCDD 
Tetrachloro-

dibenzo-p-dioxin  



Hipofízishormonok szabályozása és lehetséges EDC beavatkozási pontok 

Abbreviations: Gluc, glucose; HO-PCBs, hydroxyl-PCBs; NIS, sodium/iodide symporter; PBDE, polybrominated diphenyl ether; PTU, propylthiouracil; T4-Gluc, T4-glucuronide; TBG, thyroid-
binding globulin; TRH, thyrotropin-releasing hormone; TSH, thyroid-stimulating hormone; TTR, transthyretin; UDPGT, uridine diphosphate glucuronyltransferase. Sites or processes where 
xenobiotics are known or hypothesized to act as TDCs are indicated in the boxes and ovals. Xenobiotics that block, inhibit, or up-regulate these processes are shown in bold (modified from 
Crofton 2008). Miller MD, (2009) Environmental Health Perspectives, vol.117, 7 1033-1041 



Eltérő hatáspontok és hatásmechanizmusok 

Class Mechanism Effect on THs Chemical References 

Iodine transport 
Competition/block of sodium/iodide 

symporter 
Decreased thyroidal 

synthesis of T3 and T4 
Perchlorate, chlorate, bromated nitrates, 

thiocyanate 

Tonacchera et al. 2004; Van 
Sande et al. 2003; Wolff 
1998 

Synthesis inhibitors Inhibition of thyroid peroxidase 
Decreased thyroidal 

synthesis of T3 and T4 

Methimazole, propylthiourea, amitrole 
mancozeb, soy isoflavones, benzophenone 

2,1-methyl-3- propylimidazole-2-thione 

Biegel et al. 1995; Capen 
1997; Doerge and Sheehan 
2002; Hurley 1998; 
Schmutzler et al. 2007 

Transport 
disruption 

Altered binding to serum transport 
proteins 

Unknown 
Hydroxyl-PCBs, EMD 49209, 

pentachlorophenol 

Lans et al. 1993; Schroder-
van der Elst et al. 1997; van 
den Berg 1990 

Enhanced hepatic 
catabolism 

Up-regulation of 
glucuronylsyltransferases or 

sulfotransferases (via CAR/PXR or AhR) 

Increased biliary 
elimination of T3, T4 

Acetochlor, phenobarbital, 3-
methylcolanthrene, PCBs, 1-methyl-3-

propylimidazole-2-thione 

Biegel et al. 1995; Brucker-
Davis 1998; Hood and 
Klaassen 2000; Hurley 1998; 
Liu and Klaassen 1996 

Enhanced cellular 
transport 

Up-regulation of organic anion-
transporting polypeptides or MCT 
transporters via CAR/PXR or AhR 

Increased biliary 
elimination of T3, T4 

1,4-Bis[2-(3,5-dichloropyridyloxy)] benzene, 
PCN, TCDD, rifampicin, phenobarbital, 

oltipraz 

Guo et al. 2002; Jigorel et 
al. 2006; Petrick and 
Klaassen 2007; Staudinger 
et al. 2001 

Sulfotransferases Inhibition of sulfotransferases 
Decrease sulfation of 

THs 
Hydroxy-PCBs, triclosan, pentachlorophenol 

Schuur et al. 1998; Wang et 
al. 2004; Wang and James 
2006 

Deiodinases 
Inhibition or up-regulation of 

deiodinases 
Decreased peripheral 

synthesis of T3 
FD&C red dye no. 3, propylthiouracil, PCB, 

octylmethoxycinnamate 

Capen 1998; Klammer et al. 
2007; Morse et al. 1993; 
Visser et al. 1979 

TR agonists and 
antagonists 

Direct or indirect alterations in TR–T3 
response element binding 

Altered activation of 
TH-dependent gene 

transcription 

Tetrabromobisphenol A, bisphenol A, 
hydroxy-PCBs 

Gauger et al. 2004; 
Kitamura et al. 2005; 
Moriyama et al. 2002 

Abbreviations: Ahr, aryl hydrocarbon receptor; CAR, constitutive androstane receptor; FD&C red dye no. 3, Food, Drug and Cosmetics red dye no. 3; PCN, pregnenolone-16a-carbonitrile; PXR, pregnane X receptor. Modified from Crofton (2008). 

Miller MD, (2009) Environmental Health Perspectives, vol.117, 7 1033-1041 

https://ehp.niehs.nih.gov/doi/full/10.1289/ehp.0800247#b27-ehp-117-1033
https://ehp.niehs.nih.gov/doi/full/10.1289/ehp.0800247#b27-ehp-117-1033
https://ehp.niehs.nih.gov/doi/full/10.1289/ehp.0800247#b27-ehp-117-1033


EDC-k és Pajzsmirigyhormonok kapcsolatai 

Ghassabian A. et al. Front. Endocrinol., 30 April 2018 



Peszticidek – a leggyakoribb peszticid csoportok szinte mindegyikének van valamilyen 
hatása a pajzsmirigyhormonok rendszerére, hatásukat sokféleképp fejtik ki 

 



Leemans M. et al. Front. Endocrinol., 09 December 2019  



IN VITRO: Egyes EDC-k hatása in vitro vizsgálatokban (2007) 

Compound 
Iodide 

uptake 

TPO (thyroid peroxidase) 

activity 
TR agonist TR antagonist 

T4 binding to TTR 

(transthyretin) 

4-MBC (4-methylbenzylidene camphor/UV) ↓ — ND ND ND 

4-NP (4-nonylphenol/ emulgator) ↓ ↓ ↑ ↓ ND 

BPA (BisphenolA) — ↓ ND ND ND 

BP2 (benzophenone-2/ UV-filter) — ↓ ↑ — ND 

BP3 (benzophenone-3/ UV-filter) — — ↑ — ND 

Daidzein (szója) ND ND ND ND ↓ 

Dibutylphthalate (műanyagok) — — ND ND ND 

E2 (Estradiol) ↓ — ND ND ND 

Genistein (szója) ↓ ↓ ↑ — ↓ 

Glycitein (szója) ND ND ND ND ↓ 

Linuron (peszticid) — — ↑ — ND 

OMC (octyl-methoxycinnamate/ UV-filter) ↓ — ↑ — ND 

Procymidon (peszticid) — — ND ND ND 

Resveratrol (vörösbor) — ↓ ↑ — ND 

Silymarin (Máriatövis) — ↓ ↑ — ND 

Xanthohumol (komló) ↑ — ND ND ND 

Abbreviations:      ↑ stimulatory or agonistic effect;         ↓ inhibitory or antagonistic effect;            —, no effect;               ND, not determined. 
Schmutzler et al. (2007) Environ Health Perspect. 115(Suppl 1): 77–83.  



Összefoglalás 

• A mesterséges molekulák közt számos gyakori alkalmazású és mindennapjainkban használt lehet 
hatással a pajzsmirigyhormon-rendszer működésére. 
• Műanyagok, peszticidek, élelmiszer és kozmetikai segédanyagok, ipari alap- és segédanyagok, égéstermékek.  

• Mindemellett számos természetes anyag is létezik, melyek befolyásolhatják a  működést.  

• Ezen hatások rendkívül összetettek, mint ahogy maga a hormonrendszer működése is. 

• Az egyes molekulák hatása gyakorlatilag önállóan nem vagy csak nehezen vizsgálhatók, mindig 
összetett, számos EDC és egyéb hatás együttese révén jön létre. 

• Egyre gyakoribbak a pajzsmirigyzavarok, főleg a pajzsmirigy alulműködése, ami hozzájárulhat egyéb 
modernizációs betegségekhez, a diabéteszhez, zsíranyagcsere-zavarokhoz, elhízáshoz. 

• Az ilyen hatású EDC-k a magzatok idegrendszerének fejlődését is károsíthatják. 

• A pajzsmirigyműködés zavara epigenetikai változásokat is indíthat, mely a következő nemzedékeket 
károsíthatja, miközben egyre nagyobb mennyiségben halmozódnak fel az EDC anyagok a 
környezetünkben, otthonainkban. 

 

 

A pajzsmirigy zavarait kiváltó EDC-k hatásainak vizsgálatának további vizsgálata szükséges, különösen az összetett hatások kimatatásához. 


