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Cykl miesięczny u zdrowej kobiety powtarza się regularnie co ok. 28 dni (cykle 21-36 dniowe są uważane za prawidłowe). Krwawienie miesięczne trwa ok. 5 dni, przy czym zdarzają 
się także menstruacje trwające do 8 dni. Pojawienie się pierwszej miesiączki oznacza osiągnięcie dojrzałości płciowej i występuje najczęściej w wieku 12-13 lat. Ostatnia miesiączka 
ma miejsce w 45-55 roku życia. Na cykl miesięczny każdej kobiety składają się cztery fazy: krwawienie miesięczne, faza przedowulacyjna, owulacja i faza poowulacyjna.

Żeński cykl płciowy podlega dynamicznym zmianom koordynowanym przez hormony. 
Wszelkie przekształcenia ukierunkowane są na przyjęcie zapłodnionej komórki
 i prawidłowe rozwinięcie zygoty, a potem zarodka. W tym celu dochodzi do zmian zarówno 
w jajnikach, jak i samej macicy – stąd też dwa powiązane cykle: jajnikowy i maciczny. 
Kontrolę nad całym cyklem menstruacyjnym kobiety pełni oś podwzgórze – przysadka – 
gonady. Podwzgórze uwalnia hormon gonadoliberynę (GnRH), który pobudza przedni 
płat przysadki do wydzielania hormonów folikulotropowego (FSH) i luteinizującego 
(LH). Te z kolei pobudzają aktywność jajników wytwarzających estrogeny i progesteron, 
które wpływają na zmiany w macicy i comiesięczne krwawienie.

I. MENSTRUACJA
(1-5 dzień)

Cykl menstruacyjny kobiety rozpoczyna się krwawieniem miesiączkowym. 
Podczas pierwszych dni usuwane są z macicy obumarłe, złuszczające się 
komórki śluzówki, płyn tkankowy oraz krew z pękniętych naczyń krwionośnych. 
Faza menstruacyjna trwa ok. 5 dni. Towarzyszy jej wydzielanie hormonu FSH 
uwalnianego przez przysadkę mózgową. Hormon ten powoduje dojrzewanie 
pęcherzyków i pobudza rozwój kilku z nich podczas każdego cyklu.

II. FAZA PRZEDOWULACYJNA
(6-13 dzień)

W fazie tej zasadniczą rolę odgrywają 
estrogeny wydzielane przez jajniki, w tym 
beta-estradiol. Hormony z tej grupy 
odpowiedzialne są za proliferację 
komórek w błonie śluzowej macicy, co 
powoduje, że błona jest nadbudowywana i 
zwiększa swoją objętość. Tworzone są 
nowe naczynia i gruczoły. Obecność 
estrogenów w zwiększonym stężeniu 
pobudza przedni płat przysadki do 
uwalniania hormonu luteinizującego. To 
właśnie hormon LH wraz z hormonem 
dojrzewania pęcherzyków wspólnie 
stymulują owulację.

IV. FAZA POOWULACYJNA
(15-28 dzień)

Pozostałe po owulacji resztki pęcherzyka Graafa pod 
wpływem FSH i LH przekształcają się w ciałko żółte, które 
produkuje estrogeny oraz duże ilości progesteronu, aby 
przygotować endometrium do implantacji zarodka oraz do 
utrzymania ewentualnej ciąży. Hormony produkowane przez 
ciałko żółte na zasadzie ujemnego sprzężenia zwrotnego 
powodują spadek wydzielania FSH i LH przez przysadkę 
mózgową. Jeśli komórka jajowa nie zostanie zapłodniona, 
obniżanie się poziomu LH powoduje stopniowe zanikanie 
ciałka żółtego  i obniżanie poziomu produkowanych przez nie 
hormonów, głównie progesteronu. Następnie ciałko żółte 
przemienia się w ciałko białawe, które stopniowo zanika. 
Gwałtowny spadek stężenia progesteronu i estrogenów jest 
sygnałem do produkcji przez przysadkę FSH, a co za tym 
idzie zapoczątkowania następnego cyklu miesiączkowego.

(14 dzień)
W tej krótkiej fazie podwzgórze wydziela neurohormon GnRH, pod którego wpływem 
przysadka wydziela do krwi dwie gonadotropiny: FSH i LH, których wyrzut stanowi 
bezpośredni bodziec do wystąpienia jajeczkowania. Następuje gwałtowny wzrost 
stężenia FSH i LH, zwłaszcza w przypadku LH obserwuje się tzw. pik LH, czyli 
maksymalny wzrost LH. Wysoki poziom LH stymuluje niedojrzałą komórkę jajową (oocyt 
II rzędu) i osłabia ściany otaczającego ją pęcherzyka. Po około 30 godzinach od piku LH 
następuje pęknięcie pęcherzyka Graafa i uwolnienie komórki jajowej, czyli tzw. 
jajeczkowanie lub owulacja, które zachodzą w jajniku. Zaraz po tym, oocyt jest 
wyłapywany przez jajowód, gdzie dojrzewa i przekształca się w dojrzałą komórkę 
jajową. Po około jednym dniu przebywania w jajowodzie, jajeczko, jeśli nie zostało 
zapłodnione,  obumiera.
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ź Hormon folikulotropowy (FSH) – hormon wydzielany przez przedni płat przysadki 
mózgowej zarówno u kobiet jak i u mężczyzn. U kobiet pobudza dojrzewanie pęcherzyków 
Graffa i produkcję estrogenów. Zwiększa również aktywność enzymu odpowiedzialnego 
za przekształcanie androgenów do estrogenów. Jego stężenie zależne jest od fazy cyklu 
menstruacyjnego. Wykorzystuje się go w leczeniu bezpłodności w celu pobudzenia 
jajeczkowania.
ź Progesteron (Luteina) – steroidowy żeński hormon płciowy wytwarzany przez ciałko 
żółte i łożysko. Działa poprzez receptory zlokalizowanie m.in. w macicy i przysadce 
mózgowej. Jego wydzielanie przez gonady wzrasta po owulacji. Jego zadaniem jest 
przygotowanie błony śluzowej macicy na przyjęcie zapłodnionego jaja oraz hamowanie 
skurczy macicy i dojrzewania pęcherzyków Graafa.

ź Hormon luteinizujący (Lutropina, LH) - glikoproteinowy hormon gonadotropowy 
wydzielany przez komórki gonadotropowe przedniego płata przysadki mózgowej. 
Wydzielanie to jest stymulowane przez podwzgórzową gonadoliberynę (GnRH). LH 
pobudza wytwarzanie hormonów w gruczołach płciowych. Jego poziom we krwi zależy od 
fazy cyklu miesiączkowego. Największe stężenie występuje podczas ostatnich dni fazy 
pęcherzykowej powodując wzrost pęcherzyka Graafa i owulację oraz przekształcenie 
pęcherzyka Graffa w ciałko żółte. Pobudza też sekrecję progesteronu i estrogenów.

ź ~~ Estrogeny - jest to grupa hormonów płciowych, do której zaliczane są: estradiol, estron
 i estriol. Są to hormony steroidowe produkowane na bazie cholesterolu. Ich produkcja jest
 regulowana przez FH. Synteza estrogenów zachodzi przede wszystkim w jajnikach,
 a w niewielkim stopniu także w innych tkankach: łożysku, tkance tłuszczowej, kościach, mózgu.
 Po menopauzie czynność wydzielnicza jajników ustaje, poziom estrogenów spada, co prowadzi
 do ich niedoboru w organizmie. Niewielkie ilości tych hormonów są produkowane także przez
 jądra i korę nadnerczy u mężczyzn
ź Estriol - wzmożona synteza tego hormonu następuje w czasie ciąży. Prekursor estriolu jest 
syntetyzowany w gruczołach nadnerczowych płodu, a następnie jest przekształcany przez 
wątrobę i łożysko. Estriol powoduje: wzrost komórek nabłonkowych pochwy oraz przyspiesza 
ich podział mitotyczny, odpowiada za rozrost błony śluzowej, pobudza przysadkę mózgową do 
wydzielania prolaktyny, hamuje owulacje w czasie fazy lutealnej oraz ciąży. 
ź Estradiol - jest wytwarzany przez komórki pęcherzyków Graafa w jajnikach, a w mniejszych 
ilościach przez łożysko i korę nadnerczy. Syntezą estradiolu kieruje głównie folikulotropina (FH). 
Estradiol jest najsilniejszym z estrogenów. Odpowiada za rozwój żeńskich narządów 
rozrodczych, rozrost błony śluzowej, rozwój i dojrzewanie pęcherzyków jajnikowych, syntezę 
receptorów dla LH i FSH w komórkach pęcherzyków. Dodatkowowymi funkcjami pełnionymi 
przez estradiol w całym organizmie są: regulacja gospodarką lipidową i węglowodanową 
w organizmie, obniżanie ciśnienia tętniczego krwi czy efekt antydiuretyczny w nerkach 
(zatrzymanie wody i sodu w organizmie).
ź Estron (folikulina) - jego działanie i budowa chemiczna są podobne do estradiolu.

ź Wiek wystąpienia pierwszej miesiączki jest bardzo zróżnicowany i zależy od wielu 
czynników: m.in. genetycznych i środowiskowych. Złe warunki bytowe przyczyniają 
się do opóźnienia wieku menarche, natomiast ich poprawa ten wiek obniża. 

ź W Polsce pierwsza miesiączka u dziewcząt występuje średnio w wieku 12 lat 
i 9 miesięcy, natomiast masa ciała, która jest niezbędna do wystąpienia menarche, 
czyli tzw. krytyczna masa ciała, wynosi 46 ± 0,5 kg przy średnim wzroście 
157 ± 0,5 cm. 

ź  U dziewcząt mieszkających na wsi, menarche pojawia się najczęściej w miesiącach: 
czerwiec - lipiec, w miastach miesiącami tymi są: grudzień - styczeń.

ź Owulacja w pierwszym cyklu miesiączkowym występuje tylko u 6% dziewcząt. Po 
roku zgodność cykli menstruacyjnych z owulacją występuje u 18%, a po dwóch 
latach u ok. 60% dziewcząt.

ź Średni wiek rozpoczęcia menopauzy to 51 lat, a ostatnia miesiączka u kobiety 
występuje zwykle pomiędzy 45. a 55. rokiem życia.

ź Kobiety palące papierosy wchodzą w menopauzę wcześniej niż te niepalące.

ź Menopauza występuje również u kilku innych gatunków ssaków, które przechodzą 
cykle menstruacyjne np. u rezusów oraz u niektórych gatunków waleni, delfinów 
i gupików.

CIEKAWOSTKI

Zespół napięcia przedmiesiączkowego (Premenstrual syndrome, PMS) – 
zespół objawów psychicznych, fizycznych i emocjonalnych występujący od kilku 
do kilkunastu dni przed menstruacją i ustępujący z chwilą jej rozpoczęcia.

Szacuje się, że na ZNP cierpi ok.50% kobiet. Przyczyna występowania ZNP 
nadal nie jest dokładnie poznana. Uważa się, że może być ono skutkiem 
zaburzeń hormonalnych w czwartej fazie cyklu miesiączkowego, objawiających 
się nadmierną produkcją estrogenów przy niedoborze progestagenów. 
Zbadano, że u podłoża PMS leży działanie endogennych metabolitów 
progesteronu na poziomie ośrodkowego układu nerwowego. 
Do tej pory opisano 150 objawów towarzyszących ZNP, najczęstsze z nich to: 
rozdrażnienie, huśtawka nastrojów i płaczliwość, problemy z koncentracją 
i zapamiętywaniem, uczucie zmęczenia, bóle głowy i pleców, bolesność piersi, 
zaparcia i wzdęcia, uczucie ciężkości, puchnięcie (głównie nóg i twarzy), 
pogorszenie koordynacji ruchów.
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ź Menarche – pierwsza miesiączka.
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III. OWULACJA

Faza      Czas 
trwania 

    Temperatura Samopoczucie 

menstruacja ok.5 dni
  

ok. 36,4–36,6°C osłabienie, senność, bóle krzyża i 
podbrzusza 

faza 
przedowulacyjna

  

ok. 8 dni ok. 36,4–36,6°C,  „pomenstruacyjna euforia”: wspaniałe 
samopoczucie, kobietę rozpiera energia 

owulacja 1 dzień nagły wzrost o 
ok. 0.5°C 

niektóre kobiety mogą odczuwać niezbyt 
silne bóle owulacyjne  

faza 
poowulacyjna 

ok.14 dni
  

36,9-37,1°C PMS: rozdrażnienie, nerwowość, 
ociężałość, drażliwość 
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