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§elected regulation mechanisms of cotpus luteum tegtession

Summary

The corpus luteum is an endocrine organ that exhibits extremely rapid growth, development, and regres-
sion during the course of each oestrus cycle. At the end of the |uteal phase there is an orderly sequence of
functional and structural changes in the corpus luteum connected with its regression. This artic]e focuses on
selected mechanisms controlling these changes.

In these mechanisms, apart from central regulation, the essential role of local monocytes/macrophages and
endothelial cells is stresśed, as well as intercellular interactions, The research of the last years shows that
corpus luteum regression is related to apoptosis. The functional changes that have been initialized by prostag-
landin Fr,. are accompanied by the activation of immunological system cells, which while relieving cytokines
work like local regulators in remodeling the corpus luteum. Consequently, metabolic changes, the disappea-
rance ofluteal tissue and the final expiration ofprogesterone production occur.
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Powstałe po owulacji w miejscu pękniętego pęche-
rzykajajnikowego ciałko żołte (corpus luteum, CL)
jest niezwykle waznym gruczołem wydzielniczym
pełniącym istotnąrolę w prawidłowym przebiegu cy-
klu rujowego, a w przypadku zapłodnienia w utrzy-
maniu ciąży. W czasie swego rozwoju ciałko żoheprze-
chodzi s zere g morfolo gi c zny ch, ultrastrukturalnych i
fu nkcj o naln y ch zmtan n a stępuj ących w up orz ądkow a -
nej kolejności, w wyniku których w okresie pełnej
dojrzałości jego metabolizm nastawiony jest głownie
na produkcję progesteronu. Po owulacji o ile nie doj-
dzie do zapłodnienia i zagnteżdżenta zarodka w bło-
nie śluzowej macicy, ciałko żołte w czasie ściśle okre-
ślonym dla danego gatunku ulega regresji, inicjując
następny cykl rujowy.

W okresie kształtowania się ciałka żołtego, a także
w czasie jego aktywności i regresji zasadniczą rolę
od grywa w za1 emna i nterakcj a pomiędzy poszcze gól -
nymi popul acj ami komórek tworzącymi j ego struktu-
rę. Elementami tej struktury są komórki steroidogen-
ne i niesteroidogenne. Do komórek steroidogennych
należąkomórki ziarnisto-1uteinowe (komórki duze) i
osłonkowo-luteinowe (komórki małe). Wśród komó-
rek ni esteroido gennych znaj duj ą się komórki śródbłon-
ka naczyniowego, fibroblasty, makrofagi, limfocyty,
neutrofile i pericyty, Wszystkie te typy komórek uczest-
niczą w lokalnej regulacji czynności ciałka żołtego
decydując o czasiejego akĘwnościi regresji. Do głów-
nych czynników modelujących okres zycia ciałkażoł-
tego poprzez działanle endokrynne, parakrynne i au-

tokrynne należy między innymi prostaglandyna F.,,,
oksytocyna, steroidy, czynniki wzrostu, cytokiny, re-
aktywne forrny tlenu, a w świetle najnowszych badań
również tlenek azotu.

Mimo intensywnych badań prowadzonych w ostat-
nich latach, dokładny mechanizm dziaŁantatych czyn-
ników w procesie zaniku ciałka żołtego nie do końca
został poznany. Niniejszy artykuł jest próbą interpre-
tacji aktualnych doniesień na temat funkcjonalnej i
strukturalnej regresji tego gruczoŁl. Zagadnlenie to jest
szczegolrie ważne z uwagi na fakt, że większość me-
tod synchronizacjirui oparlych jest na możliwości sty-
mulowania lub hamowanra czynności ciałka żołtego.

Funkcjonalna reglesia ciałka żółtego

Regresj i ciałka żołtego tow arzy szązmrany funkcj o-
nalne i strukturalne. Regresja funkcjonałna polega na
wygaśnięciu zdolności do syntezy progesteronu, nato-
miast regresja strukturalnawiĘe się z luteolizą czyli
z degradacją tkanki lutealnej.

Wydaje się, ze o rozpoczęciu regresji ciałka żołtego
decyduje estradioJ, ktorego głównym źrodłem w jaj-
niku są oprocz dojrzewających pęcherzykow także
kornórki lutealne, a w pewnym stopniu również gru-
czoł śródmiĘszowy jajnika. Gregoraszczuk (12) w
badaniach na wyizolowanych ciałkach zółtych świń
wykazała zwiększonąprodukcję tego sterydu pod ko-
niec fazy lutealnej. Podwyzszony poziom estradiolu
we krwi wpĄrva na śluzówkę macicy powodując zmia-
ny w jej czynności sekrecyjnej . Działanie estradiolu



trifosforanu inozytolu i diacyloglicerolu (ż7 ,42).Wy-

żę ldział e e, że zmtany stężeń

hormonów ąw komórkach en-

dometrium błon lizosomów. w
efekcie dochodziłoby do uwalniania enzymów lizoso-
malnychkata\tzulącychprzekształceniediacyloglice-
rolu w arachidonian, a następnie w prostaglandynę Fr,,.



toli i indukcji stopniowego wzrostu śródkomórkowe-
go Ca2* w dużych komórkach lutealnych (16). W wy-
niku hydrolizy fosfoinozytolt zostaje uwolniony 1,2-
diacyloglicerol, którego obecność, jak również obec-
ność wolnych jonów wapnia. jest przyczyną aktywa-
cjikinazy białkowej C. Aktywnaktnazabiałkowa C i
podwyzszone stęzenie Ca2* powoduj ą szeTęg reakcj i
wewnątrzkomórkowych, skutkiem których jest spadek
produkcji progesteronu w dużych komórkach ciałka
żołtego. Synteza tego sterydu obniża się również w
małych komórkach lutealnych. Luteoltty cznę działa-
nie PGF', polega bowiem na zahamowaniu ekspresji
mRNA dla receptorów LH (rLH). Brak tych recepto-
rów uniemozliwia wychwyt LH i zablokowana zosta-
je indukowanapTzez ten hormon produkcja progeste-
ronu także w komórkach maĘch (24,37).Istniejąrów-
nież doniesienia wskazujące, że prostaglandyna Fr,
znosi stymulowaną przez noradrenalinę aktywność
3BH S D, enzymu kataltzujące go przeks ztałc ente pr e -
gnenolonu w progesteron (21).

W procesie regresji istotnąrolę odgrywa układ od-
pornościowy reprezentowany w ciałku żółtym przez
Itczne makrofagi/monocyty, limfocyty i neutrofile.
Stwierdzono, ze gromadzenię makrofagów w ciałku
żołtym następuje już we wczesnych stadiach po owu-
lacji. Najnowsze dane sugerują iż jednym z czynni-
ków stymulujących infiltrację monocytów/makrofa-
gów w tym okresie jest podwyższony poziom prolak-
tyny (9). Bowen i wsp. (6) w doświadczeniach wyko-
nanych naszczulTach wykazali, że podawanie egzogen-
nej prolaktyny zwierzętom z wyciętymi przysadkami
mózgowymi stymuluje wzrost ekspresji białka po-
wierzchniowego MCP klasy I będącego potencjalnym
mediatorem rekrutacji monocytów/makrofagów. Nie-
którzy altorzy wskazują ze przedowulacyjny wzrost
prolaktyny reguluje ilość makrofagów w niedawno
ukształtowanym ciałku żołtym, podczas gdy pożniej-
sze pulsy PRL wpływająna ilość makrofagów w cza-
sie regresji (9). Stwierdzono równiez, iż czynnikiem
w zmagaj ącym mi gracj ę makro fagów j e st pro staglan-
dynaF ro(31). U owiec, podawanie egzogennej PGF2"
b ądź b ezp ośredni a aktywacj a kinazy bi ałkowej przy-
czynia się do wzmożonej ekspresji mRNA dla MCP I
(3 8).

Lokalne makrofagi są głównym źródłem czynnlka
marlwicy guza& (TNF,) i interleukiny-l (IL-l) (aa).
Cytokiny te modyfikują wydzielniczą funkcję stero-
i do gennych komórek p opr zez udział w syntezi e lokal-
nej prostaglandyny Fr" (1I, 43). Zsyntetyzowana w
komórkach ciałka żółtego prostaglandyna potęguje
natomiast lute o lityczn ę działantę pro stagl andyny p o -
cho dz eni a mac ic zne go . M e c hani zm działani a TNF 
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procesie syntezy PGF2" polega na aktywacji fosfolifra-
zy A, natomiast dziaŁanie interleukiny-l polega na
aktywacji fosfolipazy C (31). Można zatemwniosko-
waó, że prekursorami jajnikowej prostaglandyny Fr"

są fosfolipidy i diacyloglicerole. W syntezie lokalnej
PGF2, uczestniczy także tlęnek azotu pełniący rolę
substancj i przekaźnlkowej (29).

W przebiegu regresji podkreśla się również znaczą-
c ą ro 1ę l imfo cytów T, a zwłaszcza limfo cytów cyto li -
ty czny ch (Tc) ( 1 3, 3 1 ). Wzmożoną infi ltracj ę tych ko-
mórek w ciałku żółtym obserwuje się pod koniec fazy
lutealnej (13). Limfocyty T wytwarzająinterferon 7
(IFN-7), ktory wraz z innymi cytokinami pośredniczy
w interakcj i międzykomórkowej . Naj prawdopodobniej
dzięki lokalnie dziaŁającym cytokinom możliwa jest
regresja całego ciałka żołtego. Z pewnościąwzajem-
ne komunikowanie się komórek składowych tkanki
lutealnej ułatwione j est obecno ścią bezpośrednich po-
łączeń (gap-junction) (11, 19). Szczególnie interesu-
jąca jest rola jajnikowej oksytocyny, która uczestni-
czy w tej komunikacji (19).

W lokalnej regulacji regresji pośredniczy równiez
białko szoku tennicznego (HSP-70) zlokallzowane w
dużych komórkach ciałka żoŁtego. Indukcja syntezy
HSP-70 łączy się z zahamowaniem steroidogenezy
poprzez zablokowanie dopływu cholesterolu do mito-
chondriów (20).

Sttukturalna legtesia ciałka żółtego

Zmiany zap o c zątkow ane pT z ę z p ro s ta gl andynQ F r"
prowadz ą do prze sterowani a pro c e s ów zacho dzący ch
w komórkach ciałka żoŁtego. Wskutek tego dochodzi
do degradacji tŁuszczowej polegającej na gromadze-
niu się kropli lipidowych w komórkach luteinowych.
Zmianom mo rfo l o gi c zny m w komórkach s te ro i do gen -

nych towar zy szy r ownież regresj a naczyńkapilarnych.
Analiza fen otyp owy ch zmian s i e c i wło s ow at ej wyka-
zała, że w czasie regresji następuje stopniowe wyco-
fywanie ni e dawno ukształtowanych naczyn. Komorki
śródbłonkowe ulegają zaokrryIeniu, oderwaniu i do-
chodzi do ich degradacji. W końcowym efekcie ob-
serwuje się zanik komórek śródbłonkowych i zmniej-
szenie gęstości naczyń (2, 8).Jednocześnie wrzecio-
nowate komórki warstwy zewnętrznej i fibroblasty
przegrod włóknistych produkuj ą kolagen, który wni-
ka w miejsce zdegenerowanych i sfagocytowanych
komórek luteinowych. Prowadzi to do powstania ciał-
ka włóknisteg,o (corpus fibrosus), które przekształca
się w zawierającąmasy hialinowe bliznę. Strukturątą
jest ciałko białawe (corpus albicans), które może z
biegiem czasu zmniejszać swoje rozmiary. Zanlktkan-
ki lutealnej powoduje całkowite wygaśnięcie produk-
cji progesteronu.

Przedstawione zmiany zachodzące podczas regre-
sji funkcjonalnej i strukturalnej są ze sobą ściśle po-
w iązane i tru dno j e r o z gr anic zy c . Z pr zepr owadz ony ch
badań dotyczących tego zagadnienia można jednak
wnioskowaó, że zmiany destrukcyjne w ciałku żołtym
r ozp o czy nają s ię w następ stwi e obniżonej aktywno ś c i
steroidogennej w tej strukturze jajnlka (15, 18).



Apoptoza w reglesji ciałka żółtego

W ostatnich latach lawinowo wzrosła liczba prac
prezentujących przebieg apoptozy w różnych subpo-
pulacjach komórkowych. Pomimo obszernych opra-
cowań, wiele aspektów kontrolowanej śmierci nie do
końca j est wyj aśnionych. Szczególnie duzo kontrower-
sji budzą dane dotyczącę sygnałów uruchamiających
genety c znie zapr o gr amowany pro gram s amouni c e -
stwienia komórki. Te same czynniki bowiem, w za-
lezności od stanu funkcjonalnego komórki, jej dojrza-
łości i Iokalizacjimogąoddziaływać w odmienny spo-
sób, stymulując w jednych komórkach proces prolife-
racji, w drugich wzmożonę róznicowanie,a jeszczew
innych,,samobój czą śmierć". W świetle aktualnej wie-
dzy możnajednak przyjęć, ze w obrębie ftzjologtcz-
nych tkanek apoptoza zachodzi przede wszystkim
wskutek braku czynników jej zapobiegających. Dla-
tegoteż sugeruje się, ze tożnę mechanizmy mogąpro-
wadzic w końcowym efekcie do tego samego szlaku
apoptoĘcznego.

Spośród ptac doty czących proglamowanej śmierci
wiele dotyczy apoptozy komórek składowych jajnika.
Jaj nik j e st b owiem nar ządem, w którym cykIiczne pr ze -
miany dotycząnl,e tylko proliferacji komórkowej, ale
także cykli cznie powtar zający ch się proce s ów de struk-
cyjnych, takich jak atrezjapęcherzykowa czy regresja
ciałek żołtych. Mimo, iż większośóbadań poświęco-
nych jest apoptozie komórek pęcherzykowych, istnie-
ją doniesienia wskazuj ące, że śmierc komórek ciałka
żółtego również kontrolowana jest genetycznie (4, 18,
25). Dotychczas nie udało się stwierdzic,które z ge-
nów o dp ow te dzialne s ą za uruchomienie s amob ój c z ej
śmierci komórek lutealnych. Niektórzy autorzy suge-
rują że w procesie tym zaangażowane są protoonko-
geny c-myc (22). Nie wyklucza się również udztaŁu
genów z r o dziny b c l i genu p 5 3, jednakże doniesienia
na ten temat nie sąjednoznaczne (33,34).

Na uwagę zasfuguje fakt, że zmiany apoptotyczne
w komórkach lutealnych widoczne są dopiero po za-
początkowanej regresji funkcjonalnej (7 , 18). Można
zatem przypuszczaó, że aktywacj a śródkomórkowego
plogramu śmierci regulowana jest zmianami hormo-
nalnymi zachodzącymi w tym czasie w ciałku żołtym.
Skutkiem tych zmian jest wzrost wewnątrzkomórko-
wego poziomu Ca2*, a takżę utrata mechanizmow
ochronnych przedreaktywnymi formami tlenu i cyto-
kinami. Należy mieć na uwadze, że w czasie trwania
aktywności steroidogennej ciałko żohe zabezpieczo-
ne j e st pr ze d toksycznym działaniem aktywnych form
tlenu obecnością antyutleniaczy i enzymów ,,ochron-
nych". W strukturach steroidogennych, do których nie-
wątpliwie należy ciałko żołte zachodzi wzmożona
ptzemiana tŁaszczowa i istnienie takiej ochrony ma
istotne znaczenię. W wyniku przęmian metabolicznych
zacho dzących w komórkach stero i do gennych p ow staj ą
b owiem nadtlenki lipidowe będące źr o dŁęm reaktyw-
nych form tlenu (1). Istnieją dowody przemawiające

za tym, ze dodatkowym źrodłem reaktywnych form
tlenu w ciałku żóŁĘm są komórki fagocytujące (ma-
krofagi/monocyty, neutrofile) (13, 41). W wyniku ak-

enzymem obecnym w błonie komórek fagocy,rujących.
Ze względu na konsekwencje f,rzjologiczne szczę-

gólne znaczenie ma nie tylko obecność reaktylvnych
form tlenu, ale przede wszystkim osłabienie systemu
ochrony przed nimi, Przypuszcza się, ze czynnikiem
osłabiającym tę ochronę jest prostaglandynaFr,,. Za
taką hipotezą przęmawiają wyniki uzyskane przez
Petroffi wsp. (32). Powyzsi autorzy w badaniachprze-
prowadzonych na świniach stwierdzili, ze PGF', in-
dukuje usuwanie kwasu askorbinowego (wit. Cl zcial-
ka żołtego do krwiobiegu. W konsekwencji komórka
nie moze podjąć walki niezbędnej do likwidacji sub-
stancji wolnorodnikowych i uruchomiony zostaje pro-
gram śmierci.

Innym mechanizm em, przezktóry następuje induk-
cja programowanej śmierci komórek cińka żóŁtego,
jest wzrost wewnątrzkomórkowego stężenia jonów
wapnia, przy jednoczesnej wysokiej aktywności kina-
zy białkowej C. Również te zdarzenia biochemiczne
wyłvoĘwane sąprzezPcF2.,, a zwŁaszcza przęz wzmo-
żony metab olizm fosfo inozytoli. Wzro st śródkomór-
kowego poziomu Ca2- jest sygnałem apoptozy w wie-
lu typach komórek. Powoduje on między innymi ak-
tywację endonukleaz, enzymów tnących genomowe
DNA. Dlatego tęż w apoptotycznych komórkach ob-
senłuje się fragmentację DNA o długości 180-200 par
zasad lub ich wielokrotności, Jest to jeden z najbar-
dziej uniwers alnych wy znacznlków ap opto zy. T ę cha-
rakterystyczną cechę wykazano w komórkach ciałka
żołtego ulegającego regresji ( 1 8, 34).

Dotychczas nie udało się jednoznacznie stwierdzić,
ktore z hetero genic zny ch komórek zapoczątkowlją
postęp apoptozy w ciałku żoŁĘm. Z dostępnych da-
nych wynika tylko, że zmiany strukturalne w komór-
kach zrębu wyprzedzajązmiany w komórkach miĘ-
szowych (4), afragmentację DNA stwierdzono zarów-
no w komórkach małych, jak i dużych ciałka żołtego
(3 6), Istniej ą doniesienia wskazuj ąc e, że w następstwie
apoptozy giną nie tylko komórki luteinowe, ale rów-
niez inne komórki składowe ciałka żołtego (2,25),

Przedstawione zmiany destrukcyjne w ciałku żoł-
tym, j ak również ap optoza komórek p ęcherzykowych,
warunkują rytmiczność procesów zachodzących na
jajniku, co decyduje o prawidłowym przebiegu czyn-
ności rozro dczychu samicy.
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