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Proliferative actiuity of the cells of placentomeę in diffelent peliods of gestation

Summary
The aim of this study was to define the presence of PCNA in different cells of cow placentomes during

gestation. Placentomes were collected directly after slaughter from 19 cows in various stages of pregnancy.
The presence of proliferating cell nuclei antigen (PCNA) in the cells of bovine placentomes was determined
using a murine monoclonal antibody anti-PCNA (DAKO) belonging to the PC 10 clone (IgG2 kappa) and the
DAKO-ARK set. The occurrence of PCNA-positive cells in the cryptal epithelium, the stroma crypt, the chorio-
nic epithelium and the stroma of chorionic villi was determined. It was discovered that the highest number of
PCNA-positive cells was present in the chorionic epithelium and these cells stayed at a stable level throughout
the entire pregnancy. The cryptal epithelium encompassed a slightly smaller number of PCNA-positive cells,
although a transient increase between pregnancy months 4.9 and 6.2 was noted. Few PCNA-positive cells were
present in the stroma crypt and the smallest number was found in the §troma of chorionic villi.
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Łozysko u ssakow jest przejściowym narządem,
występującym w okresie ciĘy i słuzącyrn do odzy-
wiania płodu. Pełni równiez funkcję endokrynną plo-
dukując rł,iele hormonow (1,7). U krów jest ono typu
nabłonkowo-kosmówkowego (1 1). Łożysko ulega dy-
namicznym zmianom w czasie ciązy.Wraz zjej po-
stępem łoży szcza powi ększaj ą się, przyj muj ą j aj owa-
ty kształt i osiągają około 10-12 cm długości i 2-3 cm
grubości (9). Kvptv brodawek wyścielone sąnabłon-
kiem brukowym. Nabłonek kosmków zbudowany jest
z j ednoj ądrowych, do ść wysoki ch komórek oruz z ko -

morek olbrzymich. Komorki olbrzymie są w większo ś-
ci dwujądrzaste i stanowiąok.ż0-25oń komorek kosm-
kow ( 1 0, 12 - l 4). P rzez całą ciĘęmi gruj ą one do częś-
ci matczynej łozyska (8). Dwujądrzaste komórki tro-
foblastu przemieszczają się do nabłoŃakłypt, łączą
się z pojedynczymi komórkami nabłonka krypt i two-
r ząty mc zas ow e hyb rydy komo rko w e z awi eraj ąc e tr zy
jądra (13). W ostatnim miesiącu ciĘy w łożyszczach
zachodzą istotne zmiany. Komorki nabłonka krypt
zaczynająsię spŁaszczac, ń do całkowitego zanku i w ten
sposób powstaj e łożysko łącznotkankowo-kosmówko-
we. Obserwuje się również spadek liczby komórek
o lbrzym ic h nabłonka ko smkow (5) . Zmiany zacho dzą-
ce w łozysku pod koniec ciĘy decydują o tym. czy
łozysko odejdzie w fizjologicznymczasię lub czy doj-
dzie do jego zatrzymania.

W piśmiennictwie jest niewiele danych na temat
aktywności proliferacyjnej komorek tworzących ło-
żyszcza u krów (1, 10). Wykładnikiem aktywności
proli feracyj nej komorek j e st antygen proliferuj ących
jąder PCNA (proliferating cell nuclear antigen). PCNA
jest kwaśnym niehistonowym białkiem jądrowym
(o masie cząsteczkowej 36 kDa), ktore jako kofaktor
DNA-polimerazy jest bezpośrednio włączone w syn-
tezę DNA. Synteza wymienionego białka tozpoczyna
się prawdopodobnie juz w fazię G1 (ang. Gap - przer-
wa) lub na granicy G 1/S (S - faza syntezy DNA), osią-
gając maksymalne wartości podczas fazy S cyklu ko-
mórkowego (2,3).

Celem niniejszych badań było określenie występo-
wania PCNA w różnych komórkach łożyszczaków
w przebiegu ciĘy.

Materiał imetody
Łożyszczapobierano bezpośrednio po uboju od 19 krów

rzeżnych, rasy ncb w wieku 3-6 lat, znajdujapych się w róz-
nych okresach ciaiy. Długość ciąĄ ob|iczano według wzotu
x (x + 1): dfugość płodu w ctn, gdzie x: nriesiąc ciązy.
Wycinki łożyszcz utrwalano w zbuforowanej 10% forma-
linie, a następnie zatapiano w bloczki parafinowe. Skrawki
mikrotonowe barwiono HE oraz PAS wg Mac Manusa,
a immunohistochemicznie wykrywano w komórkach
PCNA. W celu wykazanla obecności antygenuprolifenr.la.-



cych jąder komórkowych w jądrach komórek łożyszcz sto-
sowano przeciwciało monoklonalne, mysie, anty-PCNA
(DAKO) należące do klonu PC10 (IgG2 kappa), w rozcień-
czeniu l:100, oraz uniwersalny zestaw firmy DAKO-ARK
(Animal Research Kit), Peroxidase,przeznaczony do bar-
wienia immunohistochemicznego sJ<rawków parafi nowych
przy użyci.l mysich pierwotnych przeciwciał. Technikę
barwienia oparto o metodę immunoperoksydazową z wy-
korzystaniem kompleksu streptavidyna-bioĘna-peroksyda-
za, eliminującą możliwość wystąpienia reakcji niespecy-
ficznych. Po odparafinowaniu i nawodnieniu preparatów
przeznaczonych do oznaczania PCNA umieszczonoje w bu-
forze cytrynianowym o pH 6,0, a następnie gotowano w ku-
chence nikrofalowej dwa razy po 5 minut przy mocy 650 W
celem odsłorrięcia antygenów. W celu inaktywacji endo-
gennej peroksydazy w skrawkach inkubowano preparaty
przez 5 minut w obecności zawafi,ego w zestar,vie bloĘera
peroksydazy. Przedprzystąpieniem do dalszego barwienia
mieszano przeciwciała anty-PCNA z biotynylowaną anty-
mysią immunoglobuliną (wtórne przeciwciało) w odpo-
wiednim stosunku, uzyskujap wiązanie się biotynylowane-
go wtórnego przeciwciała z pierwotnymprzeciwciałem, Do
tych kompleksów dodawano normalną rnysią sutowicę -
Bloking Reagent, ktora wiązała pozostałą, niezwiązaną

59 (11}

w poprzednich reakcjach biotynylowaną anty-mysią immu-
rroglobulinę, zmniejszając w ten sposób mozliwość wystą-
pienia interakcji z endogenną immunoglobuliną zawartą
w tkance. Uzyskane w ten sposób biotynylowane pierwot-
ne przeciwciała nakładano na preparaty i inkubowano ptzez
l5 minrrt. W dalszej kolejności nakładano na szkiełka strep-
tawidynę znakowaną peroksydazą, a następnie użyto
3,3 diaminobenzydyny (DAB) jako chromogenu w celu
uzyskania barwnego produktu reakcji. Preparaty podbar-
wiono hematoksyliną odrł,odniono i zamykano w balsa-
mie kanadyjskim. Kontrolę negatywną wykonano z uży-
ciem przeciwciał IgG2 kappa, natomiast kontrolę pozytyw-
n ą przeprowadzono w komercyj nie przygotow any ch przez
finlęDAKO skrawkach. Następrrie prepaIaty oglądano pod
mikroskopem i wykonyłvano pięciokrotne obliczenia PCNA
dodatnich komórek na 100 komorek. Osobno liczono wy-
stępowanie komórek PCNA dodatnich w: l) nabłonku
krypt, 2) zrębie krypt, 3) nabłonku kosmkóW 4) rdzeniu
kosmków. Obliczono procentowy udział PCNA dodatnich
komórek w poszczególnych częściach łożyszcza. Uzyska-
ne wyniki poddano analizie statystycznej. Zastosowano
dwuczynnikową analizę wariancji test NlR wg programu
komputerowego STATISTICA 6,0,

Ryc. 1. 4,9 miesiąc ciąży - komórki PCNA pozytvwne lv na-
błonku kosmków i nabłonku krypt (strzałki - jądra komór-
kowe brązowe) pow.300 x
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Ryc. 2. 8,5 miesiąc ciąży - duża ilość komórek PCNA pozr-
tywnych w nabłonku kosmka (strzałka - jądra komórkorre
brązowe) pow. 300 x
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Ryc. 3. 8,7 miesiąc ciąży - kosmek z pojedynczymi komórka- Ryc. 4. 5,7 miesiąc ciąży - kosmek z pojedynczymi komórka-
mi PCNA pozytywnymi w zrębie - (strzałka - jądra komór- mi PCNA pozytywnymi w zrębie (strzałka - jądra komórko-
kowe brązowe) pow.300 x we brązowe) pow.300 x
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Tab. l. Występowanie PCNA w różny,ch komórkach lożyszcz u krów w przebiegu ciąż_r- (n: 19,
i+SD)

Badane
komórki

tli

4,931 38

liesiące ciąży

4,7iu,, lr,oiu,rig,,
Nabłonka
kosmków

Nabłonka
krypt

Zrębu
krypt

Zrębu
kosmków

76,4
t 8,79

31,2A

t 10,90

5,0
ł 2,23

3,6
t 0,54

76,5
t 17,69

26,5A
t 4,79

14,2-
t 0,95

5,68
t 2.60

89,6 *

t 1,81

46,4A*
t 6,34

5,0
t 1,58

4,6
t 1,67

92,0 *

ł 2,82

73,8A *

t 6,79

1 0,0-
ł'l ,22

9,0*
t 2,64

95,0 *

t3,74

67,7A*
t 8,65

10,2-
t 2,28

7,2
t 4,76

88,0*
t 0,70

80,5A *

t 1 0,60

12,0*
t 0,70

5,0B
t 0,00

90,6*
x 4,44

40,5A
t 4,65

22,6-
t 4,15

10,68*
ł 6,42

90,6-
t 5,41

48,2A*

t 'l1 ,38

8,6-
t 2,96

7 ,4*
t 2,30

89,4 -

t 1,14

52,7A*
ł 11,72

19,6-
t 4,39

6,4B
t 2,30

Objaśnierria: A różnicc statystycznie istohre pfzy p < 0,05 porrrięclzy komórkanli riabłonka krypt;
B - rózl-rice statystycznie istotnc przy p < 0.05 polliędzy koll-rórkalrri zrębu krypt a komorkanri zrębu
koslnków; * róznice statystycznie istotrle przy p < 0,05 w odniesierriu do picrwszcgo ten]lintl
badani a w poszczegolnyclr grtrpach.

Wyniki iomówienie
Komorki PCNA dodatnie występowały przez cały

okres ciązy we wszystkich Ępach komórek (ryc. l).
Obserwowano jednak rożnice w procentowym udzia-
le komórek PCNA dodatnich w zależności od rodzaju
komorek i okresu ciązy.Procent ten był największy
w nabłonku kosmków (ry c. 2) i utrzymyłvał się na sta-

Ęnr poziomie przez cały okres ciĘy (tab. 1; ryc. 5).
Pozytywne reakcje stwierdzano zaTówno w komórkach
jedno-, jak i dwujądrzastych. Podobne wyniki osiąnęli
Schuler i wsp. (10), badając inny wskaźnik prolifera-
cji komorek, antygen Ki67.

odsetek komorek pcNA dodatnich w nabłonku
krypt był istotnie niższy niż w nabłonku kosmków
(p < 0,05). Uległ on wyraznemu zwiększeniu pomię-
dzy 4,9. a 6,2. miesiącem ciązy' (ab. 1; ryc. 5). Boss
i wsp. (I) oraz Schuler i wsp. (l0) donosząnatomiast
o wyższej ekspresji genu Ki67 w komórkach nabłon-
ka krypt niz kosmków. Wyniki własne sązgodne z wy-
nikami wskazującymi na większą syntezę estrogenów
w komórkach kosmków niż k ypt (6).

3,1 3,8 4 4,9 5,7 6,2 8 8,5 8,7

Miesiące ciął

R."*c.5. Procentolvy" udział komórek PCNA poą,Ęrvnych u, na-
błonku kosmków, nabłonku krypt, zrębie kosmków i zrębie
krl,pt u, zależności od długości ciążv

999

Procentowy ldziałko-
mórek PCNA pozytyw-
nych w zrębie krypt był
niewielki (ryc, 3). Uległ
on istotnemu wzrostowi
(p < 0,05) pod koniec
ciązy. Podobne zj awisko
obsęrwowali schuler
i wsp. (l0). Ich zdaniem
jest to prawdopodobnie
ZwląZane Z roZsZęrZę-
niem przegrod między-
kryptowych przedporo-
dem i wzrostem pozio-
mu estrogenów łozysko-
Wych W tym okresie.

odsetek komórek
PCNA dodatnich w zrę-

bie kosmków był równiez niewielki (ryc. 4) i nie ule-
gał większym zmianom pTzez cały okres ciĘy (tab.I;
ryc. 5). Schuler i wsp. (l0) obserwowali natomiast stop-
niowe zmniejszanie się procentowego udziaŁu komó-
rek PCNA w zrębie kosmków wtazzpostępem ciązy.

Zprzedstawionych badań wynika, ze procesy proli-
feracj i w komórka ch łoży szcza krów zacho dzą przez
cały okres ciązy,jednak dynamika tego zjawiska jest
odmienna w po szcze gó lnych j ej fazach. S ą one znacz-
nie bardziej nasilone w komórkach nabłonka kosm-
kow i krypt niz w komorkach zrębu.
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