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Artyku³ przegl¹dowy Review

Progesteron (P4) jest hormonem steroidowym pro-
dukowanym przez cia³ko ¿ó³te (CL), ³o¿ysko oraz pê-
cherzyk jajnikowy. Pe³ni on kluczow¹ rolê w wielu
procesach reguluj¹cych rozród samicy. Narz¹dami
docelowymi dla tego hormonu s¹: macica, gruczo³
mlekowy, CL oraz mózg. Dziêki wielokierunkowemu
dzia³aniu uczestniczy w regulacji cyklicznych zmian
w uk³adzie rozrodczym samicy oraz zapewnia odpo-
wiednie warunki dla implantacji blastocysty i rozwo-
ju ci¹¿y u wielu gatunków ssaków. To dzia³anie P4 na
komórki odbywa siê przez specyficzne j¹drowe recep-
tory progesteronu (PR). Nale¿¹ one do rodziny recep-
torów zale¿nych od czynników transkrypcyjnych (22).
Wykazano jednak, ¿e P4 mo¿e tak¿e wp³ywaæ na ko-
mórkê przez mechanizm pozagenomowy, poniewa¿
efekt dzia³ania hormonu pojawia siê w bardzo krót-
kim czasie, tj. kilka sekund lub minut od jego podania
i nie jest hamowany przez inhibitory transkrypcji
i translacji (28). W wielu pracach opisano mechanizm
pozagenomowego dzia³ania P4 na komórki (3, 23, 28),
jednak natura tego wp³ywu nie zosta³a dotychczas
wyja�niona. Sugeruje siê, ¿e P4 bezpo�rednio modu-
luje b³onowe receptory lub upo�ledza wi¹zanie tych
receptorów z ich ligandami i t¹ drog¹ mo¿e zmniej-
szaæ wp³yw steroidów na komórkê. Taki mechanizm

wp³ywu wykazano dla receptora OT (2, 13). Progeste-
ron jako substancja lipofilna mo¿e modyfikowaæ p³yn-
no�æ b³ony komórkowej i w ten sposób zmieniaæ po-
winowactwo innych receptorów b³onowych do ich li-
gandów (12), a ponadto P4 ³¹cz¹c siê ze specyficz-
nym receptorem b³onowym, aktywuje odpowiednie
szlaki przekazywania sygna³ów wewn¹trzkomórko-
wych i zapocz¹tkowuje specyficzn¹ odpowied� komór-
ki (3, 23). Fizjologiczne znaczenie takiego oddzia³y-
wania P4 nadal nie jest w pe³ni wyja�nione, jednak
dotychczas zidentyfikowano 3 bia³ka, które mog¹ pe³-
niæ rolê potencjalnych b³onowych receptorów P4 (23).
W niniejszym artykule zostan¹ przedstawione najnow-
sze dane dotycz¹ce j¹drowych i b³onowych recepto-
rów P4 oraz wp³ywu tego hormonu na komórki ¿eñ-
skiego uk³adu rozrodczego przez mechanizm genomo-
wy i pozagenomowy.

Budowa j¹drowego receptora P4
oraz mechanizm jego dzia³ania

Oddzia³ywanie P4 na komórki docelowe zachodzi
przez j¹drowy receptor wystêpuj¹cy w postaci dwóch
izoform: A (PR-A) i B (PR-B). Obie izoformy kodo-
wane s¹ przez ten sam gen, jednak pod wp³ywem
dwóch ró¿nych promotorów (22). Transkrypcja genu
receptora aktywowana jest przez oddzia³ywanie estra-
diolu z odcinkami znajduj¹cymi siê w obrêbie promo-
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tora (EREs-estrogen re-
sponse elements) (26).
Z kolei translacja bia³ka
receptora uruchamiana
jest z dwóch ró¿nych ko-
donów AUG, oddzielnie
dla ka¿dej z izoform.
U ludzi PR-A ró¿ni siê
od izoformy PR-B odcin-
kiem o d³ugo�ci 164 ami-
nokwasów od strony N
koñca bia³ka (22). D³u-
go�æ tego odcinka u ró¿-
nych gatunków waha siê
w granicach 128-165
aminokwasów. Pomimo
ró¿nic w budowie, obie
izoformy ulegaj¹ ekspre-
sji w tych samych komór-
kach u ludzi, ma³p, byd³a,
oraz ptaków (26, 27).
Czê�æ N-koñcowa recep-
tora wykazuje najwiêksz¹ zmienno�æ pomiêdzy ga-
tunkami. Wystêpuj¹ tutaj dwie domeny: AF-1 i AF-3
(ryc. 1), które przy³¹czaj¹ czynniki transkrypcyjne od-
powiedzialne za aktywacjê odpowiedniego promoto-
ra i transkrypcjê odpowiedniej izoformy. Domena
AF-1 jest w obu izoformach PR, natomiast AF-3 tyl-
ko w izoformie B. Powy¿ej domeny AF-1 znajduje siê,
licz¹ca oko³o 140 aminokwasów, domena inhibitora
(IF) (11). W tym obszarze przy³¹czaj¹ siê do receptora
antagoni�ci receptora, hamuj¹c w ten sposób jego ak-
tywno�æ. Jakkolwiek domena IF wystêpuje w obu izo-
formach receptora, to jedynie w PR-A wykazuje swo-
j¹ aktywno�æ inhibicyjn¹. W izoformie PR-B, dome-
na IF jest hamowana przez dodatkowy oko³o 164 ami-
nokwasowy fragment, charakterystyczny dla izoformy
PR-B. Najbardziej konserwatywn¹ czê�ci¹ izoformy
receptora jest domena przy³¹czaj¹ca DNA (DBD-DNA
binding domain), s¹siaduj¹ca z domen¹ AF-1. Zawie-
ra ona oko³o 66-68 aminokwasów buduj¹cych dwa pal-
ce cynkowe. Odpowiadaj¹ one za interakcjê komplek-
su hormon/receptor z odpowiednimi sekwencjami re-
gulatorowymi w DNA, okre�lanymi jako sekwencje
warunkuj¹ce odpowied� na hormon (HRE � hormone
response elements) i zlokalizowanymi w obrêbie pro-
motora genu docelowego (11).

Po stronie C-koñcowej od domeny DBD znajduje
siê wysoce konserwatywna domena przy³¹czaj¹ca li-
gand (LBD � ligand binding domain). W obrêbie tego
odcinka znajduje siê dodatkowa domena AF-2, która
odpowiada za aktywacjê receptora, przy³¹czaj¹c czyn-
niki transkrypcyjne, a tak¿e przez interakcjê nieaktyw-
nych receptorów z bia³kami szoku termicznego oraz
dimeryzacjê receptorów (ryc. 1) (22). Izoformy PR-A
i PR-B mog¹ tworzyæ homodimery A:A i B:B oraz
heterodimery A:B. Dimery te ³¹cz¹ siê nastêpnie
z odpowiednim odcinkiem DNA genu docelowego.

Rodzaj przy³¹czanego dimeru do odpowiedniego genu
docelowego warunkuje ró¿norodno�æ reakcji fizjolo-
gicznych zwi¹zanych z dzia³aniem P4 (22). Jest to
zwi¹zane z ró¿nicami w budowie omawianych izo-
form. Izoformy PR-A i PR-B w odmienny sposób dzia-
³aj¹ na geny docelowe. PR-B jest silnym aktywatorem
genów zale¿nych od progesteronu w tych komórkach,
w których izoforma PR-A jest nieaktywna. PR-A
w przeciwieñstwie do PR-B jest s³abym aktywatorem
takich genów. W przypadku, gdy obie izoformy ule-
gaj¹ ekspresji w komórce, PR-A dzia³a jako silny in-
hibitor PR-B, os³abiaj¹c w ten sposób dzia³anie P4 (24).
PR-A hamuje tak¿e czynno�æ receptorów dla estroge-
nów, glikokortykoidów oraz mineralokortykoidów,
blokuj¹c miejsce wi¹zania tych hormonów z ich re-
ceptorami (17).

Izoformy PR-A i PR-B wykazuj¹ tak¿e ró¿n¹ odpo-
wied� na dzia³anie antagonisty P4. Po przy³¹czeniu
antagonisty do PR-A, receptor ten staje siê nieaktyw-
ny i nie oddzia³ywuje z genem docelowym. Dzia³aj¹c
przez izoformê PR-B, w obecno�ci cAMP, wspomnia-
ny antagonista staje siê aktywnie dzia³aj¹cym czynni-
kiem transkrypcyjnym, który wp³ywa na wewn¹trzko-
mórkowe szlaki fosforylacji (5). Ponadto antagonista
P4, dzia³aj¹c przez PR-A, jak i PR-B, blokuje równie¿
aktywno�æ receptora estrogenowego (17).

W ludzkiej linii komórek raka piersi, oprócz opisa-
nych izoform PR-A i PR-B zidentyfikowano tak¿e izo-
formê PR-C. PR-C nie posiada jednego z palców cyn-
kowych w domenie DBD. Sekwencja PR-C ogranicza
siê do pe³nej domeny wi¹¿¹cej ligand (LBD) wraz
z sekwencj¹ odpowiedzialn¹ za dimeryzacjê i lokali-
zacjê receptora w j¹drze komórkowym. Wykazuje ona
zdolno�æ wi¹zania syntetycznych progestagenów oraz
antagonistów receptora PR z identycznym powinowac-
twem jak PR-A oraz PR-B. Z powodu braku komple-
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Ryc. 1. Schemat budowy izoform PR-B, PR-A oraz PR-C j¹drowego receptora progesteronu
u cz³owieka
Obja�nienia: AF1-AF3 miejsca wi¹¿¹ce czynniki transkrypcyjne (activation function); IF � miejsce
wi¹zania inhibitora (inhibitory function); DBD � domena przy³¹czaj¹ca DNA (DNA binding domain);
LBD � domena przy³¹czaj¹ca ligand (ligand binding domain)
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tu palców cynkowych izoforma PR-C nie wykazuje
jednak aktywno�ci transkrypcyjnej. Dzia³anie PR-C nie
jest jeszcze do koñca wyja�nione, jednak twierdzi siê,
¿e mo¿e ona formowaæ heterodimery z izoformami
PR-A i PR-B, reguluj¹c w ten sposób ich transkryp-
cyjne w³a�ciwo�ci (29).

Pozagenomowy mechanizm dzia³ania P4
Oprócz klasycznego dzia³ania genomowego w ko-

mórkach P4 wykazuje te¿ pozagenomowe dzia³anie.
�wiadczy o tym udzia³ P4 w regulacji takich proce-
sów komórkowych, jak: tworzenie wtórnych przeka�-
ników informacji, modyfikacja kana³ów jonowych czy
te¿ aktywacja/dezaktywacja kinaz bia³kowych (28).
Pozagenomowe dzia³anie P4 wykazano w wielu tkan-
kach, tak¿e w uk³adzie rozrodczym samic ró¿nych
gatunków (3, 13, 23, 28), w tym u krów (2, 3, 6, 7, 16,
21), jednak mechanizm tego wp³ywu nie jest w pe³ni
poznany. Istnieje pogl¹d, ¿e w pozagenomowej odpo-
wiedzi komórki na P4 mog¹ uczestniczyæ wewn¹trz-
komórkowe receptory P4, zlokalizowane w pobli¿u
b³on komórkowych (23). Receptory te, niezale¿nie od
swojej aktywno�ci transkrypcyjnej, mog¹ uruchamiaæ
wewn¹trzkomórkowe szlaki kinaz bia³kowych. Wi¹-
zanie receptora z P4 aktywuje wewn¹trzkomórkowe
przeka�niki informacji, g³ównie zwi¹zane ze szlakiem
kinazy MAP (miogen activated protein) (23). Wyka-
zano, ¿e aktywacja takich w³a�nie receptorów powo-
duje dojrzewanie oocytów u Xenopus laevis (23).

Szereg publikacji wskazuje te¿ na mo¿liwo�æ wy-
stêpowania miejsc wi¹¿¹cych dla P4 w b³onie komór-
kowej. Dzieki tym miej-
scom hormon mo¿e
wp³ywaæ na funkcje ko-
mórek uk³adu rozrodcze-
go (3, 23). Dotychczas
opisano 3 rodzaje bia³ek
wi¹¿¹cych P4: b³onowy
receptor progesteronu
mPR (membrane proge-
stin receptor), bia³ko
RDA 288, zwane równie¿
bia³kiem SERBP1 (ser-
pine 1 mRNA binding
protein) lub PAIRBP1
(plasminogen activator
inhibitor RNA binding
protein 1), oraz bia³ko
b³onowe PGRMC1 (pro-
gesterone membrane re-
ceptor component 1) (23).

B³onowe receptory
progesteronu mPR maj¹
budowê charakterystycz-
n¹ dla rodziny recepto-
rów zwi¹zanych z bia³ka-
mi G (GPCR) (30). Po raz
pierwszy wyizolowano te

cz¹steczki z jajnika pstr¹ga têczowego. Ich obecno�æ
wykazano tak¿e w ró¿nych tkankach u ludzi, �wiñ,
myszy (10, 30), owiec (1) i szczurów (4). Znane s¹
trzy izoformy tego receptora kodowane przez ró¿ne
geny: mPRá, mPRâ, mPRã, (10, 23, 30). Omawiane
bia³ka wykazuj¹ wysoce specyficzn¹ tkankow¹ eks-
presjê. U cz³owieka ekspresja izoformy mPRá wystê-
puje g³ównie w uk³adzie rozrodczym, mPRâ w tkan-
kach uk³adu nerwowego, natomiast mPRã w tkankach
uk³adu pokarmowego (30). Podobne rozmieszczenie
tkankowe opisanych izoform mPR wystêpuje u szczu-
rów (4). U owiec ekspresjê mPR obserwowano w tkan-
kach uk³adu rozrodczego oraz podwzgórzu i przysad-
ce, co sugeruje, ¿e receptory te mog¹ uczestniczyæ
w regulacji funkcji rozrodczych (1). Hipotezê tê po-
pieraj¹ dane u kobiet ciê¿arnych, wskazuj¹ce na obec-
no�æ receptorów mPRá w komórkach �luzówki maci-
cy u kobiet (10) oraz receptorów mPRá i mPRâ w ko-
mórkach miê�niówki macicy (15). Wcze�niej s¹dzo-
no, ¿e omawiane izoformy mPR wystêpuj¹ w b³onach
komórkowych (1, 30), jednak obecnie sugeruje siê, ¿e
s¹ one zwi¹zane z b³onami siateczki �ródplazmatycz-
nej (19). W wyniku po³¹czenia P4 z receptorem mPR
nastêpuje zmniejszenie stê¿ênia cAMP w komórce
oraz wzrost aktywno�ci kinaz MAP (ryc. 2) (30). Ob-
ni¿enie poziomu cAMP mo¿e prowadziæ do hamowa-
nia procesu steroidogenezy w komórkach lutealnych
u szczurów. Z kolei aktywacja MAPK mo¿e byæ czê�-
ci¹ mechanizmu apoptycznego w wielu komórkach
(23). Aktywacjê kinaz MAP pod wp³ywem P4 stwier-
dzono w komórkach miometrium kobiet (15). W ko-

Ryc. 2. Schemat genomowego i pozagenomowego dzia³ania P4 na komórkê
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mórkach tych P4 wp³ywa³ tak¿e na obni¿enie aktyw-
no�ci cyklazy adenylanowej (CA) przez podjednostkê
á bia³ka G (15). Ponadto receptory mPR po zwi¹zaniu
z P4 mog¹ te¿ aktywowaæ fosfolipazê C (PLC) i zwiêk-
szaæ w ten sposób uwalnianie jonów Ca2+ z wewn¹trz-
komórkowych magazynów (ryc. 2) (1). Stwierdzono,
¿e ekspresja i aktywacja mPR w komórkach luteal-
nych szczurów mo¿e zwiêkszaæ ich wra¿liwo�æ na
apoptozê oraz promowaæ regresjê cia³ka ¿ó³tego (23).
Nale¿y zatem przypuszczaæ, ¿e P4, dzia³aj¹c poprzez
mPR, mo¿e wzmagaæ równie¿ apoptozê komórek
w innych narz¹dach.

Kolejnym potencjalnym b³onowym receptorem P4
jest bia³ko RDA 288 zwane tak¿e, jak ju¿ wspomnia-
no, PAIRBP1 lub SERBP1. Jego ekspresjê wykazano
w komórkach pêcherzyków jajnikowych i komórkach
lutealnych szczura (23), a tak¿e w komórkach granu-
lozy i lutealnych cz³owieka (8). Rola tego bia³ka nie
zosta³a dotychczas wyja�niona, jednak sugeruje siê, ¿e
bia³ko to jest koniecznym po�rednikiem w pozageno-
mowym wp³ywie P4 na komórki docelowe (23). Mo¿e
ono braæ równie¿ udzia³ w anty-apoptycznym wp³y-
wie P4 w komórkach granulozy (8, 23).

Bia³ko RDA 288 zlokalizowane jest w b³onie ko-
mórkowej (4, 8, 23), jednak nie stwierdzono obec-
no�ci domeny transb³onowej w strukturze tego bia³ka
(23). Dlatego prawdopodobne jest, ¿e omawiane bia³-
ko wymaga do swojego dzia³ania zwi¹zania z innym
b³onowym bia³kiem � PGRMC1 (23). Powstaje w ten
sposób kompleks b³onowego receptora P4. Sugeruje siê,
¿e taki kompleks w komórkach jajnika szczura (23)
jest podobny do dzia³ania anty-apoptycznego i mito-
tycznego P4. Stwierdzono ponadto, ¿e aktywacja tego
kompleksu przez P4 powoduje wzrost poziomu cGMP
i aktywacjê bia³kowej kinazy G (PKG). Prowadzi to
w konsekwencji do obni¿enia poziomu wewn¹trz-
komórkowych jonów Ca2+ w komórce (ryc. 2) (8, 23).

Inn¹ z mo¿liwych dróg wp³ywu P4 na komórki jest
oddzia³ywanie z b³onowym bia³kiem PGRMC1 wy-
izolowanym po raz pierwszy z b³on komórek w¹troby
�wiñ (9). Bia³ko to o masie 28 kDa, zbudowane z 194
aminokwasów, zlokalizowane jest g³ównie w b³onach
komórkowych oraz w b³onach siateczki �ródplazma-
tycznej i aparatu Golgiego (9, 23). W regionach móz-
gu, które zaanga¿owane s¹ w regulacjê procesów roz-
rodu, P4 mo¿e regulowaæ ekspresjê bia³ka PGRMC1
(18). Podwy¿szona ekspresja tego receptora w komór-
kach linii CHO (Chinese hamster ovary) oraz w ko-
mórkach jajnika u szczurów, zwiêksza wi¹zanie P4 do
b³on komórkowych (23). Chocia¿ rola PGRMC1 nie
zosta³a w pe³ni okre�lona, to s¹dzi siê, ¿e omawiane
bia³ko jest potrzebne do regulacji funkcji lutealnych
(4). Wp³ywa ono mianowicie na po³¹czenia miêdzy-
komórkowe (gap junction) oraz na transkrypcjê genów
zaanga¿owanych w procesy anty-apoptyczne i synte-
zê bia³ek bior¹cych udzia³ w tworzeniu po³¹czeñ miê-
dzykomórkowych w komórkach lutealnych (8). Wy-

kazano te¿ udzia³ PGRMC1 w anty-apoptycznym
wp³ywie P4 na komórki jajnika szczurów (23). Do-
tychczas ekspresjê PGRMC1 wykazano w przedowu-
lacyjnych pêcherzykach jajnikowych myszy (20), ko-
mórkach granulozy �wiñ (14), komórkach granulozy
i lutealnych szczurów (4, 23) oraz w hodowanych in
vitro komórkach granulozy i lutealnych cz³owieka (25).
W naszych nieopublikowanych badaniach wykazano
ekspresjê genu PGRMC1 w komórkach nab³onkowych
b³ony �luzowej macicy oraz w komórkach cia³ka ¿ó³-
tego krów. Dane te wskazuj¹ na udzia³ bia³ka PGRMC1
w pozagenomowym wp³ywie P4 na komórki endo-
metrium oraz komórki lutealne krów (6, 7, 16, 21).

Poznano budowê bia³ka PGRMC1. Cz¹steczka po-
siada 3 domeny: krótk¹ N-koñcow¹ domenê zewn¹-
trzkomórkow¹, pojedyncz¹ transb³onow¹ oraz najd³u¿-
sz¹, cytoplazmatyczn¹ (9, 23). W domenie cytoplazma-
tycznej znajduj¹ siê trzy homologiczne domeny SRC,
które bior¹ udzia³ w przekazywaniu sygna³u po akty-
wacji bia³ka przez ligand (23). Dodatkowo, PGRMC1
zawiera równie¿ domenê o budowie zbli¿onej do cy-
tochromu b-5 (cytochrome b-5-like/steroid binding
domain), która wi¹¿e steroidy. Przypuszczalny mecha-
nizm dzia³ania PGRMC1 jest nastêpuj¹cy: P4 wi¹¿e
siê z receptorem i aktywuje kinazy bia³kowe przez od-
dzia³ywanie z domenami SRC. Dochodzi do aktywa-
cji bia³kowej kinazy G (PKG) i fosforylacji licznych
bia³ek komórkowych (23). Prowadzi to w konsekwen-
cji do obni¿enia koncentracji [Ca2+]

i
 oraz utrzymania

niskiego poziomu bia³ek wewn¹trzkomórkowych w ko-
mórce (ryc. 2) (23), co mo¿e mieæ znaczenie w anty-
-apoptycznym wp³ywie P4 na komórki.

Podsumowuj¹c, progesteron, ale tak¿e inne hormo-
ny steroidowe, oddzia³uj¹ na komórki drog¹ genomo-
w¹ i pozagenomow¹ (ryc. 2). Genomowy mechanizm
dostarcza komórce odpowiednich bia³ek do sprawnej
regulacji podstawowych procesów komórkowych. Pro-
cesy te, wymagaj¹ d³ugiego czasu do pobudzenia przez
steroid transkrypcji odpowiedniego genu i syntezy
nowych bia³ek. Natomiast efekt dzia³ania pozageno-
mowego, ujawniaj¹cy siê w bardzo krótkim czasie,
mo¿e generowaæ w³asn¹ odpowied� lub wzmacniaæ
odpowied� komórki, wywo³anej na drodze genomo-
wej. Progesteron, docieraj¹c do komórki, zapocz¹tko-
wuje tak¿e szereg zmian w b³onie komórkowej, co ma
istotne znaczenie w przygotowaniu optymalnych wa-
runków do dzia³ania nowo powsta³ego bia³ka. Mody-
fikacje programu komórkowego wywo³ane przez ste-
roidy na drodze pozagenomowej mog¹ byæ d³ugoter-
minowe i odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê w procesach pato-
fizjologicznych (28). Wykazano, ¿e lokalne stê¿enie
endogennych steroidów w narz¹dzie lub steroidów po-
chodzenia zewnêtrznego mo¿e zmieniaæ komórkow¹
wra¿liwo�æ na P4 i inne hormony (7). Mo¿e to mieæ
istotne znaczenie w wywo³aniu efektu lokalnego, np.
w miejscu uwolnienia hormonu steroidowego albo jego
podania w postaci ma�ci lub iniekcji.



Medycyna Wet. 2008, 64 (4B)532

Pi�miennictwo
1.Ashley R. L., Clay C. M., Farmerie T. A., Niswender G. D., Nett T. M.:

Cloning and characterization of an ovine intracellular seven transmembrane
receptor for progesterone that mediates calcium mobilization. Endocrino-
logy 2006, 147, 4151-4159.

2.Bogacki M., Silvia W. J., Rêkawiecki R., Kotwica J.: Direct inhibitory effect
of progesterone on oxytocin-induced secretion of prostaglandin F2á from
bovine endometrial tissue. Biol. Reprod. 2002, 67, 184-188.

3.Bramley T.: Non-genomic progesterone receptors in the mammalian ovary:
some unresolved issues. Reproduction 2003, 125, 3-15.

4.Cai Z., Stocco C.: Expression and regulation of progestin membrane recep-
tors in the rat corpus luteum. Endocrinology 2005, 146, 5522-5532.

5.Conneely O. M., Lydon J. P., De Mayo F., O�Malley B. W.: Reproductive
functions of the progesterone receptor. J. Soc. Gynecol. Investig. 2000, 7
(1 Suppl.), 25-32.

6.Duras M., Brzósko E., Kotwica J.: Influence of progesterone, pregnenolone
and 17â-hydroksyprogesterone on the function of bovine luteal cells treated
with luteinizing hormone, noradrenaline and prostaglandin E2. Pol. J. Vet.
Sci. 2005, 8, 113-119.

7.Duras M., Mlynarczuk J., Kotwica J.: Non-genomic effect of steroids on
oxytocin-stimulated intracellular mobilization of calcium and on prostaglan-
din F2 and E2 secretion from bovine endometrial cells. Prostaglandins Other
Lipid Mediat. 2005, 76, 105-116.

8.Engmann L., Lösel R., Wehling M., Peluso J. J.: Progesterone regulation of
human granulose/luteal cell viability by an RU486-independent mechanism.
J. Clin. Endocrinol. Metab. 2006, 91, 4962-4968.

9.Falkenstein E., Meyer C., Eisen C., Scriba P. C., Wehling M.: Full-length
cDNA sequence of a progesterone membrane-binding protein from porcine
vascular smooth muscle cells. Bioch. Biophys. Res. Comm. 1996, 229,
86-89.

10.Fernandes M. S., Pierron V., Michalovich D., Astle S., Thorton S., Pelto-
keto H., Lam E. W., Gellersen B., Huhtaniemi I., Allen J., Brosens J. J.:
Regulated expression of putative membrane progestin receptor homologues
in human endometrium and gestational tissues. J. Endocrinol. 2005, 187,
89-101.

11.Giangrande P. H., Pollio G., McDonnell D. P.: Mapping and characteriza-
tion of the functional domains responsible for the differential activity of the
A and B isoforms of the human progesterone receptor. J. Biol. Chem. 1997,
272, 32889-32900.

12.Gimpl G., Fahrenholz F.: Cholesterol as stabilizer of the oxytocin receptor.
Bioch. Biophys. Acta 2002, 1564, 384-392.

13.Grazzini E., Guillon G., Mouilac B., Zingg H. H.: Inhibition of oxytocin
receptor function by direct binding of progesterone. Nature 1998, 392,
509-512.

14.Jiang H., Whitworth K. M., Bivens N. J., Ries J. E., Woods R. J., Forrester L. J.,
Springer G. K., Mathialagan N., Agce C., Prather R. S., Lucy M. C.: Large-
scale generation and analysis of expressed sequence tags from porcine ovary.
Biol. Reprod. 2004, 71, 1991-2002.

15.Karteris E., Zervou S., Pang Y., Dong J., Hillhouse E. W., Randeva H. S.,
Thomas P.: Progesterone signaling in human myometrium through two novel
membrane G protein coupled receptors: potential role in functional progeste-
rone withdrawal at term. Mol. Endocrinol. 2006, 20, 1519-1534.

16.Kowalik M., Kotwica J.: Non-genomic effect of ovarian steroids on oxyto-
cin-stimulated prostaglandin (PG)F2á and E2 secretion from bovine endo-
metrial cells. Bull. Inst. Vet. Pulawy 2007, 51, 37-42.

17.Kraus W. L., Weis K. E., Katzenellenbogen B. S.: Inhibitory cross-talk be-
tween steroid hormone receptors: differential targeting of estrogen receptor
in the repression of its transcriptional activity by agonist- and antagonist-
-occupied progestin receptors. Mol. Cell Biol. 1995, 15, 1847-1857.

18.Krebs C. J., Jarvis E. D., Chan J., Lydon J. P., Ogawa S., Pfaff D. W.:
A membrane-associated progesterone binding protein, 25-Dx, is regulated
by progesterone in brain regions involved in female reproductive behaviors.
PNAS 2000, 97, 12816-12821.

19.Krietsch T., Fernandes M. S., Kero J., Losel R., Heyens M., Lam E. W. F.,
Huhtaniemi I., Brosens J. J., Gellersen B.: Human homologs of the putative
G protein-coupled membrane progestin receptors (mPRá,â,ã) localize to the
endoplasmic reticulum and are not activated by progesterone. Mol. Endocri-
nol. 2006, 20, 3146-3164.

20.McRae R. S., Johnston H. M., Mihm M., O�Shaughnessy P. J.: Changes in
mouse granulose cell gene expression during early luteinization. Endocrino-
logy 2005, 146, 309-317.

21.M³ynarczuk J., S¹siadek J., Kotwica J.: Non genomic action of progesterone
in luteal and endometrial epithelial cells in cattle. Bull. Inst. Vet. Pulawy
2005, 49, 193-198.

22.Mulac-Jericevic B., Conneely O. M.: Reproductive tissue selective actions
of progesterone receptors. Reproduction 2004, 128, 139-146.

23.Peluso J. J.: Multiplicity of progesterone�s actions and receptors in the
mammalian ovary. Biol. Reprod. 2006, 75, 2-8.

24.Pieber D., Allport V. C., Bennett P. R.: Progesterone receptor isoform A inhi-
bits isoform B-mediated transactivation in human amnion. Eur. J. Pharma-
col. 2001, 427, 7-11.

25.Sasson R., Rimon E., Dantes A., Cohen T., Shinder V., Land-Bracha A.,
Amsterdam A.: Gonadotrophin-induced gene regulation in human granulose
cells obtained from IVF patients. Modulation of steroidogenic genes, cyto-
skeletal genes and genes coding for apoptotic signaling and protein kinases.
Mol. Hum. Reprod. 2004, 10, 299-311.

26.Savouret J. F., Misrahi M., Loosfelt H., Atger M., Bailly A., Perrot-Appla-
nat M., Vu Hai M. T., Guiochon-Mantel A., Jolivet A., Lorenzo F., Logeat F.,
Pichon M. F., Bouchard P., Milgrom E.: Molecular and cellular biology
of mammalian progesterone receptors. Recent Prog. Horm. Res. 1989, 45,
65-120.

27.Schams D., Kohlenberg S., Amselgruber W., Berisha B., Pfaffl M. W., Sino-
watz F.: Expression and localisation of oestrogen and progesterone receptors
in the bovine mammary gland during development, function and involution.
J. Endocrinol. 2003, 177, 305-317.

28.Simoncini T., Genazzani A. R.: Non-genomic actions of sex steroid hormo-
nes. Eur. J. Endocrinol. 2003, 148, 281-292.

29.Wei L. L., Hawkins P., Baker C., Norris B., Sheridan P. L., Quinn P. G.: An
amino-terminal truncated progesterone receptor isoform, PRc, enhances pro-
gestin-induced transcriptional activity. Mol. Endocrinol. 1996, 10, 1379-1387.

30.Zhu Y., Bond J., Thomas P.: Identification, classification, and partial charac-
terization of genes in humans and other vertebrates homologous to a fish
membrane progestin receptor. PNAS 2003, 100, 2237-2242.

Adres autora: mgr Magdalena Kowalik, ul. Tuwima 10, 10-718 Olsztyn;
e-mail: duras@pan.olsztyn.pl


