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Genomic and non-genomic effect of progesterone on the cells of the female reproductive tract
Summary
Progesterone (P4), which is produced in the corpus luteum, determines the timing of the estrous cycle and
pregnancy in many species. The physiological effect of P4 upon target cells is mediated through interaction of
this hormone with two specific nuclear progesterone receptor isoforms (PR-A and PR-B), but also through
non-genomic mechanisms. The non-genomic action of P4 has been found in the cells of a number of tissues,
including in the female reproductive tract. However, the nature of this mechanism is still unknown. It has been
determined that P4 can directly affect enzyme activity, nonspecificly change the membrane fluidity which
affects receptor stability or it can bind specific membrane receptors for P4, which stimulate early intracellular
signaling pathways and initiate the specific cellular response. There are at least three different proteins
localized in the cell membrane, which can be a potential membrane progesterone receptor. This paper presents
the latest data concerning the intracellular and membrane progesterone receptor and the genomic and
non-genomic action of P4 in the female reproductive tract.
Keywords: progesterone, membrane receptors, non-genomic effect

Progesteron (P4) jest hormonem steroidowym produkowanym przez cia³ko ¿ó³te (CL), ³o¿ysko oraz pêcherzyk 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 odpowiednie warunki dla implantacji blastocysty i rozwoju ci¹¿y u wielu gatunków ssaków. To dzia³anie P4 na
komórki odbywa siê przez specyficzne j¹drowe receptory progesteronu (PR). Nale¿¹ one do rodziny receptorów zale¿nych od czynników transkrypcyjnych (22).
Wykazano jednak, ¿e P4 mo¿e tak¿e wp³ywaæ na komórkê przez mechanizm pozagenomowy, poniewa¿
efekt dzia³ania hormonu pojawia siê w bardzo krótkim 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
wyjaniona. Sugeruje siê, ¿e P4 bezporednio moduluje b³onowe receptory lub upoledza wi¹zanie tych
receptorów z ich ligandami i t¹ drog¹ mo¿e zmniejszaæ wp³yw steroidów na komórkê. Taki mechanizm
*) Praca finansowana w ramach grantów MNiI: 2P06K 038 29 i 2P06D 045 30
oraz badañ statutowych PAN.

wp³ywu wykazano dla receptora OT (2, 13). Progesteron jako substancja lipofilna mo¿e modyfikowaæ p³ynnoæ b³ony komórkowej i w ten sposób zmieniaæ powinowactwo innych receptorów b³onowych do ich ligandów (12), a ponadto P4 ³¹cz¹c siê ze specyficznym receptorem b³onowym, aktywuje odpowiednie
szlaki przekazywania sygna³ów wewn¹trzkomórkowych i zapocz¹tkowuje specyficzn¹ odpowied komórki (3, 23). Fizjologiczne znaczenie takiego oddzia³ywania P4 nadal nie jest w pe³ni wyjanione, jednak
dotychczas zidentyfikowano 3 bia³ka, które mog¹ pe³niæ rolê potencjalnych b³onowych receptorów P4 (23).
W niniejszym artykule zostan¹ przedstawione najnowsze dane dotycz¹ce j¹drowych i b³onowych receptorów P4 oraz wp³ywu tego hormonu na komórki ¿eñskiego uk³adu rozrodczego przez mechanizm genomowy 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 kodowane s¹ przez ten sam gen, jednak pod wp³ywem
dwóch ró¿nych promotorów (22). Transkrypcja genu
receptora aktywowana jest przez oddzia³ywanie estradiolu z odcinkami znajduj¹cymi siê w obrêbie promo-
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tora (EREs-estrogen re- PR-B
COOH
NH2
DBD
LBD
sponse elements) (26).
Z kolei translacja bia³ka
IF
AF-3
AF-2
receptora uruchamiana
jest z dwóch ró¿nych kodonów AUG, oddzielnie
dla ka¿dej z izoform. PR-A
NH2
COOH
DBD
LBD
U ludzi PR-A ró¿ni siê
od izoformy PR-B odcinIF
AF-1
AF-2
kiem o d³ugoci 164 aminokwasów od strony N
koñca bia³ka (22). D³ugoæ tego odcinka u ró¿- PR-C
nych gatunków waha siê
LBD
COOH
NH2
w granicach 128-165
aminokwasów. Pomimo
AF-2
ró¿nic w budowie, obie Ryc. 1. Schemat budowy izoform PR-B, PR-A oraz PR-C j¹drowego receptora progesteronu
izoformy ulegaj¹ ekspre- u cz³owieka
sji w tych samych komór- Objanienia: AF1-AF3 miejsca wi¹¿¹ce czynniki transkrypcyjne (activation function); IF  miejsce
kach u ludzi, ma³p, byd³a, wi¹zania inhibitora (inhibitory function); DBD  domena przy³¹czaj¹ca DNA (DNA binding domain);
oraz ptaków (26, 27). LBD  domena przy³¹czaj¹ca ligand (ligand binding domain)
Czêæ N-koñcowa receptora wykazuje najwiêksz¹ zmiennoæ pomiêdzy ga- Rodzaj przy³¹czanego dimeru do odpowiedniego genu
tunkami. Wystêpuj¹ tutaj dwie domeny: AF-1 i AF-3 docelowego warunkuje ró¿norodnoæ reakcji fizjolo(ryc. 1), które przy³¹czaj¹ czynniki transkrypcyjne od- gicznych zwi¹zanych z dzia³aniem P4 (22). Jest to
powiedzialne za aktywacjê odpowiedniego promoto- zwi¹zane z ró¿nicami w budowie omawianych izora i transkrypcjê odpowiedniej izoformy. Domena form. Izoformy PR-A i PR-B w odmienny sposób dziaAF-1 jest w obu izoformach PR, natomiast AF-3 tyl- ³aj¹ na geny docelowe. PR-B jest silnym aktywatorem
ko w izoformie B. Powy¿ej domeny AF-1 znajduje siê, genów zale¿nych od progesteronu w tych komórkach,
licz¹ca oko³o 140 aminokwasów, domena inhibitora w których izoforma PR-A jest nieaktywna. PR-A
(IF) (11). W tym obszarze przy³¹czaj¹ siê do receptora w przeciwieñstwie do PR-B jest s³abym aktywatorem
antagonici receptora, hamuj¹c w ten sposób jego ak- takich genów. W przypadku, gdy obie izoformy uletywnoæ. Jakkolwiek domena IF wystêpuje w obu izo- gaj¹ ekspresji w komórce, PR-A dzia³a jako silny informach receptora, to jedynie w PR-A wykazuje swo- hibitor PR-B, os³abiaj¹c w ten sposób dzia³anie P4 (24).
j¹ aktywnoæ inhibicyjn¹. W izoformie PR-B, dome- PR-A hamuje tak¿e czynnoæ receptorów dla estrogena IF jest hamowana przez dodatkowy oko³o 164 ami- nów, glikokortykoidów oraz mineralokortykoidów,
nokwasowy fragment, charakterystyczny dla izoformy blokuj¹c miejsce wi¹zania tych hormonów z ich rePR-B. Najbardziej konserwatywn¹ czêci¹ izoformy ceptorami (17).
Izoformy PR-A i PR-B wykazuj¹ tak¿e ró¿n¹ odporeceptora jest domena przy³¹czaj¹ca DNA (DBD-DNA
binding domain), s¹siaduj¹ca z domen¹ AF-1. Zawie- wied na dzia³anie antagonisty P4. Po przy³¹czeniu
ra ona oko³o 66-68 aminokwasów buduj¹cych dwa pal- antagonisty do PR-A, receptor ten staje siê nieaktywce cynkowe. Odpowiadaj¹ one za interakcjê komplek- ny i nie oddzia³ywuje z genem docelowym. Dzia³aj¹c
su hormon/receptor z odpowiednimi sekwencjami re- przez izoformê PR-B, w obecnoci cAMP, wspomniagulatorowymi w DNA, okrelanymi jako sekwencje ny antagonista staje siê aktywnie dzia³aj¹cym czynniwarunkuj¹ce odpowied na hormon (HRE  hormone kiem transkrypcyjnym, który wp³ywa na wewn¹trzkoresponse elements) i zlokalizowanymi w obrêbie pro- mórkowe szlaki fosforylacji (5). Ponadto antagonista
P4, dzia³aj¹c przez PR-A, jak i PR-B, blokuje równie¿
motora genu docelowego (11).
Po stronie C-koñcowej od domeny DBD znajduje aktywnoæ receptora estrogenowego (17).
W ludzkiej linii komórek raka piersi, oprócz opisasiê wysoce konserwatywna domena przy³¹czaj¹ca ligand (LBD  ligand binding domain). W obrêbie tego nych izoform PR-A i PR-B zidentyfikowano tak¿e izoodcinka znajduje siê dodatkowa domena AF-2, która formê PR-C. PR-C nie posiada jednego z palców cynodpowiada za aktywacjê receptora, przy³¹czaj¹c czyn- kowych w domenie DBD. Sekwencja PR-C ogranicza
niki transkrypcyjne, a tak¿e przez interakcjê nieaktyw- siê do pe³nej domeny wi¹¿¹cej ligand (LBD) wraz
nych receptorów z bia³kami szoku termicznego oraz z sekwencj¹ odpowiedzialn¹ za dimeryzacjê i lokalidimeryzacjê receptorów (ryc. 1) (22). Izoformy PR-A zacjê receptora w j¹drze komórkowym. Wykazuje ona
i PR-B mog¹ tworzyæ homodimery A:A i B:B oraz zdolnoæ wi¹zania syntetycznych progestagenów oraz
heterodimery A:B. Dimery te ³¹cz¹ siê nastêpnie antagonistów receptora PR z identycznym powinowacz odpowiednim odcinkiem DNA genu docelowego. twem jak PR-A oraz PR-B. Z powodu braku komple-
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tu palców cynkowych izoforma PR-C nie wykazuje
jednak aktywnoci transkrypcyjnej. Dzia³anie PR-C nie
jest jeszcze do koñca wyjanione, jednak twierdzi siê,
¿e mo¿e ona formowaæ heterodimery z izoformami
PR-A i PR-B, reguluj¹c w ten sposób ich transkrypcyjne w³aciwoci (29).
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cz¹steczki z jajnika pstr¹ga têczowego. Ich obecnoæ
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 ekspresjê. U cz³owieka ekspresja izoformy mPRá wystêpuje g³ównie w uk³adzie rozrodczym, mPRâ w tkankach uk³adu nerwowego, natomiast mPRã w tkankach
uk³adu pokarmowego (30). Podobne rozmieszczenie
tkankowe opisanych izoform mPR wystêpuje u szczurów (4). U owiec ekspresjê mPR obserwowano w tkankach uk³adu rozrodczego oraz podwzgórzu i przysadce, co sugeruje, ¿e receptory te mog¹ uczestniczyæ
w regulacji funkcji rozrodczych (1). Hipotezê tê popieraj¹ dane u kobiet ciê¿arnych, wskazuj¹ce na obecnoæ receptorów mPRá w komórkach luzówki macicy u kobiet (10) oraz receptorów mPRá i mPRâ w komórkach miêniówki macicy (15). Wczeniej s¹dzono, ¿e omawiane izoformy mPR wystêpuj¹ w b³onach
komórkowych (1, 30), jednak obecnie sugeruje siê, ¿e
s¹ one zwi¹zane z b³onami siateczki ródplazmatycznej (19). W wyniku po³¹czenia P4 z receptorem mPR
nastêpuje zmniejszenie stê¿ênia cAMP w komórce
oraz wzrost aktywnoci kinaz MAP (ryc. 2) (30). Obni¿enie poziomu cAMP mo¿e prowadziæ do hamowania procesu steroidogenezy w komórkach lutealnych
u szczurów. Z kolei aktywacja MAPK mo¿e byæ czêci¹ mechanizmu apoptycznego w wielu komórkach
(23). Aktywacjê kinaz MAP pod wp³ywem P4 stwierdzono w komórkach miometrium kobiet (15). W ko-

Pozagenomowy mechanizm dzia³ania P4
Oprócz klasycznego dzia³ania genomowego w komórkach P4 wykazuje te¿ pozagenomowe dzia³anie.
wiadczy o tym udzia³ P4 w regulacji takich procesów komórkowych, jak: tworzenie wtórnych przekaników informacji, modyfikacja kana³ów jonowych czy
te¿ aktywacja/dezaktywacja kinaz bia³kowych (28).
Pozagenomowe dzia³anie P4 wykazano w wielu tkankach, 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 odpowiedzi komórki na P4 mog¹ uczestniczyæ wewn¹trzkomórkowe receptory P4, zlokalizowane w pobli¿u
b³on komórkowych (23). Receptory te, niezale¿nie od
swojej aktywnoci transkrypcyjnej, mog¹ uruchamiaæ
wewn¹trzkomórkowe szlaki kinaz bia³kowych. Wi¹zanie receptora z P4 aktywuje wewn¹trzkomórkowe
przekaniki informacji, g³ównie zwi¹zane ze szlakiem
kinazy MAP (miogen activated protein) (23). Wykazano, ¿e aktywacja takich w³anie receptorów powoduje dojrzewanie oocytów u Xenopus laevis (23).
Szereg publikacji wskazuje te¿ na mo¿liwoæ wystêpowania miejsc wi¹¿¹cych dla P4 w b³onie komórkowej. Dzieki tym miejscom hormon mo¿e
P4
P4
wp³ywaæ na funkcje komórek uk³adu rozrodczego (3, 23). Dotychczas
PGRMC1
PR
opisano 3 rodzaje bia³ek
wi¹¿¹cych P4: b³onowy
(+)
(+)
RD
receptor progesteronu
Src/Ras
mPR (membrane progecGMP
(+)
(+)
stin receptor), bia³ko
RDA 288, zwane równie¿
MAPK
PKG
(-)
bia³kiem SERBP1 (serpine 1 mRNA binding
Ca2+
protein) lub PAIRBP1
(plasminogen activator
PLC
(+)
inhibitor RNA binding
DAG
(+)
protein 1), oraz bia³ko
P4
Gi/o
IP3 (+) PKC
b³onowe PGRMC1 (promPR
(-)
gesterone membrane rePR
P4
Ca2+
ceptor component 1) (23).
(-)
PR
CA
B³onowe receptory
PKA
progesteronu mPR maj¹
budowê charakterystyczn¹ dla rodziny receptorów zwi¹zanych z bia³kami G (GPCR) (30). Po raz
pierwszy wyizolowano te Ryc. 2. Schemat genomowego i pozagenomowego dzia³ania P4 na komórkê

P4

PR
PR
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mórkach tych P4 wp³ywa³ tak¿e na obni¿enie aktywnoci cyklazy adenylanowej (CA) przez podjednostkê
á bia³ka G (15). Ponadto receptory mPR po zwi¹zaniu
z P4 mog¹ te¿ aktywowaæ fosfolipazê C (PLC) i zwiêkszaæ w ten sposób uwalnianie jonów Ca2+ z wewn¹trzkomórkowych magazynów (ryc. 2) (1). Stwierdzono,
¿e ekspresja i aktywacja mPR w komórkach lutealnych szczurów mo¿e zwiêkszaæ ich wra¿liwoæ 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¿ wspomniano, PAIRBP1 lub SERBP1. Jego ekspresjê wykazano
w komórkach pêcherzyków jajnikowych i komórkach
lutealnych szczura (23), a tak¿e w komórkach granulozy i lutealnych cz³owieka (8). Rola tego bia³ka nie
zosta³a dotychczas wyjaniona, jednak sugeruje siê, ¿e
bia³ko to jest koniecznym porednikiem w pozagenomowym wp³ywie P4 na komórki docelowe (23). Mo¿e
ono braæ równie¿ udzia³ w anty-apoptycznym wp³ywie P4 w komórkach granulozy (8, 23).
Bia³ko RDA 288 zlokalizowane jest w b³onie komórkowej (4, 8, 23), jednak nie stwierdzono obecnoci domeny transb³onowej w strukturze tego bia³ka
(23). Dlatego prawdopodobne jest, ¿e omawiane bia³ko 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 mitotycznego 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 wewn¹trzkomórkowych jonów Ca2+ w komórce (ryc. 2) (8, 23).
Inn¹ z mo¿liwych dróg wp³ywu P4 na komórki jest
oddzia³ywanie z b³onowym bia³kiem PGRMC1 wyizolowanym 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 ródplazmatycznej i aparatu Golgiego (9, 23). W regionach mózgu, które zaanga¿owane s¹ w regulacjê procesów rozrodu, P4 mo¿e regulowaæ ekspresjê bia³ka PGRMC1
(18). Podwy¿szona ekspresja tego receptora w komórkach linii CHO (Chinese hamster ovary) oraz w komórkach jajnika u szczurów, zwiêksza wi¹zanie P4 do
b³on komórkowych (23). Chocia¿ rola PGRMC1 nie
zosta³a w pe³ni okrelona, to s¹dzi siê, ¿e omawiane
bia³ko jest potrzebne do regulacji funkcji lutealnych
(4). Wp³ywa ono mianowicie na po³¹czenia miêdzykomórkowe (gap junction) oraz na transkrypcjê genów
zaanga¿owanych w procesy anty-apoptyczne i syntezê bia³ek bior¹cych udzia³ w tworzeniu po³¹czeñ miêdzykomórkowych w komórkach lutealnych (8). Wy-

531

kazano te¿ udzia³ PGRMC1 w anty-apoptycznym
wp³ywie P4 na komórki jajnika szczurów (23). Dotychczas ekspresjê PGRMC1 wykazano w przedowulacyjnych pêcherzykach jajnikowych myszy (20), komórkach 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 ¿ó³tego krów. Dane te wskazuj¹ na udzia³ bia³ka PGRMC1
w pozagenomowym wp³ywie P4 na komórki endometrium oraz komórki lutealne krów (6, 7, 16, 21).
Poznano budowê bia³ka PGRMC1. Cz¹steczka posiada 3 domeny: krótk¹ N-koñcow¹ domenê zewn¹trzkomórkow¹, pojedyncz¹ transb³onow¹ oraz najd³u¿sz¹, cytoplazmatyczn¹ (9, 23). W domenie cytoplazmatycznej znajduj¹ siê trzy homologiczne domeny SRC,
które bior¹ udzia³ w przekazywaniu sygna³u po aktywacji bia³ka przez ligand (23). Dodatkowo, PGRMC1
zawiera równie¿ domenê o budowie zbli¿onej do cytochromu b-5 (cytochrome b-5-like/steroid binding
domain), która wi¹¿e steroidy. Przypuszczalny mechanizm dzia³ania PGRMC1 jest nastêpuj¹cy: P4 wi¹¿e
siê z receptorem i aktywuje kinazy bia³kowe przez oddzia³ywanie z domenami SRC. Dochodzi do aktywacji bia³kowej kinazy G (PKG) i fosforylacji licznych
bia³ek komórkowych (23). Prowadzi to w konsekwencji do obni¿enia koncentracji [Ca2+]i oraz utrzymania
niskiego poziomu bia³ek wewn¹trzkomórkowych w komórce (ryc. 2) (23), co mo¿e mieæ znaczenie w anty-apoptycznym wp³ywie P4 na komórki.
Podsumowuj¹c, progesteron, ale tak¿e inne hormony steroidowe, oddzia³uj¹ na komórki drog¹ genomow¹ i pozagenomow¹ (ryc. 2). Genomowy mechanizm
dostarcza komórce odpowiednich bia³ek do sprawnej
regulacji podstawowych procesów komórkowych. Procesy te, wymagaj¹ d³ugiego czasu do pobudzenia przez
steroid transkrypcji odpowiedniego genu i syntezy
nowych bia³ek. Natomiast efekt dzia³ania pozagenomowego, ujawniaj¹cy siê w bardzo krótkim czasie,
mo¿e generowaæ w³asn¹ odpowied lub wzmacniaæ
odpowied komórki, wywo³anej na drodze genomowej. Progesteron, docieraj¹c do komórki, zapocz¹tkowuje tak¿e szereg zmian w b³onie komórkowej, co ma
istotne znaczenie w przygotowaniu optymalnych warunków do dzia³ania nowo powsta³ego bia³ka. Modyfikacje programu komórkowego wywo³ane przez steroidy na drodze pozagenomowej mog¹ byæ d³ugoterminowe i odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê w procesach patofizjologicznych (28). Wykazano, ¿e lokalne stê¿enie
endogennych steroidów w narz¹dzie lub steroidów pochodzenia zewnêtrznego mo¿e zmieniaæ komórkow¹
wra¿liwoæ 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 maci lub iniekcji.
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