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Artyku³ przegl¹dowy Review

Receptory aktywowane przez proliferatory peroksy-
somów (PPAR, peroxisome proliferator activated recep-
tors) nale¿¹ do rodziny receptorów j¹drowych i zosta³y
scharakteryzowane po raz pierwszy w w¹trobie myszy
przez Issemana i Greena w roku 1990 (21). S¹ to recep-
tory ligando-zale¿ne, które posiadaj¹ typow¹ dla recep-
torów j¹drowych budowê domenow¹ i pe³ni¹ rolê czyn-
ników transkrypcyjnych (34). Po³¹czenie liganda z re-
ceptorem nie prowadzi jednak do jego pe³nej aktywacji.
Wa¿nym etapem jest utworzenie heterodimeru z recep-
torem dla kwasu 9-cis retinowego (RxR), który ma zdol-
no�æ do ³¹czenia siê z konserwatywn¹ sze�cionukleoty-
dow¹ sekwencj¹ DNA (PPRE, PPAR response element),
znajduj¹c¹ siê w obrêbie promotora docelowego genu.
Receptory PPAR moduluj¹ transkrypcjê wielu genów
a ich funkcja mo¿e byæ modyfikowana przez szereg ko-
aktywatorów i korepresorów, które odpowiednio stymu-
luj¹ lub hamuj¹ aktywno�æ receptorów (13). Nie s¹ one
jednak niezbêdne, by receptor PPAR funkcjonowa³ pra-
wid³owo.

Dotychczas scharakteryzowano trzy formy tego recep-
tora: PPARá, PPARâ (nazywany równie¿ ä lub NUC-1)
i PPARã. Pomimo i¿ charakteryzuj¹ siê one wysok¹ zgod-
no�ci¹ na poziomie sekwencji aminokwasowej oraz struk-
tury przestrzennej, to s¹ kodowane przez oddzielne geny.
Ponadto ró¿ni¹ siê profilem ekspresji oraz aktywowane
s¹ przez ró¿ne ligandy wywo³uj¹ce odmienne efekty bio-
logiczne (22, 44). Scharakteryzowano wiele substancji
endogennych i syntetycznych, które posiadaj¹ zdolno�ci

do wi¹zania siê z receptorami PPAR. Ich naturalnymi li-
gandami mog¹ byæ nienasycone kwasy t³uszczowe oraz
niektóre prostaglandyny i utlenione fosfolipidy (22). Jed-
nak wci¹¿ nie do koñca jest pewne, które z tych substan-
cji s¹ najbardziej specyficzne dla okre�lonego rodzaju
receptora PPAR w warunkach in vivo. W�ród syntetycz-
nych, wysoko specyficznych ligandów receptorów
PPARá na uwagê zas³uguj¹ zwi¹zki z grupy fibratów (klo-
fibrat, bezafibrat, fenofibrat), które stosowane u ludzi
z hiperglicerydemi¹ reguluj¹ poziom lipidów we krwi.
W�ród egzogennych agonistów receptorów PPARã nale-
¿y wymieniæ grupê zwi¹zków okre�lanych jako tiazoli-
dinediony (TZD), a w�ród nich pioglitazon, rosiglitazon,
stosowane w leczeniu pacjentów z cukrzyc¹ typu 2 lub
syndromem policystycznych jajników (PCOS) (30). Do
ligandów receptorów PPARâ zalicza siê substancje, bez
szczególnej klasyfikacji do konkretnej grupy zwi¹zków:
L-154041, GW501516, PGJ

2
 (15-deoksy 12-14 prosta-

glandyna J
2
) oraz NSAID (non-steroidal anti-inflamma-

tory drugs).

PPARá
Receptor PPARá zosta³ scharakteryzowany jako pierw-

szy ze wszystkich izoform (22). Jego najwiêksz¹ ekspre-
sjê obserwuje siê w komórkach w¹troby oraz w tkan-
kach, gdzie najintensywniej zachodz¹ procesy katabo-
liczne: sercu, miê�niach szkieletowych i nerce (9). Zde-
cydowanie ni¿sz¹ ekspresjê notuje siê w tkance t³usz-
czowej. Aktywacja receptora PPARá w w¹trobie u gry-

Receptory aktywowane przez proliferatory
peroksysomów i ich rola w rozrodzie

KATARZYNA KAMIÑSKA, IWONA BOGACKA*, MARTA WASIELAK, MAREK BOGACKI

Pracownia Biologii Zarodka Instytutu Rozrodu Zwierz¹t i Badañ ¯ywno�ci PAN, ul. Tuwima 10, 10-747 Olsztyn
*Katedra Fizjologii Zwierz¹t Wydzia³u Biologii UWM, ul. Oczapowskiego 1A, 10-719 Olsztyn

Kamiñska K., Bogacka I., Wasielak M., Bogacki M.
Peroxisome proliferator activated receptors and their role in reproduction

Summary
Peroxisome proliferator activated receptors (PPARs) are transcriptional factors belonging to the nuclear

receptor superfamily. Three members of the PPAR family have been characterized as PPARá, PPARâ and
PPARã, encoded by separate genes. These isoforms exhibit diverse expression patterns and are activated by
different ligands that cause various biological effects. The PPARs are mainly responsible for homeostasis and
lipid metabolism. Recently it has been discovered that PPARs play a crucial role in the female reproductive
system. PPARã is expressed in the ovary, endometrium, placenta and fetal membranes. The lack of functional
receptors PPARã or PPARâ results in aberrant placentation and leads to lethality in rodents. PPARâ is abun-
dantly expressed at implantation sites in mice uteri which suggests its role in implantation. Summarizing, in
the recent decade studies have revealed new functions of PPARs as the family of receptors that regulate
reproductive processes.

Keywords: PPAR, placenta, reproduction, pregnancy



Medycyna Wet. 2008, 64 (4B)534

zoni prowadzi do wzrostu liczby peroksysomów, a d³u-
gotrwa³e podawanie proliferatorów (czynników zwiêk-
szaj¹cych proliferacjê) peroksysomów (np. ksenobioty-
ków, fibratów) prowadzi do powstania nowotworów
w¹troby, wskazuj¹c na udzia³ tego receptora w procesie
proliferacji hepatocytów i cyklu komórkowym (39). Po-
wy¿szy efekt obserwowany jest jednak wy³¹cznie u gry-
zoni i nie wystêpuje u ludzi (38).

Aktywacja receptora PPARá przynosi wielorakie ko-
rzy�ci w komórkach w¹troby, sercu i miê�niach szkiele-
towych. PPARá uwa¿any jest za regulator metabolizmu
energetycznego, odpowiedzialny g³ównie za katabolizm
kwasów t³uszczowych (39). Podawanie agonistów recep-
torów PPARá stymuluje lipolizê, wychwyt kwasów t³usz-
czowych z krwi i ich wewn¹trzkomórkowe wi¹zanie,
a nastêpnie zwiêksza ich oksydacjê w mitochondriach,
peroksysomach i mikrosomach. Badania wskazuj¹, ¿e
ka¿dy etap oksydacji kwasów t³uszczowych w mitochon-
driach ³¹cznie z ich transportem do mitochondrium wy-
maga enzymów regulowanych przez PPARá. Aktywacja
tych receptorów hamuje równie¿ syntezê kwasów t³usz-
czowych de novo, przez co obni¿a koncentracjê endo-
gennych triglicerydów, a tym samym zmniejsza ilo�æ wy-
chodz¹cych z w¹troby lipoprotein o bardzo ma³ej gêsto�-
ci (VLDL). PPARá wspomaga równie¿ syntezê glukozy
poprzez regulacjê enzymów uczestnicz¹cych w procesie
glukoneogenezy. Dlatego te¿ fibraty, aktywatory recep-
torów PPARá, znalaz³y powszechne zastosowanie w le-
czeniu zaburzeñ gospodarki lipidowej oraz arterioskle-
rozy (40).

Sugeruje siê te¿ udzia³ PPARá w modulowaniu proce-
sów immunologicznych i funkcji uk³adu krwiono�nego,
o czym �wiadczyæ mo¿e wysoka ekspresja tego recepto-
ra w makrofagach, komórkach �ródb³onka, miê�niach
g³adkich naczyñ krwiono�nych (41). Niektórzy autorzy
podkre�laj¹ równie¿ rolê PPARá w regulacji procesów
rozrodczych. Ekspresjê PPARá obserwowano w ³o¿ysku
szczura oraz cz³owieka (12), jednak nie jest do koñca
jasno okre�lona ich funkcja. Przypuszczaæ mo¿na, ¿e nie
jest ona kluczowa, poniewa¿ u myszy pozbawienie funk-
cjonalnego receptora nie spowodowa³o nieprawid³owo�-
ci w rozwoju ³o¿yska, a potomstwo nie ró¿ni³o siê od
myszy, u których receptor PPARá funkcjonowa³ prawid-
³owo (33, 41).

PPARã
Receptor PPARã wystêpuje w trzech izoformach: -ã1,

-ã2 i -ã3, które powstaj¹ w wyniku alternatywnego sk³a-
dania genu (47). U cz³owieka formy -ã1 i -ã3 koduj¹ iden-
tyczne bia³ko, które ró¿ni siê od bia³ka PPARã2 obec-
no�ci¹ na koñcu -NH

2
 dodatkowych 28 aminokwasów

(3). Obecno�æ PPARã1 stwierdzono w wielu tkankach:
sercu, nerkach, trzustce, �ledzionie, miê�niach szkieleto-
wych, okrê¿nicy, makrofagach. Ekspresja PPARã2 ogra-
niczona jest g³ównie do tkanki t³uszczowej, podczas gdy
PPARã3 wystêpuje w najwiêkszych ilo�ciach w makro-
fagach, jelicie grubym i bia³ej tkance t³uszczowej (31).

Z danych pi�miennictwa wynika, ¿e receptor PPARã
reguluje ró¿norodne funkcje w organizmie. Aktywacja
receptora PPARã moduluje transkrypcjê i/lub aktywno�æ
kluczowych czynników reguluj¹cych energetyczn¹ ho-

meostazê organizmu. Szczególnie istotn¹ rolê odgrywa
on w tkance t³uszczowej, gdzie wystêpuje w koncentra-
cjach 10-30 razy wy¿szych ni¿ w innych tkankach (45).
Receptor PPARã uczestniczy w procesie adipogenezy,
czyli ró¿nicowania siê preadipocytów w dojrza³e komórki
t³uszczowe (20), a tak¿e reguluje metabolizm lipidów
poprzez wp³yw na ekspresjê genów koduj¹cych enzymy
zaanga¿owane w procesy lipolizy, lipogenezy czy oksy-
dacji kwasów t³uszczowych (6-8). Wa¿ny jest te¿ jego
udzia³ w transporcie glukozy do komórki i jej przemia-
nach (2). Tiazolidinediony (TZD), które stanowi¹ grupê
syntetycznych ligandów receptorów PPARã, s¹ stosowa-
ne w walce z cukrzyc¹ typu 2 i prowadz¹ do wyra�nego
obni¿enia poziomu glukozy oraz triglicerydów we krwi,
a tak¿e wzrostu wra¿liwo�ci tkanek na insulinê (25).

W ostatnich latach podkre�la siê udzia³ receptorów
PPARã w fizjologii rozrodu. Ekspresjê receptora PPARã
stwierdzono w wielu tkankach uk³adu rozrodczego sa-
micy: komórkach lutealnych, ziarnistych i os³onki we-
wnêtrznej jajnika, a tak¿e w komórkach b³ony �luzowej
macicy oraz ³o¿ysku i b³onach p³odowych (23, 35), co
sugeruje jego udzia³ w prawid³owym przebiegu cyklu
rujowego i ci¹¿y. Jak wskazuj¹ badania, PPARã jest kry-
tycznym czynnikiem w rozwoju embrionalnym, ponie-
wa¿ jego inaktywacja u myszy jest letalna i prowadzi do
�mierci embrionów we wczesnej fazie rozwoju (u myszy
dzieñ 9,5. i 11,5. u szczura), kiedy sk³adniki pokarmowe
zaczynaj¹ docieraæ do zarodka poprzez ³o¿ysko, a nie
przez pêcherzyk ¿ó³tkowy (4). Wszystkie zarodki uzys-
kane od homozygotycznych myszy PPARã (PPARã �/�)
w 9,5. dniu rozwoju embrionalnego by³y martwe, pod-
czas gdy wyizolowane przed tym dniem rozwija³y siê pra-
wid³owo (4). Analiza martwych zarodków ujawni³a nie-
prawid³owo�ci w rozwoju naczyñ krwiono�nych ³o¿y-
ska oraz niedorozwój tarczki kosmówkowej prowadz¹-
ce do zaburzeñ w komunikacji matczyno-p³odowej
w okresie wczesnej ci¹¿y. Wykazano równie¿, i¿ bezpo-
�rednim skutkiem dysfunkcji ³o¿yska s¹ nieprawid³owo-
�ci w budowie serca zarodka wyra¿aj¹ce siê degradacj¹
beleczek miê�niowych oraz niedorozwojem przegrody
przedsionkowo-komorowej (4).

W badaniach prowadzonych na szczurach obserwo-
wano wysok¹ ekspresjê tego receptora w formuj¹cym siê
³o¿ysku, (dzieñ 13. rozwoju embrionalnego) oraz w pó�-
niejszych etapach ci¹¿y. Autorzy sugeruj¹, ¿e receptor
ten uczestniczy w regulacji transportu i przemian kwa-
sów t³uszczowych w trofobla�cie, podobnie jak czyni to
w komórkach t³uszczowych. Podawanie syntetycznych
agonistów receptora PPARã szczurom w 9.-11. dniu ci¹-
¿y zmniejsza³o �miertelno�æ p³odów o 50%, ale nie wp³y-
wa³o na wagê p³odów i ³o¿yska (1). Z kolei wysoki po-
ziom ekspresji receptora PPARã w ludzkim trofobla�cie
oraz hamuj¹cy wp³yw syntetycznych i naturalnych ago-
nistów receptora podawanych w nadmiarze na proces in-
wazji trofoblastu w warunkach in vitro podkre�laj¹ jego
wa¿n¹ funkcjê podczas implantacji zarodka (17). Powy¿-
sze wyniki sugeruj¹, i¿ receptor PPARã jest niezbêdny
do rozwoju trofoblastu, jego inwazji oraz prawdopodob-
nie uczestniczy w metabolizmie lipidów, a zmiany w eks-
presji i\lub aktywno�ci tego receptora mog¹ powodowaæ
zaburzenia w przebiegu ci¹¿y (17).
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Nieliczne dane literaturowe sugeruj¹ udzia³ receptora
PPARã w zapocz¹tkowaniu porodu u kobiet. Porodom,
które odbywaj¹ siê w terminie, a zw³aszcza porodom
przedterminowym, towarzyszy wzrost bia³ek i cytokin
prozapalnych, które stymulowaæ mog¹ skurcze macicy.
Dotychczas wykazano, ¿e aktywacja receptorów PPARã
mo¿e skutecznie hamowaæ sekrecjê pozapalnych cyto-
kin, IL-6, IL-8, TNFá, przez pobrane od kobiet tkanki
³o¿yska, owodni i kosmówki inkubowane w warunkach
in vitro (27), a zdolno�æ antyzapalna receptorów PPARã
mo¿e sugerowaæ ich udzia³ w regulacji aktywno�ci ma-
cicy podczas ci¹¿y i porodu. �wiadczyæ o tym mo¿e ob-
serwacja, i¿ ekspresja receptora, która jest do�æ stabilna
w czasie ci¹¿y gwa³townie spada w b³onach p³odowych
tu¿ przed porodem (14) umo¿liwiaj¹c prawdopodobnie
tym samym wzrost uwalniania cytokin prozaplanych.
Podczas gdy ekspresja receptora PPARã spada w tym
okresie, istotnie wzrasta ekspresja enzymu cyklooksy-
genazy 2 (COX-2) katalizuj¹cego syntezê prostaglandyn
niezbêdnych do modulowania aktywno�ci skurczowej
macicy (14).

Receptory PPARã mog¹ regulowaæ podstawowe funk-
cje jajnika (23). Jego ekspresjê stwierdzono w jajniku
krowy (33), kobiety (26), szczura (9) i �wini (43). Wyka-
zano, ¿e u prze¿uwaczy i gryzoni poziom ekspresji tego
receptora jest wy¿szy w komórkach ziarnistych ni¿
w komórkach os³onki wewnêtrznej i komórkach luteal-
nych (18, 19, 22). Sugeruje siê, ¿e receptor ten uczestni-
czy w ró¿nicowaniu i proliferacji komórek pêcherzyka
jajnikowego w kierunku komórek lutealnych (24), a tak-
¿e w procesie steroidogenezy w komórkach pêcherzyka
jajnikowego, chocia¿ dostêpne dane literaturowe s¹ nie-
liczne i niejednoznaczne. Podczas gdy w jednych bada-
niach obserwowano zwiêkszon¹ sekrecjê progesteronu
i estradiolu przez komórki ziarniste szczura w obecno�ci
aktywatorów receptorów PPARã (24), to w innych wy-
kazywano, ¿e aktywacja tego receptora prowadzi³a do
redukcji produkcji progesteronu przez komórki ziarniste
(19) oraz komórki os³onki wewnêtrznej pêcherzyków jaj-
nikowych �wini (43). Ponadto obserwowano hamowa-
nie ekspresji i aktywno�ci aromatazy P450 � enzymu od-
powiedzialnego za konwersjê androgenów do estroge-
nów � w ludzkich komórkach ziarnistych (16). Nieliczne
dane opisuj¹ce udzia³ receptorów PPARã w procesie ste-
roidogenezy w cia³ku ¿ó³tym wskazuj¹, ¿e troglitazon
(agonista receptorów PPARã) stymulowa³ sekrecjê pro-
gesteronu przez komórki lutealne krowy, a w przypadku
braku ci¹¿y lub implantacji ekspresja receptora PPARã
w cia³ku ¿ó³tym uleg³a wyra�nemu obni¿eniu (33).

Tkankowo-specyficzna delecja PPARã w jajniku my-
szy nie wp³ywa na proces jajnikowej folikulogenezy, ale
prowadzi do zaburzeñ procesu implantacji zarodków, co
mo¿e wynikaæ z obni¿onej sekrecji progesteronu i estra-
diolu przez cia³ko ¿ó³te, kluczowych hormonów w tym
procesie (11). Z kolei podanie syntetycznych agonistów
receptorów PPARã równie¿ nie wp³ywa³o na proces foli-
kulogenezy, ale prowadzi³o do wzrostu koncentracji pro-
gesteronu w osoczu badanych szczurów (28).

Powy¿sze dane wyra�nie wskazuj¹, ¿e receptor PPARã
jest niezbêdny do prawid³owego przebiegu ci¹¿y. Wa¿ne
jest równie¿ jego znaczenie w prawid³owym przebiegu

cyklu rujowego, a dostêpne dane, które czêsto s¹ frag-
mentaryczne i niejednoznaczne, zachêcaj¹ do prowadze-
nia badañ w tym kierunku.

PPARâ
Receptor PPARâ jest najbardziej rozpowszechnion¹

form¹ receptora PPAR w organizmie i jednocze�nie naj-
mniej poznan¹ form¹, a jego fizjologiczna rola jest wci¹¿
s³abo opisana w literaturze. Obecno�æ receptora PPARâ
zlokalizowano w wielu tkankach, ale najwiêksza ekspre-
sja mRNA wystêpuje w mózgu, tkance t³uszczowej, skó-
rze, miê�niach szkieletowych oraz ³o¿ysku (25), co �wiad-
czy o wielokierunkowym jego dzia³aniu. Do najwa¿niej-
szych funkcji tego receptora nale¿y regulacja metabo-
lizmu lipidów (10). PPARâ stymuluje proliferacjê pre-
adipocytów, bierze udzia³ w utlenianiu kwasów t³usz-
czowych w miê�niach szkieletowych oraz odpowiada za
homeostazê lipoprotein (15). Ponadto uczestniczy on
w przemianach kwasów t³uszczowych w mózgu (46) oraz
jest odpowiedzialny za ró¿nicowanie pewnych typów ko-
mórek, np. keratynocytów (36). Wielkie nadzieje wi¹¿e
siê z jego prawdopodobnym udzia³em w ró¿nicowaniu
siê oligodendrocytów, które uczestnicz¹ w mielinizacji
aksonów (42). Niektórzy autorzy dopatruj¹ siê równie¿
ochraniaj¹cego wp³ywu aktywacji receptora na neurony
w mó¿d¿ku, sugeruj¹c rolê w rozwoju chorób neurode-
generacyjnych (45). Ponadto znacz¹c¹ funkcjê receptora
podkre�la siê w etiologii oty³o�ci i cukrzycy typu 2 (15).
Aktywacja receptora poprzez specyficzne ligandy pro-
wadzi do wyra�nego obni¿enia koncentracji triglicery-
dów i glukozy u osobników z cukrzyc¹ typu 2, a tak¿e
redukcji ilo�ci tkanki t³uszczowej i zwiêkszenia wra¿li-
wo�ci tkanek na insulinê u osobników oty³ych (5).

Rola receptora PPARâ w procesach reprodukcyjnych
jest s³abo poznana, jednak jego w³a�ciwe funkcjonowa-
nie jest niezbêdne do prawid³owego przebiegu ci¹¿y. Pod-
kre�la siê jego znaczenie podczas implantacji, o czym
�wiadczy wysoki poziom ekspresji genu PPARâ w maci-
cy, w miejscach, w których dochodzi do implantacji (32).
Ponadto badania dowiod³y, i¿ prostacyklina, niezbêdna
do prawid³owego przebiegu implantacji, dzia³a w³a�nie
poprzez receptor PPARâ (31). Ponadto u myszy pozba-
wionych receptora PPARâ obserwuje siê bardzo wysok¹
�miertelno�æ p³odów po 10,5. dniu rozwoju embrional-
nego (37), a myszy, które urodzi³y siê, by³y w pe³ni p³od-
ne pomimo wyra�nie mniejszych rozmiarów. Obserwo-
wano wysok¹ ekspresjê PPARâ w ³o¿ysku, a jego anali-
za histologiczna w 12,5. dniu rozwoju embrionalnego
ujawni³a bardzo du¿e nieprawid³owo�ci w budowie, co
mo¿e byæ przyczyn¹ wysokiej �miertelno�ci p³odów (4).
Dlatego te¿ w³a�ciwe funkcjonowanie PPARâ jest wy-
magane do prawid³owego formowania ³o¿yska, a tym sa-
mym do prawid³owego rozwoju embrionalnego.

Podsumowanie
Odkryte w latach 90. receptory aktywowane przez pro-

liferatory peroksysomów ciesz¹ siê bardzo du¿ym zain-
teresowaniem przemys³u farmaceutycznego ze wzglêdu
na swój wp³yw na metabolizm lipidów i glukozy, odpo-
wied� immunologiczn¹, przebieg procesów zapalnych,
podzia³y oraz ró¿nicowanie komórek. W ostatnich latach
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badania wykaza³y, i¿ w³a�ciwe funkcjonowanie tych czyn-
ników transkrypcyjnych konieczne jest do prawid³owe-
go przebiegu ci¹¿y oraz embriogenezy. Badania nad rol¹
rodziny PPAR w rozrodzie zwierz¹t i cz³owieka mog¹
przyczyniæ siê do poznania przyczyn �miertelno�ci za-
rodków i opracowania zapobiegawczych metod farma-
kologicznych i terapeutycznych.
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