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Role of integrins, extracellular matrix proteins and growth factors during early implantation in pigs
Summary
Successful embryo implantation in pigs, as in other domestic species, requires synchronized dialogue
between the uterus and embryo. Trofoblast attachment to the uterine epithelium is mediated by adhesion
molecules (i.e. integrins and extracellular matrix proteins). Both embryonic and endometrial production of
various growth factors and their receptors expression are essential for proper embryo development and
implantation. This review will discuss their role as possible markers of endometrial receptivity in pigs.
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Intensywne przeobra¿enia zarodka wini w dniach
11.-12. po zap³odnieniu i towarzysz¹ca temu synteza
i uwalnianie estrogenów maj¹ kluczowe znaczenie dla
dalszych losów ci¹¿y. Skutkiem matczynego rozpoznania ci¹¿y jest utworzenie trwa³ego po³¹czenia pomiêdzy dwoma ró¿nymi genetycznie tkankami, a jest to
mo¿liwe m.in. dziêki zwiêkszonej ekspresji integryn
i cz¹steczek macierzy zewn¹trzkomórkowej na powierzchni trofoblastu i nab³onka endometrium. Ponadto czynniki wzrostu, których produkcja wzrasta w tym
okresie ci¹¿y, wp³ywaj¹ na rozwój i ró¿nicowanie zarodka, jak równie¿ uczestnicz¹ w przebudowie endometrium. Nie jest wykluczone, i¿ inne substancje biologiczne, jak chocia¿by bia³ka HoxA i szlak Wnt/â katenina, mog¹ byæ zaanga¿owane w proces implantacji
u wini, podobnie jak to wykazano u innych gatunków.
Integryny
Integryny nale¿¹ do glikoprotein powierzchniowych,
które bior¹ udzia³ w interakcjach pomiêdzy komórkami b¹d komórk¹ a cz¹steczkami macierzy zewn¹trzkomórkowej, przez co uwa¿ane s¹ za niezbêdne do
po³¹czenia trofoblastu z nab³onkiem powierzchniowym endometrium. Integryny funkcjonuj¹ jako heterodimery sk³adaj¹ce siê z podjednostki á i podjednostki
â, które s¹ cile powi¹zane z cytoszkieletem komórki oraz bia³kami sygna³owymi szlaków wewn¹trzkomórkowych. Do tej pory u wini stwierdzono obec*) Stypendystka Prezesa PAN.

noæ co najmniej 7 podjednostek integrynowych,
z czego áv, á4, á5, â1, â3 i â5 ulegaj¹ ekspresji
w czêciach apikalnych nab³onka powierzchniowego
endometrium oraz na powierzchni trofoblastu (5, 7).
Ponadto ekspresja podjednostek á4, á5 i â1 wzrasta
w nab³onku powierzchniowym w okresie matczynego
rozpoznania ci¹¿y i pocz¹tkowym stadium implantacji (dni 11.-15. ci¹¿y). Obecnoæ áv, á4, á5, â1 i â3
stwierdzono w miejscach, w których trofoblast przylega³ do komórek nab³onka w trakcie tworzenia po³¹czeñ miêdzy zarodkiem a macic¹ (5). Podjednostki te
s¹ sk³adowymi tzw. receptorów integrynowych (ávâ1,
ávâ3, ávâ5, á4â1 oraz á5â1), które s¹ ligandami dla
cz¹steczek macierzy zewn¹trzkomórkowej i razem
z nimi tworz¹ sta³e po³¹czenia miêdzy komórkami podczas implantacji, jak te¿ s³u¿¹ do aktywacji wewn¹trzkomórkowych szlaków przekazywania sygna³ów. Kontakt apikalnych czêci trofektodermy i nab³onka powierzchniowego powoduje przebudowê cytoszkieletu
tych komórek wskazuj¹c¹ na aktywacjê integryn (15).
Cz¹steczki macierzy zewn¹trzkomórkowej
Receptory integrynowe ávâ1, ávâ3, ávâ5, á4â1
maj¹ zdolnoæ wi¹zania sekwencji aminokwasowej
RGD (Arg-Gly-Asp), która jest obecna w takich bia³kach adhezyjnych, jak: osteopontyna, fibronektyna
i witronektyna. Obecnoæ cz¹steczek adhezyjnych
w komórkach nab³onka endometrium i trofoblastu oraz
w miejscach ich zetkniêcia wskazuje na istotny udzia³
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bia³ek adhezyjnych w tworzeniu cis³ych po³¹czeñ pomiêdzy organizmem matki a zarodkiem.
Osteopontyna jest kwan¹ glikoprotein¹, powszechn¹ w komórkach nab³onkowych (6). U wini ekspresja osteopontyny ma miejsce w nab³onku powierzchniowym, poczynaj¹c od 12. dnia ci¹¿y, nastêpnie wzrasta do dnia 15. i przez dalszy okres ci¹¿y utrzymuje
siê na wysokim poziomie. Bia³ko to zosta³o zlokalizowane w miejscach przy³¹czenia trofoblastu do endometrium, a jego ród³em jest nab³onek powierzchniowy, poniewa¿ nie stwierdzono obecnoci mRNA
osteopontyny w zarodku (7). Sugeruje siê, i¿ osteopontyna, dzia³aj¹c poprzez swoje receptory (np. integrynowe) w trofoblacie i nab³onku powierzchniowym,
wspomaga rozwój zarodka oraz uczestniczy w wymianie informacji pomiêdzy macic¹ a zarodkiem.
Fibronektyna, zwana te¿ klejem trofoblastycznym obecna jest w 15. dniu ci¹¿y na zewnêtrznej powierzchni komórek trofoblastu, w blaszce podstawnej
nab³onka powierzchniowego i gruczo³owego oraz
w komórkach zrêbu (5). Wykazano, i¿ fibronektyna
wspomaga przyleganie komórek za porednictwem
integryn, a jednym z czynników stymuluj¹cych produkcjê fibronektyny w komórkach trofektodermy
u wini, a przez to u³atwiaj¹cym utworzenie po³¹czenia pomiêdzy matk¹ a zarodkiem jest TGFâ (transformuj¹cy czynnik wzrostu â) (15). Z kolei witronektyna
wykazuje s³abszy, bardziej rozproszony profil ekspresji w komórkach nab³onkowych endometrium i trofoblastu (5).
Czynniki wzrostu
Lokalizacja i specyficzne profile ekspresji czynników wzrostu oraz ich receptorów w macicy i zarodkach w okresie oko³oimplantacyjnym sugeruj¹, i¿ mog¹
byæ one wykorzystane jako markery gotowoci endometrium na przyjêcie zarodka i skuteczn¹ implantacjê. Poni¿ej opisano znaczenie wybranych czynników
wzrostu.
Transformuj¹cy czynnik wzrostu (TGF; transforming growth factor) â jest wielofunkcyjnym bia³kiem kontroluj¹cym m.in. proliferacjê i ró¿nicowanie
komórek, a tak¿e bior¹cym udzia³ w angiogenezie,
apoptozie, steroidogenezie, przebudowie tkanek oraz
odpowiedzi immunologicznej (9). TGFâ wp³ywa na
aktywnoæ proteinaz i ich inhibitorów, które s¹ zaanga¿owane w implantacjê (6, 14). Ponadto czynnik ten
stymuluje ekspresjê integryn i cz¹steczek macierzy
zewn¹trzkomórkowej w macicy (24). Obecnoæ TGFâ
1, 2 i 3 wykazano zarówno w tkankach macicy, jak i w
zarodkach. Zawartoæ TGFâ wzrasta w nab³onku powierzchniowym i komórkach zrêbu endometrium
2-krotnie w dniu 12. w stosunku do 10., a 4-krotnie
miêdzy dniem 12. a 14. ci¹¿y. Prawdopodobnie taki
profil ekspresji jest wynikiem dzia³ania produkowanych przez zarodek estrogenów. Równie¿ sam zarodek mo¿e byæ ród³em TGFâ, a ekspresja tego czynnika wzrasta wraz z przekszta³ceniem zarodka z for-

Medycyna Wet. 2008, 64 (4B)

my sferycznej w nitkowat¹ i jego przyleganiem do
komórek nab³onkowych endometrium (11, 12).
Wykazano równie¿, i¿ aktywne formy TGFâ obecne s¹ w p³ynie wiat³a macicy w dniach 12.-14. po zap³odnieniu, czego nie obserwowano w dniach 10.-11.
(12). Ponadto zarówno koncentracja, jak i rozmieszczenie receptorów TGFâ s¹ zale¿ne od dnia ci¹¿y. S³abe barwienie na obecnoæ bia³ka receptora TGFâ obserwowano w dniu 10. i 11. jedynie w b³onie komórkowej, w czêci apikalnej nab³onka gruczo³owego i
powierzchniowego. Natomiast w dniach 12.-14. intensywnoæ barwienia znacznie wzros³a i obejmowa³a
zarówno czêæ b³onow¹, jak cytoplazmatyczn¹ komórek (11).
Insulinopodobne czynniki wzrostu (IGF; insulin-like growth factor) obejmuj¹ dwa polipeptydy:
IGF-I i IGF-II, które dzia³aj¹ lokalnie (auto- lub parakrynnie) b¹d endokrynnie, a swoje biologiczne funkcje spe³niaj¹ poprzez specyficzne receptory. Ich dzia³anie mo¿e byæ modulowane przez bia³ka wi¹¿¹ce 
IGFBP. Zauwa¿ono, ¿e IGF zaanga¿owany jest w kontrolê procesów proliferacji i ró¿nicowania komórek
macicy, w trakcie jej przygotowywania do implantacji, a tak¿e podczas rozwoju ³o¿yska i zarodka. W endometrium u wini obecnoæ mRNA IGF-I stwierdzono w 8.-14. dniu po owulacji (20), a IGF-II w okresie
poimplantacyjnym (26), co mo¿e wskazywaæ na dominuj¹c¹ rolê IGF-I we wczesnym etapie ci¹¿y. Najsilniejsz¹ ekspresjê IGF-I w endometrium oraz najwy¿sz¹ zawartoæ bia³ka tego czynnika w wietle macicy
obserwowano w 12. dniu po zap³odnieniu, co wi¹zaæ
siê mo¿e z wysok¹ produkcj¹ estrogenów przez zarodek w tym okresie (26, 27). O udziale IGF-I w rozwoju zarodka u wini mo¿e wiadczyæ obecnoæ jego receptora w blastocycie w okresie oko³oimplantacyjnym (10). Ponadto w p³ynie wiat³a macicy w dniu 10.
i 11. ci¹¿y obecne s¹ ró¿ne formy IGFBP, z których
najbardziej powszechna jest IGFBP-3. Miêdzy 11.
a 12. dniem ci¹¿y zawartoæ IGFBP znacznie spada
b¹d jest niewykrywalna. Ma to najprawdopodobniej
zwi¹zek z przekszta³ceniem siê zarodka z formy sferycznej w nitkowat¹ oraz indukcj¹ aktywnoci proteinaz (m.in. kalikreiny) oraz kalikreino-zale¿n¹ aktywacj¹ metaloproteinaz, co mo¿e zwiêkszaæ wewn¹trzmaciczn¹ dostêpnoæ IGF (8, 19).
Czynnik wzrostu keratynocytów (KGF; keratinocyte growth factor) dzia³aj¹c parakrynnie poredniczy w nab³onkowo-mezenchymatycznych interakcjach zachodz¹cych w uk³adzie rozrodczym samic.
Jednak¿e u wini ekspresja KGF przewa¿a w komórkach nab³onka powierzchniowego i gruczo³owego endometrium (16). Ekspresjê mRNA dla tego czynnika
obserwowano przez ca³y okres trwania ci¹¿y, przy
czym podwy¿szony poziom stwierdzono w dniach
12.-15. W 12. dniu ci¹¿y koncentracja KGF by³a trzykrotnie wy¿sza w porównaniu do 12. dnia cyklu rujowego. Ponadto u wini receptory KGF zlokalizowano
w endometrium oraz trofektodermie. A zatem KGF
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mo¿e odgrywaæ istotn¹ rolê w parakrynnych, nab³onkowo-nab³onkowych interakcjach pomiêdzy zarodkami a macic¹ we wstêpnym etapie implantacji. Poza
tym stymuluj¹cy wp³yw KGF na ekspresjê uPA (aktywator plazminogenu, bêd¹cy markerem ró¿nicowania
siê komórek) w zarodkach wini sugeruje, ¿e KGF
wp³ywa na proces ró¿nicowania trofektodermy (17).
Czynnik wzrostu tkanki ³¹cznej (CCN2, CTGF;
connective tissue growth factor) odznacza siê szerokim spektrum w³aciwoci biologicznych, wp³ywaj¹c
na proliferacjê i ró¿nicowanie komórek, adhezjê, chemotaksjê, apoptozê czy angiogenezê. W 10. dniu ci¹¿y u wini, ekspresja tego czynnika w komórkach nab³onka powierzchniowego i gruczo³owego by³a wy¿sza w porównaniu do 10. dnia cyklu. W dniach 12.-17.
ci¹¿y obszary macicy nie maj¹ce bliskiego kontaktu
z zarodkami wykazywa³y du¿e iloci CTGF w komórkach nab³onkowych i zrêbu, a tak¿e endotelialnych.
Natomiast w obszarach nab³onka powierzchniowego,
gdzie dosz³o do bezporedniego kontaktu z trofoblastem, jak równie¿ w samej trofektodermie odnotowano
w tych dniach znacz¹cy spadek iloci CTGF. Sytuacja
ta trwa³a do 17.-21. dnia ci¹¿y, kiedy to ponownie zanotowano wzrost ekspresji tego czynnika. Ponadto
profil ekspresji CTGF wskazuje na istotn¹ rolê tego
czynnika w przebudowie endometrium i tworzeniu naczyñ. Ekspresja CTGF, wysoce zwi¹zana z ekspresj¹
TGFâ, sugeruje, ¿e mo¿e on poredniczyæ w niektórych opisanych wczeniej funkcjach TGFâ w uk³adzie
rozrodczym (23).
Potencjalne, nowe markery receptywnoci
endometrium
Badania przeprowadzone w ostatnich latach u kobiet, myszy i owiec wskazuj¹, i¿ zmiany ekspresji bia³ek HoxA i Wnt w macicy pozwalaj¹ zaliczyæ je do
potencjalnych markerów receptywnoci.
Geny HoxA dzia³aj¹ jako czynniki transkrypcyjne
(28), a coraz liczniejsze badania wskazuj¹ na ich,
zw³aszcza HoxA10, istotn¹ rolê w okresie implantacji. Myszy z mutacj¹ genu HoxA10 charakteryzuje
bezp³odnoæ, spowodowana nieprawid³ow¹ implantacj¹ (3). Ponadto blokada ekspresji HoxA10 powoduje
zmniejszenie liczebnoci potomstwa (1). U kobiet
najwy¿szy poziom HoxA10 obserwowano w rodkowej fazie sekrecyjnej, która koresponduje z okresem
implantacyjnym podczas ci¹¿y (29). Sugeruje siê, i¿
HoxA s¹ komórkowymi mediatorami dzia³ania steroidów (28), ponadto ekspresja cyklooxygenazy-2 oraz
produkcja prostaglandyn pozostaje pod kontrol¹
HoxA10. St¹d geny HoxA s¹ konieczne nie tylko dla
prawid³owego rozwoju zarodka, ale tak¿e dla osi¹gniêcia receptywnoci macicy w okresie implantacji. Ludzkie blastocysty hodowane in vitro uwalnia³y nieznany
obecnie czynnik, który zwiêkszy³ zawartoæ HoxA10
w komórkach nab³onkowych (25). Wynika z tego, i¿
zarodek, uwalniaj¹c czynniki wp³ywaj¹ce na receptywnoæ endometrium, mo¿e zwiêkszaæ swoje szanse prze-
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¿ycia. Niewiele jest doniesieñ dotycz¹cych roli genów
HoxA u wini. Wiadomo, i¿ gen HoxA10 znajduje siê
na chromosomie 18. (18), a ekspresjê mRNA HoxA10
i HoxA11 wykazano w macicy prosi¹t w 14. dniu po
urodzeniu (2).
Z kolei model wzajemnego oddzia³ywania pomiêdzy zarodkiem a macic¹, w którym uczestnicz¹
bia³ka Wnt aktywuj¹ce szlak Wnt/â-katenina zosta³
opisany u myszy (21, 22). U tych zwierz¹t w okresie
przed implantacj¹ dochodzi do aktywacji szlaku
Wnt/â-katenina w dwóch ró¿nych warstwach macicy.
W 4. dniu ci¹¿y, przez bardzo krótki okres widoczna
jest aktywnoæ tego szlaku w warstwie miêni g³adkich. Nastêpnie, w 5. dniu ci¹¿y pojawia siê on w nab³onku b³ony luzowej macicy, w obszarze, który jest
potencjalnym miejscem implantacji. Tak jak u myszy
du¿¹ rolê w zmianie profilu ekspresji genów Wnt
i aktywacji szlaku Wnt/â-katenina odgrywaj¹ estrogeny, tak u owiec funkcjê tê pe³ni interferon ô. Czynnik
ten, zwiêkszaj¹c ekspresjê Wnt w b³onie luzowej
macicy, powoduje powstanie bia³ka, które mo¿e regulowaæ funkcje endometrium, promuj¹c proliferacjê
i ró¿nicowanie komórek w trakcie trwania i po implantacji, jak równie¿ wp³ywaj¹c na rozwój zarodka
(13). Podsumowuj¹c, geny Wnt zalicza siê do potencjalnych markerów receptywnoci macicy u myszy
i owcy, poniewa¿ w trakcie trwania procesu implantacji mo¿na zaobserwowaæ zale¿n¹ od estradiolu lub interferonu ô zmianê w profilu ich ekspresji. U wini
potwierdzono jedynie istnienie genów Wnt 4, 5a i 7a
w uk³adzie rozrodczym. W b³onie luzowej macicy
w ci¹gu 14 dni od narodzin mo¿na mówiæ o powstaniu osi regulacyjnej okrelanej mianem HoxA/Wnt (2).
Podsumowanie
Prawid³owy rozwój zarodka, jak równie¿ odpowiednie przygotowanie macicy do jego implantacji i wytworzenie ³o¿yska warunkuj¹ w³aciwy przebieg ci¹¿y. Elementy rodowiska macicy oddzia³ywuj¹ce we
wczesnym etapie rozwoju zarodkowego determinuj¹
wzrost i rozwój potomstwa, nie tylko w okresie pre-,
ale tak¿e postnatalnym. Przedstawiona w poprzednim
(4) oraz niniejszym artykule przegl¹dowym sieæ zale¿noci czasowo-przestrzennych miêdzy potencjalnymi markerami receptywnoci endometrium jest podstaw¹ skutecznej implantacji (ryc. 1). Wszelkiego rodzaju niepo¿¹dane sytuacje (tj.: z³e ¿ywienie, stres,
choroby) mog¹ zak³óciæ naturalnie wystêpuj¹c¹ równowagê miêdzy opisanymi sk³adnikami, powoduj¹c
wysok¹ miertelnoæ zarodków. Dlatego poznanie
czynników wp³ywaj¹cych na rozwój zarodka i receptywnoæ endometrium jest jednym z podstawowych
zadañ wspó³czesnej biologii rozrodu. Szybki postêp
biotechnologii sprzyja realizacji tego celu, a w przysz³oci pozwoli na opracowanie metod, za pomoc¹
których mo¿liwe stanie siê nie tylko szacowanie zdolnoci reprodukcyjnych danego osobnika, ale tak¿e
kontrolowanie wielkoci miotu i jakoci potomstwa.
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Ryc. 1. Schematyczne podsumowanie kluczowych interakcji zarodekendometrium obserwowane przed matczynym rozpoznaniem ci¹¿y (9.-10. dzieñ; A), podczas wyd³u¿ania zarodka (11.-12. dzieñ; B) oraz pierwszych etapów przylegania trofoblastu do nab³onka powierzchniowego endometrium (13.-14. dzieñ; C). CTGF  czynnik wzrostu tkanki ³¹cznej; IGF-I 
insulinopodobny czynnik wzrostu I; IGFBP  bia³ka wi¹¿¹ce IGF; KGF  czynnik wzrostu keratynocytów; TGFâ  transformuj¹cy czynnik wzrostu â; VEGF  czynnik wzrostu ródb³onka naczyñ; IL-1â  interleukina 1â; IL-1âR  receptor IL-1â;
LIF  czynnik hamuj¹cy bia³aczkê; PG  prostaglandyny; mPGES-1  syntaza PGE2; PGFS  syntaza PGF; CBR1 
9-ketoreduktaza PGE2
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Ryc. 1. cd. Opis na poprzednie stronie
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