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Praca oryginalna Original paper

Oprócz komórek steroidogennych, stanowi¹cych od
25% do 40% ilo�ci wszystkich komórek cia³ka ¿ó³tego
(CL) krowy, w jego sk³ad wchodz¹ tak¿e: komórki �ród-
b³onka naczyñ, komórki uk³adu immunologicznego oraz
komórki tkanki ³¹cznej (3, 11, 12). Bezpo�rednio po
owulacji dochodzi do proliferacji komórek �ródb³onka
naczyñ, które penetruj¹ rozwijaj¹c¹ siê tkankê lutealn¹
i pod koniec fazy lutealnej stanowi¹ g³ówny element
strukturalny CL krowy � ponad 60% objêto�ci (12).
W pierwszych dniach cyklu jajnikowego oraz w okre-
sie poprzedzaj¹cym luteolizê dochodzi równie¿ do
wzrostu w CL liczby komórek immunologicznych:
makrofagów, monocytów oraz limfocytów (17, 24). Od
12. do 18. dnia cyklu jajnikowego w CL krowy produ-
kowane i wydzielane jest chemotaktyczne bia³ko mo-
nocytów (MCP-1), które wzmaga infiltracjê CL komór-
kami uk³adu immunologicznego, stymuluje ich proli-
feracjê i zwiêksza produkcjê cytokin (24).

Komórki steroidogenne wspó³dzia³aj¹ z komórkami
niesteroidogennymi na drodze parakrynnej i w ten spo-

sób dochodzi do modulacji/regulacji funkcji wydziel-
niczych CL (3, 6-8, 14, 16, 17, 19). Procesy wzrostu,
ró¿nicowania siê oraz regresji CL zale¿ne s¹ od tak¿e
od interakcji miêdzykomórkowych (3, 6, 11). Dysku-
syjny jest ponadto mechanizm bezpo�redniego wp³y-
wu prostaglandyny (PG) F

2a
 na procesy luteolityczne

zachodz¹ce w steroidogennych komórkach podczas
regresji CL (2, 11, 13, 17, 23). Rolê po�redników dzia-
³ania PGF

2a
 w komórkach steroidogennych CL pe³ni¹

produkty innych, dodatkowych komórek CL (3, 11, 16,
19, 23). Komórki �ródb³onka produkuj¹ endotelinê-1
(ET-1) uznan¹ za jeden z wa¿niejszych mediatorów
luteolitycznego dzia³ania PGF

2a
 w CL krowy (1, 5).

Ponadto w komórkach �ródb³onka uwalniany jest tle-
nek azotu (NO) i leukotrieny (LT) zaanga¿owane tak¿e
w proces regresji CL krowy (8, 9, 11, 21, 22). Cytoki-
ny, w tym przede wszystkim czynnik martwicy nowo-
tworu-a (TNF) i interferon-g s¹ za to g³ównymi media-
torami luteolitycznego dzia³ania PGF

2a
, pochodz¹cymi

z komórek uk³adu odporno�ciowego (13, 16, 17, 20,
21).

Wykazano ostatnio, ¿e aktywne metabolity izoflawo-
nów (fitoestrogenów): para-etyl-fenol oraz ekwol dzia-
³aj¹ jako agoni�ci naturalnych estrogenów, moduluj¹c

Aktywne metabolity fitoestrogenów stymuluj¹
wydzielanie mediatorów luteolizy w ró¿nych typach

komórek cia³ka ¿ó³tego krowy*)

ANNA KORZEKWA**), ANNA ROGOZIÑSKA, IZABELA WOCLAWEK-POTOCKA**),
DARIUSZ JAN SKAR¯YNSKI

Zak³ad Immunologii Rozrodu Instytutu Rozrodu Zwierz¹t i Badañ ¯ywno�ci PAN, ul. Tuwima 10, 10-747 Olsztyn

Korzekwa A., Rogozinska A., Woclawek-Potocka I., Skarzynski D. J.
Active phytoestrogen metabolites stimulate luteolysis mediators secretion in different types

of bovine corpus luteum cells
Summary

It has been demonstrated recently that phytoestrogens (ekwol, para-ethyl-phenol and 17b-estradiol) modu-
late steroidogenesis and enhance luteolytic PGF

2a
 and cytokine action in bovine corpus luteum (CL). The

regression of bovine CL is dependent on the appropriate contact between all the types of CL cells and induc-
tion of consecutive luteolysis mediators. The aim of this study was to determine the influence of phytoestrogens
on the secretion of luteolytic mediators depending on cell type and cell-to-cell contact. The studies were con-
ducted according to the earlier established cell coculture model, which allowed the studies of interactions
between steroidogenic cells, endothelial cells and immune CL in vitro. As indicators of phytoestrogene actions
during luteolysis the authors measured the levels of PGF

2a
, leukotrien C

4
 and stable nitric oxide metabolites

(NO
2
/NO

3
) using immuno-enzymatical assays (EIA). Phytoestrogenes stimulated secretion of PGF

2a
, LTC

4
and NO2/NO3 in steroidogenic cells (p < 0.05) at the highest level. Cell cultures in cocultures (in composition
steroidogenic, endothelial, immune cells) did not influence the effect of phytoestrogens, which indicated that
steroidogenic cells are the main target for phytoestrogen action within the bovine CL.
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proces regresji CL zale¿ny od komórek uk³adu immu-
nologicznego (4, 10, 18, 26). Fitoestrogeny hamuj¹ sty-
mulowane LH wydzielanie P4 w CL krowy (18) oraz
pobudzaj¹ proces funkcjonalnej luteolizy poprzez
wzmo¿enie stymulowanej przez cytokiny syntezy PGF

2a
i NO w CL krowy (4, 10). Jak opisano wcze�niej, pro-
ces regresji CL krowy jest zale¿ny od zapewnienia w³a�-
ciwego kontaktu miêdzy wszystkimi typami komórek
CL i mo¿liwo�ci pobudzenia kolejnych mediatorów lu-
teolizy. St¹d te¿ okre�lenie wp³ywu fitoestrogenów na
procesy zachodz¹ce w CL podczas jego regresji wyma-
ga zastosowania modelu badawczego zapewniaj¹cego
z jednej strony kontakt miêdzy komórkami, a z drugiej
strony ró¿nicuj¹cego wp³yw fitoestrogenów na poszcze-
gólne typy komórek. Ostatnio opracowali�my model ko-
kultur komórek CL w zawiesinie, jako odpowiedni do
badania interakcji pomiêdzy g³ównymi typami komó-
rek CL krowy (11).

Celem badañ by³o okre�lenie wp³ywu aktywnych
metabolitów fitoestrogenów (para-etyl-fenolu, ekwolu)
oraz 17b-estradiolu (E

2
) w parakrynnych regulacjach

pomiêdzy poszczególnymi typami komórek CL krowy.
Jako parametry dzia³ania fitoestrogenów na komórki CL
mierzono stê¿enia PGF

2a
, LTC

4
 oraz stabilnych meta-

bolitów NO w medium hodowlanym.

Materia³ i metody
Materia³ stanowi³y jajniki i krew ja³ówek (rasy nizinnej

czarno-bia³ej z 50-80% dolewem krwi krów holsztyñsko-fry-
zyjskich), pobierane po uboju zwierz¹t w 15. dniu cyklu jaj-
nikowego (2). Komórki steroidogenne CL izolowano enzy-
matycznie i hodowano zgodnie z procedur¹ opisan¹ wcze�-
niej (11). Komórki immunologiczne (limfocyty) izolowano
z krwi obwodowej przy u¿yciu zestawu Histopaque®-1077
(Sigma; # H-8889) �ci�le stosuj¹c siê do procedur metodycz-
nych, opisanych w instrukcji przez producenta. Izolacjê ko-
mórek �ródb³onka naczyñ CL przeprowadzano z perfuzatów
CL i nads¹czu, uzyskanych podczas izolacji komórek stero-
idogennych CL, zgodnie z procedur¹ opisan¹ ostatnio (1, 11).
Do wyselekcjonowania czystych populacji komórek �ródb³on-
ka naczyñ CL zastosowano zestaw Dynabeads, zgodnie z me-
todyk¹ opisan¹ przez producenta (Dynabeads® M-450 Dynal
Inc. # 140.03).

Ró¿ne typy komórek CL hodowano w kombinacjach, jak
opisano ostatnio (11):

� komórki steroidogenne samodzielnie (L; 2 × 105 komó-
rek/ml)

� komórki �ródb³onka naczyñ samodzielnie (E; 0,5 × 105

komórek/ml)
� limfocyty samodzielnie (I; 2 × 104 komórek/ml).
� komórki steroidogenne z komórkami �ródb³onka (L + E),
� komórki steroidogenne z limfocytami (L + I),
� komórki steroidogenne z komórkami �ródb³onka i lim-

focytami (L + E + I).
Po 2 godzinach preinkubacji kokultury komórek CL sty-

mulowano przez 22 godziny (z wyj¹tkiem grupy kontrolnej)
wybranymi metabolitami fitoestrogenów: para-etyl-fenolem
(Merck&Co., Inc. NJ, USA, # 821290; 10�8 M), ekwolem
((S)-4�, 7 dihroksyizoflawon, Fluka, # 45405; 10�8 M) oraz
17b-estradiolem (E

2
; 10�8 M).

W medium oznaczano poziom PGF
2a

, LTC
4
 metod¹ im-

munoenzymatyczn¹ (EIA) oraz stabilnych metabolitów NO
(NO

2
/NO

3
) metod¹ kolorymetryczn¹ (2, 11, 22).

Wyniki i omówienie
Wykazano, ¿e w CL krowy komórki steroidogenne s¹

najbardziej wra¿liwe na dzia³anie naturalnych estroge-
nów (E

2
) i fitoestrogenów.

Poziom wydzielanej PGF
2a

 po stymulacji para-etyl-
fenolem (ryc. 1a) wzrasta³: w komórkach steroidogen-
nych (236% do kontroli; p < 0,05), w komórkach �ród-
b³onka naczyñ (201% do kontroli; p < 0,05) oraz we
wszystkich typach kokultur komórkowych (powy¿ej
135%; p < 0,05). Ekwol stymulowa³ wydzielanie PGF

2a
(ryc. 1b): w komórkach steroidogennych (249% do kon-
troli; p < 0,01), w komórkach �ródb³onka naczyñ (174%
do kontroli; p < 0,05) oraz w kokulturach wszystkich ty-
pów komórek CL (powy¿ej 187% do kontroli; p < 0,05).
Poziom wydzielanej PGF

2a
 po stymulacji E

2
 (ryc. 1c)

wzrasta³: w komórkach steroidogennych (208% do kon-
troli; p < 0,01), w komórkach �ródb³onka naczyñ (259%
do kontroli; p < 0,05) oraz we wszystkich typach ko-
kultur (powy¿ej 188% do kontroli; p < 0,05). W komór-
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Ryc. 1. Wp³yw para-etyl-fenolu (a), ekwolu (b) oraz 17b-es-
tradiolu (c) na wydzielanie prostaglandyny F

2a
 w kokulturach

komórek CL krowy. L � komórki steroidogenne CL,
I � limfocyty T, E � komórki �ródb³onka, L + I � komórki
steroidogenne z limfocytami, L + E � komórki steroidogenne
z komórkami �ródb³onka, L + E + I � komórki steroidogenne
z komórkami �ródb³onka oraz z limfocytami. Gwiazdki okre�-
laj¹ ró¿nice statystyczne w porównaniu do odpowiednich kon-
troli (* � p < 0,05; ** � p < 0,01; *** � p < 0,001)
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kach immunologicznych ¿aden z zastosowanych czyn-
ników nie stymulowa³ wydzielania PGF

2a
 (p > 0,05).

Poziom LTC
4
 wzrasta³ po stymulacji para-etyl-feno-

lem: w komórkach steroidogennych (135% do kontroli;
p < 0,001), w komórkach �ródb³onka naczyñ (153% do
kontroli; p < 0,001) oraz we wszystkich typach kokultur
(powy¿ej 207% do kontroli; p < 0,05) (ryc. 2a). Ekwol
stymulowa³ wydzielanie LTC

4
 (ryc. 2b): w komórkach

steroidogennych (131% do kontroli; p < 0,001) oraz
w kokulturach komórek steroidogennych z komórkami
�ródb³onka naczyñ i kokulturach wszystkich trzech ty-
pów komórek CL (powy¿ej 133% do kontroli; p < 0,01).
Poziom LTC

4
 po stymulacji E

2
 wzrasta³ w komórkach

steroidogennych (135% do kontroli; p < 0,001) oraz we
wszystkich typach kokultur (powy¿ej 125% do kontroli;
p < 0,05; ryc. 2c).

Stê¿enie NO
2
/NO

3
 w medium inkubacyjnym po sty-

mulacji komórek (ryc. 3a) para-etyl-fenolem wzrasta³o:
w komórkach steroidogennych (169% do kontroli; p <
0,05) i w ka¿dym rodzaju kokultur komórkowych (po-
wy¿ej 150% do kontroli; p < 0,05). Ekwol stymulowa³
produkcje NO (ryc. 3b): w komórkach steroidogennych

(154% do kontroli; p < 0,05) i we wszystkich typach ko-
kultur (powy¿ej 135% do kontroli; p < 0,05). Stê¿enie
NO

2
/NO

3
 w medium inkubacyjnym po stymulacji ko-

mórek E
2
 (ryc. 3c) wzrasta³o: w komórkach steroido-

gennych (158% do kontroli; p < 0,05) i w ka¿dym ro-
dzaju kokultur (powy¿ej 133% do kontroli; p < 0,05).
Fitoestogeny i E

2
 nie stymulowa³y produkcji NO w ko-

mórkach uk³adu immunologicznego oraz �ródb³onka
naczyñ CL (brak istotnie statystycznego wzrostu stê¿e-
nia NO

2
/NO

3
 w mediach inkubacyjnych; p > 0,05; ryc. 3).

Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e aktywne me-
tabolity fitoestrogenów: ekwol i para-etyl-fenol, zacho-
wuj¹ siê jak agoni�ci naturalnych estrogenów w regula-
cji interakcji miêdzy komórkami CL i stymuluj¹ uwal-
nianie mediatorów luteolizy w CL � PGF

2a
, LTC

4
 oraz

NO
2
/NO

3
, w sposób porównywalny do E

2
. Uzyskane

wyniki potwierdzaj¹ nasze wcze�niejsze badania z za-
stosowaniem ekwolu i para-etyl-fenolu wskazuj¹ce, ¿e
w regulacji funkcji wydzielniczych CL krowy fitoestro-
geny wykazuj¹ analogiczne dzia³anie do naturalnych es-
trogenów (18, 25-27). Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e
w odró¿nieniu od dzia³ania fitoestrogenów, zaobserwo-
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– komórki uk³adu immunologicznego (2 × 10 komórek/ml)

5

5

4

L

E

I

Ryc. 3. Wp³yw para-etyl-fenolu (a), ekwolu (b) oraz 17b-es-
tradiolu (c) na uwalnianie tlenku azotu (pomiar stabilych
metabolitów NO

2
/NO

3
) w kokulturach komórek CL krowy.

L � komórki steroidogenne CL, I � limfocyty T, E � komórki
�ródb³onka, L + I � komórki steroidogenne z limfocytami,
L + E � komórki steroidogenne z komórkami �ródb³onka,
L + E + I � komórki steroidogenne z komórkami �ródb³onka
oraz z limfocytami. Gwiazdki okre�laj¹ ró¿nice statystyczne
w porównaniu do odpowiednich kontroli (* � p < 0,05; ** �
p < 0,01; *** � p < 0,001).

Ryc. 2. Wp³yw para-etyl-fenolu (a), ekwolu (b) oraz 17b-es-
tradiolu (c) na wydzielanie leukotrienu C

4
 w kokulturach

komórek CL krowy. L � komórki steroidogenne CL, I � lim-
focyty T, E � komórki �ródb³onka, L + I � komórki steroido-
genne z limfocytami, L + E � komórki steroidogenne z ko-
mórkami �ródb³onka, L + E + I � komórki steroidogenne
z komórkami �ródb³onka oraz z limfocytami. Gwiazdki okre�-
laj¹ ró¿nice statystyczne w porównaniu do odpowiednich kon-
troli (* � p < 0,05; ** � p < 0,01; *** � p < 0,001)
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wano protegowanie wp³ywu E
2
 w kokulturach komórek

CL (wzrost do oko³o 500% wydzielania PGF
2a

 w sto-
sunku do kontroli i w porównaniu do efektów w poszcze-
gólnych typach komórek: L � 208%, E � 259%, I � brak
wp³ywu; ryc. 1). Rozbie¿no�æ w dzia³aniu fitoestroge-
nów i endogennych estrogenów w kokulturach komórek
mo¿e wynikaæ z ró¿nic w wewn¹trzkomórkowym dzia-
³aniu (przeka�nictwie) (15, 26). We wcze�niejszych ba-
daniach w³asnych wykazano, ¿e E

2
 dzia³a w komórkach

CL i macicy zarówno za po�rednictwem receptorów j¹d-
rowych, czyli tradycyjn¹ � genomow¹ drog¹, jak i drog¹
pozagenomow¹ (z udzia³em jonów wapnia i kinazy bia³-
kowej C jako wewn¹trzkomórkowych przeka�ników).
W odró¿nieniu, fitoestrogeny dzia³aj¹ w komórkach CL
krowy wy³¹cznie w sposób genomowy, zale¿ny od re-
ceptorów j¹drowych (25-27). Ponadto powinowactwo
endogennego E

2
 do receptorów jest niemal¿e 1000 razy

wiêksze ni¿ fitoestrogenów (4, 15).
W okresie luteolizy komórki CL krowy �ci�le ze sob¹

wspó³pracuj¹, a dzia³anie PGF
2a

 i TNF podczas luteo-
lizy w CL krowy odbywa siê poprzez wzbudzenie kas-
kady mediatorów w poszczególnych typach komórek,
które oddzia³ywuj¹ w CL w sposób auto- i/lub parakrynny
(1, 8, 11, 16, 17, 23). Jednak¿e w odró¿nieniu od dzia³a-
nia PGF

2a
 i TNF, w przypadku fitoestrogenów kontakt

miedzy poszczególnymi rodzajami komórek CL krowy
nie wydaje siê konieczny do wzmacniania efektu ich
dzia³ania. �wiadcz¹ o tym wyniki, w których wykazano
stymulacjê wydzielania PGF

2a
, LTC

4
 oraz NO

2
/NO

3
 pod

wp³ywem fitoestrogenów na tym samym poziomie za-
równo w komórkach steroidogennych, jak i w kokultu-
rach poszczególnych typów komórek CL (komórki ste-
roidogenne, �ródb³onka naczyñ, uk³adu immunologicz-
nego). Wykazali�my ju¿ wcze�niej, ¿e komórki stero-
idogenne CL krowy s¹ wra¿liwe na dzia³anie fitoestro-
genów. Fitoestrogeny stymuluj¹ w komórkach steroido-
gennych CL wydzielanie PGF

2a
, NO i LTC4, a w prze-

kazywaniu sygna³u zaanga¿owane s¹ j¹drowe receptory
estrogenowe (15). Zatem otrzymane wyniki wskazuj¹,
¿e g³ównie komórki steroidogenne CL s¹ wra¿liwe na
dzia³anie fitoestrogenów, jak równie¿ samego E

2
.

Podsumowanie
Aktywne metabolity izoflawonów: para-etyl-fenol oraz

ekwol dzia³aj¹ jako agoni�ci naturalnych estrogenów (4,
15), moduluj¹c proces regresji CL. Jednak spo�ród g³ów-
nych typów komórek CL komórki steroidogenne s¹ naj-
bardziej wra¿liwe na dzia³anie fitoestrogenów. Para-etyl-
-fenol i ekwol, podobnie jak endogenne estrogeny, sty-
muluj¹ uwalnianie prostaglandyny F

2a
 leukotrienu C

4
oraz NO, a tym samym mog¹ modulowaæ/inicjowaæ lo-
kalne procesy regresji CL.
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