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Ekspresja genów dla NP-I/OT i PGA w komórkach
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pod wp³ywem DDT i jego metabolitów
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Effect of DDT and its metabolites on the expression of the NP-I/OT and PGA genes
in luteal and granulosa cells and the LIF factor in endometrium in cattle
Summary
Ovarian oxytocin (OT) and endometrial leukemia inhibitory factor (LIF) are involved in estrous cycle
regulation and implantation of the blastocyst in cows. For this reason the authors investigated the effect of
DDT and its metabolites (DDE), known as environmental pollutants, on the expression of genes involved in
OT and LIF synthesis. Granulosa from follicles (1 cm in diameter), luteal and endometrial cells from cows on
days 8-12 of the estrous cycle were treated for 6 h with DDT, p,p-DDE, o,p-DDE and technical mixture
(MIX) of DDE isomers (10 ng/ml each). Obtained RNA was reverse transcribed and cDNA was amplified by
PCR using primers for genes of NP-I/OT, PGA, LIF and G3PDH as a reference gene. DDT and DDE in
granulosa cells and DDE in luteal cells increased (P < 0.05) the expression of the NP-I/OT gene, while DDE
in granulosa cells and MIX in luteal cells increased the expression of the PGA gene (P < 0.05). In contrast,
p,p-DDE and MIX reduced (P < 0.05) the LIF expression in endometrial cells. Obtained data allow the
authors to assume that DDE and its metabolite impairs regulation of the estrous cycle, affecting OT and LIF
synthesis on the genomic level.
Keywords: DDT, LIF, oxytocin

Wiele chloroorganicznych zwi¹zków, które przedosta³y siê do rodowiska, mo¿e zak³ócaæ procesy rozrodu
ludzi i zwierz¹t (20). Jednym z nich jest insektycyd,
dwuchlorodwufenylotrójchloroetan (DDT), a tak¿e jego
metabolit, dwuchlorodwufenylodwuchloroetan (DDE),
powstaj¹cy w czasie biodegradacji, niekorzystnie wp³ywaj¹ na te procesy (8). Mimo ¿e produkcja i stosowanie
DDT zosta³o zakazane w Europie i USA, jest on nadal
wykorzystywany w krajach Afryki i Azji, w programach
zwalczania chorób zakanych, np. malarii i tyfusu. Zwi¹zki te ulegaj¹ kumulacji w ¿ywnoci oraz w tkankach organizmów ¿ywych, w tym tak¿e w p³ynie pêcherzykowym
pêcherzyka jajnikowego (7). Wczeniejsze badania wykaza³y, ¿e polichlorowane bifenyle (PCBs) maj¹ce podobn¹ budowê chemiczn¹, zwiêkszaj¹ sekrecjê i syntezê oksytocyny (OT) z komórek lutealnych i warstwy ziarnistej
pêcherzyka jajnikowego (14, 15). Proces ten odbywa³
siê przez zwiêkszenie ekspresji genów prekursora OT
(NP-I/OT), jak i monoksygenazy peptydylo-glicylo-á-aminowej  PGA (29), enzymu bior¹cego udzia³ w przemianach potranslacyjnych prekursora OT (22). W jajniku
krowy OT wp³ywa na wzrost i dojrzewanie pêcherzyków
jajnikowych (16), bierze udzia³ w owulacji i wzmaga pro-

cesy luteinizacji komórek warstwy ziarnistej i os³onki wewnêtrznej (25) oraz przestawia steroidogenezê w tych
komórkach na produkcjê progesteronu (P4) w procesie
ich luteinizacji (6). Oksytocyna stymuluje tak¿e syntezê
P4 w pocz¹tkowej i rodkowej fazie cyklu (12) oraz pog³êbia ju¿ zapocz¹tkowan¹ luteolizê w koñcowej fazie
cyklu (11). St¹d zaburzenia w sekrecji i syntezie tego hormonu mog¹ wp³ywaæ niekorzystnie na przebieg cyklu
rujowego.
Endometrium jest tkank¹ docelow¹ tak¿e dla czynnika
hamuj¹cego bia³aczkê (Leukemia inhibitory factor; LIF)
(9, 23), który przygotowuje rodowisko macicy do przyjêcia blastocysty. LIF jest cytokin¹, której zarówno ekspresja genu, jak i wydzielanie jest szczególnie istotne w macicy (9) i jajowodzie (18), za w przypadku jego niedoboru nie dochodzi do implantacji i rozwoju blastocysty, mimo
udanego zap³odnienia (4, 19). Synteza LIF jest zale¿na
od estradiolu (E2) (18), dlatego zwi¹zki wykazuj¹ce powinowactwo do receptorów estrogenowych, takie jak DDT
(3), mog¹ istotnie zak³ócaæ proces implantacji.
Celem badañ by³o okrelenie wp³ywu DDT i jego metabolitów na ekspresjê genów uczestnicz¹cych w syntezie oksytocyny; neorofizyny-I/oksytocyny i monooksy-
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genazy peptydylo-glicylo-á-aminowej w komórkach granulozy i lutealnych oraz na ekspresjê mRNA dla LIF,
w komórkach endometrium.

Tab. 1. Optymalizacja cykli PCR dla poszczególnych genów
G en

K o m ó rk i
granulozy

K o m ó rk i
lutealne

K o m ó rk i
endometrium

Materia³ i metody

N P -I/O T

23 cykle

23 cykle



Pozyskanie komórek do badañ. Jajniki i przyleg³e rogi
macicy krowy z 8-12 dnia cyklu (5) pobierano poubojowo,
a nastêpnie transportowano do laboratorium w 0,9% NaCl
(4°C). Komórki warstwy ziarnistej pêcherzyków jajnikowych
o rednicy 1 cm, uzyskiwano przez kilkakrotn¹ aspiracjê
w³asnego p³ynu folikularnego. Komórki lutealne uzyskiwano
w procesie enzymatycznej dyspersji tkanki jajnikowej drog¹
perfuzji przez têtnicê jajnikow¹ (13). Komórki endometrium
otrzymywano tak¿e przez enzymatycze trawienie nab³onka (30).
Liczbê ¿ywych komórek okrelano przez barwienie ich 0,04%
b³êkitem trypanu i zliczanie, u¿ywaj¹c komory Bürkera (Brandt,
Niemcy). Do dalszych badañ kwalifikowano komórki, wród
których co najmniej 75-80% by³o ¿ywych.
Hodowle komórkowe. Komórki (5 × 105/ml) w medium
DMEM/F-12 HAM z 5% FCS przenoszono na p³ytki (Nunclon, Dania), w objêtoci 4 ml zawiesiny na do³ek. Komórki
lutealne i granulozy preinkubowano (38°C, atmosfera 95%
powietrza i 5% CO2, wilgotnoæ 100%; Heraeus BB-6060,
Niemcy) 24 h, za endometrium 72 h. Nastêpnie komórki przemywano (M-199 i 0,1% BSA) i dodawano 0,5 ml (DMEM/
F-12 HAM + 0,1% BSA). Media u¿ywane w czasie pozyskiwania i hodowli komórek wzbogacono gentamycyn¹ (20 µg/
ml). Wszystkie odczynniki, jeli nie podano inaczej, pochodzi³y z Sigma (Polska).
Dowiadczenie 1. Komórki granulozy inkubowano (6 h)
z DDT, izomerami DDE (p,p-DDE i o,p-DDE) lub ich mieszanin¹ (95% p,p-DDE i 5% o,p-DDE) w dawce 10 ng/ml.
Jako kontroli pozytywnej u¿yto FSH (100 ng/ml; AFP-5679C,
dar dr APF Parlowa, NHPP, Harbour-UCLA, Medical Center,
USA). Po usuniêciu medium, komórki zalewano fenozolem
(200 µl; A&A Biotechnology, Polska) i przechowywano
(70°C) do czasu pomiaru ekspresji genów NP-I/OT i PGA.
Dowiadczenie 2. Komórki lutealne inkubowano (6 h)
z DDT, izomerami DDE oraz ich mieszanin¹, tak jak komórki
granulozy. Jako kontroli pozytywnej u¿yto LH (100 ng/ml,
AFP-11743B, dar dr APF Parlowa, NHPP, Harbour-UCLA,
Medical Center, USA). Po usuniêciu medium komórki lutealne traktowano tak jak komórki granulozy.
Dowiadczenie 3. Komórki endometrium inkubowano
(6 h) z DDT, jego metabolitami oraz ich mieszanin¹ w dawce
10 ng/ml. Jako kontroli pozytywnej u¿yto kwasu arachidonowego (AA, 20 µg/ml). Po usuniêciu medium komórki zalewano Trizolem (150 µl) i przechowywano (70°C) do czasu pomiaru ekspresji genu LIF.
Medium uzyskane z ka¿dego z dowiadczeñ przeznaczono
do oznaczenia PGE2, metabolitu PGF2á (PGFM), estradiolu,
progesteronu i oksytocyny w zale¿noci od rodzaju u¿ytych
komórek. Na tej podstawie wnioskowano o fizjologicznej reakcji komórek na czynniki u¿yte jako kontrola pozytywna. Dane
te przedstawiono w innej pracy (29).
Okrelanie ekspresji badanych genów metod¹ RT-PCR.
Izolowano mRNA korzystaj¹c z zestawu TotalRNA (A&A Biotechnology, Polska). Uzyskane RNA przechowywano w ultrazamra¿arce (70°C) do czasu przeprowadzenia odwrotnej transkrypcji. Koncentracjê RNA i czystoæ uzyskanej próbki mierzono przy u¿yciu fotometru BioPhotometer (Eppendorf) przy
d³ugociach fali 260/280 nm. Syntezê cDNA przeprowadzano
z u¿yciem odwrotnej transkryptazy M-MLV Reverse Transcriptase (Promega) w termocyklerze MJ Mini (BioRad). Warunki
odwrotnej transkrypcji: 42°C/1 h  przy³¹czenie starterów,
72°C/10 min.  elongacja. Otrzymane cDNA powielano w re-

PGA

21 cykli

23 cykle



LIF





29 cykli

G 3P D H

21 cykli

21 cykli

21 cykli

Tab. 2. Charakterystyka starterów u¿ytych w reakcji PCR
G en

S ekw encja starterów

D ³ ugo æ
produktu

N r w G enB ank

N P -I/O T

Lew y: ccgcctgctacattcagaac
P raw y: gtctcagtgctgggagaagg

329 bp

V 00114

PGA

Lew y: accaggcagtgaccagaatc
P raw y: acgatgggtgcttaatctcg

314 bp

N M_ 1 7 3 9 4 8

LIF

Lew y: cttgctgctggttctccact
P raw y: tgacagcccagcttcttctt

528 bp

N M_ 1 7 3 9 3 1

G 3P D H

Lew y: tccaccaccctgttgctgta
P raw y: tgttccagtagtccaccc

318 bp

N M_ 0 0 1 0 3 4 0 3 4

akcji PCR w rodowisku RedTaq Polimerase Mix, wczeniej
optymalizuj¹c liczbê cykli dla poszczególnych genów. Do
reakcji PCR u¿yto 0,5 µg/ml cDNA przy objêtoci ca³kowitej
25 µl. Jeden cykl przebiega³ w nastêpuj¹cych warunkach: 94°C/
1 min., 55°C/1 min., 72°C/1 min. Jako genu referencyjnego
u¿yto genu G3PDH byd³a. Produkty PCR rozdzielano elektroforetycznie na 2% ¿elu agarozowym (EuroGenTec) i uwidaczniano bromkiem etydyny w ultrafiolecie (transiluminator
Hoefer UV-20). Elektroforegramy fotografowano i analizowano
przy u¿yciu programu Kodak EDAS290. Startery zosta³y zsyntetyzowane przez Tib Molbiol, Polska. Optymalizacja cykli
PCR oraz dane dotycz¹ce starterów podano w tab. 1 i 2.
Analiza statystyczna. rednie (± SEM) wartoci poszczególnych pomiarów by³y poddane analizie wariancji oraz posttestu Newman-Keulsa (Prism 2.0, GraphPad Software Inc.
USA). Za istotne statystycznie uznawano wartoci, dla których
prawdopodobieñstwo b³êdu wynosi³o p < 0,05.

Wyniki i omówienie
DDT i DDE zwiêksza³y (p < 0,05) ekspresjê genu
NP-1/OT w komórkach granulozy (ryc. 1a). Natomiast
w komórkach lutealnych ekspresja tego genu by³a zwiêkszana (p < 0,05) przez izomer p,p-DDE (ryc. 1b). Ekspresja genu PGA by³a zwiêkszana (p < 0,05) równie¿ przez
DDE (ryc. 2a), natomiast w komórkach lutealnych jedynie mieszanina kongenerów zwiêkszy³a istotnie (p < 0,05)
iloæ transkryptu dla PGA (ryc. 2b). Uzyskane dane wskazuj¹, ¿e wzrost podstawowej sekrecji OT z komórek lutealnych i warstwy ziarnistej przez PCBs mo¿e odbywaæ
siê w dwojaki sposób. DDT i DDE zwiêkszaj¹ zarówno
ekspresjê genu prekursora OT, jak i genu PGA  enzymu
odpowiedzialnego za potranslacyjne przemiany prekursora OT. W prawid³owym przebiegu cyklu proces syntezy prekursora OT koñczy siê oko³o 6.-7. dnia cyklu,
a iloæ i aktywnoæ PGA skokowo wzrasta ok. 12.-14.
dnia cyklu (22). St¹d badane zwi¹zki mog¹ przed³u¿aæ
czas syntezy prekursora OT i przyspieszaæ pojawienie siê
znacznych iloci PGA. Trudne jest okrelenie drogi, któr¹ DDT i DDE wp³ywaj¹ na wzrost ekspresji badanych
genów. W genie NP-I/OT krowy nie znaleziono funkcjo-
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Ryc. 1. rednia (± SEM, n = 3) ekspresja genu NP-1/OT do
G3PDH, po inkubacji (6 h) komórek granulozy (a) i lutealnych (b) z DDT, p,p-DDE, o,p-DDE i mieszanin¹ (mix) obu
izomerów DDE (10 ng/ml). FSH i LH (100 ng/ml) u¿yto jako
kontroli pozytywnych
Objanienie: a, b, c  p < 0,05

Ryc. 2. rednia (± SEM, n = 3) ekspresja genu PGA do
G3PDH, po inkubacji (6 h) komórek granulozy (a) i lutealnych (b) z DDT, p,p-DDE, o,p-DDE i mieszanin¹ (mix) obu
izomerów DDE (10 ng/ml). FSH i LH (100 ng/ml) u¿yto jako
kontroli pozytywnych
Objanienie: jak na ryc. 1.

nalnego miejsca promotorowego dla receptora estradiolowego, a jedynie sekwencjê pó³-palindromow¹ (27). St¹d
wp³yw ich jako czynników estrogenopodobnych na ekspresjê genu NP-I/OT w komórkach granulozy i lutealnych
byd³a bezporednio poprzez ten receptor jest problematyczny. Nie jest wiêc wykluczone, ¿e ksenobiotyki te mog¹
byæ ligandem jeszcze innych receptorów odpowiedzialnych za regulacjê ekspresji genu NP-I/OT. Mo¿e nim byæ
sierocy, j¹drowy receptor steroidowy SF-1 (Steroidogenic Factor-1). Jego pobudzenie koreluje z maksymaln¹
ekspresj¹ genu NP-I/OT u byd³a, który zawiera kompletny i funkcjonalny element promotorowy dla tego czynnika transkrypcyjnego (28). Ligandami tego receptora mog¹
byæ ró¿ne steroidy, w tym glukokortykoidy. Bior¹c pod
uwagê fakt, ¿e podobne budow¹ ksenobiotyki z grupy
PCBs oddzia³ywuj¹ na procesy komórkowe poprzez receptor glikokortykoidowy (14), mo¿na z du¿ym prawdopodobieñstwem za³o¿yæ, ¿e równie¿ DDT i jego metabolity mog¹ oddzia³ywaæ t¹ drog¹ na komórkê.
Mechanizm dzia³ania PCBs na ekspresjê genu PGA jest
nieznany, gdy¿ nie okrelono, jakie czynniki transkrypcyjne s¹ zaanga¿owane w tym procesie w jajniku krowy.
Dotychczas wykazano, ¿e noradrenalina zwiêksza sekrecjê OT (10) poprzez wp³yw na aktywnoæ PGA,wzmagaj¹c potranslacyjne przemiany jej prekursora (1). Wzrost

sekrecji OT z komórek jajnika, pod wp³ywem krótkotrwa³ego stresu, mo¿e byæ po¿¹dany w pewnych okresach cyklu rujowego (11), ale nadmierna sekrecja OT mo¿e prowadziæ do zaburzeñ w czynnoci jajnika i macicy. Na przyk³ad, wzrost stê¿enia tego hormonu w p³ynie pêcherzykowym mo¿e prowadziæ do przedwczesnej luteinizacji komórek w pêcherzykach przedowulacyjnych, a nastêpnie
hamowania owulacji. Mo¿liwoæ stymulacji sekrecji OT
drog¹ przez receptor glikokortykoidowy w czasie d³ugotrwa³ego stresu jest jedn¹ z przyczyn powstawania cyst
jajnikowych u byd³a (2). St¹d mo¿liwe, ¿e DDT i jego
metabolity stymuluj¹c sekrecjê OT, mog¹ byæ jedn¹
z przyczyn powstawania cyst. Jak zaznaczono wczeniej,
OT mo¿e zarówno wspieraæ funkcjê cia³ka ¿ó³tego, jak
i dzia³aæ luteolitycznie, w zale¿noci od fazy cyklu. Dlatego ci¹g³a sekrecja tego hormonu powodowana przez
PCBs, mo¿e powodowaæ zarówno wyd³u¿enie czasu trwania cia³ka ¿ó³tego (cia³ko ¿ó³te przetrwa³e), ale tak¿e przyspieszenie luteolizy. Ponadto nadmiernie wydzielana OT
mo¿e powodowaæ zmiany w motoryce macicy (26), co
mo¿e wp³ywaæ niekorzystnie na proces implantacji blastocysty, zwiêkszaj¹c zamieralnoæ zarodków lub byæ
przyczyn¹ poronieñ (21).
Mieszanina techniczna izomerów oraz p,p-DDE
zmniejsza³y (p < 0,05) ekspresjê genu LIF w komórkach
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Ryc. 3. rednia (± SEM, n = 4) ekspresja genu LIF do G3PDH,
po inkubacji (6 h) komórek endometrium z DDT, p,p-DDE,
o,p-DDE i mieszanin¹ (mix) obu izomerów DDE (10 ng/ml).
Kwasu arachidonowego (AA; 20 µg/ml) u¿yto jako kontroli
pozytywnej
Objanienie: jak na ryc. 1.

endometrium krowy (ryc. 3). Sekrecja LIF jest stymulowana w endometrium (24) i w jajowodzie (18) poprzez
E2. Mimo ¿e zarówno DDT, jak i DDE maj¹ w³aciwoci
estrogenopodobne, to nie zmieni³y one wzglêdnej iloci
mRNA dla LIF. Warto zauwa¿yæ, ¿e 4-dniowa inkubacja
krowich komórek nab³onka jajowodu i fibroblastów
z du¿ymi dawkami (0,1-10 µM) hydroksypochodnych
PCBs lub fitoestrogenów, zwiêksza³a sekrecjê LIF (17).
Mo¿liwe wiêc, ¿e istniej¹ w tym wzgledzie ró¿nice miêdzy nab³onkiem jajowodu a endometrium na dzia³anie E2
i zwi¹zków estrogenopodobnych, lub zosta³ uruchomiony nieznany mechanizm hamuj¹cy ekspresjê genu LIF.
Podobne zró¿nicowanie we wp³ywie na syntezê LIF wykazuje P4, który hamuje j¹ w endometrium, ale nie w jajowodzie (18). Zatem bioakumulacja aromatycznych
zwi¹zków chloroorganicznych, wykazuj¹cych powinowactwo do receptorów estrogenowych, jak DDT i jego
izomery (3) lub hydroksypochodne PCBs, mo¿e byæ istotnym czynnikiem wp³ywaj¹cym na proces implantacji,
przez zminiejszenie lub zwiêkszenie (18) sekrecji LIF. We
wczeniejszych badaniach w³asnych (29) wykazano, ¿e
DDT i jego metabolity zwiêkszaj¹ sekrecjê P4 z komórek
lutealnych, co mo¿e dodatkowo pog³êbiæ uzyskany tu efekt
DDT na ekspresjê genu LIF.
Uzyskane obecnie dane wskazuj¹, ¿e DDT i jego metabolity zak³ócaj¹ ekspresjê genów: NP-I/OT i PGA
w komórkach lutealnych i granulozy oraz LIF w endometrium krowy. W efekcie tych zmian mog¹ powstaæ
w macicy niekorzystne warunki dla implantacji blastocysty i dalszego rozwoju zarodka.
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