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Retrograde and local destination transfer of uterine prostaglandin E2 during the porcine oestrous cycle
Summary
The aim of the present study was to establish: a) whether PGE2 can permeate from venous and lymphatic
vessels of the mesometrium to arterial blood and be retrograde transferred to the uterine horn during the
porcine oestrous cycle; and b) whether PGE2 can reach the ovary and oviduct by local destination transfer.
The experiments were performed on days 9-10 (middle luteal phase), 13-14 (initiation of luteolysis), 16-18
(follicular phase) of the oestrous cycle. [3H]PGE2 at a total dose of 5.5 × 107 d.p.m. (49 ng) was infused into the
most superficial layer of the myometrium under the serosa. The results demonstrated the permeation of PGE 2
from venous blood, uterine lymph and mesometrial tissues into arterial blood and its retrograde transfer into
the uterine horn. The efficiency of retrograde transfer of prostaglandin to the uterine horn was high in all
phases of the oestrous cycle, excluding the period of luteolysis. The local destination transfer of PGE2 from
the uterus to the ovary and oviduct was also demonstrated. The efficiency of local destination transfer of PGE2
to the ovary was the highest in the middle luteal phase. The authors conclude that retrograde and local
destination transfer of PGE2 may enable effective access of this hormone to target organs and reduce its
outflow with venous blood.
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Prostaglandyna E2 (PGE2) uczestniczy w regulacji
szeregu procesów rozrodczych u samicy. G³ównym
miejscem jej syntezy jest b³ona luzowa macicy, której komórki nab³onkowe i komórki zrêbu s¹ wyposa¿one w syntazê cyklicznego nadtlenku prostaglandynowego (PGHS/COX) (5) oraz syntazê PGES (25).
Ostatnio wykazano ekspresjê COX-2 i PGES w b³onie miêniowej macicy wini, a tak¿e wydzielanie
PGE2 przez tê tkankê (11).
W cyklu rujowym PGE2 uczestniczy w regulacji
czynnoci cia³ka ¿ó³tego, wzrostu i ró¿nicowania komórek b³ony luzowej macicy, przep³ywu krwi w narz¹dach rozrodczych, przepuszczalnoci naczyñ krwiononych oraz czynnoci skurczowych jajowodu i macicy. Regulacyjne dzia³anie PGE2 jest z regu³y przeciwstawne w stosunku do PGF2á. PGE2 ma dzia³anie
antyluteolityczne i luteotropowe (1), zwiêksza ukrwienie macicy (4), a jednoczenie obni¿a ekspresjê w endometrium czynnika HIF-1á (Hypoxia Inducible Factor), wytwarzanego w stanie niedokrwienia (9). Wp³yw
PGE2 na aktywnoæ skurczow¹ macicy jest zale¿ny od
jej stê¿enia (6) i mo¿e mieæ charakter kurcz¹cy (14)
lub relaksuj¹cy (10). Wykazano tak¿e zró¿nicowan¹
i zale¿n¹ od fazy cyklu reaktywnoæ skurczow¹ ró¿nych odcinków jajowodu na tê prostaglandynê (18).

Cz¹steczki prostaglandyn ³atwo podlegaj¹ metabolizmowi pod wp³ywem enzymów obecnych w komórkach tkanek narz¹dów rozrodczych (2), a szczególnie
po ich wnikniêciu do krwi obwodowej i w trakcie przejcia przez kr¹¿enie p³ucne, nerkowe i w¹trobowe (16,
19). W efekcie stê¿enie prostaglandyn w obwodowej
krwi têtniczej, docieraj¹cej do narz¹dów rozrodczych
jest zbyt niskie, by mog³y one spe³niaæ funkcje regulacyjne. Skuteczne dzia³anie prostaglandyn macicznych
na jajnik, jajowód i macicê umo¿liwia ich akumulacja
w narz¹dach rozrodczych (20) oraz ich lokalny transfer (12, 24).
Przenikanie PGF2á z krwi ¿ylnej i limfy odp³ywaj¹cej z macicy do krwi têtniczej oraz jej zwrotny transfer do rogu macicy i lokalnie docelowy transfer do jajnika wykryto w latach 80.-90. (22). Badania przeprowadzone ostatnio na loszkach we wczesnej ci¹¿y wykaza³y zwrotny i lokalnie docelowy transfer PGE2 (21,
24). Celem niniejszej pracy by³o: 1) ustalenie, czy PGE2
mo¿e przenikaæ z naczyñ ¿ylnych i limfatycznych krezki macicy do krwi têtniczej, 2) czy mo¿e byæ zwrotnie
transportowana do rogu macicy i 3) czy podlega lokalnie docelowemu transferowi do jajnika i jajowodu
w cyklu rujowym u wini.
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Ryc. 1. Schemat dowiadczenia do badañ przenikania 3H-PGE2 w obszarze krezki macicy do krwi têtniczej, jej zwrotnego
transferu do rogu macicy oraz lokalnie docelowego transferu do jajnika i jajowodu; 1, 1,1  miejsca infuzji 3H-PGE2 pod
perimetrium rogu macicy

Materia³ i metody
Wszelkie czynnoci zwi¹zane z wykonywaniem dowiadczeñ na zwierzêtach zosta³y przeprowadzone zgodnie
z wnioskiem Nr 59/2002/N zatwierdzonym przez Lokaln¹
Komisjê Etyczn¹. Badania przeprowadzono na loszkach
mieszañcach w ich trzecim cyklu rujowym. Pierwszy dzieñ
rui przyjmowano jako 0 dzieñ cyklu. U¿yto 3 grup
loszek: A  faza rodkowo-lutealna (9.-10. dzieñ cyklu,
n = 5); B  rozpoczêcie luteolizy (13.-14. dzieñ cyklu,
n = 5); C  faza pêcherzykowa (16.-18. dzieñ cyklu, n = 5).
Po uboju zwierz¹t w odpowiednim dniu cyklu zbierano
i uniekrzepliwiano krew, wycinano narz¹dy rozrodcze
i przygotowywano izolowane rogi macicy zgodnie z opisan¹ wczeniej metod¹ (8, 21). Polietylenowe kaniule wprowadzano do têtnicy macicznej i têtnicy jajnikowej w celu
zaopatrzenia izolowanych narz¹dów w krew oraz do ¿y³y
maciczno-jajnikowej w celu odprowadzania odp³ywaj¹cej
z narz¹du krwi ¿ylnej. Ponadto wprowadzano kaniulê do
³ukowato przebiegaj¹cej w pobli¿u rogu macicy ga³¹zki
têtnicy macicznej do pobierania krwi têtniczej zaopatruj¹cej róg macicy, po jej przejciu przez obszar krezki macicy.
Izolowany róg macicy umieszczano w ogrzewanej
komorze zestawu do izolowanych narz¹dów (UNIPER
UP-100, typ 834 firmy Hugo Sachs Elektronik-Harvard
Aparatus GmbH, March-Hugstetten, Niemcy) i perfundowano ogrzan¹ (38°C) i natlenion¹ autologiczn¹ krwi¹ loszek dawczyñ narz¹dów rozrodczych. Krew by³a podawa-

na ze sta³¹ prêdkoci¹ 12,8 ± 2,7 ml/min. do têtnicy macicznej i 5,6 ± 0,7 ml/min. do têtnicy jajnikowej. Cinienie
krwi w têtnicy macicznej utrzymywane by³o na poziomie
60-80 mmHg. Znakowana trytem prostaglandyna E 2
[5,6,8,11,12,14,15-3H(N)]PGE2 o aktywnoci w³aciwej
185 Ci/mmol, w dawce ca³kowitej 5,5 × 107 dpm (49 ng)
by³a infundowana przez 30 minut pod b³onê surowicz¹
macicy, wzd³u¿ d³ugoci rogu macicy, przez 3 ig³y iniekcyjne umieszczone oko³o 10, 20, 30 cm od cieni jajowodu, w odleg³oci 0,5 cm od po³¹czenia rogu macicy i krezki
macicy. Próby krwi pobierano: przez 15 minut, przed infuzj¹ (kontrolne), w trakcie infuzji 3H-PGE2 i po jej zakoñczeniu przez 30 minut, co 5 minut. Schemat dowiadczenia
przedstawiono na ryc. 1.
Po zakoñczeniu perfuzji izolowanego preparatu krwi¹
do jamy macicy wprowadzano bufor Hanseleita-Krebsa, dok³adnie p³ukano i pobierano próby wyp³uczyn. Nastêpnie
pobierano próby b³ony miêniowej macicy (miometrium)
(n = 3), b³ony luzowej macicy (endometrium) (n = 3), tkanki cia³ka ¿ó³tego (n = 3) i rdzenia jajnika (n = 2) oraz pêcherzyki jajnikowe (n = 3) i fragmenty jajowodu (n = 2).
Próby osocza krwi i wyp³uczyn macicznych oraz tkanek
przygotowywano do pomiaru radioaktywnoci i mierzono
w liczniku do pomiaru promieniowania â zgodnie z metod¹ opisan¹ wczeniej (8, 21). Identyfikacja przeprowadzona z u¿yciem wysoko specyficznych przeciwcia³ dla PGE2
(8) wykaza³a, ¿e 90,7 ± 4,4% radioaktywnoci krwi têtniczej zaopatruj¹cej róg macicy i 82,3 ± 2,6% radioaktywno-
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Wyniki i omówienie
W niniejszej pracy s¹ prezentowane wyniki badañ,
w których po raz pierwszy wykazano lokalny transfer
PGE2 w narz¹dach rozrodczych wini. System lokalnego transferu prostaglandyny obejmowa³ jej zwrotny
transfer w mesometrium z macicznej krwi ¿ylnej i limfy
do krwi têtniczej i rogu macicy oraz docelowy transfer do jajnika i jajowodu. Stê¿enie 3H-PGE2 we krwi
zaopatruj¹cej róg macicy przedstawiono na rycinie 2.
Przenikanie PGE2 do krwi têtniczej w obszarze krezki
macicy zwiêksza jej stê¿enie we krwi docieraj¹cej do
drobnych naczyñ b³ony miêniowej, b³ony luzowej,
krezki macicy i umo¿liwia jej bezporednie dzia³anie
na te naczynia. W ten sposób PGE2 mo¿e przeciwdzia³aæ skutkom, jakie wywiera kurcz¹cy wp³yw PGF2á
i progesteronu, prowadz¹cym do niedokrwienia macicy, a szczególnie jej b³ony luzowej (13, 22).
Zwrotne przenoszenie PGE2 przez krew têtnicz¹
podnosi lokalnie jej stê¿enie w tkankach macicy, gdzie
uczestniczy ona w regulacji ró¿nicowania i wzrostu
komórek b³ony luzowej (17) oraz czynnoci skurczowych b³ony miêniowej macicy (6). Ponadto transfer
ten ogranicza odp³yw PGE2 do kr¹¿enia obwodowego
i chroni j¹ przed metabolizmem (16). Efektem zwrotnego transferu 3H-PGE2 by³a jej obecnoæ w b³onie
luzowej i b³onie miêniowej macicy (ryc. 3) oraz
w wyp³uczynach z jamy macicy (wyniki nie zamieszczone, 8).
Prostaglandyny uwalniane z wytwarzaj¹cych je komórek mog¹ dzia³aæ jako czynniki parakrynne do momentu ich przejcia do kr¹¿enia obwodowego, gdzie
ulegaj¹ metabolizmowi. Zasiêg dzia³ania parakrynnego jest wiêc ograniczony do receptorów przyleg³ych
do komórek syntetyzuj¹cych prostaglandyny, a czas
dzia³ania do sekund (7).
Tkanki macicy wyposa¿one w transporter prostaglandyn  PGT (3) wykazuj¹ zdolnoæ do ich aktywnego wychwytu i gromadzenia (20). Potwierdzaj¹ to
wyniki uzyskane w niniejszych badaniach. Wykazano
bowiem, ¿e stê¿enie endogennej PGE2 w b³onie luzowej i miêniowej macicy oraz krezce macicy by³o
we wszystkich badanych fazach cyklu wysokie i wyrównane (8), pomimo znacznych zmian w aktywnoci
jej syntezy w endometrium (25). Ponadto wykazano,
¿e 3H-PGE2 lub 3H-PGF2á wprowadzone do naczyñ limfatycznych s¹ gromadzone tak¿e w krezce macicy
i krezce jajnika (8, 23). Wi¹zanie prostaglandyn z bia³kami tkankowymi umo¿liwia ich okresowe zatrzymywanie oraz ponowne wykorzystanie w lokalnym
transferze (13).
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Ryc. 2. rednie (± SE) stê¿enie 3H-PGE2 we krwi têtniczej
zaopatruj¹cej róg macicy loszek w cyklu rujowym. SL  faza
rodkowo-lutealna (9.-10. dzieñ cyklu); IL  inicjacja luteolizy (13.-14. dzieñ cyklu); P  faza pêcherzykowa (16.-18. dzieñ
cyklu); SL/IL, SL/P  p < 0,001

Transfer PGF2á do jajnika na zasadzie bezporedniego przenikania (counter-current transfer) z ¿y³y macicznej do têtnicy jajnikowej u owcy zosta³ wykazany
po raz pierwszy przez McCrackena (15). Wczeniejsze badania w³asne zespo³u wykaza³y, ¿e lokalnie docelowy transfer PGs do jajnika jest z³o¿onym, wielostopniowym procesem oraz ¿e g³ównym ród³em prostaglandyn dla zwrotnego i docelowego transferu nie
jest krew ¿ylna, lecz maciczna limfa (12, 21, 24).
Efektywnoæ lokalnie docelowego transferu PGE2
do jajnika podlega³a w cyklu du¿ym zmianom (ryc. 4a).
Nale¿y podkreliæ, ¿e iloæ PGE2 docieraj¹cej drog¹
lokaln¹ z macicy do cia³ka ¿ó³tego by³a 4-krotnie wiêksza w fazie lutealnej ni¿ w okresie luteolizy. Taki prze10
ac

7,5

d.p.m. × 1000/g tkanki

ci krwi ¿ylnej odp³ywaj¹cej z izolowanego preparatu stanowi¹ niezmienione, immunoreaktywne cz¹steczki 3H-PGE2.
Z odciêtego w trakcie przygotowywania izolowanego
preparatu fragmentu rogu macicy i krezki macicy pobierano próby miometrium, endometrium i mesometrium do oznaczenia stê¿enia endogennej PGE2 w tkankach wed³ug metody opisanej wczeniej (21).
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