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Artykuł przeglądowy Review

Implantacja jest procesem polegającym na zagnież-
dżeniu się zarodka w błonie śluzowej macicy. Proces 
ten dzieli się na: (i) fazę apozycji – przylegania blasto-
cysty do nabłonka zrębu macicy, (ii) adhezji do war-
stwy komórek nabłonkowych, (iii) penetracji nabłonka 
błony śluzowej macicy i blaszki podstawnej oraz (iiii) 
zagnieżdżenia się w zrębie naczyń krwionośnych maci-
cy (10). W stadium przedimplantacyjnym oraz podczas 
transportu zarodka w jajowodzie i macicy posiada on 
pewne zapasy energetyczne (15), jednak osiągnięcie 
kolejnych stadiów rozwojowych wymaga czerpania 
substancji ze środowiska zewnętrznego. Głównymi 
dostarczycielami tych związków są płyny: maciczny 
oraz jajowodowy. Istotną rolę w regulacji implantacji 
oraz rozwoju zarodka odgrywają białka wydzielane 
przez komórki błony śluzowej macicy. Należą do nich 
następujące czynniki wzrostu: naskórkowy czynnik 
wzrostu EGF (epidermal growth factor), transformu-
jący czynnik wzrostu alfa TGFα (transforming growth 
factor), czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego 

VEGF (vascular endothelial growth factor) oraz insu-
linopodobny czynnik wzrostu IGF (insulin-like growth 
factor) (5, 14). Uważa się, że niewłaściwa ekspresja 
genów kodujących te białka wywołuje szereg zaburzeń 
podczas implantacji. Zaburzenia apozycji skutkują 
zagnieżdżeniem się zarodka w niewłaściwym miejscu 
w śluzówce macicy. Natomiast niewłaściwa adhezja 
prowadzi do wczesnych poronień (6, 18).

Mechanizm implantacji
Mimo że mechanizm implantacji jest specyficzny 

gatunkowo, proces zapłodnienia oraz początkowe 
stadia implantacji są wspólne dla wszystkich gatunków 
ssaków (18, 21). Po zapłodnieniu zarodek przecho-
dzi serię podziałów mitotycznych, czego skutkiem 
jest osiągnięcie stadium blastocysty. W przypadku 
większości ssaków blastocysta jest zbudowana z kil-
ku różnicujących się tkanek. W skład tych tkanek 
wchodzą komórki tworzące warstwę trofoendoder-
my, które różnicują się w łożysko oraz dają początek 
wewnętrznej masie zarodka (ICM – inner cell mass) 
(21). Proces implantacji zarodka rozpoczyna się od mo-
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mentu zrzucenia przez blastocystę osłonki przejrzystej 
(ZP – zona pellucida). Okres ten, określany również 
jako stadium przedimplantacyjne, wykazuje znaczne 
różnice gatunkowe. U myszy implantacja następuje 
4 dni po kryciu, u człowieka średnio w dziewiątym 
dniu, natomiast u świń i bydła nie wcześniej niż 30 
dni po zapłodnieniu (21, 36). Implantację określa się 
jako fizyczny i fizjologiczny proces prowadzący do 
osiągnięcia bliskiego kontaktu pomiędzy blastocystą 
a błoną śluzową macicy. Uwzględniając różne typy 
interakcji pomiędzy blastocystą a macicą, proces ten 
dzieli się na implantację centryczną (u królika, psa, 
bydła, świni oraz owcy), pozacentryczną (u gryzoni) 
oraz śródmiąższową (u człowieka) (36). Bez względu 
na typ implantacji jej celem jest dostarczanie niezbęd-
nych substancji odżywczych z naczyń krwionośnych 
samicy do naczyń krwionośnych rozwijającego się 
zarodka. Celem pracy jest usystematyzowanie dotych-
czasowej wiedzy na temat roli hormonów oraz czyn-
ników wzrostowych w implantacji zarodka u ssaków 
z uwzględnieniem podobieństw i różnic u wybranych 
gatunków.

Molekularne podłoże implantacji
Implantacja jest procesem polegającym zarówno na 

transformacji macicy w stan ułatwiający transdukcję 
sygnałów pomiędzy błoną śluzową a blastocystą, jak 
i zdolnością zarodka do osiągnięcia odpowiedniej 
pozycji i uzyskanie fizycznego oraz fizjologicznego 
kontaktu. Procesy te podlegają ścisłej regulacji za-
równo ze strony hormonów samicy, jak i czynników 
wzrostu oraz białek receptorowych występujących na 
powierzchni blastocysty.

Hormony steroidowe jajnika
Głównymi czynnikami, które w znaczący sposób 

wpływają na wrażliwość – receptywność komórek 
błony śluzowej macicy są hormony steroidowe wy-
dzielane przez jajniki, takie jak: 17-beta-estradiol 
(E2) oraz progesteron (P4) (16). Efekt fizjologiczny 
wywołany działaniem tych hormonów odbywa się 
przy współudziale receptorów występujących na 
powierzchni jądra komórkowego. Wpływ hormonów 
steroidowych i ich receptorów na funkcje błony śluzo-
wej macicy został najlepiej opisany na modelu mysim. 
U dorosłych samic E2 wywołuje proliferację komórek 
nabłonkowych, podczas gdy podanie E2 oraz P4 skut-
kuje namnażaniem się komórek zrębu macicy. Podczas 
1. dnia ciąży u myszy wzrost sekrecji E2 prowadzi do 
zwiększenia aktywności proliferacyjnej komórek na-
błonkowych macicy. Drugiego dnia następuje obniże-
nie sekrecji E2, czego skutkiem jest indukcja apoptozy 
w dużej liczbie komórek nabłonkowych. Trzeciego 
dnia podczas formowania ciałka żółtego dochodzi do 
wzrostu sekrecji P4, który inicjuje proliferację komórek 
zrębu macicy. Stadium przedimplantacyjne blastocysta  
osiąga 4. dnia. W stadium tym dochodzi ponownie do 

wzrostu sekrecji E2, co umożliwia prawidłowy prze-
bieg implantacji (19). Pomimo że w przypadku myszy 
i szczurów zarówno E2, jak i P4 odgrywają znaczącą 
rolę w regulacji właściwego przebiegu implantacji, 
rola tych hormonów w odniesieniu do innych zwierząt 
pozostaje w sferze dyskusji (6). Deanesly i wsp. (8) 
jako jedni z pierwszych wykazali, że do prawidło-
wego przebiegu implantacji niezbędna jest obecność 
wyłącznie P4. Jednocześnie pojawiało się szereg prac 
przeczących tej tezie (6, 20). Obecnie sugeruje się, że 
wpływ zarówno estrogenu, jak i progesteronu na pro-
ces implantacji jest cechą specyficzną gatunkowo (6).

W pierwszym miesiącu po urodzeniu błona śluzowa 
większości ssaków przekształca się z prostej formy 
kanalikowej do dojrzałej morfologicznie struktury. 
Badania Spencer i wsp. (27) pokazały, że przedłużone 
działanie P4 (tuż po urodzeniu zamieniam na:) w okre-
sie neonatalnym u owiec prowadzi do rozwoju gru-
czołów macicznych. W ciągu ostatnich kilku lat wiele 
ośrodków badawczych podejmuje próby określenia 
roli P4 w implantacji zarodka. Takamoto i wsp. (29), 
wykorzystując technikę mikromacierzy ekspresyjnych 
wyodrębnili geny, których ekspresja jest regulowana 
przez progesteron. Są to geny dla kalcytoniny (calci-
tonin) oraz amfireguliny (Ar-amphiregulin) (7, 17). 
Badania Zhu i wsp. (40) wykazały, że wstrzyknięcie 
antysensownych oligonukleotydów blokujących eks-
presję genów kalcytoniny do błony śluzowej macicy in 
vivo skutkowało wyraźną redukcją liczby skutecznych 
implantacji. Natomiast wyłączenie ekspresji Ar prowa-
dziło do zahamowania wzrostu i rozwoju blastocysty 
in vitro (31).

Naskórkowe czynniki wzrostu  
(EGFs – epidermal growth factors)

EGF jest białkiem, które ulega proteolitycznemu 
przecięciu, a następnie formuje dojrzałe białko po-
łożone w przestrzeni pozakomórkowej. Strukturalna 
domena EGF zbudowana jest od 40 do 60 reszt ami-
nokwasowych z dużą liczbą reszt cysteiny tworzących 
połączenia w postaci mostków dwusiarczkowych (26). 
W efekcie fizjologicznym naskórkowego czynnika 
wzrostu pośredniczy receptor kinazy tyrozynowej, 
określany jako ErbB. W skład grupy receptorów ErbB 
wchodzą następujące receptory: EGF/ErbB-1, HER2/
ErbB-2, HER3/ErbB-3 oraz HER4/ErbB-4. Receptory 
te są zbudowane z zewnątrzkomórkowej domeny 
wiążącej ligand oraz domeny cytoplazmatycznej (32). 
Związanie się liganda z receptorem aktywuje kaskadę 
transdukcji sygnału do wnętrza komórki. Indukcja 
ścieżki sygnalizacyjnej prowadzi do ekspresji genów, 
których produkty białkowe regulują takie procesy, 
jak proliferacja i różnicowanie się komórek, adhezja 
oraz migracja. Sugeruje się, że procesowi implantacji 
u ssaków towarzyszy indukcja ekspresji wielu genów 
należących do grupy naskórkowych czynników wzro-
stu (38).
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Transformujący czynnik wzrostu alfa (TGFα – trans-
forming growth factor) ulega ekspresji w komórkach 
nabłonkowych całej błony śluzowej macicy (14, 22, 
23). Beta-cellulina (BTC-β cellulin) oraz epiregulina 
(Er-epiregulin) ulegają ekspresji zarówno w komór-
kach nabłonkowych, jak i zrębie macicy w miejscu ad-
hezji blastocysty (24). Podobnie naskórkowy czynnik 
wzrostu wiążący heparynę (HB-EGF-heparin binding 
EGF) ulega ekspresji w komórkach śluzówki macicy, 
ale jedynie w miejscu, gdzie dochodzi do implantacji 
zarodka (4, 17). Większość genów należących do gru-
py naskórkowych czynników wzrostu ulega ekspresji 
wyłącznie podczas implantacji w miejscu adhezji 
blastocysty do śluzówki macicy (39). Wyjątek stanowi 
HB-EGF, który ulega ekspresji w różnych fazach cyklu 
oraz podczas trwania ciąży (37). Pomimo że ekspre-
sja genów kodujących naskórkowe czynniki wzrostu 
wykazuje wyraźną zachowawczość u wszystkich ga-
tunków ssaków, nadal niewiele jest wiadomo na temat 
ich roli w implantacji. Badania Sternlicht i wsp. (28) 
nad myszami z wyłączonymi genami EGF, TGFα oraz 
HB-EGF wykazały, że samice te były płodne, jednak-
że w przypadku samic HB-EGF (–/–) wzrosła liczba 
upadków spowodowanych zaburzeniami rozwoju 
serca w okresie wczesnego rozwoju płodowego (13). 
Paria i wsp. (22) wykazali, że inkubacja blastocysty 
w obecności HB-EGF, a następnie jej przeszczepienie 
do macicy biorczyni prowadziło do indukcji implan-
tacji u tych samic.

Czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego  
(VEGF – vascular endothelial growth factor)

Jednym z kluczowych etapów w przebiegu implan-
tacji jest tworzenie połączeń pomiędzy naczyniami 
krwionośnymi błony śluzowej macicy a naczyniami 
zarodka. Warunkiem wykształcenia tego typu połączeń 
jest gwałtowny wzrost i morfologiczna modyfikacja 
unaczynienia śluzówki macicy (3). VEGF-A jest 
homodimeryczną glikoproteiną, określaną również 
jako mitogen komórek nabłonkowych, indukujący 
tworzenie naczyniowych rozgałęzień w skórze świń. 
U większości ssaków ekspresja VEGF-A następuje 
w podobnym czasie i na podobnym poziomie (1). 
W przypadku myszy VEGF-A ulega ekspresji w ko-
mórkach nabłonkowych błony śluzowej macicy w 1. 
i 2. dniu ciąży. Sugeruje się, że indukcja ekspresji od-
bywa się w odpowiedzi na wysokie stężenie wydziela-
nego przez jajniki E2. Ekspresja VEGF-A obniża się 3. 
dnia w komórkach zrębu macicy, natomiast 4. i 5. dnia 
ciąży gen ten ulega ekspresji w perinabłonkowej war-
stwie zrębu macicy oraz komórkach błony śluzowej. 
Podobnie jak u królika, w przypadku świni VEGF-A 
i receptor dla tego białka (VEGFR) ulegają zwiększo-
nej ekspresji w stadium implantacyjnym. Welter i wsp. 
(34) wykazali, że ekspresja obydwu tych genów jest 
regulowana stężeniem hormonów steroidowych wy-
dzielanych przez jajniki. Podobne badania prowadzone 
na samicach makaków dowiodły, że VEGF-A oraz 

VEGFR uczestniczą w regulacji przebiegu implantacji 
u ssaków naczelnych (25).

Insulinopodobny czynnik wzrostu  
(IGF – insulin-like growth factor)

Białko IGF jest syntetyzowane de novo w wielu 
tkankach i wywołuje efekt mitogenny w mechanizmie 
sekrecji autokrynnej i parakrynnej (9). Cechą wyróż-
niającą IGF od pozostałych czynników wzrostu jest 
regulacja ekspresji tych genów przez wzrost aktyw-
ności białek wiążących IGF, określanych jako IGFBP 
(insulin-like growth factor binding protein). Rola, jaką 
pełnią białka IGFBP w metabolizmie komórki polega 
na zapobieganiu hipoglikemii wywołanej przez IGF, 
przedłużeniu okresu aktywności tego białka oraz jego 
wiązanie i transport (9).

Insulinopodobny czynnik wzrostu, podobnie jak 
opisane wcześniej TGF, EGF oraz HB-EGF, jest 
silnym mitogenem. Funkcja tego białka polega na 
pobudzaniu metabolizmu, wzrostu i różnicowania się 
komórek zarodka. Skutkiem wzrostu aktywności IGF 
jest intensywne pobieranie substancji odżywczych 
przez zarodek, w wyniku czego osiąga on stadium 
blastocysty (30).

Ashworth i wsp. (2) wykazali, że ekspresja genu 
kodującego IGF w komórkach błony śluzowej macicy 
jest regulowana przez sekrecję estrogenu, co wskazuje 
na jego istotną rolę w implantacji zarodka u ssaków. 
Ponadto wykazano, że progesteron, EGF oraz IGF sty-
mulują ekspresje IGFBP i prolaktyny w śluzówce ma-
cicy. W stadium periimplantacyjnym synteza IGFBP 
pod wpływem progesteronu stymuluje różnicowanie 
się oraz aktywność sekrecyjną komórek błony śluzo-
wej macicy. IGFBP hamuje aktywność biologiczną 
IGF i tym samym w znacznym stopniu chroni błonę 
śluzową macicy przed „inwazją” trofoblastu (12). 
Wykazano również, że podanie progesteronu w fazie 
lutealnej stymuluje wydzielanie IGFBP przez komórki 
błony śluzowej macicy. Wang i wsp. (33) udowodnili, 
że zwiększone wydzielanie IGFBP w endometrium 
może hamować implantację zarodka i tym samym 
obniżać współczynnik ciąży.

Istnieją wyraźne dowody na to, że IGF wpływa sty-
mulująco na proliferację i różnicowanie się komórek 
zarodka w stadium przedimplantacyjnym (11). Rola 
komórek nabłonkowych w rozwoju zarodka została 
opisana przez Wang i wsp. (33), którzy wykazali, że 
utrzymywanie zarodków in vitro w obecności war-
stwy komórek epitelialnych przyspiesza ich rozwój. 
Pomimo tego nadal niewyjaśnioną kwestią pozostaje 
rola hormonów gonadotropowych oraz steroidowych 
w regulacji ekspresji IGF oraz IGFBP. Implantacja 
i wczesny rozwój zarodka u ssaków podlega wielopo-
ziomowej regulacji. W procesie tym występuje wiele 
podobieństw i specyficznych gatunkowo mechani-
zmów. Na ich przebieg wpływ mają hormony, czynniki 
wzrostu pochodzące z błony śluzowej macicy i białka 
receptorowe zarodka.
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