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Wydzielanie gonadotropin zmienia się pod wpĘ-
wem hormonów stresu, głównie glikokortykoidow
(GK), ktore działająna przysadkę bezpośrednto oraz
pośrednio - poprzez po dw zgórze i j ajnik (4, 5, I 5, 23).
Uwalniane do WĘentapodczas reakcji stresowej GK
blokuj ą przedowulacyj ny wyr ntt LH, co zablr za pr o -
ces owulacji i niejednokrotnie zapoczątkowuje rozwój
torbieli j ajnikowych (6, 7, 9, 20, 29). U Wów (I 4, 24)
i owiec (8, 15) każdy stresor, niezależnie od siĘ i cza-
su działania powoduj e obnizenie wydzielani aLH i za-
burzenia owulacj i (26). Z kolei szczury reaguj ą na o sĘ
stres (np. unieruchomienia) w sposób zrożnicowany,
obserwuje się wzrost, spadek lub brak zmianw sekre-
cji LH (4). U świń, kierunek zmian w wydzielaniu
gonadotropin in vivo zależy od czasu ekspozycji na
stresor (26). W stresie chronicznym rosnący poziom
koĘzolu zawsze powoduje zahamowanie wyrzutu LH
i owulacji (26). Natomiast w warunkach ostrego stresu,
np. transportowego, pomimo gwałtownego podwyż-
szenia poziomu kortyzolu, wydzielanie LH nie zmie-
nia się (26,30), aw fazię lutealnej ulega nawet pobu-
dzeniu (29). Zjawisko to wykorzysĘwane j est w prak-
tyce do synchronizacji cyklu rujowego i indukcji doj-
rzewania płciowego (16, I7). Skrajnie różne reakcje

wydzielnicze komórek gonadotropowych przysadki
świń na stres sugeruj ąlzależnienie rodzaju odpowie-
dzi od czasu ekspozycji i ilości wolnego kortyzolu.
WyjaśnieniawymagawrwiązluzĘm,crytakazmien-
ność spowodowana jest wielkościąwahań stęzeń uwal-
nianego kortyzolu, czy też wpŁywem innych,rdodat-
kowo uruchomionych ogniw regulacji.

Biorąc pod uwagę rozbiężność odpowiedzi na en-
dogenny kortyzol w ostrym i chronicznym stresie, po-
stanowiono określić wydzielanie gonadotropin przez
komórki przysadki macior w warunkach in vitro pod
wpĘwem zmiennych stęzeń kortyzolu w obecności
77B-estradiolu i progesteronu, dodawanych w stęze-
niach występujących w krążeniu przysadkowym ma-
cior w okresie rui. Przedmiotem analtzybyŁarównież
aktywność proliferacyj na komórek przysadki, ponie-
waż zmięniająca się pod wpływem kortyzolu Iiczba
komórek w hodowli możę wpływać na wielkośc od-
powiedzi wydzielniczej.

Mateliał i metody

Odczynniki. Podłoza: DMEM, McCoy 5'Ą, hormony ste-
rydowe : kortyzol, 1 7B-estradiol, pro gestero I or az: albumi-
na bydlęca (BSA, frakcja V), mieszanina witamin, miesza-



nina aminokwasów, Hepes, wodorowęglan sodu, glukoza,
gentamycyna, MTT (sól tetrazolowa, 3-[4,5-dimethylthia-
zol-2 -yl]-Z,5- diphenyltetrazo lium bromide) i S D S zo stały
zakupione w Sigmie (St. Louis, N4O, USA). Cielęca suro-
wica płodowa pochodziła z ftrmy Plastomed (Polska), su-
rowica końska i trypsyna z Wytwórni Surowic i Szczepio-
nek BIOMED (Lublin, Polska). Zestawy do oznaczania
gonadotropin metodą immunoradiometryczną: FSH Ir25I]
IRMA oraz LH [r25I] IRMA zostaĘ zakupione w firmie
Spectria (Orion Diagnostica, Finlandia).

Hodowla komórek przysadki in vitro. Przysadki móz-
gowe pobierano od macior w wieku 3-4lat, w fazie pęche-
rzykowej cyklu rujowego. Po izolacji umieszczano je
w schłodzonym podłozu preparacyjnym (DMEM zawiera-
jące 0,I%o alburniny bydlęcej). Zawiesinę komórek przy-
sadki gruczołowej uzyskiwano poprzez trawienie w 0,25oń
roztworze trypsyny w temperaturze 3JoC przez l0 minut,
a następnie wirowanie przy 1200 x gprzęz 10 minut. Ko-
mórki zawieszano w podłozu McCoy'a 5'Ą j filtrowano
przez fltr nylonowy (60 pm). Po usunięciu nie strawio-
nych fragmentów tkanki określano liczbę komorek oraz
ich zywotność (98%) ptzy użyęill0,4oń błękitu trypanu.
Komórki zawieszano w podłozu McCoy'a 5'Ą zawierają-
cyttl2,5oń cielęcej surowicy płodowej, 107o surowicy koń-
skiej, gentamycynę (20 pg/ml) oraz mieszaninę aminokwa-
sow i witamin (pH 7,4). Zawiesinę komórek o gęstości
2,5 x 105 kom./ml umieszczano w 24-studzienkowych płyt-
kach do lrodowli (Nunclon Delta SI, Nunc A/S. Dania)
w ilości 1 ml/studzienkę i inkubowano prze7,72 h w temp.
37oC w atrnosferze 50^ CO2. Następnie do hodowli kon-
trolnych dodawano po 1 ml podłoza McCoy'a 5A, do ho-
dowli stymulowanych wyłącznie sterydami jajnikowymi
l ml podłoza McCoy'a z I7 B-estradiolem (E-2) w stęzeniu
1,8 x l0 l| M/l i progesteronem (P-4) w stęzeniu 2,3 x

łozaMcCoy' a 5Az l7P-estradiolem (1,8 x 10,rr M/l) i pro-
gesteronem (2,3 x I0 l0 M/l), do hodowli doświadczalnych

- 100 pl podłoża McCoy'a 5A zE-2 (1,8 x l0-1r M/l),
P-4 (2,3 x 10-10 Mll) oraz odpowiednio 10-'0, 10-9, 10 8,

10J lub l0-6 M/l kortyzolu. Po 12, 24,36 i 48 h przeprowa-
dzono test oceny aktywności proliferacyjnej komórek
(MTT). Komórki inkubowano przez3 h z solątetrazolową
MTT, a następnie przez 72 h z 10oń roztworem SDS
w 0,0l N HCl w temperatutze 37oC i atmosferze 50^ COr.
Po zakończeniu inkubacji dokon).wano odczytu absorban-
cji (OD) w czytniku ELISA (Stat Fax'q 2100, Alab, Polska)
przy długości fali 600 nm (22). Uzyskana wartość OD,za-
lezna od stęzenia formazanu MTT powstałego w wyniku
redukcj i s o li tetrazo lowej MTT przez dehy dro gen azę bursz-
tynianową jest wprost proporcjonalna do ilości zywych
komórek w hodowli. ODuoo dla hodowli wyjściowych
(250 tys. komórek/ml, w tym około 10% komórek gonado-
tropowych) przed r ozpoczęciem do świadczenia wynosiło
0,285+0,0ll.

Analiza stężenia gonadotropin. Poziom FSH i LH
w podłozu hodowlanym oznaczano metodą immunoradio-
metryczną odpowiednio FSH [|25l] IRMA oraz LH [l25I]
IRMA. Zmiennośc wewnątrzoznaczeniowa i zewnątrzozna-
czeniowa dla FSH wynosiły odpowiednio 4,5oń oraz 5,9oń,
dla LH natomiast: 4,9%o oraz 6]%, Wydzielanie gonado-
tropin podano jako stęzenie IIU/1] hotmonu uwolnionego
do podłoza odpowiednio w czasie 12,24,36 i 48 h hodowli
przez 25 tys. komórek gonadotropowych.

Analiza statystyczna. Wyniki z czterech doświadczeń
przedstawiono jako warlości średnie z odchyleniem stan-
dardowym. Statystycznie istotne różnice pomiędzy próba-
mi kontrolnymi i badanymi wykazano testem t-Studenta
dla prób niezależnych przy polxocy programu Statistica.
Warlość p < 0,05 przyjętojako istotną statystycznie.

l0-]0 M/l (wartości fiz,jologiczne w od-
niesieniu do poziomu E-2 iP-4 w krąże-
niu przysadkowym macior w okresie rui),
do doświadczalnyclr - l ml podłoza
McCoy'a zE-2 (I,8 x l0 ll M/l), P-4
(2,3 x l0l0 M/l) oraz odporviednio l0 r0,

l0-9, 10 3. 10 7lub l0-6Mnkorlyzolu.Po
12.24,36148 h zbierano podłoże w celu
an alizy ilo śc i wydzielonych przez kolnór -

ki gonadotropin. Zmtany morfologiczne
komórek oceniano i rejestrowano przy
uzyciu mikroskopu kontrastowo-fazorve-
go (Olympus CK40) oraz kamery inte-
gracyjnej CCD i zestawu do archiwiza-
cji (Syngen, Uvi Tec, Wielka Brytania).

Ocena proliferacji komórek przy-
sadki gruczołowej in vitro. W celu okreś-
lenia wpływu kortyzolu na proliferację
komórek w każdej studzience 96-ctołko-
wej płytki (Nunclon Delta SI, Nunc AiS,
Dania) umieszczono 100 pl zawiesiny
komórek o gęstości 2,5 x 105 kom.Anl
podłoza. Do hodowli stanowiących kon-
trolę dodawano po l00 pl podłoża
McCoy'a 5A, do hodowli stymulowa-
nych wyłącznie E-2 i P-4 l00 pl pod-

- kortyzol - końyzol + kortyzol_E-2 + E-2 (10 '' M/l)
_ P-4 + P-4 + E-2

+ P-4

+ końyzol + końyzol + końyzol
(10* M/l) (10'M/l) (10'M/l)

+ E-2 + E-2 + E-2
+ P-4 + P-4 + P-4

2h
4h

L36h
l48 h

:]
=-J

+ końyzol
(10* M/l)

+ E-2
+ P-4

Ryc. l. Wydzielanie LH przez komórki przysadki macior in vitro pod wpływem
zmiennych stężeń kortyzolu w obecności estradiolu (E-2; 1,8 x l0-1' M/l) i proge-
steronu (P-4,2,3 x 10 l0 M/l). a -różnica istotna statystycznie (p < 0,05) w sto-
sunku do hodowli kontrolnej (bez hormonów); b - różnica istotna statystycznie
(p < 0,05) w stosunku do hodowli stymulowanej rvylącznie E-2 iP-4



Tab. 1. Wydzielanie T'SH przez komórki przysadki macior in vitro pod wpływem zmiennych stę-
żeń kortyzolu w obecności estradiolu (E-2; 1,8 x 10 t' M/1) i progesteronu (P-4; 2,3 x 10{0 M/l).
(ł) - oznacza obecność danego hormonu w podłożu hodowlanym; (-) - oznacza brak lrormonu
w podłożu hodowlanym

Objaśnienia: a różnica istotna statystycznie (p < 0,05) w stosunku do hodowli kontrolnej (bez
hormonów); b róznica istotna statystycznie (p < 0,05) w stosunku do hodowli stymulorvanej wy-
łapznle E-2 j P-4

Wyniki iomówienie
Wpływ kortyzolu na wydzielanie LH przez ko-

mórki gruczołowe przysadki mózgowej macior in
vitro.Hormony jajnikowe - 17 B-estradiol (E-2) i pro-
gesteron (P-4) wprowadzone do podłoza, wzbudzaĘ
zwiększone w porównaniu z hodowlą pierwotną wy-
dzielanię LH przez komorki przysadki (ryc. 1 ). Korty-
zol we wszystkich zastosowanych stęzeniach (10 10,

10 9, 10 ', 10 ' i 10 6 M/1) w obecnościE-z i P-4 po-
wodował istotne statystycznie (p . 0,05), co najmniej
dwukrotne, obniżenie wydzielania LH po 24,36 i 48 h,
aw najwyższym stęzeniu (10 u M/1) równiez po 12h
w porównaniu z hodowlą stymulowanąwyŁącznie
E-2 iP-4 (ryc. 1). Po 36 i 48 h hodowli obserwowano
odwrotną zależnośc pomiędzy stęzeniem kortyzolu
w podłozu a poziomem wydzielanego LH (ryc. 1),

Wpłyłv korĘzolu na
wydzielanie FSH przez
komórki gruczołowe
przy§adki mózgowej
macior in vitro. W od-
powiedzi na inkubację
zE-Z i P-4 dochodziło do
zależnego od czasu eks-
p o zy cjj zwielokrotni enia
ilości uwalnianego pIzęz
komórki przysadki FSH
w porownaniu z hodow-
1ąkontrolną. Po 12 h ho-
dowli stwierdzono ponad
5-krotny, apo24,36 i 48 h
około 2,5-krotny wzlost
stęzenia FSH (tab. 1).
Wprowadzony do podło-
ża korty zol w stęzeniach

10 9, 10 *, 10'orazI0 6M/l,powodowałwobecności
E-2 iP-4 znaczący (p < 0,05) spadek poziomu tvy-
dzielanego FSH przez caĘ okres doświadczerria w po-
równaniu z hodowlą stymulowaną tylko E-2 i P-4.
Darvka 10 '0 M/l istotnie (p < 0,05) zmniejszaŁa wy-
dzielanie FSH przez komorki przysadki dopiero po 36
i 48 h doświadczenia (tab, 1).

Wpływ kortyzolu na aktywność proliferacyjną
komórek przysadki in vitro. Aktyłvność proliferacyj-
na komórek przysadki pod wpływ emB -2 i P -4 nie r óż-
niła się od obserwowanej w watunkach kontrolnych.
Wprowadzenie kortyzolu w najwyższym stęzeniu
(10 6 M/1) było istotnym czynnikiem znamiennie
(p < 0,05) hamującym proliferację przez caĘ okres
do świadczenia. Natomiast korlyzol w stęzenia ch nlż-
szl,ch (10 9, 10 t] i 10 ? M/1) ogtaniczał proliferację

0,9

0,B

o,7

06

+ końyzo| + końyzo| + końyzol
(10 " M/|) (10'M/|) (10* M/l)

+ E-2 + E-2 + E-2
+ P-4 + P-4 + P-4

dopiero po 48 h (p < 0,05), W stęże-
niu 10 r0 M/l nie wywierał znaczące-
go wpłyr,rrLr na proliferację komórek
gruczołowych przysadki (ryc. 2).

w obęcności estradiolu izolowane
komórki przysadki zwiększały wy-
dzielanie FSH i LH, co było zgodne
z mechanizmęm działanla E-2 (9, 1 8,
21). Wprowadzenię do podłoza ho-
dowlanego kclrtyzolu w stęzeniaclr
zbliżony ch do występuj ących w stre -

s ie zas adnic zo zmniejszało v,ry dziela-
nie gonadotropin. Występowały jed-
nak róznice we wpĘwie korlyzolu na
sekrecję FSH i LH. Podczas gdy
kortyzol (zwłaszcza w dawkach
10 8, 10', 10 uMfl)przyczyniałsiędo
istotnego obnizenia sekrecji FSH
przęz cały okres eksperyrnentu,
w przypadku LH zmtany w wydzie-
laniu zalężne byĘ w duzym stopniu
od zastosowanego stęzenia kortyzolu
i czasu hodcwli. Juz po 12 h hodowli
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Ryc. 2. Wpływ zmiennych stężeń kortyzolu na proliferację komórek przysadki
macior invitro inkubowanych z estradiotem (E-2; 1,8 x 10 " M/l) i progesteronem
(P-41 2,3 x 10 10 M/l). a - różnica istotna statystycznie (p < 0,05) w stosunku do
hodowli kontrolnej (bez hormonów); b -różnica istotna statystycznie (p ś 0,05)
w stosunku do hodowli stymulowanei wyłącznie E-2 iP-4
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z I0 6 M/l kortyzolu stwierdzono znaczące obnizenie
poziomu LH. Natomiast kortyzol w nizszych stęze-
niach p owo dował nieznac zną supre sj ę wydzielania tej
gonadotropiny lub (w stęzeniu 10 E M/1) nie wpĘwał
na jej wydzielanie. W dłuzej trwających hodowlach
(24,36 i 48 h) korlyzol ograniczał wydzielanie LH.
Stąd inhibicja podstawowego wydzielania LH i FSH
jestzależna od dawki i czasu działania GK. Inni bada-
cze równieżwskazują ze uwalnianie LH zprzysadki
w czasie ostrego stresu in vivo jest skorelowanę zwtel-
kością sekrecji nadnerczowych GK (4), Istotnie niz-
szy poziom gonadotropin w podłozu hodowlanym
wykazany po 48 h ekspozycj t nakortyzol częściowo
jest efektem ograniczonej proliferacji komórek (ryc.2).
Związane jest to, zwłaszcza przy stosowaniu najwyz-
s zych st ęz eń kortyz o lu, ze zmntej s zonąIic zb ą zi arn i s -
tości wydzielniczych w komórkach (ryc. 3), Kortyzol
ograniczał więc nie tylko wydzielanie, ale takze syn-
tezę gonadotropin. Wiadomo, ze GK hamują ekspre-
sję protoonkogenu c-jun (13, 19). Produkt genu
c-jun wchodzizaś w składbiałkowego czynnika AP-1
(11), który kontroluje transkrypcję genów kodujących
podjednostki BLH (21) i FSH (12). Wykazany spadek
sekrecji LH i redukcj aliczby ziarnistości byĘ najpraw-
dopodobniej spowodowane ograniczeniem syntezy
AP-1 i tym samym gonadotropin. Kortyzol dodatko-
wo upo śledza dokonrórkowy transport aminokwasów
w przysadcę,przyczyniając się w ten sposób do obni-
żenia wy dzielania gonadotropin ( i 0).

Rozbiezność pomiędzy wynikami badań in vitro t in
vivo odnośnię zmianw wydzielaniu gonadotropin pod
wpływem kortyzolu u macior wynika z faktu, iz se-
krecja LH i FSH modyfikowana jest ptzez korlyzol
nie tylko bezpośrednio na poziomie przysadki, ale row-
nież na poziomie podwzgorza i jajnikow (4,2],28),
Obsetwowany podczas ostrej reakcji stresowej wzrost
wydzielania gonadotropin pod wpływem koftyzolu in
vivo (pomimo stwierdzonego w warunkach in vitro
ograniczenia sekrecji LH i FSH) możebyckonsekwen-
cjązmian w aktywności wydzielniczej jajników po-
wodowanychprzez GK. Nasilają one produkcję pro-
gesteronu w komorkach ziarnistych pęcherzyków pre-
antralnych indukowanąprzezFSH/cAMP (2) i w efek-
cie zwiększenie wydzielania LH w fazię lutealnej (1, 3,
16,29). Wzrost poziomu kortyzolu w fazię pęcherzy-
kowej, w przecir,vieństwie do fazy lutealnej ma wpływ
supresyjny na tozwój pęcherzykow. GK hamują bo-
wiem aromatyzację androgenów do estrogenów, pro-
wadząc do znaczącego spadku stęzenia estradiolu we
krwi obwodowej, a w końcu do obnizenia sekrecji LH
(15). Jednak w przeprowadzonych badaniach, pomi-
mo obecności estradiolu, stwierdzono spadek wydzie-
lania LH. Dowodzi to bezpośredniego hamującego
wpĘwu kortyzolu na aktywno ść wydzielniczą komó-
rek gonadotropowych macior, zwłaszcza, ze w warun-
kach in vitrokoftyzol oddziaĘwał hamująco takze na
uwalnianie FSH przez komórki przysadki macior.
obserwowana in vivo w ostrvm stresie odmienna re-

Ryc. 3. Obraz mikroskopowy komórek przysadki in vitro:
A - w hodowli kontrolnej; B - w hodowli inkubowanej
wyłącznie z estradiolem (1,8 x l0-" M/l) i progesteronem
(2,3 x 10 'n Mn) - ł,idoczny lyzrost ilości ziarnistości wy-
dzielniczych u, komórkach w porównaniu z kontrolą (A);
C - w hodowli inkubowanej z kortyzolem (10 6 M/l) oraz es-
tradiolem (1,8 x l0 |' Mn) i progesteronem (2,3 x 10 l0 Mn) -
widoczny spadek ilości ziarnistości rvydzielniczych w komór-
kach w porównaniu z kontrolą (A) oraz hodowli inkuborva-
nej zE-2 i P-4 (B). (Mikroskop odwróconej fazy, CK40 Olym-
pus, powiększenie 400x)

akcja na gwałtowny wzrost poziomu GK, polegająca
na zwiększeniu wydzielania FSH, przypuszczalnie jest
wynikiem ograniczenia uwalniania inhibiny z jajnika
przęzkoĘzol (25).

Podsumowując, kortyzol w obecnościE-2 i P-4 po-
woduje istotne zmniejszenie wydzielania FSH juz po
12horaz ograniczenie sekrecji LH po dłuzszym (co
najmniej 24h) czasie ekspozycji. Ponadto hamuje pro-



liferację komórek przedniego płataprzysadki po 48 h
hodowli, co jest dodatkową przyczynąntższego po-
ziomu gonadotropin w podłożu hodowlanym. W ko-
mórkach przys adki inkubowany ch z koĘ zolem w naj -
wyższym stęzeniu (10 6 M/1) zmniejsza się równiez
Iic zb a zi arni sto ś c i wy dzielniczy ch.
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