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Summary
Studies on the relationships of cytokines with a period of pre- and post-embryo implantation and their role

in the development and maint_enance of placenta and for the patho|ogy of abortions have provided new and
valuable data on the']ńechanisms of immune regulation of reproduction. Currently cytokines are regarded as
a primary factor of communication between the cells of the uterus and the developing embryo. Various agents
participate in the production of cytokines, including ovarian steroid hormones, semen plasma, bioactive |ipids
and proteins produced in the ute_rus. Therefore cytokines play a key role not only in the local immune response
but also in thi reconstruction of the uterus necessary for adaptation of the developing embryo.
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Macica ssaków jest niezwykłą tkanką pod względem
zdolności do przechodzenia powtarzających się cyklow,
począwszy od gwałtownego wzrostu i regresji, kończąc
na utrzymaniu i odżywianiu płodu, ktory jest specyficz-
nym przeszczepem semi-allogenicznym. W tych proce-
sach zasadniczą rolę pełnią cytokiny produkowane i uwal-
niane przez różne typy aktywowanych komórek układu
immunologicznego oraz komórki nabłonkowe i fibroblas-
ty.Działańe cytŃin Żależy głównie od stopnia ekspresji
odpowiednich receptorów na komórkach icl,1 działanla
docelowego (target cells), a takżę od obecnośc i rozpusz-
czalnych receptorów blokujących interakcje cytokin z re-
ceptorami komórek docelowych (1 l).

Macica jako miejsce plodukcii cytokin
Komórki nabłonka macicy są miejscern produkcji cy-

tokin, która jest integralną częścią matczynej odpowie-
dzi immunologicznej na płód. Poznanie miejsc syntezy
cytokin oruz 7okaltzacji swoistych dla nich receptorów
w obrębie macicy urnozliwiło lepsze zrozumienie zależ-
ności między rozwijającym się płodern a mikrośrodowis-
kiem matki, a takżę dostarczyło nowych danych doty-
czący chmechanizmów, za pomocą ktorych zarodek moze
bronić się przed mechanizmami matczynego, immuno-
logicznego odrzucenia (42). Cytokiny uwalniane przez
komórki nabłonka macicy są czynnikiem regulującym
rekrutację i stan czynnościowy poszczególnych popula-
cji leukocytów pochodzenia szpikowego oraz wydziela-
nie określonego typu cytokin w okresie rui oraz ciĘy.
Cytokiny, wywierając efekt biologiczny na rozne linie
komórkowe macicy za pomocą swoistych receptorów,
warunkują ich wzajemne oddziaływanie, a tym samym
biorą udział w stabilizowaniu krotkiego okresu macicz-
nej wrażliwości, od ktorej zależy pomyślna implantacja
zarodka (34,36). Zdolność regulacji wytwarzania cyto-

kin przez honnony sterydowe uwalniane przez 1ajniki,
specyficzne czynniki zawartę w plazmie nasienia, bioak-
tywne lipidy i proteiny produkowane przęz komórki nra-
cicy stawiająje w szeregu głównych czynnikow ochron-
nych zarówno w miejscowych procesach odpornościo-
wych układu rozrodczego, jak i w samej przebudowie
macicy koniecznej do adaptacji rozwijającego się zarod-
ka (33).

Bola cytokin w oktesie wczesnei Diął
W okresie wczesnej ciązy środowisko macicy wywie-

ra zasadniczy wpływ rra jej dalszy przebieg. Pomyślna
irnplantacja i wytworzenie łożyska są ściśle uzaleznione
od zdolności rozwoju endometrium w stanie ,,wrażli-
wym". Wrazliwość ta jest kulminacjąserii komórkowych
procesów przebudowy tkanek macicznych nadzorowa-
nych przez jajnikowe hormony sterydowe oraz nasienie.
Zaburzona funkcj a hormonów sterydowych jest przy czy -
ną obniżon ej wrazliwo śc i mac ic znej, której n a stęps twem
jest niska przeżywalnośc zarodka (32).

Prawidłowy rozw61 ciĘy zapewnia stała równowaga
pomiędzy mechanizmami indukujapymi i hamującyrni
sygnaĘ dostarczane przez lokalną siec cytokin. Wszel-
kie czynniki zakłócajape tę równowagę mogą być przy-
czyną utraty ciĘy (29). Wprowadzone podczas krycia
na s i eni e zap o czaJkow uj e kaskadę re akcj i prowadzącyc h
do odpowiedzi na obecne w nasieniu specyficzne czyn-
niki wytworzeniem stanu wrazliwego macicy (33,34).
W zapalnej odpowiedzi na plazmę nasienia. intensywna
infiltracja leukocytów jest punktern krytycznym w usta-
leniu, która populacja tych komórek odgrywa centralną
rolę w niezbędnym dla utrzyrnania zarodka procesie prze-
budowy endometriurn (l, 33, 34). Przebudowa ta polega
przede wszystkirn na proliferacji i różnicowaniu się ko-
mórek nabłonkowych i zrębowych oraz intensywnej in-



filtracji leukocytów w miejsce przyszłej implantacji za-
rodka. Te złożone procesy są regulowane przez miejsco-
wo wytwarzane czynniki wzrostu, łącznie z cytokinami
l imfohemopoeĘcznym i. Kons ekwencj ą wyj ątkowej lo-
kaltzacji komórek leukocytarnych oraz ich zdolności
wydzielania w okresie wczesnej ciĘy różnorodnych cy-
tokin jest postrzeganie nabłonka macicznego jako głow-
nego pośrednika w przekazywaniu informacji pomiędzy
somatycznymi tkankami matczynymi, leukocytami a roz-
wrjającym się zarodkiem (35). Sieć cytokinowa w okre-
sie przedimplantacyjnym i po implantacji zarodka wy-
wiera zasadniczy wpływ na wzrost i rozwoj łożyskaoraz
płodu (34). Poprzez regulację wzrostu i dojrzewania ko-
mórek, a także ich aktywację, proliferację i roznicowa-
nie, cytokiny wywierają zasadniczy wpływ na intensyw-
ność i czas trwania odpowiedzi immunologicznej, a tym
samym narozwój i przebieg wczesnej ciĘy (36).

Uruchomiona we wczesnym okresie ciĘy pod wpły-
wem działania cytokin zwiększona synteza białek ostrej
fazy (bof) odgrywa znaczącąrolę w przebudowie endo-
metrium macicy. Białkiem ostrej fazy u bydła odgrywa-
jącym istotną rolę w procesach rozrodczych jest hapto-
globina (Hp) (Z) Jajniki, jajowody oraz endometrium
macicy krowy syntetyzują Hp juz w okresie przedowu-
lacyjnym, a sekrecja tego białka jest regulowana praw-
dop odobni e pr zez hormony o dp owi e dzialne za pr zebie g
cyklu jajnikowego. Obecnośc Hp w jajowodach i maci-
cy orazjej multifunkcyjność w procesach przebudowy
endometriurn kreuje w drogach rodnych optymalne wa-
runki do zapłodnienia i rozwoju wczesnej ciĘy tt bydła.
Ponadto wzajemna integracja Hp z układem cytokino-
wym zapewnia swoisty kompromis immunologiczny po-
między matką a rozwijĄącym się płodem.

§ynteza cytokin w maoicy i płodzie

Poznanie roli macicy i łożyskajako potencjalnychżró-
deł aktywności hemopoeĘcznej i cytokinopodobnej stało
się impulsem do podjęcia badań w celu ustalenia miejsca
syntezy cytokin oraz ich roli w układzie rozrodczym.
Scisłe powiązanie funkcji cytokin z okresem przed- i po-
implantacyjnym zarodka, a także ich udział w rozwoju
i utrzymaniu łozyska jest przydatnym markerem w mo-
nitorowaniu przebiegu ciĘy i okresu poporodowego.

Interleukina 1 (IL-l) jest wytwarzana głlwnie przez
monocyty, makrofagi tkankowe i komórki śródbłonka
naczyń(39). Obecność swoistego mRNA dla IL-l stwier-
dzono równiez w makrofagach i komórkach mysiego oraz
ludzkiego endometrium, ktorego ekspresja regulowana
j est prawdopodobnie przez hormony sterydowe. Cytoki-
na tajest wydzielanatakżeprzezzarodek w okresie przed-
implantacyjnym. Obecnośc IL-l wykazano równiez w ło-
żysku oraz pĘnie owodniowym (1 6, 37).

Działanie efektorowe IL-l odbywa się za pośrednic-
twem dwu rodzajów receptorów, z których jeden znajdu-
je się na większości komórek odpowiadających na IL-l,
drugi zaś głównie na neutrofilach, monocytach i limfo-
cytach B. IL-1 stanowi niezbędny dodatkowy sygnał
w procęsie prezentacji antygenu limfocytom T. Jest ona
także silnym czynnikiem chemotaktycznym dla neutro-
fi l ów i mo no cytów or az w zmaga wy tw ar zani e pro sta gl an-

dyn. Wy,twarzana pTzez komórki śródbłonka naczyń IL-|
aktywuje miejscową ekspresję wielu genów kodujących
czynniki wzrostowe i inne cytokiny, zapoczątkowując
w ten sposób kaskadę miejscowych procesów zapalnych.

Interleukina2 (IL-2) jest glikoproteiną o masie cząs-
teczkowej 15-20 kDa, uwalnianą głównie przez7imfo-
cyty T pomocnicze, szczególnie Th1. W badaniach *y-
konanych na macicy człowieka wykazano, ze łozyskowe
komórki owodniowe i syncytiotrofoblast sązródłem syn-
tezy mRNA dIaIL-ż (6). Cytokina ta stymuluje wzrost,
róznicowanie i proliferację przede wszystkim limfocy-
tów T otaz wzmaga aktywnośc i proliferację komórek
NK i makrofagów, Jej działante efektorowe odbywa się
za pośrednictwem trzech form swoistych receptorów zbu-
dowanych ztrzechróżnych łańcuchów, tj.a, § i 7. Nad-
mierna bioaktywnośćIL-2 w okresie wczesnej ciązy jest
jedną zprzyazyl resorpcji płodu (40).

Interleukina 3 (IL-3) jest glikoproteiną o masie
1 4- 3 0 kDa, produkowaną głównie przez aktywowane lim-
focyty T. Odnośnie do syntezy IL-3 w drogach rodnych
oraz roli, jaką odgrywa ona w procesach rozrodczych ist-
nieją pewne rozbiezności. Nie stwierdzono tej cytokiny
w homogenizatach oraz w hodowlach komórek macicy
pobranych zarówno w okresie fazy estrus, jak i wczesnej
clĘy (34), Ostatnio wykryto wysoki poziom IL-3 w ho-
dowlach komórkowych 6-dniowego mysiego płodu (2ż).
Do głównych jej funkcji należy stymulacja i róznicowa-
nie multipotencjalnych komórek macierzystych szpiku,
regulacja przylegania i migracji monocytów i makrofa-
gów oruz ekspresji cząsteczek zgodności tkankowej MHC
klasy II.

Interleukin a 4 (IL-4) jest glikoproteiną o masie 19 kDa,
produkowaną przez pobudzone antygenem lub mitoge-
nem limfocyty pomocniczęTh2 i komórki tuczne. Bada-
nia w ykazały, że w mac icy ludzki ej immunore aktywno ść
IL-4 w czasie ciązy lokalizuje się w blaszce podstawnej
owodniowych komorek nabłonkowych. Obecność IL-4
odnotowano także w ludzkim trofoblaście, zw7ązaną
z syncytiotrofoblastem, jak i cytotrofoblastem (15). Do
głównych fuŃcji IL-4 należy aktywacja i pobudzenie pro-
liferacj i limfocytów B, wzmaganie ekspresj i antygenów
MHC klasy I i Il na powierzchni limfocytów B. Ponadto
IL-4 wspólnie z IL-10 hamując wydzielanie IFN-7 przez
limfocyty Th 1, wl.wiera inhibicyjny wpływ na odpowiedź
immunologiczną typu komórkowe go. IL-4 wywiera su-
pre syj ny wpływ na wy tw ar zanie niektórych mediatorów
zapa\enia, a zwłaszcza prostaglandyny PGE2 (28).

Interleukina 5 (IL-5) jest dimerem o masie 40-50 kDa,
wytwarzanym przęz limfocyty Thz. W mysiej macicy
immunoaktywność tej cytokiny wykryto w stosunkowo
wysokich stęzeniach w supernatantach mysich komórek
doczesnowych. Wspolnie zIL-3 pełni ona rolę hemopo-
etycznego czynnlka wzrostu i róznicowania limfocytów
B,limfocytów T cytotoksycznych, bazofilów i eozynofi-
lów (l0).

Interleukina 6 (IL-6) jest jednym z głównych media-
torów zapalenia. Głównym źródłemsyntezy IL-6 w ukła-
dzię rozrodczym są komorki nabłonka macicy (l3,20),
Jest ona takze syntetyzowana ptzez komórki zrębowe,
a jej produkcjawzrasta pod wpływem IL-1 i czynników



wydzielanych przez komorki nabłonkowe. Stwierdzono
także syntezę IL-6 przezpłody rożnych gatunków zwie-
rzaJ. Mysie, świńskie, owcze i bydlęce embriony przed-
implantacyjne powodują ekspresję mRNA IL-6, zaśko-
mórki ludzkiego trofoblastu łożyskowego syntetyzują
IL-6 pod wpływem działania IL-l i TNF-a. Na komórki
docelowe oddziaływuje IL-6 poprzez swoiste receptory,
ktore nie reagljąkrzyżowo z innymi cytokinami. Recep-
tory te są zlokalizowane na komorkach odpowiedzi im-
munologicznej, hepatocytach i fibroblastach. IL-6 indu-
kuj e wydziel anie czynnika uwalniaj ąc e go kortykotropi-
nę (CRF) i horrnonu adrenokortykotropowego (ACTH),
a w konsekwencji glikokortykosteroidów. Uczestniczy
ona w procesach przebudowy endometrium oraz jest me-
chanizmem reguluj ącym akty.wność leukocytów zlokali-
zowanych w macicy. IL-6 jest głównym induktorem syn-
tezy większości białek ostrej fazy oraz procesu ich gliko-
zylacji w wątrobie (25).

Interleukina 10 ([-10) jest produkowana głównie
przez akĘwowane antygenem lub mitogenem limfocyty
pomocnicze Th2. W macicy mysiej komórki doczesne
pobrane w 12. dniu ciąży sążródłem syntezy IL-10. Ist-
niejątakże doniesienia, ze trofoblast kosmkowy z |ldz-
kiego łozyska powoduje ekspresję IL-10 (26),

IL- 10 hamuje przede wszystkim syntezę cytokin uwal-
nianych przezlimfocyty Thl oraz monocyty i makrofa-
gi. Jako czynnik inaktyrłujący makrofagi IL-10 hamuje
wytw ar zanie pr zez te komórki cytokin indukuj ących pro -

ce sy zapaln e poprzez zmniej szeni e produkcj i mRNA dla
tych cytokin. IL- 1 0 zmniejsza ekspresj ę antygenów MHC
klasy II na powierzchni makrofagów, a efektem tego jest
zmniej szenie liczby komórek zaangażowanych w proces
prezentacjt antygenu. IL-10 hamuje równiez produkcję
reaktywnych form tlenu i azotu (NO) przez aktywowane
IFN-7 makrofagi.

Interleukina 12 (IL-l2) jest heterodimerem zbudo-
wanym z dwóch glikoprotein (p35 i p40) poLączonych
wiązaniem dwusiarczkowym o masie około 70 kDa. Pro-
dukowana jestprzez makrofagi i komorki dendrytyczne
oraz aktywowane keratynocyty, granulocyty i komórki
tuczne (ż3).IL-rż wywiera działanię na komórki posia-
dające swoisty receptor błonowy IL-l2R, zbudowany
z dwóch podjednostek glikoproteinowych: IL-lzRP1
o masie 100 kDa orazIL-IżR§2 o masie 130 kDa. Cyto-
kina ta odgrywa kluczową rolę w regulacji odpowiedzi
immunologicznej zarówno w fazl,e indukcji, jak i fazie
efektorowej. Równowaga pomiędzy IL-IZ i IL-10 od-
grywa zasadnlczą rolę w syntezie i uwalnianiu IFN-y
przezkomórki Thl i determinuje charakter odpowiedzi
immunologicznej w infekcjach. Rola IL-12 w procesach
rozrodczych jest mało poznana, choclaż uważa się, ze
spełnia ona wazną funkcję w okresie przedimplantacyj-
nym zarodka (43).

Czynnik stymulujący powstawanie kolonii CSF-I
(Colony-Stimulating-Factor 1) jest homodimeryczną
glikoproteiną o masie 45-'70 kDa, produkowaną m.in.
przezkomórki śródbłonka naczyń krwionośnych oraz ko-
mórki nabłonka macicy. Daiter i Pollard (I2) wykazali,
że l myszy cięzarnych aktywność macicznego CSF-I
wzrasta jlż od 5. dnia i utrzymuje się na wysokim pozio-

mie przez cały okres trwania ciązy. Wysoką aktywność
CSF-I stwierdzono także w łozysku i płynie owodnio-
wym. Podanie ludzkiej kosmówkowej gonadotropiny
(hCG) myszom w cyklu rujowym, u których nie prze-
prowadzono ovariectomii powodowało wzrost poziomu
CSF-1 podobnego do tego, jaki występuje w ciązy. Fakt
ten wskazuje na regulacyjnąrolę jajnikowych hormonów
sterydowych w produkcji tej cytokiny (5).

Czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocy-
tów i makrofagów GM-CSF (Granulocyte-Macropha-
ge Colony-Stimulating Factor) jest heterogeniczną gli-
koproteiną o masie 23-29 kDa, produkowaną przezko-
mórki nabłonka macicy. Wydzielanie GM-CSF przez
komórki nabłonkowe, w odróznieniu od cąmnika CSF-I,
jest regulowane głownie przez estrogeny i progesteron.
GM-CSF pełni rolę promotora róznicowania się mono-
cytów krwi obwodowej w dojrzałe makrofagi tkankowe
oraz dojrzewania komórek prezentujących antygen (4).
W okresie ciąży GM-CSF pobudza makrofagi do synte-
zy cząsteczek,,immuno supresyj nych", do których nale-
ży m.in. inhibitor interleukiny 1 (Il- 1 ). Inhibitor ten w wy-
nlkl związania się z receptorem dla IL-l hamuje aktyw-
ność lokalnych limfocytów T oraz prostaglandyny PGE,,
która, interferuj ąc z IL -2 za\eżnąs ekwencj ą czynno ś c i o -

wą hamuje populację cytotoksycznych limfocytów Tc.
Czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocy-

tów G-CSF (Granulocyte Colony-Stimulating Factor)
jest cytokiną o rnasie 20 kDą posiadającą zdolność se-
lektywnego stymulowania hemopoezy granulocytów. Jest
ona syntety zow ana pr zez makro fa gi, mono cyty, komór-
ki pnia, limfocyty B, komorki śródbłonkowe i fibrobla-
sty. W ludzkiej macicy G-CSF jest produkowany przez
matczyne tkanki doczesnowe oraz płodowe kosmki ko-
smówkowe w pierwszym trymestrze ciĘy oraz w okre-
sie zbliżającego się porodu (38).

Czynnik komórek macierzystych SCF (Stem Cell
Factor), zw any równiez li gandem receptora Kit-KL, j est
glikoproteiną o masie 40 kDa, która pełni rolę głównego
czynnika hemopoetyc znego we wczesnych stadiach lim-
fopoezy. SCF występuje w dwóch formach: związanej
z bł onąi r o zpllszc za7nej . Obydwi e fo rmy S C F zo stĄ wy -

l<ryte w macicy myszy zarówno w okresie przedimplan-
tacyjnym, jaki i w dalszym przebiegu ciĘy na terenie
doczesnej, gdzie komórki śródbłonkowe obej muj ą nowo
ufotmowanenaczynia, atakże w trofoblaście i łozysku (3).

Czynnik martwicy nowotworu TNF'-a (Tumor Ne-
crosis Factor) jest homotrimeryczną molekułą złożoną
z I7 kDa podjednostek, o silnym działanll cytotoksycz-
nym. TNF-a jest jedną z głównych cytokin odpowiedzi
zapalnej i immunologicznej. Ekspresję TNF-a stwierdzo-
no w łozysku, komórkach trofoblastu, późnych komór-
kach olbrzymich i komórkach zrębowych. Obecność
TNF-a stwierdzono także w ludzkim płynie owodnio-
wym oraz w supematantach z tkanek łozyskowych i do-
czesnowych (8). Zmieniajapy się profil syntezy TNF-a
w czasie ciĘy w porównaniu z samicami niecięzarnymi
może odzwierciedlać zróżnicowaną regulację syntezy
ptzezrożne, obecne w macicy linie komórkowe. Dla przy-
kładu: synteza TNF-a w komórkach nabłonka macicy
ludzkiej jest estrogenowo zależna, podczas gdy ekspres-



ja w komórkach zrębowych następuje pod wpĘwem pro-
gesteronu (17).

W procesach rozrodczych dzlaŁanię TNF-a zaczyna
sięjuż w cyklurujowyrr i jest dwukierunkowe. We wczes-
nej fazte pęcherzykowej moze prowadzió do atrezji pę-
cherzyka jajnikowego, natomiast we wczesnej fazie
lutealnej jest czynnikiem luteotropowym, a w poźnej lu-
teolitycznym (27). Hunt (I7) przeprowadzajap badania
u szlzuTow i myszy wykazał, ze w wyniku implantacji
ekspresja TNF-a wzrasta najpierw w macicznychkomor-
kach nabłonkowych, a dopiero później w pierwotnej do-
czeSneJ.

Podwyzszony w czasie ciĘy poziom cytokin proza-
palnych, a w szczególności TNF-a wydzielanych przez
aktywowane maciczno-łozyskowe makrofagi moze pro-
wadzić do zniszczenia łożyska i w konsekwencji do utraty
ciązy. Istniej ą j ednak mechanizmy reguluj ące produkcj ę
TNF-a. Pierwszym z nich jest trofoblast płodowy powo-
dujący ekspresję specyficznego, o niskim powinowac-
twie receptora dla powiązanych z Th-1 cytokin, takich
jak: TNF-a, INF-7 i GM-CSF. Powoduje to wybor od-
powiedzi Th-2 na linii oddzielającej matkę od płodu.
W owodni występują fetuina i spermina, które hamując
produkcję TNF-a regulują w ten sposób odpowiedź im-
munologiczną. Takze niektóre cytokiny, takie jak IL-10
i TGF-B hamują aktywację makrofagów poprzez niższą
ekspresję antygenu MHC klasy II, co zmniejsza produk-
cję TNF, zapewniając w ten sposób kompromis immu-
nologiczny w czasie ciąży (1B).

Transformujący czynnik wzrostu TGF (Transfor-
ming Growth Factor) jest wieloczynnościową cytoki-
ną występującą w 3 formach: Bl, P2 i B3. J ego głownym
miejscem syntezy są płytki krwi, makrofagi, neutrofile
i limfocyty. W macicy gryzonimRNA TGF-BI powia4,a-
na jest głównie z nabłonkiem światła, a w czasie wczes-
nej ciĘy w mniejszym stopniu z nabłonkiem gruczoło-
wym. Po implantacji ekspresja TGF-P1 na przestrzeni
doczesnej występuje w sposób rozproszony (8). Dodat-
kowym źrodłem syntezy tej cytokiny sąrówniez komor-
ki trofoblastu. TGF-P posiada zarówno silne bezpośred-
nię działanieprozapalne, jak i wywiera ogólnoustrojowy
efekt immusupresyjny. Znaczny wzrost poziomu TGF-P
w prawidłowym przebiegl ciĘy zapobiega jej utracie.
Czynnikiem o silnych właściwościach immunosupre syj -

nych, podobnym pod względem struktury i bioaktywnoś-
ci do TGF-B1, jest doczesnowy czynnik supresorowy DSF
(Decidual Suppressor Factor) (9). Czynnik ten hamuje
wytwarzanie i funkcjonowanie efektorowe cytotoksycz-
nych limfocytów T oraz komórek NK i LAK. Niedobór
czynnika DSF powoduje ronienia.

Czynnik hamujący białaczkę LIF (Leukemia Inhi-
biting Factor) jest glikoproteiną o masie 38-67 kDa.
W zależności od celu komórkowego LIF możę działac
stymulująco zarówno na proliferację, jak i roznicowanie
szpikowych komórek białaczkowych W macicy gryzoni.
badania zhybrydyzacjąin situ wykazały, że od 4. dnia
ciĘy w nabłonku gruczołowymoTaz w mniejszym stop-
niu w nabłonku jamy rnacicy następuje przejściowy wy-
rzut ekspresji mRNA LIF, zbiegający się z rozpoczęciem
implantacji. Progesteron i estrogeny regulują syntezę LIF,

działąąc synergistycznie podczas zagnieżdżania się za-
rodka. Myszy genetycznie pozbawione LIF sąpotencjal-
nie płodne, jednakże ich blastocysty nie mogą ulec im-
plantacji lub nie mogą się rozwijać bez podania egzo-
gennego LIF. Sposób, w jaki LIF indukuje implantację,
nie jest do końca w pełni wyjaśniony (31).

Pozostałe czynniki wzrostu. Do tych czynników na-
leżą: czynnlk wzrostu naskorka EGF (Epidermal Growth
Factor), insulinopodobny czynnik wzrostu IGF-l (Insu-
lin-Like Growth Factor-1) oraz transformujący czynnik
wzrostu TGF-a (7).Zaangazowane one sąw autokrynną
i parakrynną regulację wzrostu i róznicowania w tkan-
kach, a miejscem ich syntezy jest macica. W każdym jed-
nak przypadku sterydowe hormony jajnikowe w zależ-
ności od fazy cyklu lllb ciąży regulują syntezętych czyn-
ników w komórkach (30). Role funkcjonalnę czynników
wzrostu zarówno we wzroście, jak i rozwoju macicy oraz
płodu opierają się na lokalizacji ich receptorów w maci-
cy i ich wpĘwu na funkcje leukocytów macicznych. Za
pośrednictwem estrogenów dochodzi do indukcji synte-
zyEGF,IGF-1 iTGF-a w macicy przeznabłonek świat-
ła oraz nabłonek gruczołowy, natomiast pod wpływem
progesteronl bądźwspólnie razem z estrogenami docho-
dzi do syntezy tych czynnikór,v w komórkach zrębowych
macicy (1a). Odkrycie miejsca syntezy wyżej wymienio-
nych czynników wzrostu wskazuje na zasadniczą ich rolę
w procesie implantacji zarodka.

Interferon tau (IFN-z) jest pierwszym białkiem tro-
foblastu uwalnianym w okresie implantacji zarodka(24).
Pojawia się on między 15. a ż4. dniem ciĘy tl bydła,
I2.-żż. u owiec I 15,-21. u kóz. Oddziaływanie IFN-r
następuje po uprzednim jego związanll się ze swoistym
białkowym receptorem komórkowym w błonie kornórek
endometrium wspólnym dla interferonów typu I (21). Me-
chanizm antyluteolitycznego działania IFN-r polega na
zmianie ekspresji genów odpowiedzialnych za syntezę
i wydzielanie prostaglandyn. IFN-r, działając parakryn-
nie na komórki endometrium, hamuje ekspresję recepto-
rów oksytocynowych i pulsacyjne uwalnianie prostaglan-
dyny F,a (PGF,a). Efektem tego działania jest zm7ana
profilu produkcji prostaglandyn zPGF ra na korzyść PGE,
będącej inhibitorem luteolizy w komórkach nabłonka
błony śluzowej macicy. Pod wpływem działania IFN-z
dochodzi również do zmiany metabolizmu lipidowego
or az pr zebiegu wewnątrzkomórkowych s z laków re gula-
cyjnych w komórkach endometrium (41). Stąd tez u sa-
mic we wczesnym okresie ciĘy obnlża się stęzenie kwa-
su arachidonowego do poziomu warunkującego minimal-
ne wydzielanie PGF,a. Ponadto lFN-r indukując w mi-
krosomach komóreli endometrium zwiększoną syntezę
kwasu linolenowego (inhibitor prostaglandyn), hamuj e

konwersję kwasu arachidonowego do PGF,a. IFN-z po-
siada takze właściwości immunomodulacyjne. W zmaga-
jąc ekspresję cząsteczek MHC klasy I na komórkach en-
dometrium, lczestniczy on w interakcjach komórkowych
związanych z immunologicznym aspektem ctĘy (r).
IFN-z stymulując wzrost produkcji IFN-7 iIL-4wzmaga
odpowiedź immunologiczną limfocytów pomocniczych
Th. Natomiast aktywując komórki NK pośredniczy on
w cytotoksyczności naturalnej. Aktyłvowane komórki NK



są rek]:utowane w ciężarnej macicy i za pośrednictwem
receptorów stymulują uwalnianie cytokin, które promu-
ją wzrost i róznicowanie płodu.

Interferon typu II (IFN-y). Mysi i ludzki lFN-7 jest
homodimerem złożonym z ż podjednostek białkowych
o masie l5 i I7 kDa, produkowanym przezkomórki NK
oraz limfocyty T. IFN-y wykryto takze w komórkach cy-
totrofoblastu ludzkiego łozyska z pierwszego trymestru
ciązy.

Funkcj e IFN-7 sązwięane z potencj alną rolą tej cyto-
kiny w miejscu poŁączenta płód-matka. Odgrywa on
główną rolę w regulacji ,,antygenowości" komórek, po-
przezregulację ekspresji cząsteczek MHC klasy I i II na
makrofagach oraz liniach komórek niehemopoetyc zny ch.
W okresie ciĘy jego immunoaktywność związana jest
z kosmkowym syncytiotrofoblastem oraz z komórkami
gruczołowymi endometrium. Interesujący jest fakt, ze
poziom mRNA IFN-7 wzrasta w tkankach doczesnowych
i łozyskowych u myszy CBA/Jx DBA1Z z tendencją do
wysokiego współczynnika resorpcji płodowej (40).

Badania nad wielofunkcyjną rolą cytokin w rozwoju
i utrzymaniu ctąĘ, a także w patologii poronień dostar-
czają wielu nowych i cennych inforrnacji z zakresu im-
munore gul acj i proces ów r ozr o dczy ch. Mech anizmy od-
działywania cytokin w okresie przedimplantacyjnym i po
implantacji posiadają duzy regulujący wpływ na wzrost
i rozwój łożyska. Równiez występujące populacje leu-
kocytów są najwazniejszymi składnikami uzyskanej rów-
nowagi, pozwalającej na komórkowąadaptację cia.zy. Tak
więc cytokiny odgrywają pierwszoplanową rolę nie tyl-
ko w miejscowych procesach odpornościowych, ale tal<-

ze w szerokiej przebudowie macicy wymaganej do przy-
stosowania się rozwijającego zarodka.
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