
Praca oryginalna Original papet

Supresyiny wpływ 1l -B-estradiolu i progesteronu
na proliferacię maktofagów in uitro

MARTA WoJclEcHoWsKAtl, lRMA sPoHR**, RlcARDo FAUNDEZ**,
ESTER sANcHEz_TlLLo**, ANToNlo CELADA**, MAFłEK NlEMlAŁToWsKl*

*zakładr",,"o"?iŁ",lł,l'iffi;,:3lii'J,:i::fl'"[,1'iiłJ::jjJHilJ.."r'r""n Klinicznych
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

**Group of Macrophage Biology, Biomedical Research lnstitute, Barcelona Research Park,
University of Barcelona, E-08028 Barcelona

Wojciechowska M., Spohr l., Faundez R., Sanchez-Tillo E., CeIada A., Niemiałtowski M.

Supprcssiue eftect of 17-B-estladiol and plogesterone on maclophage pmłi{eration

Summary

Collaboration between the immunological and hormonal systems in females is crucial for basic cellular and
molecular processes responsible for successful reproduction. The aim of this study was to evaluate the effect of
estradiol and progesterone on the proliferation of bone marrow derived macrophages of BALB/c (II-2d) mice.
Apptying an in vitro model, the study demonstrated that macrophage pro|iferation is significantly inhibited
by estradiol and progesterone when these two hormones are used together, and that apoptosis is involved in
this process. This suggests that estradiol and proge§terone may temporarily reduce the number of immune
cells (macrophages) in the reproductive tract during a particular period of the ovarian cycle when protecting
the gametes/embryo against the effector arm of the immune system is the most vital.
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Pomyślny r orw ój nowe go organizmu j e st uzaleznio -
ny od zapewnienia mu właściwych warunków do roz-
woju, zarówno w organizmie matki, jak i poza nim.
Liczba komórek, w Ęm komorek układu odpornościo-
wego, odgrywa tu decydującą rolę. Wiadomo, że ist-
nieje związek między układami o'dpornościowym
i hormonalnym, a wpĘrv hormonów na komórki ukła-
du odpomościowego odgrywa u ssaków istotną rolę
regulacyjną w tym w ichronodzie (1). Jednymi zwń-
nych komórek układu odpornościowego są makrofa-
gi, które biorą swój początek w szpiku kostnym. Jako
komorki dojr załe pełnią i stotną rolę j ako fagocfi or az
produkuj ą r óżnego r odzaju aktywne biologicznie biaŁ
ka regulacyjne, w tym cytokiny (np. TNF-a, IL-l,
IL - 6, IL - I 2, IL - 1 8 ), ęnzymy (np. ko l a g e nazy, Itzo zym,
proteazy, elastazy) i inne, jak np. fibronektyna azy
składniki dopełniacza (I2). Do ważnych czynnikow
wpĘwających na rozwoj oraz migrację makrofagow
należy czynnlk stymulujący tworzenie kolonii makro-
fagów (M-C SF - macrophage-colony stimulating fac-
tor), ktory może być wytwarzany przez komórki na-
błonka, komórki endotelialne orazprzęz same makro-

l)stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki polskiej w ramach subsydium dla
Uczonych (nr 10/2000 dla M. Niemiałtowskiego) oraz Intemational Atomic
Energy Agency (nr C6lPOL/O3006P).

fagi (3). Natomiast jednym z czynntków hamujących
migrację makrofagow i wytwarzanlęprzęz nie tlenku
azotu i TNF-a jest czynnik zahamowania migracji
makrofagow (MIF -migration inhibitory factor), któ-
ry może byc produkowany przęz aktywowane limfo-
cyty T' makrofagi i inne komórki nie będące komór-
kami immunologicznie kompetentnyrrri. P oza kluczo-
wą rolą w mechani zmach obrony nieswoistej makro-
fagi uczestniczą wspólnie z komórkami dendryĘcz-
nymi i limfocytami B w odpowiedzi swoistej. Głowną
rolą pobudzonych makrofagow jest ftftaj prezentacja
antygenu limfocytom T CD4* w połączeniu zbiałka-
mi MHC klasy II. Funkcje te makrofagi pełnią w ca-

Ęm organizmie,w tym w układzie rozrodczym, gdzie
opr ó c z ro li re gul acyj nej b i orą udział w me chani zmach
zabezpieczającychorganizmmatkiirozwtjającegosię
zarodkalpŁoduprzedzakażęniamibakteryjnymi,grzy-
biczymi i/lub wirusowymi (6, 15). Wiodącymi etapa-
mi w dopuszczęniudo rozwoju i uzyskania pełnej doj-
rzałości nie tylko makrofagów, ale i innych komórek
układu odpornościowego, są zjawiska selekcji pozry-
tywnej i negatywnej, indukujące rozwój wyjściowych
komórek prekursorowych. W wyniku selekcji pozy-
tywnej komórki te proliferują co prowadzi do zwięk-
szęnla ich liczby, a j e dno c z e ś ni e prz e cho dząp o szcze -

golne stadia dojrzewania, ń do końcowego stadium



dojrzaŁej, w pełni aktywnej komórki efektorowej.
Ważnym zjawiskiem odgrywającym rolę w rozwoju
embrionalnym oraz re guĘ ącym homeo stazę or ganlz-
mu, jak również wiele innych procesów w nim zacho-
dzący ch,j e st ap opto za (trlr o gt amowana śmi erć komó -
rek), która pod wpływem czynników egzo- i/lub en-
dogennych może ulegać indukcji lub supresji (9).
W przypadku zakŁócenta apoptozy dochodzi do roz-
woju różnych dysfunkcji w organizmie, w tym, mię-
dzy innymi, nowotworów, uszkod zeh tkanękwywoła-
nych niedokrwieniem, chorób neurodegeneracyjnych
lub autoimmunologicznych (16). Brak czynników
wzrostowych dla komórek, w tym dla makrofagów,
prowadzi do ich wyeliminowania nadrodze apoptozy
( 1 3 ). Proliferacj a komórek, ich Ę cie zgodnę z pr o gra-
mem zapisanym w kodzie genetycznym oraz równie
zaprogtamowana śmierć zależy od wielu białek
komunikacyjnych i sygnalizacyjnych (np. cytokin)
produkowanych przez inne komórkt otganizmu, jak
równiez od komórek wytwarzających hormony i ich
działania endokrynowego. W ten właśnie sposób me-
chanizmy o dp orno ś c i ow e uc ze stn iczą w kontro li pro -
cesów zachodzących w układzię tozrodczym. Celem
jest zapewnienie skutecznej obrony organizmu matki
przed różnymt cz;mnikami zakaźnymi otaz, co rów-
nie wazne, supresji odpowiedzi immunologicznej po-
przęz obnizenie aktywności komórek immunologicz-
nie kompetentnych (np. makrofagów), co mogłoby
zagr o zic g ametom or az rc zw 7jaj ąc emu s i ę z aro dkowi.

W zwtązkll, z powyższym celem niniejszej pracy
było określenie, w badaniach in vitro, wpływrr żeń-
skich steroidowych hormonów płciowych - 17-B-es-
tradiolu i progesteronu - na indukowaną M-CSF pro-
liferacj ę makrofagow myszy BALBlc (H-2d) . 17 -B-es-
tradiol wraz z innymi hormonami, głównie gonado-
tropinami, koordynuj e cykl j aj niko W or az stymuĘ e
proliferację komórek warstwy ziarnistej i wzrost pę-
cherzyków jajnikowych (8). Progesteron natomiast
odpowiadazapodtrzymanieciĘyorazromvó jgruczo-
łów mlecznych (7).

Matefiał imetody
Izolacja makrofagów. Komórkami uĄĄmi w badaniach

byĘ makrofagi uzyskane ze szpiku kostnego myszy BALB/c
(ż), Otrzymane makrofagi hodowano w zmodyfikowanym
podłozu Eagle'a (DMEM; Biowhitaker, Belgia) uzupełnio-

Tab. 1. Dawki estradiolu i progesteronu stosowane w bada-
niach

Ryc. 1. Proliferacja makrofagów otrzymanych ze szpiku kost-
nego my§zy BALB/c, rtrywoływana przez M-CSF (a00 j/ml)
w obecności wzrastających stężeń estradiolu
Objaśnienia: *p < 0,05 w porównaniu z kontrolą negatywną
M-CSF 0; **p < 0,05 w porównaniu z kontrolą pozytywną
M-CSF 400 j/ml
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Ryc.2. Proliferacja makrofagów otrzymanych ze szpiku kost-
nego myszy BALB/c, indukowana przez M-CSĘ w obecności
wzrastających stężeń progesteronu
Objaśnienia: jak w ryc. 1.
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Ryc.3. Proliferacja makrofagów otrzymanych ze szpiku kost-
nego myszy BALB/c, indukowana przez M-CSĘ w obecności
estradiolu i progesteronu
Objaśnienia: jak w ryc. 1.

nym3\%o supernatantu z linii komórkowej L929 jako źród-
łem M-CSF (wartość ta odpowiada aktywności M-CSF
1200 j/ml) oraz żOYo płodowej surowicy cielęcej (FCS;
Gibco). Po 6 dniach hodowli w 37"C i przy 50ń CO2
w atmosferze, gdy ponad 800/o stanowiły zadherowane ma-
krofagi, usuwano pĘn hodowlany i zastępowano go DMEM
bez surowicy i M-CSF. W takich warunkach komórkiprze-
trzymywano 16-18 godzin, po czym stymulowano do pro-
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liferacj i M- C SF w ob ecno ś c i lltb pr zy br aku I 7 - B - estradio-
lu i progesteronu. Zastosowane dawki hormonów przed-
stawiono w tab. 1.

Badanie proliferacji. Proliferacj ę makrofagów ocenia-
no w odczynie proliferacji zgodnie z procedurą opisaną
wcześniej (13). W skrócie, 106 komórek irmieszczano na
pĘ.tkach Z4-dołkowych (Falcon) w 500 pl DMEM b ez czeT-
wieni fenolowej. Komórki inkubowano następnie z I7-B-
-estracliolem, progesteronem lub l7 -B -estradiolem razem
z progesteronem, ,w obecności hlb przybraku M-CSF przez
24 godziny w 3JoC. Po tym czasie do płynu hodowlanego
dodawano tymidynę znakowaną trytem (' H; 1 pCi/ml)
(Amersham Biosciences). Po 6 godzinach inkub acjiw 37"C
usuwano pĘn hodowlany i utrwalano komórki w lodowa-
ty m 1 0oń alkoho lu metylowym. 3 H-tymidynę wbudowaną
do jądra komorkowego wytrącano pŁtlcząc komorki trzy-
krotnie w lodowatym I0%o kwasie trójchlorooctowym, po
czym inkubowano je w 1% SDS/0,3 MNaOH w 37oC, aby
spowodować zwiększenie przepuszczalności błony komór-
kowej. Radioaktywność mierzono w liczniku scyntylacyj-
nym (1400 Tri-Carb Packard Scintillation Counter). Każdą
próbę powtórzono trzykrotnie, a w)miki wyrazono j ako śred-
nią arytmetyczną.

Badanie apoptozy. Badanie apoptozy wykonano z za-
stosowaniem gotowego zestawu diagnostycznego FITC-A-V
Apoptosis Kit (MBL International) według wskazówek
producenta. Wynik testu odczytywano w cytometrze prze-
pływowym (FACS Calibrrr, Coulter Co., USA).

Analiza statystyczna. Analizę wyników przeprowadzo-
no z zastosowaniem nieparametrycznego testu U-Manna-
Whitneya dla zmiennych niezależnych, wchodzącego
w skład programu Statistica 6.0. Róznice pomiędzy uzys-
kanymi wynikami w poszczególnych grupach doświadczal-
nych uznano za istotne przy poziomie ufności p < 0,05.

Wynikii omówienie

Komórki należące do układu immunologlcznęgo,
w tym -bardzo ltcznte - makrofagi, obecne są w na-
rządach rozrodczych wszystkich gatunków ssaków. Po-
niewaz zostało stwierdzone, ze wielkość ich popula-
cji jest regulowana hormonalnie, celem niniejszych
badań było określenie, w układzie in vitro, wpĘwu
I7-B-estradiolu i progesteronu na proliferację makro-
fagów, sĘmulowanąprzęz M-CSF. W teście prolife-
racji stwierdzono, ze M-CSF o aktywności 400 j/ml
istotnie (p < 0,05) stymuluje proliferację makrofagów,
mierzoną ilością 3 H-Ęmidyny wbudowanej ptzez pro-
liferujące komórki (w fazie S cyklu komórkowego).
Zastosowanie I7 -B-estradiolu (ryc. 1) powoduje istot-
ly wzrost proliferacji jedynie przy stejeniu 10 pglml,
natomiast do datek pro ge steronu (yy c. 2) nie wywołuj e
istotnego wpĘwu na proliferację makrofagów. Nato-
miast sytuację odmienną zaobserwowano w grupach
badanych, gdzie oceniano wpływ obu hormonów po-
danych j ednocześnie. Pro gesteron w wysokich (2 5 -3 0
pg/ml) razęmz estradiolem w niskich (1-5 pglml) stę-
żeniach, co obrazuje poziom obu hormonów w fazie
lutealnej cyklu jajnikowego myszy (4), istotnie
fu < 0,05) obntżał proliferację makrofagów stymulo-

Ryc. 4. Apoptoza makrofagów otrzymanych ze szpiku kost-
nego myszy BALB/c, hodowanych w obecności estradiolu (E)
Objaśnienie: *p < 0,05 w porównaniu z kontrolą negatywną
M-CSF

Ryc. 5. Apoptoza makrofagów otrzymanych ze szpiku kost-
nego my§zy BALB/c hodowanych w obecności progesteronu
(Prog)
Objaśnienie:jak w ryc. 4.
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Ryc. 6. Apoptoza makrofagów otrzymanych ze szpiku kost-
nego my§zy BALB/c, hodowanych w obecności estradiolu
i progesteronu
Objaśnienia: *p < 0,05 w porównaniu z kontrolą nęgatywną
M-CSF, **p . 0,05 w porównaniu z kontroląpozytywną (induk-
cj a apoptozy) M-C SF+AktD

w anąpr zęz M- C S F (ryc. 3 ). Analo giczn ą s@acj ę za-
obserwowano w przypadku niskich (1-5 nglml) pro-
gesteronu i wysokich (25-30 pglml) I7-B-estradiolll,
co z kolei odzwierciedla sytuacjępanującąw faziepę-
cherzykowej cyklu jajnikowego (4). Dodatkowo,
w grupie tej zaobserwowano istotny (p < 0,05) wzrost
odsetka komórek apoptotycznych (ryc. 6). Zarówno
17 -B-estradiol, jak i progesteron podawane osobno do
płynu hodowlanego nie wywierĄ istotnego (p > 0,05)
wpływu na zachodzenie apoptozy w makrofagach
(ryc. 4 i 5). Badania Moreya i wsp. (7) oraz Thongn-
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garma i wsp. (10) pozwoliĘ na stwierdzenie, żehor-
mony steroidowe majądzińanie cytostaĘczne lub cy-
totoksyczne na komórki linii myelomonocytarnej,
a także na komórki mięśni gładkich naczyń krwionoś-
nych. W docelowych dla I7-B-estradiolu iprogestero-
nu tkankach, to jest w endometrium macicy i w gru-
czole mlekowym estradiol powoduje wzrost prolife-
racji komorek, zaś progesteron wywołuj ę działante
przeciwne (11), Wyniki przedstawionych badań po-
mv alaj ąokre ś lić dziaŁanie l 7 - B - e str adio lu i pro ge s te -
ronu na makrofagi, w układzie odzwierciedlającym
warunki panujące w układzie tozrodczym podczas
cyklu j aj nikowe go myszy, SĘmulacj a proliferacj i ma-
krofagow przez I7 -B-estradiol potwierdziła wyniki
Heryanto i wsp. (S),którzy badali wpływ tego hormo-
nu na proliferację komórek śródbłonka naczyikrwio-
nośnych. Natomiast nową informacją jest fakt hamo-
wania proliferacji makrofagów przez 1 7-B-estradiol
i progesteron w dawkach odpowiadaj ących stęzeniom
obu hormonów w szczycie fazy pęcherzykowej i lute-
alnej cyklu jajnikowego myszy. W tych okresach
w drogach rodnych samicy obecne są gamety. Poja-
wienie się obcych antygenowo plemników, jak rów-
nież posiadającego obce an§geny zarodka mogĘby
indukować odpowiedź immunologiczną Z punktu wi-
dzęnia r ozt o dczo ści korzystne j est zatem o gr anicze -
nie populacji potencjalnie reaktywnych komórek. Ko-
relacja wzrostu odsetka komórek apoptotycznych
w grupach badanych, gdzie zastosowano wysokie (25
i 30 pglml) stęzenia 17-B-estradiolu i niskie (5 i 1 nglrnl)
progesteronu moze sugerować, żę mechani,.mem ogra-
niczaniawielkości populacji makrofagów w fazie pę-
cherzykowej cyklu jajnikowego myszy jest apoptoza.
Możnarówniez stwierdzić, że I7 -B-estradiol i proge-
steron c echuj ą s ię zdolno ś ciąpr zełamywania ochron-
nego działania M-CSF na makrofagi. Warto jednak
zauwaĘć, że l7-B-estradiol i progesteron majądzia-
łanięlzaleznione od typu komórki docelowej, ponie-
wń w przypadku komórek monoblastoidalnych I7-B-
-estradiol i progesteron chroniły komorki linii U937
i THP-1 przed apoptozą indukowanąptzęz TNF-a
(14). W podsumowaniu mozna stwierdzió, że 17-B-
-estradiol i progesteron, w trakcie cyklu jajnikowego
myszy hamują proliferację makrofagów, a jednym
zmechanizmówograniczaniawielkościpopulacji§ch
komórek jest ich apoptoza.
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Pobrano wymazy z szyjki macicy i krew na surowicę od 65 macior z 24
gospodarstw hodowlanych, w których występowaĘ zaburzenia w rozrodzie (gru-

paA) i od 128 macior z 14 gospodarstw wolnych od tych zaburzeń (grupa B,
kontrola) Zbadano też układ rozrodczy 2I macior z grupy A. Zarówno wymazy,
jak i układ rozrodczy badano testem PCR (] 65 rRNA) w kierrrnku drobnoustro-
jów z rodzaju Chlamydia, a także testem ELISA na obecnośó lipopolisacharydu

Ęchzarazków. Chlamydophila abortus (.Cp) wyizolowano w 1 z 65 wymazów
macior z grupy A Natomiast Ch. suis izolowano zarówno z I,5oń wymazów
macior z grupy A, jaki2,3%wymazów pobranych od macior z grupy B. Ponad-

to Ch abortus występowała w 33,3% badanych układów rozrodczych. 52,3Yo

surowic macior z grupy A i 66,4% surowic macior z gflrpy B reagowało pozy-

§ni;rrrrie w teście ELISA w kięrunku zŃńenia Ch.aborlłs. Drobnoustroje o właś-

ciwościach zbliżonych do chlamydiów (Chlamydia-ltke) wyizolowano z 28,2%

wymazów z szyjki macicy macior z grupy A i 22Yo wymazów z szyjki macicy

macior z gnrpy B. 
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