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Streszczenie: Progesteron jest hormonem niezbędnym w utrzymaniu ciąży u wszystkich gatunków 
ssaków. W zależności od gatunku, za produkcję tego hormonu odpowiada ciałko żółte ciążowe i/lub 
łożysko. Progesteron może być metabolizowany do nieaktywnego biologicznie 20α-hydroksypro-
gesteronu przez dehydrogenazę 20α-hydroksysteroidową (20α-HSD). Enzym ten należy do rodziny 
aldo-keto reduktaz i katalizuje reakcję redukcji w obecności fosforanu dinukleotydu nikotynoam-
idoadeninowego jako kofaktora. Najnowsze badania z wykorzystaniem myszy z wyłączonym gen-
em dla 20α-HSD pokazały, że brak inaktywacji progesteronu wpływa negatywnie na przeżywalność 
płodów, utrzymanie ciąży i prawidłowy przebieg porodu. Niniejszy artykuł podsumowuje aktualną 
wiedzę na temat ekspresji oraz fizjologicznej roli 20α-HSD w tkankach matki oraz płodu podczas 
ciąży u różnych gatunków ssaków. Ponadto omówiono regulację ekspresji i aktywności tego enzymu 
przez czynniki hormonalne, z uwzględnieniem możliwej roli występujących w środowisku związków 
zaburzających działanie endogennych hormonów.

Słowa kluczowe: 20α-HSD, progesteron, ciałko żółte, łożysko, ciąża

Summary: Progesterone is essential for the maintenance of pregnancy in all mammalian species. In 
different mammals, this hormone is produced by corpus luteum of pregnancy and/or placenta. Proges-
terone might be metabolized via 20α-hydroxysteroid dehydrogenase (20α-HSD) into its biologically 
inactive form – 20α-hydroxyprogesterone. This enzyme belongs to aldo-keto reductases family and 
catalyzes nicotinamide adenine dinucleotide phosphate-dependent reduction. Recent studies using 
mice with targeted disruption of the gene coding for 20α-HSD showed that lack of progesterone inac-
tivation affected fetal survival, maintenance of pregnancy and parturition. The purpose of this review 
was to demonstrate the sites of 20α-HSD expression and its activity within maternal and fetal com-
partment during pregnancy in mammals. Moreover, we have discussed recent findings related to the 
regulation of 20α-HSD by hormones, with focus on possible role of endocrine disruptors. 
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WSTĘP

Progesteron jest hormonem niezbędnym w rozwoju i utrzymaniu ciąży 
u wszystkich gatunków ssaków. Za jego produkcję odpowiada tymczasowy gru-
czoł dokrewny jakim jest ciałko żółte ciążowe. W zależności od gatunku, ważnym 
źródłem ciążowego progesteronu jest również łożysko. Na przestrzeni ostatnich 
lat pojawiło się wiele publikacji naukowych dotyczących dehydrogenazy 20α-hy-
droksysteroidowej (20α-HSD) – enzymu odpowiedzialnego za konwersję proge-
steronu do nieaktywnego biologicznie 20α-hydroksyprogesteronu. Wykazano, 
że u niektórych zwierząt ekspresja i aktywność 20α-HSD wzrasta w ciałku żół-
tym pod koniec ciąży, co odpowiada za obniżenie stężenia progesteronu we krwi 
matki i stanowi tym samym mechanizm prowadzący do rozpoczęcia porodu [8, 
53]. Najnowsze badania donoszą, że oprócz tkanki lutealnej, miejscem ekspresji 
20α-HSD podczas ciąży jest także łożysko. Paradoksalnie, łożyskowy metabo-
lizm progesteronu jest niezbędny do utrzymania jego niskiego poziomu wewnątrz 
macicy, a tym samym zwiększenia przeżywalności płodów poprzez ich ochronę 
przed cytotoksycznym działaniem progesteronu [10]. Z tego powodu warto zwró-
cić szczególną uwagę na czynniki regulujące ekspresję 20α-HSD oraz najnowsze 
generacje inhibitorów tego enzymu. Interesujące wydaje się podsumowanie naj-
nowszych danych literaturowych dotyczących ekspresji, znaczenia oraz fizjolo-
gicznej roli 20α-HSD podczas ciąży u ssaków. 

ZNACZENIE I GŁÓWNE ŹRÓDŁA CIĄŻOWEGO  
PROGESTERONU U SSAKÓW

W roku 1929 dwaj badacze Willard M. Allen i George W. Corner przepro-
wadzili doświadczenie, w którym podtrzymywali ciążę u owariektomizowanych 
królików, podając im wyciąg z tkanki lutealnej [1]. Dowiedli tym samym, że ciał-
ko żółte produkuje hormon niezbędny do utrzymania ciąży. Progesteron, bo o nim 
mowa, został wyizolowany we wczesnych latach 30. XX wieku przez cztery nie-
zależne zespoły badawcze [2, 7, 20, 49], a swoją nazwę zawdzięcza progestagen-
nemu działaniu (ang. progestational steroidal ketone). Rola progesteronu polega 
przede wszystkim na przygotowaniu błony śluzowej macicy do implantacji. Ten 
złożony proces obejmuje m.in. hamowanie indukowanej przez estrogeny prolife-
racji komórek nabłonkowych macicy oraz stymulację podziałów komórek stromy 
macicy i ekspresji cząsteczek adhezyjnych wspomagających zagnieżdżenie zarod-
ka. Dodatkowo progesteron zmniejsza inwazyjność trofoblastu poprzez regulację 
aktywności metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej oraz hamuje odpo-
wiedź immunologiczną organizmu matki (patrz przegląd: [19]). We wczesnym 
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RYCINA 1. Główne źródła progesteronu podczas ciąży u różnych gatunków ssaków
FIGURE 1. The principal sites of progesterone production during pregnancy in various mammalian 
species
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okresie zarodkowym progesteron stymuluje komórki nabłonkowe oraz gruczoły 
macicy do produkcji wydzieliny zwanej mleczkiem macicznym (histiotrofem). 
Spełnia ono ważną rolę w odżywianiu zarodka oraz jego przesuwaniu się przez 
macicę [4]. W późniejszym okresie ciąży, aż do porodu, progesteron oddziału-
je głównie na mięśniówkę macicy zmniejszając jej kurczliwość i zapobiegając 
przedwczesnemu porodowi [29, 58]. Zniesienie działania progesteronu na błonę 
mięśniową macicy jest warunkiem wystąpienia porodu u wszystkich gatunków 
ssaków, jednak mechanizmy prowadzące do spadku jego poziomu w końcowej 
fazie ciąży są różne i mimo ciągłego rozwoju nauki nadal wymagają wyjaśnienia. 

Źródła ciążowego progesteronu różnią się pomiędzy gatunkami (ryc. 1). 
U człowieka ciałko żółte ciążowe jest głównym źródłem progesteronu przez 
pierwsze 10 tygodni po zapłodnieniu, a następnie jego funkcję przejmuje łożysko 
[52]. Funkcjonalne ciałka żółte są natomiast obecne do końca ciąży u gryzoni, 
ponieważ łożyska tych zwierząt syntetyzują bardzo małe ilości progesteronu [50]. 
Co ciekawe u szczura w początkowej fazie ciąży można zaobserwować przynaj-
mniej trzy generacje ciałek żółtych. Są to nowo powstałe ciałka żółte ciążowe, 
starsze ciałka żółte utworzone w poprzedniej owulacji oraz najstarsze ciałka 
żółte pochodzące z jeszcze wcześniejszej owulacji. Te najstarsze ciałka żółte są 
ważnym źródłem przedimplantacyjnego progesteronu [51]. Również u kóz, świń 
i bydła ciąża przez cały okres jej trwania jest podtrzymywana przez progeste-
ron syntetyzowany w ciałku żółtym. Wprawdzie u dwóch ostatnich gatunków 
łożysko częściowo produkuje progesteron, ale nie jest on warunkiem utrzyma-
nia ciąży z powodu bezpośredniego wydzielania tego hormonu do krążenia pło-
dowego [23]. Dosyć złożona sekrecja ciążowego progesteronu występuje u kla-
czy. Na początku jest on wydzielany przez ciałko żółte cykliczne, które dopiero  
14-16 dni po zapłodnieniu przekształca się w ciałko żółte ciążowe. Źródłem proge-
steronu są ponadto tzw. ciałka żółte dodatkowe, powstające z owulujących oraz nie-

RYCINA 2. Reakcja redukcji progesteronu do 20α-hydroksyprogesteronu. 20α-HSD – dehydrogenaza 
20α-hydroksysteroidowa, NADPH – fosforan dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego
FIGURE 2. Reduction of progesterone into 20α-hydroxyprogesterone. 20α-HSD – 20α-hydroxysteroid 
dehydrogenase, NADPH – nicotinamide adenine dinucleotide phosphate 
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owulujących pęcherzyków jajnikowych. Prawidłowy przebieg ciąży u klaczy tylko 
częściowo zależy od progesteronu, ponieważ od 60 dnia ciąży jego funkcję uzupeł-
niają inne gestageny produkowane przez płód i łożysko. W nadnerczach płodu syn-
tetyzowany jest pregnenolon, a progesteron i jego metabolity powstają w łożysku. 
W drugiej połowie ciąży, aż do porodu, przejmują one zupełnie rolę progesteronu 
[9]. U kotów w pierwszej połowie ciąży głównym miejscem syntezy progesteronu 
jest ciałko żółte, zaś w drugiej połowie jego funkcję przejmuje łożysko [48]. Łoży-
sko psów natomiast nie posiada zdolności steroidogennej, dlatego funkcjonalne ciałko 
żółte jest obecne do końca ciąży [28]. Niezależnie od źródeł ciążowego progesteronu 
u człowieka, gryzoni, zwierząt gospodarskich i domowych, jego lokalna biosynteza 
i metabolizm mają istotne znaczenie w utrzymaniu i prawidłowym przebiegu ciąży. 

BIOSYNTEZA I METABOLIZM PROGESTERONU

Synteza progesteronu stanowi pierwszy etap w biosyntezie wszystkich hor-
monów steroidowych. Jest on zatem prekursorem dla androgenów, estrogenów, 
mineralokortykoidów oraz glikokortykoidów. Pierwszy etap steroidogenezy po-
lega na przemianie cholesterolu w pregnenolon w obecności kompleksu enzyma-
tycznego desmolazy cholesterolowej, zawierającego cytochrom P450scc (ang. 
side-chain cleavage cytochrome P450, CYP11A1). Hydroksylacja cholesterolu 
w dwóch pozycjach i rozerwanie wiązania pomiędzy węglami C20 i C22 prowadzi 
do odszczepienia jego bocznego łańcucha i powstania pregnenolonu. CYP11A1 
jest zlokalizowany na wewnętrznej błonie mitochondrialnej. Dalsze przekształ-
cenia pregnenolonu w progesteron odbywają się w przedziale gładkiej siateczki 
śródplazmatycznej przy udziale dehydrogenazy 3β-hydroksysteroidowej (3β-H-
SD) [33]. W narządach rozrodczych (tj. jajniku, macicy, łożysku) różnych ga-
tunków zwierząt progesteron może być konwertowany w obecności 20α-HSD do 
nieaktywnego biologicznie 20α-hydroksyprogesteronu (ryc. 2). Jest to reakcja 
wymagająca obecności dwóch substratów – steroidu oraz kofaktora, którym jest 
fosforan dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego (NADPH) [38].

CHARAKTERYSTYKA RODZINY ALDO-KETO REDUKTAZ

Enzym 20α-HSD, nazywany także DD1 (ang. Dihydrodiol Dehydrogenase 1) 
lub AKR1C1 (ang. Aldo-Keto Reductase family 1 member C1), należy do rodziny 
aldo-keto reduktaz. Dehydrogenazy hydroksysteroidowe (ang. Hydroxysteroid 
Dehydrogenases, HSDs) odgrywają ważną rolę w biosyntezie oraz inaktywacji 
wszystkich hormonów steroidowych. Należą one do dwóch różniących się filoge-
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netyczne rodzin: krótkołańcuchowych dehydrogenaz/reduktaz (ang. Short-chain 
alcohol Dehydrogenase, SDR) i aldo-keto reduktaz (ang. Aldo-Keto Reductase, 
AKR) [38]. AKRs są konserwatywnymi, monomerycznymi białkami o masie 
cząsteczkowej 34 kDa i strukturze TIM-baryłki (α/β). Do tej pory wśród roślin 
i zwierząt zidentyfikowano ponad 100 przedstawicieli należących do tej rodzi-
ny. U ssaków najlepiej poznano trzy rodziny (AKR1, 6 i 7), w obrębie których 
u człowieka występuje 13 przedstawicieli. Należą do nich AKR1A1 (reduktaza 
aldehydowa), AKR1B1 i B10 (reduktazy aldozowe), AKR1C1, C2, C3 i C4 (de-
hydrogenazy hydroksysteroidowe), AKR1D1 (5β-reduktaza Δ4-3-ketosteroido-
wa), AKR6A3, A5 i A9 (białka Kvβ), AKR7A2 i 7A3 (reduktazy aflatoksyny) [3]. 

Enzymy z rodziny AKR katalizują reakcję redukcji aldehydów i ketonów 
do pierwszorzędowych i drugorzędowych alkoholi z wykorzystaniem głównie 
NADPH jako kofaktora. Proces redukcji obejmuje dwa etapy: 1) przeniesienie 
jonu wodorowego z NADPH na grupę karbonylową w substracie, 2) dodanie pro-
tonu i redukcję grupy karbonylowej do grupy alkoholowej. Większość enzymów 
rodziny AKR posiada na C-końcu miejsce aktywne, które stanowi konserwatywna 
tetrada aminokwasów Asp50, Tyr55, Lys84 i His117 [13, 26, 38]. Mając na uwadze 
różnorodność rodziny AKR, w niniejszych rozważaniach naszą uwagę poświęci-
liśmy enzymowi 20α-HSD, który kontroluje poziom progesteronu poprzez jego 
redukcję do 20α-hydroksyprogesteronu i ma ogromne znaczenie podczas ciąży.

FIZJOLOGICZNA ROLA 20α-HSD PODCZAS CIĄŻY

Ekspresja 20α-HSD podczas ciąży została wykazana w tkankach matki oraz 
płodu, tj. ciałku żółtym, łożysku, endometrium macicy, jajowodzie i skórze pło-
du. Pierwsze badania wykorzystujące myszy z wyłączonym genem dla 20α-HSD 
(20α-HSD−/−) pokazały, że enzym ten odgrywa ważną rolę w przeżywalności pło-
dów, utrzymaniu ciąży i prawidłowym przebiegu porodu. Piekorz i wsp. [39] oraz 
Ishida i wsp. [22] obserwowali zmniejszoną całkowitą liczbę potomstwa i liczbę ży-
wego potomstwa u myszy 20α-HSD−/−. Co więcej w obu przypadkach ciąża była wy-
dłużona o 2-3 dni, a poziom progesteronu we krwi matki przed porodem pozostawał 
wysoki. Wyniki powyższych prac nie pozwalają jednak dokładnie określić, w któ-
rych tkankach ekspresja 20α-HSD jest kluczowa dla normalnego przebiegu ciąży.

CIAŁKO ŻÓŁTE

Dotychczas enzym 20α-HSD zlokalizowano w ciałku żółtym ciążowym wie-
lu gatunków ssaków tj. szczura [47, 53], myszy [21], świni [18, 46], krowy [34] 
czy makaka [37]. Jednak największą rolę 20α-HSD pełni w tkance lutealnej szczura 
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i myszy. U gryzoni obserwuje się spadek poziomu progesteronu przed porodem, 
czemu towarzyszy zwiększająca się w tym czasie ekspresja 20α-HSD. Ekspresja 
i aktywność 20α-HSD w tkance lutealnej szczura hamowana jest przez prolaktynę 
i laktogen łożyskowy podczas całej ciąży. Również sam progesteron działając przez 
receptory dla glukokortykoidów jest inhibitorem 20α-HSD w ciałku żółtym [44]. 
Przed porodem dochodzi natomiast do nagłego wzrostu poziomu transkryptu dla 
20α-HSD oraz poziomu 20α-hydroksyprogesteronu [5]. Wiadomo, że prostaglan-
dyna F2α (PGF2α) – znany czynnik luteolityczny – stymuluje ekspresję 20α-HSD 
poprzez czynnik transkrypcyjny NUR77 [54]. U myszy z wyłączonym genem dla 
receptora PGF2α (FP−/−) nie dochodzi do porodu z powodu zbyt wysokiego poziomu 
progesteronu [43]. Na tej podstawie można zaobserwować podobieństwo fenoty-
powe myszy FP−/− i myszy 20α-HSD−/− [22, 39]. Wydaje się zatem, że fizjologicz-
na rola 20α-HSD w ciałku żółtym ciążowym gryzoni jest związana z funkcjonalną 
luteolizą, niezbędną do redukcji obwodowego progesteronu i wystąpienia porodu. 

U innych gatunków zwierząt znaczenie 20α-HSD w tkance lutealnej podczas 
ciąży nie jest do końca wyjaśnione. U świni mRNA i białko dla 20α-HSD było ba-
dane w ciałku żółtym w drugiej połowie ciąży, przy czym największą ekspresję tego 
enzymu obserwowano w okresie okołoporodowym [18]. Wyniki te sugerują, że 
również u świni 20α-HSD może być zaangażowany w obniżenie okołoporodowego 
poziomu progesteronu, chociaż aktywność 20α-HSD i poziom 20α-hydroksyproge-
steronu nie był dotychczas badane u tych zwierząt podczas ciąży.

ŁOŻYSKO

W ostatnich latach pojawia się coraz więcej publikacji naukowych wskazujących 
na łożysko jako ważne miejsce ekspresji 20α-HSD. U wszystkich badanych gatun-
ków ssaków tj. szczura [42, 47], myszy [21], kozy [24, 25], krowy [34], jelenia [35], 
makaka [37] i świni [17], obserwowano wzrost ekspresji 20α-HSD w późnej ciąży 
i w okresie okołoporodowym. Łożyskowe 20α-HSD jest zaangażowane w lokalną re-
gulację poziomu progesteronu oraz ochronę płodów przed jego cytotoksycznym dzia-
łaniem. Mimo niezaprzeczalnej roli progesteronu w implantacji i utrzymaniu ciąży, 
paradoksalnie może on także wywoływać negatywne działanie polegające na hamo-
waniu proliferacji i różnicowania niektórych typów komórek, np. limfocytów T (patrz 
przegląd: [12]). Dodatkowo podawanie wysokich dawek progesteronu ciężarnym 
samicom myszy podskórnie lub bezpośrednio do płynu owodniowego wywoływało 
śmiertelność płodów (patrz przegląd: [10, 22]). U szczura [42], kozy [24] i pawiana 
[56] w późnej ciąży obserwuje się niski poziom progesteronu i wysoki 20α-hydrok-
syprogesteronu w płynie owodniowym oraz we krwi płodu. Takie same zależności 
w koncentracji progesteronu i 20α-hydroksyprogesteronu wykazano w homogena-
tach z płodów myszy 20α-HSD−/− [10]. Wyniki te wskazują, że 20α-HSD w łożysku 
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metabolizuje aktywnie progesteron i w ten sposób wpływa na prawidłowy rozwój 
i przeżywalność płodów. Co ciekawe sam płód jest także zdolny do redukcji progeste-
ronu i jego cytotoksycznego działania. Obecność transkryptu dla 20α-HSD wykazano 
w skórze płodów myszy wykorzystując hybrydyzację in situ [21] oraz metodę PCR 
w czasie rzeczywistym [10]. Pomimo intensywnych badań nad rolą 20α-HSD w ło-
żysku ssaków, wciąż niewiele wiadomo o jego fizjologicznym znaczeniu. Podsumo-
wując można stwierdzić, że u większości gatunków, z wyjątkiem gryzoni, łożysko ma 
większe znaczenie niż ciałko żółte w metabolizmie progesteronu do 20α-hydroksy-
progesteronu. Dodatkowo łożyskowe i płodowe 20α-HSD odgrywa największą rolę 
podczas późnej ciąży i przed porodem.

MACICA

Duże kontrowersje wzbudza ekspresja 20α-HSD w macicy podczas ciąży. Para-
doksalna wydaje się obecność w tej tkance enzymu inaktywującego progesteron, któ-
ry ma przeciwdziałać skurczom mięśniówki ciężarnej macicy. U człowieka wysoki 
poziom mRNA dla 20α-HSD występuje w endometrium macicy w fazie wydzielni-
czej. Obniżoną ekspresję 20α-HSD obserwowano w hodowanych komórkach stromy 
endometrium po dodaniu progesteronu. Wskazuje to, że w okresie przedimplantacyj-
nym progesteron reguluje miejscowo swój poziom w endometrium poprzez inhibi-
cję 20α-HSD. Podobny mechanizm może występować podczas implantacji, kiedy to 
trofoblast produkuje progesteron. 20α-HSD na poziomie transkryptu występuje także 
w ludzkiej doczesnej i kosmówce. Za hamowanie 20α-HSD w doczesnej odpowia-
da prolaktyna wydzielana przez komórki stromy endometrium [36]. Choi i wsp. [10] 
przeprowadzili doświadczenie polegające na transferze zarodków 20α-HSD+/+ do ma-
tek 20α-HSD+/+ oraz 20α-HSD−/− i obserwowali mniejszą liczbę potomstwa u myszy 
z wyłączonym genem. Ponieważ największa śmiertelność płodów miała miejsce we 
wczesnej ciąży, autorzy sugerują zaangażowanie matczynego 20α-HSD, prawdopo-
dobnie macicznego, w prawidłową implantację. Oprócz roli 20α-HSD w implantacji, 
enzym ten wydaje się mieć znaczenie w macicy również podczas późnej ciąży [21, 
24]. Progesteron hamuje proliferację komórek nabłonkowych endometrium, która jest 
niezbędna do fizycznego rozciągania ciężarnej macicy [57]. Zatem obecność 20α-H-
SD w nabłonku endometrium ma pozytywne znaczenie i miejscowo przeciwdziała 
negatywnemu działaniu progesteronu.

EKSPRESJA 20α-HSD W INNYCH TKANKACH

Z powyższych rozważań wynika, że progesteron jest ważnym hormonem 
zaangażowanym w implantację oraz utrzymanie ciąży, dlatego zrozumiała jest 
obecność enzymu 20α-HSD w narządach rozrodczych tj. jajniku, macicy, łożysku 
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czy gruczole mlekowym. Warto jednak podkreślić ekspresję 20α-HSD w wielu 
innych tkankach. Wysoki poziom transkryptu dla 20α-HSD występuje w płucach, 
wątrobie i mózgu [59]. Dodatkowo wykazano ekspresję tego enzymu w nerkach, 
tkance tłuszczowej, skórze, osteoblastach i astrocytach nerwów wzrokowych 
[31, 32, 40, 41, 60]. W ciągu ostatnich lat znacząco wzrosła liczba publikacji 
naukowych łączących 20α-HSD ze zmianami nowotworowymi w płucach [14], 
skórze [11], jelicie grubym [45] i szyjce macicy [11, 55]. Obserwowana w tych 
zmianach nowotworowych nadekspresja 20α-HSD jest prawdopodobnie związa-
na z opornością na leki przeciwnowotworowe (m.in. cisplatynę, karboplatynę, 
doksorubicynę, adriamycynę, bleomycynę), których działanie polega na wytwo-
rzeniu reaktywnych form tlenu i niszczeniu komórek nowotworowych. 20α-HSD 
jest uważany za potencjalny marker nowotworowy, ponieważ metabolity katali-
zowanych przez niego reakcji mają zdolność do inicjowania transformacji neo-
plastycznej. Zatem uzasadnione są intensywne badania nad nowymi generacjami 
inhibitorów 20α-HSD, wśród których czołowe miejsce zajmuje syntetyczny kwas 
3-bromo-5-fenylosalicylowy (patrz przegląd: [16]).

HORMONALNA REGULACJA EKSPRESJI  
I AKTYWNOŚCI 20α-HSD

Jak wspomniano wcześniej ekspresja 20α-HSD jest regulowana przez prolak-
tynę, laktogen łożyskowy, PGF2α oraz sam progesteron. Wiadomo, że pozostałe 
hormony steroidowe, estrogeny i androgeny, są także zaangażowane w prawi-
dłowy przebieg ciąży u niektórych gatunków ssaków [15, 27]. Interesujący jest 
zatem udział tych hormonów w regulacji ekspresji 20α-HSD. Brozic i wsp. [6] 
badali wpływ fitoestrogenów – substancji pochodzenia roślinnego występujących 
w diecie ludzi i zwierząt, o działaniu estrogennym lub antyestrogennym, na ak-
tywność 20α-HSD. Wśród wielu testowanych związków najsilniejszymi inhibi-
torami 20α-HSD okazały się: 7-hydroksyflawon, 3,7-dihydroksyflawon oraz fla-
won naringenina. Mechanizm inhibicji polega w tym przypadku na wiązaniu się 
wspomnianych substancji do miejsca aktywnego enzymu. Wiadomo, że w pro-
motorze ludzkiego genu kodującego 20α-HSD znajduje się element odpowiedzi 
na androgeny (ang. Androgens Response Element, ARE) [30]. Jednakże brak w li-
teraturze szczegółowych danych odnoszących się do regulacji 20α-HSD przez 
androgeny lub ich antagonistów. Nasze najnowsze badania wykazały spadek eks-
presji 20α-HSD w ciałku żółtym świni w 50 dniu ciąży [18] oraz wzrost ekspre-
sji 20α-HSD w łożysku świni przed porodem [19] pod wpływem antyandrogenu 
flutamidu. Różnice te wynikają prawdopodobnie z odmiennej roli 20α-HSD w ba-
danych tkankach na określonych etapach ciąży. Być może te pionierskie wyni-
ki będą stanowić początek nowego kierunku badań, w których uwaga zostanie 
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zwrócona na obecne w środowisku czynniki zaburzające procesy endokrynne 
(ang. endocrine disruptors) o właściwościach estrogennych/antyestrogennych 
oraz androgennych/antyandrogennych.

PODSUMOWANIE

Przedstawione wyniki badań potwierdzają, że 20α-HSD ma ogromne znacze-
nie w czasie ciąży u ssaków. Fizjologiczna rola 20α-HSD w ciałku żółtym jest 
raczej specyficzna dla gryzoni i odnosi się do funkcjonalnej luteolizy oraz obni-
żenia obwodowego stężenia progesteronu we krwi matki. Łożyskowa ekspresja 
20α-HSD jest zaangażowana natomiast w utrzymanie niskiego lokalnego pozio-
mu progesteronu wewnątrz macicy, co ma znaczenie dla prawidłowego rozwoju 
i przeżywalności płodów. Równocześnie z dostępnych danych wynika, że funkcja 
ta jest wspólna dla wielu gatunków ssaków. Poznawanie nowych czynników oraz 
mechanizmów regulujących ekspresję i aktywność 20α-HSD podczas ciąży wy-
daje się mieć istotne znaczenie w opracowywaniu metod zwiększających przeży-
walność płodów, szczególnie u zwierząt gospodarskich.
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