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Streszczenie: Różnicowanie się komórek endometrium rozpoczyna się już w życiu płodowym w mo-
mencie gdy zostaje uruchomiona kaskada genów odpowiedzialna za determinację płci żeńskiej. 
Prawidłowy rozwój płci żeńskiej jest związany z genami AMH, ZFX, DAX oraz synergistycznym 
działaniem genów WNT, RSPO, FOXL-2. Sam cykl płciowy u różnych gatunków ssaków przebiega 
analogicznie. Jednakże różni się częstością występowania, co wiąże się z wydłużeniem fazy diestrus 
przechodzącą w anestrus. Pierwotne hodowle komórkowe prowadzone są w celu poznania procesów 
zachodzących w danych tkankach w warunkach jak najbardziej zbliżonych do stanów fizjologicznych. 
Próba odwzorowania warunków panujących w organizmie wiąże się z prowadzeniem niejednorodnej 
hodowli składającej się często z komórek nabłonka endometrium jak i komórek zrębu. W następstwie 
wymusza to umiejętność rozróżnienia tych komórek przy użyciu markerów jakimi są CK i VIM. Na-
leżą do nich też receptory powierzchniowe dla hormonów płciowych progesteronu i estrogenu, czy też 
poziomy hormonów kontrolujących cykl płciowy jakimi są LH i FSH. Pierwotne hodowle komórek 
endometrium pozwalają na zbadanie i poznanie procesów i czynników działających na komórki same-
go endometrium, ale też na poznanie i zrozumienie procesów związanych z cyklem rujowym, zapłod-
nieniem i utrzymaniem ciąży u ssaków.

Słowa kluczowe: świnie, komórki nabłonkowe endometrium, pierwotna hodowla komórkowa, 
cytokeratyny
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Summary: Endometrial cell differentiation begins in fetal life at the time when is running a cascade 
of genes expression responsible for the sex determination. Proper development of the female sex is 
associated with genes such as AMH, ZFX, the DAX and the synergistic action of other genes as WNT, 
RSPO, FOXL-2. The estrous cycles in various mammalian species is analogous. However, different 
frequency, which is related to an increase of the diestrus phase, which passing the cover anoestrus. 
Primary cell cultures are carried out in order to understand the processes occurring in the tissues as 
close as possible to the physiological conditions. The conditions in the organism is associated with 
conducting a heterogeneous culture often consisting of endometrial epithelial cells and stromal cells. 
The most important is the ability to differentiate these cells using markers, such as cytokeratins (CK) 
and vimentin (VIM). Other cell markers include a surface receptors for the sex hormones progesterone 
and estrogen or hormone levels that control sexual cycle such as LH and FSH. Primary cultures of 
endometrial allow to explore and determinate the processes and factors operating on the endometrial 
cells, but also on the knowledge and understanding of the processes related to estrous cycle, fertiliza-
tion and maintenance of pregnancy in mammals. 

Key words: pig, endometrial luminal epithelial cells, primary cell culture, cytokeratins

ROZWÓJ I BUDOWA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH 
U SSAKÓW – ASPEKTY ANATOMICZNE

Rozwój narządów płciowych rozpoczyna się od utworzenia grzebieni płciowych, 
leżących po obu stronach linii środkowej zarodka. Tworzone są przez grubiejący 
nabłonek mezotelialny, wyściełający śródnercza, z namnażającą się mezenchymą. 
Następnie komórki grzebieni tworzą pierwotne sznury płciowe czyli palczaste wy-
pustki wnikające do mezenchymy [1, 21, 23]. Zarodki w fazie zawiązków niezróż-
nicowanych płciowo posiadają dwie pary przewodów płciowych: przewody Wolffa 
przebiegające od śródnercza do steku i przebiegające równolegle do przewodów 
Wolffa przewody Müllera, które także wnikają do steku. Przewody Müllera łączą 
się ze sobą tworząc kanał maciczno-pochwowy [21]. Na tym etapie rozwój jest 
zależny od zdeterminowanej genetycznie płci. U osobników płci żeńskiej XX z po-
wodu braku genu SRY (ang. Sex-determining Region Y) niezróżnicowana gonada 
zamienia się w jajnik, a w wyniku działania estrogenów przewody Wolffa zanikają. 
Następnie z kanału maciczno-pochwowego powstaje macica i część pochwy [21].

W okresie rozwoju dochodzi do zespolenia przewodów Müllera, przewody te 
zespolone są w różnym stopniu w zależności od gatunku ssaków. Wyróżniamy trzy 
typy macic, z uwagi na różnice w budowie macicy; u człowieka i większości na-
czelnych macica pojedyncza (uterus simplex), u zwierząt domowych macica dwu-
rożna (uterus bicornis), z kolei u gryzoni macica jest tworem parzystym (uterus 
duplex), rogi macicy posiadają osobne ujścia do pochwy [21].

Macica położona jest w jamie miednicy, dogrzbietowo na wysokości kręgów 
lędźwiowych. Macica pojedyncza zbudowana jest z trzonu macicy (corpus uteri), 
ku dołowi przechodzi cieśnią w szyjkę macicy (cervix uteri). Do trzonu docierają 
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położone po obu stronach jajowody (tuba uterina), które łączą trzon macicy z jaj-
nikami (ovarium). Z kolei macica dwurożna składa się z szyjki macicy (cervix 
uteri), trzonu macicy (corpus uteri) z odchodzącymi parzystymi rogami (coruna 
uteri), i odchodzącymi od rogów jajowodami (tuba uterina), które kończą się jaj-
nikami (ovarium) [21].

Budowa ściany macicy na przekroju poprzecznym składa się z trzech warstw: 
błona surowicza (perymetrium), błona męśniowa (myometrium), błona śluzowa (en-
dometrium) [21]. Budowa endometrium nie jest jednorodna obejmuje ona trzy typy 
komórek, patrząc od światła macicy nabłonek jednowarstwowy walcowaty, komór-
ki gruczołowe, oraz komórki zrębu [21].

CHARAKTERYSTYKA GENÓW REGULUJĄCYCH 
RÓŻNICOWANIE SIĘ NARZĄDÓW PŁCIOWYCH

Determinacja płci jest zależna od wielu genów do najważniejszych należy gen 
SRY (ang. Sex-determining Region Y), którego locus znajduje się na krótkim ramieniu 
chromosomu Y [22]. Sekwencje nukleotydów genu SRY poprzedza sekwencja CpG 
(dinukleotyd cytydyna-fosforan-guanozyna), która przyłącza czynnik transkrypcyj-
ny WT1 (ang. Wilms’ Tumor 1 gene), pierwotnie zidentyfikowany jako onkogen od-
powiedzialny za raka nerki u dzieci. Jednakże jego ekspresje stwierdzono również 
w grzebieniu płciowym. Produkty ekspresji genu WT1 posiadają tak zwane „palce” 
cynkowe (czynniki transkrypcyjne), które kontrolują gen SF1 (ang. Steroidogenic 
Factor 1). Ekspresja tego genu ma miejsce w korze nadnercza, niezróżnicowanej 
gonadzie męskiej, a później w jądrze. Z kolei w komórkach jajnika zaobserwowano 
zanik ekspresji genu SF1. Produkt genu SF1 wpływa na regulację genu MIS (ang. 
Müllerian-Inhibiting Substance) hormonu antymülerowskiego, często określanego 
jako AMH [16, 17]. Gen AMH jest jednym z ważniejszych genów kontrolujących 
rozwój żeńskich narządów płciowych, należy do superrodziny genów transformują-
cych czynnik wzrostu beta, pełni on ważną rolę w kontroli folikulogenezy.

Do ekspresji genu SRY dochodzi w rozwijających się komórkach Sertoliego [22, 
26, 43]. Gen ten koduje białko wielkości 200 aminokwasów, dodatkowo środkowy 
region tego białka ma strukturę białek z grupy HMG (ang. High Mobility Group), 
które są czynnikami transkrypcyjnymi (wpływają na uruchomienie i przebieg pro-
cesu transkrypcji) w komórkach Sertoliego [22]. Funkcja genu SRY polega na ukie-
runkowaniu niezróżnicowanej gonady płodowej na tory prowadzące do utworzenia 
z niej jądra, jak już dzisiaj wiadomo gen SRY swoją ekspresją włącza się w kaska-
dową kontrolę kolejnych genów odpowiedzialnych za prawidłowy rozwój gonady 
męskiej [22, 26]. Do genów tych należą przede wszystkim geny: SOX9 (ang. Sry-re-
lated HMG box 9) kontrolującego AMH, jak i czynnik wzrostu fibroblastów 9 Fgf9 
(ang. Fibroblast Growth Factor, FGF9) [23, 33, 34].
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Gdy gen SRY jest nie obecny niezróżnicowana gonada płodowa przekształca się 
w jajnik [22]. Kontrolę nad rozwojem niezróżnicowanej gonady w jajnik przypisuje 
się genowi „palca” cynkowego ZFX (ang. Zinc Finger Protein X, ZFX), mającego 
locus na chromosomie X, oraz FOXL-2 (ang. Forkhead transcription factor), który 
jest autosomalnym genem receptora stymulującego rozwój pęcherzyków jajniko-
wych [41,43]. Na rozwój żeńskiej gonady ma również wpływ ekspresja genu DAX1 
(ang. Dosage-sensitive sex reversal, Adrenal hypoplasia critical region, on chro-
mosome X, gene 1), posiada on również locus na chromosomie X, a produktem jest 
jądrowy receptor dla hormonów [33]. Produkt genu DAX1 konkuruje z produktem 
SRY zakłócając prawidłowy rozwój gonady męskiej, na nie zdeterminowanych jesz-
cze grzebieniach płciowych, prowadząc do interseksualizmu [24, 33].

Badania nad determinacją płci ujawniają wpływ kolejnych genów takich jak 
Wnt-4, którego brak może prowadzić do częściowego odwrócenia procesu różni-
cowania się płci. Wnt-4 działa nie tylko blokująco na komórki Leydiga, które bez 
jego obecności wydzielają testosteron, ale hamuje też rozwój przewodów Müllera 
i kontroluje też zapoczątkowanie procesu mejozy w żeńskich komórkach rozrod-
czych [35,44]. Dodatkowo przy udziale RSPO, kontroluje proliferację nabłonka 
w jądrach co wpływa na liczbę komórek Sertoliego, w tym za maskulinizację ją-
der [6]. Prawidłowy rozwój płci żeńskiej jest związany z synergistycznym dzia-
łaniem genów WNT, RSPO, FOXL-2, przy niepoprawnym funkcjonowaniu lub 
nieobecności któregoś z wymienionych genów dochodzi do zaburzeń związanych 
z interseksualizmem [15, 24].

SPECYFIKA ZMIAN W ENDOMETRIUM PODCZAS 
CYKLU RUJOWEGO U SSAKÓW

Grubość błony śluzowej macicy ulega zmianie w zależności od fazy cyklu 
płciowego. Zmiany dotyczą morfologii i funkcji błony śluzowej macicy, spowo-
dowane są wydzielaniem hormonów płciowych: estrogenów i progesteronu [4, 
11, 12]. Zmiany te powtarzają się cyklicznie w stałych odstępach czasu, różnych 
dla odmiennych gatunków ssaków. Z uwagi na częstotliwość występowania rui 
wyróżniamy zwierzęta monoestralne, głównie zwierzęta dziko żyjące i rasy pier-
wotne psów, zwierzęta diestralne, u których owulacja występuje dwa razy w roku 
to nowożytne rasy psów. Kolejne czyli poliestralne, u których owulacja występuje 
cyklicznie kilka razy w ciągu roku do nich należą ludzie i duże zwierzęta gospo-
darskie takie jak krowy i świnie [11, 12].

W cyklu rujowym wyróżnia się następujące po sobie fazy: 1) Fazę wzrosto-
wą podczas której następuje wzrost estradiolu we krwi, który stymuluje błonę 
śluzową do regeneracji po złuszczeniu podczas poprzedniego cyklu owulacyjne-
go. Proliferacji ulegają przede wszystkim komórki nabłonka i łącznotkankowe-
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go zrębu blaszki właściwej, ale również dochodzi do odbudowy w obrębie tętnic 
spiralnych. Błona śluzowa u ludzi w tym okresie osiąga ok. 3 mm, w tym okresie 
warstwa czynnościowa dzieli się na zbitą – podbłonkową, z gęsto upakowany-
mi komórkami zrębu, oraz gąbczastą z rozszerzonymi gruczołami macicznymi. 
Ostatniego dnia fazy wzrostowej dochodzi do owulacji [7, 12, 32]. 2) Kolejną fazą 
jest faza sekrecyjna w tym okresie komórki luteinowe ciałka żółtego wykazują 
wzmożoną syntezę progesteronu w dalszym ciągu dochodzi do pogrubiania błony 
śluzowej (u ludzi do 5-6 mm) [7], poprzez zwiększanie komórek zrębu i obrzę-
ku macierzy międzykomórkowej. Dodatkowo wystąpienie płynu przesiąkowego 
w podścielisku i zwiększone wydzielanie śluzu przez gruczoły macicy powoduje 
rozpulchnieni endometrium. Na końcu tej fazy, jeżeli nie dojdzie do zapłodnienia, 
znika ciałko żółte czego następstwem jest spadek stężenia hormonów płciowych 
estrogenu i progesteronu [32]. 3) Trzecią fazą jest faza niedokrwienna, która trwa 
bardzo krótko, do kilku godzin u ludzi i występuje tuż przed miesiączką. Nasila 
się synteza prostaglandyn odpowiedzialnych za skurcz tętnic spiralnych, co pro-
wadzi do niedokrwienia warstwy czynnościowej w wyniku czego dochodzi do 
zmian martwiczych i apoptozy jej komórek [7,32].

U ludzi i naczelnych wyróżniamy jeszcze fazę złuszczania nazywaną men-
struacją [11, 29, 30]. Krew wydostaje się z uszkodzonych tętnic spiralnych uno-
sząc obumarłe komórki czynnościowej warstwy błony śluzowej przedostaje się 
do światła macicy i dalej na zewnątrz. Skutkuje to pozostawieniem wąskiej war-
stwy podstawnej zawierające dolne części gruczołów macicznych, dzięki którym 
endometrium może odbudować się w nowym cyklu [7, 30, 32].

Różnice w długości poszczególnych faz cyklu rujowego jak i ich ilość, zależą od 
gatunku, a nawet i od rasy zwierzęcia. U psowatych cykl rujowy trwa od 4 do 10 
miesięcy, w zależności od rasy. U ras pierwotnych cykl trwa dłużej, ale u każdej rasy 
składa się z 5 faz: 1) praprooestrus (trwająca 5 do 20 dni), jest fazą w której funk-
cje jajników zaczynają być pobudzone. 2) prooestrus – fazą przedrujowa (trwająca 
2 do 25 dni), jest to okres w którym następuje wzrost i rozwój pęcherzyków jajni-
kowych. W tym czasie wzrasta stężenie estrogenów we krwi, dochodzi do rozrostu 
błony śluzowej macicy i jajników, pojawia się krwawy wyciek z pochwy. 3) estrus 
– faza rujowa (trwająca 5 do 9 dni), podczas trwania rui poziomu estrogenu obniża 
się i podwyższa poziomu progesteronu, zmiany te wywołują wzrost sekrecji hormonu 
luteinizującego (LH). Owulację wywołuje gwałtowny wyrzut dużej ilości LH, na-
stępnie uwolniony oocyt przemieszcza się do jajowodu, gdzie dojrzewa. W tej fazie 
następuje ciągły wzrost poziomu progesteronu, który powoduje dojrzewanie oocytu. 
4) metoestrus (dioestrus) – okres międzyrujowy (trwający 70 do 90 dni) w tej fazie 
wysoki poziom progesteronu utrzymywany jest dzięki aktywności ciałka żółtego. Ob-
jawia się zmianami w obrazie cytologicznym nabłonka pochwy. 5) anoestrus – okres 
porujowy (trwający 60 do 210 dni), jest to ostatnia faza cyklu rujowego, będąca cza-
sem regeneracji endometrium, proces ten może trwać od 2 do 6 miesięcy [5, 13, 36].
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WZROST I RÓŻNICOWANIE SIĘ KOMÓREK ENDOMETRIUM 
PODCZAS HODOWLI PIERWOTNEJ

Komórki błony śluzowej to komórki nabłonkowe wyściełające ścianę maci-
cy, ale też komórki gruczołowe wydzielające śluz stanowiący środowisko i pod-
łoże umożliwiające zagnieżdżenie się zarodka i rozwój ciąży [38,39]. Hodowla 
pierwotna jest próbą zachowania najbardziej zbliżonych parametrów komórek do 
parametrów komórek żyjących w naturalnych warunkach. Jak już wspomniano 
hodowla komórek endometrium nie jest jednorodna, zawiera co najmniej trzy 
typy komórek, które znane są z antyadhezyjnych właściwości stanowiących ba-
rierę fizjologiczną i immunologiczną [3, 8, 40, 47]. Aby zminimalizować wła-
ściwości antyadhezyjne hodowle prowadzone są między innymi na Matrigelu. 
Zbudowane ze sztucznych, lub pochodzenia naturalnego polimerów, które tworzą 
sztuczną macierz pozakomórkową wspierającą żywotność komórek. Komórki ho-
dowane w ten sposób wykazują wyraźne różnicowanie się i migrację komórek 
nabłonkowych ku powierzchni Matrigelu. Komórki nabłonka tworzą zwartą war-
stwę na powierzchni, z kolei komórki zrębu migrują do wnętrza Matrigelu [27].  
Obecność komórek zrębu endometrium w hodowli pierwotnej stymuluje komórki 
nabłonkowe do namnażania się, a następnie do funkcji wydzielniczej, jak podczas 
przebiegu cyklu menstruacyjnego [2, 9, 46]. Hodowle 3D bardzo dobrze naśladu-
ją naturalne środowisko, dzięki czemu można porównać hodowle in vitro z wa-
runkami in vivo.

Proliferacja i różnicowanie się komórek zależy od sposobu przeprowadzenia 
pierwotnej hodowli komórkowej (hodowle 3D, Matrigel, co-kultura), oraz wa-
runków środowiska i substancji odżywczych (wzbogacenie medium np.: w hor-
mony płciowe). Najsilniejsze możliwości proliferacji i różnicowania się komórek 
nabłonka i zrębu wykazują hodowle 3D tych komórek. Hodowle trójwymiarowe 
dają największe możliwości zobrazowania struktury tkankowej, uzyskanej przy 
pomocy metod immunocytochemii. Możliwe jest to ponieważ komórki ułożone 
są w sposób fizjologiczny, komórki nabłonka tworzą monowarstwę komórkową 
na powierzchni Matrigelu z kolei komórki zrębu umiejscawiają się we wnętrzu 
warstwy hodowlanej [3, 27].

Prowadzenie hodowli in vitro umożliwia prowadzenie szeregu badań nad ko-
mórkami, począwszy od zbadania siły i możliwości komórek do proliferacji przy 
użyciu RTCA Analyzer (ang. Real Time Cellular Analyzer, analizator proliferacji 
komórkowej w czasie rzeczywistym). Urządzenie to w czasie rzeczywistym mie-
rzy impedancję (przyrost komórek) w „dołkach” specjalnych płytek hodowlanych, 
w których namnażają się badane komórki. Im wyższa impedancja tym większa ilość 
komórek co ostatecznie przedstawione zostaje za pomocą wykresu [19].



HODOWLA KOMÓREK BŁONY ŚLUZOWEJ MACICY 447

MARKERY WZROSTU I RÓŻNICOWANIA KOMÓREK BŁONY 
ŚLUZOWEJ MACICY U SSAKÓW

Pozyskanie materiału do pierwotnej hodowli komórkowej obarczone jest ry-
zykiem pobrania komórek z różnych warstw organu, w celu potwierdzenia przy-
należności komórek do danej warstwy, wykonuje się badanie obecności marke-
rów komórkowych. 

Cytokeratyny są to białka, które wchodzą w skład cytoszkieletu komórek na-
błonkowych. Charakterystycznymi dla jednowarstwowych nabłonków są CK8 
i CK18 [14, 36]. Gen CK8 zlokalizowany jest na chromosomie 12 i należy do białek 
keratyny II typu. Na tym samym chromosomie znajduje się kilka genów związa-
nych z keratyną II typu oraz CK 18 należącą do I typ. Z występowania tak bliskiego 
sąsiedztwa tych genów wynika ich wspólna ekspresja [18, 48]. Cytokeratyny kon-
trolują cykle komórkowe, wpływają na przebieg apoptozy i mitozy, oraz tworzą 
„rusztowania” komórkowe w cytoplazmie [14]. Dowiedziono również, że podczas 
hodowli in vitro biorą udział w tworzeniu monowarstwy komórkowej.

Kolejnym białkiem budującym cytoszkielet komórek nabłonka jest Wimen-
tyna. Ta z kolei należy do trzeciej klasy białek budujących cytoszkielet, jest 
specyficzna dla komórek pochodzenia mesynchymalnego, czyli komórek zrębu. 
Wimentyna stosowana jest do odróżnienia komórek nabłonkowych od komórek 
zrębu [14, 48]. Rozróżnienie komórek niezbędne jest do dokładnego określenia 
stopnia różnicowania i proliferacji.

Podczas cyklu miesięcznego komórki endometrium przechodzą cykliczną pro-
liferację i apoptozę, z kolei w czasie gdy dojdzie do zapłodnienia endometrium 
musi być odpowiednio przygotowane, rozpulchnione. Taką funkcję pełnią białka 
należące do cytokin dokładnie Interleukina 11 (In11). Obecność interleukin odno-
towano we wszystkich typach komórek endometrium, podczas fazy wydzielniczej 
cyklu rujowego [10]. Rozpulchnione komórki macicy (ang. decidua), przyjmują 
charakterystyczny wygląd i mają zdolność wydzielniczą prolaktyny (PRL), oraz 
insulino zależnego czynnika wzrostu (IGFPB) [42]. Podanie do hodowli in vitro 
In11 spowodowało przyśpieszenie procesu rozpulchniania, co dowodzi wpływo-
wi In11 na ten proces. Trzeba jeszcze zauważyć, że na podania interleukiny, ule-
gały odpowiedzi głównie komórki zrębu [11].

Markerem proliferacji zarówno komórek zrębu jak i nabłonkowych jest Ki67, 
jest to białko jądrowe, którego ekspresja jest wykorzystywana do ilościowej oceny 
wszystkich komórek ulegających proliferacji [10]. Ten marker stosowany jest przy 
badaniu prędkości namnażania się wielu nowotworów. Marker Ki67 jest silnie uza-
leżniony od obecności hormonów steroidowych odpowiedzialnych za cykl płciowy. 
Wzrasta w fazie proliferacyjnej, gdy wzrasta wydzielanie estrogenów [10].
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PGRMC są to receptory powierzchniowe dla progesteronu, są to białka które 
zostały różnicowo wyrażone w ludzkim endometrium podczas cyklu miesięcz-
nego [2, 18]. Silniejszy sygnał odnotowany jest przede wszystkim w komórkach 
zrębu zarówno u ludzi, myszy i krów. Dodatkowo nasila się w fazie prolifera-
cyjnej [18, 25]. Wiadomo, że progesteron blokuje mitozę komórek endometrium 
w późnej fazie proliferacji, po czym następuje ich różnicowanie w kierunku ko-
mórek wydzielniczych [25, 31]. Reakcja na działanie progesteronem podczas ho-
dowli pierwotnych miała miejsce na powierzchni monowarstwy komórkowej, co 
wskazuje na obecność receptorów PGRMC w komórkach nabłonka endometrium. 
Po dodaniu progesteronu do pożywki hodowlanej bez dodatku hormonów, ekspre-
sja receptorów wykształconych na komórkach nabłonka ulega obniżeniu, z kolei 
gdy poziom progesteronu utrzymuje się długoterminowo wraca do poziomu wyj-
ściowego. Świadczy to o umiejscowieniu receptorów dla progesteronu głównie 
w komórkach nabłonkowych endometrium [2, 31].

Estrogen to hormon steroidowy pobudzający komórki endometrium do namna-
żania się, stymuluje prawidłowe namnażanie się, kontroluje odpowiednie specja-
lizowanie się komórek embrionalnych i pobudza do funkcji wydzielniczych [18, 
45]. ESR 1 to podstawowy receptor tego hormonu w komórkach endometrium. 
Po rozpoznaniu 17βestradiolu kontroluje proliferację komórek i kontakt pomię-
dzy komórkami zrębu a komórkami nabłonkowymi [2]. Do niedawna podczas ho-
dowli komórkowych na Matrigelu sygnał na działanie estrogenami znajdował się 
w środku monowarstwy komórkowej, wskazując na komórki gruczołowe i zrębu. 
Blauer (2005) dowodzi, że na powierzchni monowarstwy komórkowej Matrigelu 
oprócz silnego sygnału na progesteron widoczna jest także ekspresja na estrogeny 
[18, 20, 45]. Wpływ estrogenów na proliferację i różnicowanie się komórek był 
niejednokrotnie zbadany in vivo, na kobietach w okresie post menopauzalnym, 
u których po podaniu estrogenów dochodziło do regeneracji i przyrostu endome-
trium. Również na komórkach z hodowli komórkowych, które zostały pobrane 
po przeprowadzonej histerektomii lub biopsji. Przez tydzień hodowane w obojęt-
nych warunkach, po podaniu estrogenów w dawkach fizjologicznych, rozpoczy-
nały proliferację [2, 9]. ESR2 pełni tylko nieliczne funkcje.

Hormon luteinizujący LH należy do rodziny hormonów glikoproteinowych, 
do której należą też hormon folikulotropowy FSH, gonadotropina kosmówkowa 
CG i tyreotropina TSH. Wszystkie te hormony zbudowane są z podjednostki α 
i β, przy czym tylko podjednostka α jest taka sama dla wszystkich [20]. Wyrzut 
LH z pęcherzyka jajnikowego prowokuje kaskadę procesów reorganizujących ko-
mórki endometrium przed owulacją, przypominające stany przeciwzapalne, czyli 
rozpulchnianie komórek endometrium. LH między innymi aktywuje epidermalny 
czynnik wzrostu EGF, który stymuluje komórki endometrium do proliferacji [20]. 
W odpowiedzi na wyrzut LH przedni płat przysadki mózgowej zaczyna uwalniać 
FSH, gdy poziomy obu hormonów spadają rozpoczyna się faza niedokrwienna 
i następuje po niej złuszczanie komórek [30].
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W procesie rozwoju błony śluzowej macicy fundamentalną rolę odgrywa 
epidermalny czynnik wzrostu (EGF) mający wpływ na proliferację, jak i na róż-
nicowanie się tych komórek [4, 37]. EGF składa się czterech receptorów: HER1, 
HER2, HER3, HER4. W zdrowym endometrium większej ekspresji ulegają 
HER1, z kolei dalsze badania wykazały, że HER 1-3 wykazuje większą ekspresję 
niż w komórkach endometrium, które zlokalizowało się poza jamą macicy. Eks-
presja receptorów dla EGF informuje o proliferacji komórek endometrium pod-
czas fazy wzrostowej przez zwiększającą się ekspresję HER3, a w kolejnej fazie 
sekrecyjnej przez zwiększającą się ekspresję HER1 i HER2 oraz następujący spa-
dek ekspresji HER3 informuje o różnicowaniu się tych komórek [37].

W ostatnich doniesieniach pojawiają się informacje o ekspresji Oct4 (ang. Oc-
tamer-binding transcription factor 4) w fazie proliferacyjnej cyklu miesięcznego 
[26]. Oct4 marker prulipotencjalności komórek, który zawiera w sobie dystalną 
i proksymalną sekwencję wzmacniającą, co powoduje że może przyłączyć się do 
czterech specyficznych domen CD-1-CD-4, co w konsekwencji może prowadzić 
do wzmocnienia sygnału jego ekspresji [28]. Matthai i współpracownicy dowie-
dli, że Oct 4 charakterystyczny jest dla komórek zdrowego endometrium w szcze-
gólności komórek zrębu i może mieć wpływ na jego proliferację, jednakże nie 
odnotowali wpływu hormonów płciowych na ekspresję Oct4 [28].

Pierwotne hodowle komórek endometrium pozwalają na zbadanie i pozna-
nie procesów, jak i czynników działających na komórki samego endometrium. 
Pozwalają również na poznanie i zrozumienie procesów związanych z cyklem 
rujowym, zapłodnieniem i utrzymaniem ciąży u ludzi jak i u zwierząt. Pierwot-
ne hodowle są utworzone z nie zmienionych lub zmienionych w niskim stopniu 
komórek. Utworzenie modelu komórkowego z pierwotnych hodowli daje obraz 
bardziej zbliżony do obrazu in vivo.
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