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Streszczenie: Ekspansja komórek ziarnistych wzgórka jajononego (cumulus oophorus) zachodzi w dojrza³ym pêcherzyku jajnikowym w odpowiedzi na przedowulacyjny wzrost stê¿enia hormonu luteinizuj¹cego (LH) we krwi. W wyniku intensywnej syntezy substancji pozakomórkowej komórki folikularne
cumulus oophorus rozsuwaj¹ siê, ca³a struktura wielokrotnie zwiêksza pocz¹tkow¹ objêtoæ, w koñcu
odrywa siê wraz z oocytem od warstwy ziarnistej ciany pêcherzyka. Poniewa¿ komórki wieñca promienistego praktycznie nie maj¹ receptorów LH, sygna³ pobudzaj¹cy je do ekspansji dociera do nich za
porednictwem innych moleku³. Moleku³ami tymi okaza³y siê przede wszystkim prostaglandyna E2 i
naskórkowe czynniki wzrostu (EGF) wydzielane przez komórki ziarniste ciany pêcherzyka oraz pochodz¹ce z oocytu peptydy z nadrodziny transformuj¹cych czynników wzrostu b (TGF-b). Substancja
miêdzykomórkowa w pe³ni rozproszonego wieñca promienistego zbudowana jest g³ównie z ³añcuchów
kwasu hialuronowego, z którymi wi¹¿¹ siê pozosta³e sk³adniki macierzy. Sk³adniki te wydzielane s¹
przez komórki ziarniste pêcherzyka (wersikan, TSG-6, pentraksyna 3) lub pochodz¹ z osocza krwi
(³añcuchy ciê¿kie inter-alfa-inhibitorów trypsyny). Stworzenie myszy pozbawionych funkcjonalnych
genów odpowiedzialnych za ekspansjê komórek somatycznych cumulus oophorus pozwoli³o wykazaæ,
¿e proces ten jest niezbêdny do prawid³owego przebiegu owulacji. Po³¹czone obfit¹, glikoproteinow¹
substancj¹ komórki pêcherzykowe towarzysz¹ oocytowi podczas wêdrówki do jajowodu wchodz¹c w
interakcje z wycielaj¹cym go nab³onkiem. U³atwiaj¹ tak¿e zap³odnienie dziêki wi¹zaniu plemników,
kierowaniu ich w stronê oocytu oraz sprzyjaniu kapacytacji i reakcji akrosomowej.
S³owa kluczowe: wzgórek jajonony, wieniec promienisty, owulacja, zap³odnienie, substancja pozakomórkowa.
Summary: Cumulus oophorus expansion takes place in matured ovarian follicles in response to preovulatory increased concentration of luteinizing hormone (LH) in blood. As a result of intensive extracellular
matrix synthesis cumulus granulosa cells expand, the whole structure multiplies its volume and finally
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separates together with the oocyte from the follicle wall. Because cumulus cells practically do not have
LH receptors, expansion inducing signal reach them through the medium of other molecules. These
molecules are above all prostaglandin E2 and epidermal growth factors (EGF) secreted by mural granulosa
cells as well as transforming growth factor b (TGF-b) superfamily members deriving from the oocyte.
Extracellular matrix of fully expanded cumulus oophorus consists of hialuronic acid chains to which other
components are bound. These components are synthesized by granulosa cells (versican, TSG-6, pentraxin 3) or derive from serum (heavy chains of inter-alpha-trypsin inhibitors). Creation of mice with
knockouts of genes responsible for cumulus expansion allowed to prove that this process is absolutely
indispensable for successful ovulation. Moreover, cumulus cells together with reach extracellular matrix
surround the oocyte while it pass through the oviduct interacting with oviductal epithelium. They also
facilitate fertilization by trapping spermatozoa, guiding them to the oocyte, favoring capacitation and
acrosomal reaction.
Key words: cumulus oophorus, granulosa cells, ovulation, fertilization, extracellular matrix.

1. WSTÊP
Gamety ¿eñskie ssaków wzrastaj¹ i dojrzewaj¹ w obrêbie pêcherzyków jajnikowych. U cz³owieka oraz wielu innych gatunków ssaków struktury te tworz¹ siê w
trakcie rozwoju p³odowego, u gryzoni natomiast  w okresie oko³oporodowym [14].
Folikulogeneza rozpoczyna siê, gdy proliferuj¹ce w jajnikach oogonia zakoñcz¹
aktywnoæ mitotyczn¹ i wkraczaj¹c w podzia³ mejotyczny staj¹ siê oocytami I rzêdu.
Oocyty zatrzymane w stadium diktiotenu profazy pierwszego podzia³u mejotycznego
otaczane s¹ przez kilka sp³aszczonych komórek somatycznych oraz b³onê podstawn¹.
W ten sposób formuj¹ siê tzw. pêcherzyki pierwotne [14, 24, 43]. Wiêkszoæ sporód
wyjciowej puli pêcherzyków pierwotnych ulega degeneracji. Pozosta³e pêcherzyki
rozpoczynaj¹ sukcesywnie dalszy rozwój, jednak tylko nieliczne z nich osi¹gaj¹ pe³n¹
dojrza³oæ. Atrezja wzrastaj¹cych pêcherzyków jajnikowych w ró¿nych stadiach
rozwojowych jest zjawiskiem naturalnym, wpisanym w prawid³owe funkcjonowanie
gonady ¿eñskiej [14, 22, 24, 36]. Badania ostatnich lat wykaza³y, ¿e w dojrza³ych
jajnikach myszy oraz ludzi wystêpuj¹ komórki macierzyste podtrzymuj¹ce oogenezê
i folikulogenezê. Dziêki ich aktywnoci zasób pêcherzyków pierwotnych zdolnych
do podjêcia dalszego rozwoju mo¿e byæ odtwarzany podczas trwania okresu reprodukcyjnego, a nie jest, jak wczeniej s¹dzono, ostatecznie ustalany przed lub w
momencie narodzin [14, 20, 24].
Rozwój pierwotnego pêcherzyka jajnikowego w pêcherzyk przedowulacyjny trwa
u myszy oko³o dwóch tygodni, u ludzi  ponad trzy miesi¹ce [22]. Okres ten
wielokrotnie przekracza czas trwania pojedynczego cyklu p³ciowego. Pêcherzyk
pierwotny przekszta³ca siê stopniowo w pêcherzyk pierwszorzêdowy. Oocyt rozpoczyna fazê intensywnego wzrostu, podczas której wielokrotnie zwiêksza pocz¹tkow¹
objêtoæ oraz gromadzi bia³ka, lipidy i cz¹steczki RNA potrzebne do prawid³owego
przebiegu zap³odnienia i rozwoju zarodka. Wraz ze wzrostem oocytu i tworzeniem
siê wokó³ niego glikoproteinowej os³ony przejrzystej (zona pellucida) przemianom
ulega tak¿e somatyczna czêæ pêcherzyka [43]. Komórki folikularne zmieniaj¹ kszta³t
ze sp³aszczonego na kubiczny i zaczynaj¹ intensywnie proliferowaæ. Kiedy rosn¹cy
oocyt zostaje otoczony przez wiêcej ni¿ jedn¹ warstwê komórek ziarnistych,
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pêcherzyk przyjmuje postaæ pêcherzyka drugorzêdowego. Równoczenie na powierzchni pêcherzyka z komórek zrêbu jajnika formuje siê os³onka (theca). W dalszym
etapie rozwoju w obrêbie litej warstwy komórek ziarnistych pojawia siê wype³niona
p³ynem jamka (antrum) [8, 22]. Powstaniu antrum towarzyszy rozdzia³ komórek
ziarnistych na dwie odmienne subpopulacje: 1) komórki wycielaj¹ce od wewn¹trz
cianê pêcherzyka zwane komórkami muralnymi oraz 2) komórki wieñca promienistego (corona radiata) bezporednio otaczaj¹ce oocyt i tworz¹ce wraz z nim

RYCINA 1. Przedowulacyjny pêcherzyk antralny w jajniku myszy: a  os³onka (theca), b  komórki
ziarniste ciany pêcherzyka, c  komórki ziarniste wzgórka jajononego uwypuklaj¹cego siê do wype³nionej
p³ynem jamki (antrum), d  oocyt
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wzgórek jajonony (cumulus oophorus) [6, 8, 12, 31, 32, 69]. Dziêki s¹siedztwu
oocytu komórki folikularne wzgórka jajononego zaczynaj¹ wykazywaæ cechy
wyranie odró¿niaj¹ce je od warstwy muralnej. Przede wszystkim wydzielane przez
oocyt czynniki hamuj¹ w komórkach wieñca promienistego ekspresjê receptorów
dla hormonu luteinizuj¹cego (LH), które pojawiaj¹ siê pod wp³ywem innego hormonu
przysadki  folikulotropiny (FSH) na powierzchni komórek ziarnistych ciany
pêcherzyka. Oprócz bardzo niskiej ekspresji receptorów LH komórki ziarniste
cumulus oophorus odznaczaj¹ siê te¿ wysokim poziomem proliferacji, s³abym
natê¿eniem steroidogenezy oraz zdolnoci¹ syntezy du¿ej iloci kwasu hialuronowego
i innych sk³adników substancji miêdzykomórkowej [6, 8, 12, 14, 17]. W wyniku
swoich szczególnych w³asnoci komórki wieñca promienistego tworz¹ mikrorodowisko dogodne do prawid³owego rozwoju oocytu. rodowisko to jest utrzymywane
dziêki temu, i¿ komórki wieñca promienistego kontaktuj¹ siê z sob¹, z komórkami
ziarnistymi ciany pêcherzyka oraz z oolemm¹ poprzez liczne z³¹cza szczelinowe, a
tak¿e oddzia³ywania auto- i parakrynne [14, 65, 69].
Aktywacja i pocz¹tkowe fazy wzrostu pêcherzyka jajnikowego regulowane s¹ przede
wszystkim poprzez odpowiednie stê¿enia ró¿norodnych czynników wzrostu. Nale¿¹ do
nich: ligand kit  KL, czynnik hamuj¹cy bia³aczkê  LIF (leukemia inhibitory factor),
stromalny czynnik wzrostu 1  SDF1 (stromal-derived factor 1), a tak¿e bia³ka z
nadrodziny transformuj¹cych czynników wzrostu b  TGF-b (transforming growth
factor b), wród których szczególne znaczenie maj¹: hormon antymüllerowski  AMH,
czynnik wzrostu i ró¿nicowania 9  GDF-9 (growth differentiation factor 9) oraz
bia³ko morfotyczne koci 15  BMP-15 (bone morphogenetic protein 15) [8, 14, 22,
36]. Pierwszo- i drugorzêdowe pêcherzyki mog¹ wzrastaæ bez udzia³u hormonów
gonadotropowych przysadki: folikulotropiny (FSH) i lutropiny (LH). Uwa¿a siê jednak,
i¿ hormony te wp³ywaj¹ optymalizuj¹co na warunki rozwoju pêcherzyków przedantralnych
[8, 14, 22]. Dziêki wyposa¿eniu w odpowiednie receptory, pêcherzyki antralne s¹ ju¿
bardzo wra¿liwe na dzia³anie gonadotropin [14, 22]. Ich dalszy rozwój uzale¿niony jest
cile od zmieniaj¹cych siê podczas ka¿dego cyklu p³ciowego stê¿eñ FSH i LH.
Podwy¿szony na pocz¹tku cyklu poziom FSH stymuluje grupê pêcherzyków antralnych
do szybkiego wzrostu przedowulacyjnego i syntezy estrogenów. Pojawiaj¹ca siê natomiast
w rodku cyklu fala LH zapocz¹tkowuje dojrzewanie mejotyczne oocytu, owulacjê i
uformowanie wydzielaj¹cego progesteron cia³ka ¿ó³tego [22].

2. ISTOTA PROCESU EKSPANSJI KOMÓREK ZIARNISTYCH
WZGÓRKA JAJONONEGO
Jednym z procesów bezporednio poprzedzaj¹cych owulacjê i niezbêdnych do jej
prawid³owego przebiegu jest tzw. ekspansja (rozproszenie) komórek ziarnistych
wzgórka jajononego. Proces ten zwany te¿ mucyfikacj¹ polega g³ównie na intensywnym syntetyzowaniu i wydzielaniu kwasu hialuronowego przez komórki somatyczne otaczaj¹ce oocyt. W wyniku tego kompleks oocytu z komórkami ziarnistymi
zwiêksza 2040 razy sw¹ pocz¹tkow¹ objêtoæ i odrywa siê od warstwy ziarnistej
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ciany pêcherzyka. Rozsuniêciu siê komórek kompleksu i zerwaniu po³¹czeñ
pomiêdzy nimi towarzyszy podjêcie podzia³u przez oocyt, czego zewnêtrznym
przejawem jest wyrzucenie cia³ka kierunkowego [12, 21, 45, 71].
Prawid³owo ukszta³towany wzgórek jajonony zbudowany jest z bardzo licznej
populacji wyspecjalizowanych komórek ziarnistych. Ta wysoka liczebnoæ komórek
somatycznych cumulus oophorus jest niezbêdna do uformowania odpowiednio
obszernej i stabilnej substancji miêdzykomórkowej. Samice myszy pozbawione funkcjonalnych genów reguluj¹cej cykl komórkowy cykliny D2 wykazuj¹ zmniejszon¹
proliferacjê komórek ziarnistych pêcherzyków jajnikowych oraz bezp³odnoæ. Stwierdzono, ¿e bardzo nieliczne u nich komórki wzgórka jajononego nie s¹ w stanie
wytworzyæ prawid³owej macierzy pozakomórkowej, przez co oocyt zostaje uwiêziony
wewn¹trz pêcherzyka jajnikowego i nie owuluje. Dowodzi to dobitnie ogromnego
znaczenia procesu ekspansji wieñca promienistego w przebiegu owulacji [17, 58].
Pocz¹tkowo s¹dzono, i¿ gromadzenie siê substancji pozakomórkowej w obrêbie wzgórka
jajononego powoduje mechaniczne przerywanie po³¹czeñ pomiêdzy buduj¹cymi go
komórkami. Póniejsze badania wykaza³y jednak, ¿e zanikanie z³¹cz szczelinowych poprzedza
syntezê kwasu hialuronowego, a zablokowanie endocytozy tworz¹cych je koneksonów skutkuje
zahamowaniem ekspansji komórek ziarnistych cumulus oophorus [30]. Zamykanie z³¹cz
szczelinowych w komórkach wieñca promienistego nie tylko daje sygna³ do intensywnego
wydzielania przez nie substancji pozakomórkowej, lecz tak¿e decyduje o dojrzewaniu
mejotycznym oocytu [37, 55]. Zosta³o udowodnione, i¿ oocyt w pêcherzyku antralnym trwa
w stadium diktiotenu dziêki utrzymywaniu siê w jego cytoplazmie wysokiego stê¿enia
cyklicznego AMP, który porednio dzia³a inaktywuj¹co na czynnik MPF (M-phase promoting
factor). Wiadomo te¿, ¿e farmakologiczne zablokowanie po³¹czeñ pomiêdzy komórkami
pêcherzyka lub wyizolowanie oocytu ze wzgórka jajononego skutkuje wznowieniem mejozy.
Wysnuto st¹d wniosek, i¿ komórki ziarniste hamuj¹ przedwczesne dojrzewanie oocytu dziêki
przekazywaniu do jego cytoplazmy cAMP poprzez liczne z³¹cza szczelinowe. Zwi¹zane z
rozpraszaniem wieñca promienistego zamykanie tych po³¹czeñ powoduje natomiast spadek
stê¿enia cAMP we wnêtrzu oocytu, odblokowanie MPF i podjêcie podzia³u [33, 55, 67].
Ostatnio hipoteza ta zosta³a jednak poddana w w¹tpliwoæ, gdy okaza³o siê, ¿e decyduj¹cy
wk³ad w utrzymanie hamuj¹cego stê¿enia cAMP w oocycie ma jego w³asna aktywnoæ
syntetyczna [33, 67]. Wykazano ponadto, ¿e poprzedzaj¹cy wznowienie podzia³u spadek iloci
cAMP w cytoplazmie oocytu nie zale¿y ani od aktywacji bia³ka Gi, ani od wzrostu stê¿enia
jonów Ca2+ [32]. Poszukuje siê wiêc innych dróg oddzia³ywania komórek ziarnistych na
dojrzewanie oocytu. Ogromne znaczenie z³¹cz szczelinowych w tym procesie wydaje siê
jednak bezsporne.

3. CZYNNIKI REGULUJ¥CE EKSPANSJÊ
KOMÓREK ZIARNISTYCH WZGÓRKA JAJONONEGO
W warunkach in vitro ekspansjê wyizolowanych kompleksów oocytu z komórkami ziarnistymi wywo³aæ mo¿na poprzez zadzia³anie FSH [7, 51]. In vivo proces

176

K. KOTARSKA

ten indukowany jest jednak poprzedzaj¹cym owulacjê wyrzutem LH. Niezwykle
ograniczona ekspresja receptorów LH w komórkach wieñca promienistego [42], a
tak¿e niereagowanie wyizolowanych kompleksów oocytu z komórkami folikularnymi
na stymulacjê LH in vitro [7] sugeruj¹, ¿e gonadotropina ta wywiera swój efekt
przede wszystkim w sposób poredni. Jednym z bardzo istotnych poredników
okaza³a siê prostaglandyna E2 (PGE2), która stymuluje komórki ziarniste cumulus
oophorus do rozpraszania i syntezy kwasu hialuronowego in vitro [9]. Samice myszy
pozbawione aktywnoci genu Cox-2 (cyklooksygenazy 2 kontroluj¹cej syntezê
prostaglandyn) lub genu receptora PGE2 charakteryzuj¹ siê nieprawid³owym rozpraszaniem wieñca promienistego i powa¿nymi zaburzeniami owulacji [5, 18], co
potwierdza znaczenie prostaglandyny E2 w przebiegu tych procesów.
Inn¹ drog¹ rozpowszechniania siê sygna³u LH w pêcherzyku przedowulacyjnym
jest synteza przez muralne komórki ziarniste peptydów, nale¿¹cych do rodziny
naskórkowych czynników wzrostu  EGF (epidermal growth factor): amfireguliny,
epireguliny i b-celuliny. Czynniki te ³¹cz¹c siê ze swoimi receptorami na powierzchni
komórek wieñca promienistego pobudzaj¹ intensywne wytwarzanie substancji miêdzykomórkowej oraz wp³ywaj¹ na dojrzewanie oocytu [4, 41, 54]. Analiza ekspresji
genów w komórkach ziarnistych pêcherzyka jajnikowego w okresie bezporednio
poprzedzaj¹cym owulacjê wykaza³a, ¿e geny amfireguliny, epireguliny i b-celuliny
s¹ aktywne nie tylko w warstwie granulozy ciennej, lecz tak¿e w komórkach

RYCINA 2. Ekspansja komórek ziarnistych cumulus oophorus. Pod wp³ywem fali LH w
przedowulacyjnym pêcherzyku jajnikowym nastêpuje wzmo¿ona synteza prostaglandyny E2 (PGE2),
naskórkowych czynników wzrostu (EGF) oraz czynników z nadrodziny TGF-b. Czynniki te stymuluj¹
komórki ziarniste wzgórka jajononego do wydzielania kwasu hialuronowego (HA), cz¹steczek PTX3,
TSG-6 i wersikanu, które wspólnie z pochodz¹cymi z krwi ³añcuchami ciê¿kimi inter-alpha-inhibitorów
trypsyny (ITI) tworz¹ obfit¹ macierz pozakomórkow¹. Oocyt otoczony rozproszonymi komórkami
wieñca promienistego odrywa siê od warstwy ziarnistej ciany pêcherzyka i jest gotowy do owulacji
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otaczaj¹cych oocyt. Te naskórkowe czynniki wzrostu stymuluj¹ wiêc proces ekspansji zarówno poprzez oddzia³ywania parakrynne, jak i autokrynne [17].
Wa¿n¹ rolê w utrzymaniu prawid³owego funkcjonowania strefy ziarnistej pêcherzyka jajnikowego odgrywa równie¿ oocyt, który nie tylko odpowiada na sygna³y
pochodz¹ce od komórek somatycznych, ale sam wp³ywa na otoczenie miêdzy innymi
poprzez sekrecjê hormonów peptydowych i czynników wzrostu [4, 6, 31]. Eksperymenty in vitro udowodni³y, ¿e u myszy obecnoæ oocytu jest absolutnie niezbêdna
do podjêcia przez komórki wieñca promienistego syntezy kwasu hialuronowego i
do ich rozproszenia [49, 50]. Komórki folikularne samic szczura, krowy i wini uda³o
siê wprawdzie rozproszyæ bez udzia³u oocytów, lecz wiadomo, ¿e oocyty tych
gatunków równie¿ wydzielaj¹ czynniki sprzyjaj¹ce mucyfikacji [12]. Prawdopodobnie
nale¿¹ one do nadrodziny transformuj¹cych czynników wzrostu b (TGF-b). Wykazano, ¿e bêd¹cy cz³onkiem tej rodziny czynnik wzrostu i ró¿nicowania 9 (GDF-9)
sprzyja w³aciwemu formowaniu substancji miêdzykomórkowej cumulus oophorus
dziêki pobudzaniu ekspresji wielu genów odpowiedzialnych za ten proces, miêdzy
innymi Has-2 (syntazy hialuronianowej 2), Ptx3 (pentraksyny 3), Tsg-6 (tumor
necrosis factor stimulated gene 6) i Cox-2/Ptgs2 (cyklooksygenazy 2 zwanej
równie¿ syntaz¹ prostaglandynow¹ 2). GDF-9 zapobiega ponadto luteinizacji komórek
ziarnistych otaczaj¹cych oocyt dziêki blokowaniu w nich ekspresji receptorów LH.
Mo¿e tak¿e stabilizowaæ macierz miêdzykomórkow¹ wzgórka jajononego chroni¹c
j¹ przed dzia³aniem proteaz. Wiadomo bowiem, ¿e GDF-9 hamuje ekspresjê aktywatora urokinazy plazminogenu  uPA (urokinase plasminogen activator), która
wzrasta pod wp³ywem FSH w komórkach warstwy ziarnistej ciany pêcherzyka.
Oddzia³ywanie GDF-9 na strukturê wzgórka jajononego wzmacniane jest dziêki
innym czynnikom pochodz¹cym z oocytu. Wymieniæ tu nale¿y przede wszystkim
BMP-15 i 6 oraz aktywinê [6, 12, 31].

4. BUDOWA SUBSTANCJI MIÊDZYKOMÓRKOWEJ
WIEÑCA PROMIENISTEGO
Podstawowym sk³adnikiem substancji miêdzykomórkowej w pe³ni rozproszonego
wieñca promienistego jest kwas hialuronowy, który wystêpuje w nim w koncentracji
0,51,0 mg · ml1 [47,71]. Obliczono te¿, ¿e u chomika syryjskiego w jednym kompleksie
oocytu z komórkami ziarnistymi znajduje siê oko³o 11 ng tego kwasu [52]. Kwas
hialuronowy jest glikozaminoglikanem zbudowanym z powtarzaj¹cych siê jednostek
disacharydowych. Pojedyncza jednostka sk³ada siê z kwasu glukuronowego (GlcUA)
oraz N-acetyloglukozoaminy (GlcNac). Wszystkie wi¹zania glikozydowe w ³añcuchach
kwasu hialuronowego s¹ typu b: 13 pomiêdzy GlcUA a GlcNac oraz 14 pomiêdzy
GlcNac a GlcUA. Kwas hialuronowy tworzy d³ugie, nierozga³êzione, polianionowe
³añcuchy, które s¹ syntetyzowane na wewnêtrznej powierzchni b³ony cytoplazmatycznej
komórek przy udziale enzymu syntazy hialuronianowej, a nastêpnie wydzielane do

178

K. KOTARSKA

przestrzeni miêdzykomórkowej [47, 59]. £añcuchy kwasu hialuronowego ³¹cz¹ siê z
komórkami ziarnistymi poprzez receptory CD44 [71].
Pozosta³e glikozaminoglikany (GAG) wystêpuj¹ce w substancji pozakomórkowej
wieñca promienistego s¹ powi¹zane kowalencyjnie z bia³kami tworz¹c proteoglikany.
W grupie tej na szczególn¹ uwagê zas³uguje proteoglikan wersikan. Nale¿y on do
cz¹stek, które wi¹¿¹c kwas hialuronowy wp³ywaj¹ na prawid³ow¹ strukturê, integralnoæ i elastycznoæ macierzy miêdzykomórkowej. Zarodki myszy z wy³¹czon¹ ekspresj¹ genu koduj¹cego bia³kowy rdzeñ wersikanu zamieraj¹ z powodu zaburzeñ
rozwoju serca. Identyczny fenotyp obserwuje siê u myszy pozbawionych aktywnego
genu syntazy hialuronianowej 2. wiadczy to o fundamentalnym znaczeniu zarówno
kwasu hialuronowego, jak i wersikanu w przebiegu rozwoju zarodkowego, ale tak¿e
o bliskim powi¹zaniu funkcjonalnym obu tych moleku³ [45, 46]. Bia³ko wersikan wi¹¿e
siê z kwasem hialuronowym domen¹ N-koñcow¹, podczas gdy jego lektynopodobna
domena C-koñcowa ma zdolnoæ ³¹czenia siê z powierzchni¹ komórek lub innymi
sk³adnikami macierzy. Bia³ko to kodowane jest przez pojedynczy gen, jednak dziêki
alternatywnemu sk³adaniu transkryptu na jego matrycy powstaje kilka izoform.
Izoforma V2 charakterystyczna jest dla tkanki nerwowej. Pozosta³e trzy warianty
wersikanu wystêpuj¹ w warstwie ziarnistej pêcherzyków jajnikowych, szczególnie
obficie pomiêdzy rozproszonymi komórkami wzgórka jajononego. S¹ to: V0 przy³¹czaj¹cy dwa ³añcuchy glikozaminoglikanów, V1 przy³¹czaj¹cy jeden ³añcuch glikozaminoglikanowy oraz V3 w ogóle pozbawiony domen wi¹¿¹cych GAG. Wiele
sporód swoich cech wersikan zawdziêcza przy³¹czonym cz¹stkom glikozaminoglikanów bogatych w boczne ³añcuchy siarczanu chondroityny. Dziêki nim osi¹ga
on bardzo du¿¹ masê cz¹steczkow¹ (do 1600 kDa), wykazuje silny ³adunek ujemny
oraz w³asnoci hydrodynamiczne [46].
Ogromn¹ rolê w organizowaniu i stabilizacji substancji miêdzykomórkowej wieñca
promienistego odgrywaj¹ tak¿e cz¹stki pochodz¹ce z osocza krwi, nale¿¹ce do rodziny inter-alfa-inhibitorów trypsyny  ITI (inter-alpha-trypsin inhibitor). Inter-alfainhibitory trypsyny syntetyzowane s¹ w w¹trobie, sk¹d zostaj¹ uwolnione do krwi.
Sk³adaj¹ siê z ³añcucha lekkiego: bikuniny oraz jednego lub dwóch sporód trzech
genetycznie odrêbnych ³añcuchów ciê¿kich: HC1, HC2 i HC3. £añcuchy ciê¿kie
przy³¹czone s¹ do bikuniny poprzez wi¹zanie estrowe. Pod wp³ywem poprzedzaj¹cego owulacjê wyrzutu LH nastêpuje otwarcie bariery krew-pêcherzyk jajnikowy. Umo¿liwia to szybki nap³yw cz¹steczek ITI do wnêtrza pêcherzyka i wbudowanie ich ³añcuchów ciê¿kich w formuj¹c¹ siê macierz pozakomórkow¹ wzgórka
jajononego [1, 2, 61, 70, 71, 72]. £añcuchy ciê¿kie inter-alfa-inhibitorów trypsyny
wi¹zane s¹ kowalencyjnie z cz¹steczkami kwasu hialuronowego w reakcji katalizowanej przez enzymy osocza krwi [72] oraz enzymy syntetyzowane w komórkach
ziarnistych [1]. Przebieg tej reakcji u³atwia proteoglikan wersikan, który tworzy
pocz¹tkowo z cz¹steczkami ITI przejciowe po³¹czenia niekowalencyjne [71].
Jak zosta³o wczeniej wspomniane, komórki ziarniste otaczaj¹ce oocyt zwart¹ warstw¹
mo¿na pobudziæ in vitro do intensywnej syntezy kwasu hialuronowego i rozproszenia
dzia³aj¹c na nie FSH. Naladuje siê w ten sposób naturalny proces zachodz¹cy w
pêcherzyku przedowulacyjnym pod wp³ywem wysokiego stê¿enia LH. Jednak
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zsyntetyzowane w warunkach in vitro ³añcuchy kwasu hialuronowego formuj¹ stabiln¹
substancjê miêdzykomórkow¹ jedynie w obecnoci surowicy lub po prostu inter-alfainhibitorów trypsyny. W przeciwnym wypadku dyfunduj¹ one do po¿ywki hodowlanej,
a kompleksy oocytów z komórkami ziarnistymi pozostaj¹ nierozproszone [2, 51].
Wyhodowanie myszy z wy³¹czon¹ ekspresj¹ genu bikuniny (Bik-/-) dostarczy³o dalszych
dowodów potwierdzaj¹cych fundamentalne znaczenie inter-alfa-inhibitorów trypsyny w
formowaniu stabilnej substancji miêdzykomórkowej cumulus oophorus. Myszy Bik-/-,
pomimo braku cz¹steczek ITI w krwioobiegu, rozwijaj¹ siê ca³kowicie prawid³owo.
Jednak samice pozbawione obu funkcjonalnych kopii genu bikuniny s¹ niep³odne. Okaza³o
siê, ¿e ekspansja komórek wieñca promienistego w odpowiedzi na wyrzut LH jest u
nich powa¿nie zaburzona. W wyniku tego komórki ziarniste od³¹czaj¹ siê od kompleksu
z oocytem jeszcze wewn¹trz pêcherzyka jajnikowego, a oocyty trafiaj¹ce do jajowodu
s¹ nieliczne i ju¿ ca³kowicie pozbawione towarzysz¹cych im normalnie komórek
somatycznych. Oocyty takie pozostaj¹ niezap³odnione, co wyjania bezp³odnoæ samic
Bik-/- oraz stanowi dowód na to, i¿ komórki folikularne otaczaj¹ce oocyt spe³niaj¹ wa¿n¹
rolê w fuzji gamet [72]. Analiza ekspresji genów w jajnikach myszy Bik-/- wykaza³a, ¿e
funkcja cz¹steczek ITI w przebiegu owulacji nie ogranicza siê jedynie do stabilizowania
macierzy pozakomórkowej wieñca promienistego. Wp³ywaj¹ one tak¿e moduluj¹co na
aktywnoæ transkrypcyjn¹ wielu genów zwi¹zanych mniej lub bardziej bezporednio z
dojrzewaniem pêcherzyków jajnikowych [61].
Kolejnymi cz¹stkami niezbêdnymi do uformowania prawid³owej substancji miêdzykomórkowej rozpraszaj¹cego siê wzgórka jajononego s¹ glikoproteiny TSG-6 oraz
PTX3, obie zaanga¿owane równie¿ w reakcje immunologiczne organizmu. Badania
na myszach wykaza³y, ¿e ekspresja genu Tsg-6 (tumor necrosis factor stimulated
gene 6), znanego tak¿e pod nazw¹ Tnfaip6 (tumor necrosis factor alpha-induced
protein 6), wzrasta raptownie w strefie ziarnistej pêcherzyków jajnikowych pobudzonych owulacyjn¹ dawk¹ hCG (human chorionic gonadotropin) [10, 38, 39, 45]. W
komórkach ziarnistych cumulus oophorus ekspresja ta utrzymuje siê na wysokim
poziomie a¿ do momentu owulacji i w przeciwieñstwie do genów syntazy hialuronianowej 2 oraz wersikanu uzale¿niona jest od stê¿enia prostaglandyny E2 w pêcherzyku.
W jajnikach myszy pozbawionych aktywnych kopii genu Cox-2 lub genu receptora
PGE2 wystêpuje obni¿ony poziom zarówno mRNA, jak i bia³ka TSG-6. Byæ mo¿e
jest to jedna z podstawowych przyczyn zaburzeñ rozpraszania wieñca promienistego
i niep³odnoci u tych samic [38, 39, 45]. Hipotezê t¹ potwierdza model myszy z
wy³¹czon¹ ekspresj¹ genu Tsg-6, gdzie obserwuje siê podobne nieprawid³owoci w
formowaniu substancji ³¹cz¹cej komórki folikularne wzgórka jajononego oraz problemy
z owulacj¹ [38, 45]. Rola TSG-6 w ekspansji komórek wieñca promienistego opiera
siê g³ównie na jego zdolnoci do wi¹zania hialuronianu oraz innych sk³adników macierzy
miêdzykomórkowej, przede wszystkim ³añcuchów ciê¿kich inter-alfa-inhibitorów
trypsyny. Jest bardzo prawdopodobne, i¿ cz¹steczki TSG-6 porednicz¹ w tworzeniu
po³¹czeñ kowalencyjnych pomiêdzy ³añcuchami ciê¿kimi ITI, a kwasem hialuronowym
[10, 38, 39, 45]. Inn¹ postulowan¹ funkcj¹ TSG-6 jest ochrona macierzy przed
aktywnoci¹ enzymów proteolitycznych [10].
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Pentraksyna 3  PTX3 (pentraxin 3) nale¿y do rodziny tzw. d³ugich pentraksyn.
Zbudowana jest z domeny C-koñcowej homologicznej do krótkich pentraksyn, takich
jak bia³ko C-reaktywne (CRP) i surowiczy amyloid P (SAP) oraz unikatowej domeny
N-koñcowej niewykazuj¹cej homologii do ¿adnych innych znanych bia³ek. £añcuchy
PTX3 ³¹cz¹ siê z sob¹ poprzez wi¹zania dwusiarczkowe tworz¹c multimeryczne cz¹stki
o du¿ej masie molekularnej. Pentraksyna 3 wydzielana jest przez ró¿norodne typy
komórek w odpowiedzi na bodce prozapalne. Intensywna ekspresja genu Ptx3
zachodzi równie¿ w rozpraszaj¹cych siê komórkach wzgórka jajononego, a jego produkt
lokalizuje siê w syntetyzowanej obficie macierzy miêdzykomórkowej. PTX3 nie
wykazuje bezporedniego powinowactwa do kwasu hialuronowego. Wi¹¿¹c siê jednak
z ³añcuchami ciê¿kimi inter-alfa-inhibitorów trypsyny oraz cz¹steczkami TSG-6 wp³ywa
na stabilnoæ i odpowiednie usieciowanie substancji miêdzykomórkowej wieñca
promienistego [11, 19, 29, 48, 53]. Wykazano, i¿ pentraksyna 3 wbudowywana jest
w postaci tetramerów i tylko taka jej forma pozwala na prawid³ow¹ organizacjê
pozosta³ych sk³adników macierzy [19]. U samic myszy pozbawionych aktywnoci
genu Ptx3 obserwuje siê nieprawid³ow¹ ekspansjê komórek ziarnistych wzgórka
jajononego. Ponadto odnajdywane w jajowodach owulowane oocyty tych samic
otoczone s¹ wprawdzie komórkami folikularnymi, ale komórki te zamiast typowego
promienistego uk³adu tworz¹ ca³kowicie bez³adn¹ masê, która bardzo szybko ulega
ca³kowitej dezintegracji. Oocyty myszy Ptx3-/- mog¹ byæ zap³adniane in vitro, co
wskazuje na to, i¿ rozwijaj¹ siê one prawid³owo przy braku cz¹steczek pentraksyny
3. Jednak in vivo oocyty takie nie ulegaj¹ fuzji z plemnikami, a samice z mutacj¹
wykazuj¹ ca³kowit¹ lub prawie ca³kowit¹ bezp³odnoæ [11, 48]. Niedawno odkryto,
¿e PTX3 wp³ywa na p³odnoæ samic myszy jeszcze w inny sposób. Mianowicie
glikoproteina ta syntetyzowana jest przejciowo w macicy, w okresie bezporednio
poprzedzaj¹cym implantacjê zarodków i przyczynia siê znacz¹co do pomylnego
przebiegu tego wa¿nego procesu [11, 29].
Jak wykazano powy¿ej, brak którejkolwiek z moleku³ wi¹¿¹cych i stabilizuj¹cych
³añcuchy kwasu hialuronowego skutkuje zaburzeniami ekspansji komórek ziarnistych
wzgórka jajononego, a w konsekwencji problemami z owulacj¹ i/lub zap³odnieniem
oocytów. Okazuje siê jednak, i¿ nadmierna synteza niektórych sk³adników substancji
miêdzykomórkowej rozproszonego wieñca promienistego mo¿e byæ równie szkodliwa.
U myszy z wy³¹czon¹ ekspresj¹ genu receptora prostaglandyny E2 (Ptger2-/-) komórki wieñca promienistego wydzielaj¹ wiêksze w porównaniu ze zwierzêtami
kontrolnymi iloci cytokin o dzia³aniu autokrynnym, zw³aszcza cytokiny CCL7.
Powoduje to nadmiern¹ syntezê i wbudowywanie w substancjê miêdzykomórkow¹
integryn, które w tak du¿ym stê¿eniu uniemo¿liwiaj¹ plemnikom penetracjê strefy
komórek folikularnych otaczaj¹cych oocyt [64].
Substancja wystêpuj¹ca pomiêdzy rozproszonymi komórkami ziarnistymi wzgórka
jajononego ma bardzo z³o¿on¹ budowê, a kontynuowane nadal badania nad jej
struktur¹ prowadz¹ do odkrywania kolejnych komponentów. Na przyk³ad u szczurów
w macierzy miêdzykomórkowej wzgórków jajononych wykazano ostatnio obecnoæ
bia³ka wi¹¿¹cego hialuronian 1  HABP1 (hyaluronan binding protein 1), które
wytwarzane jest przez komórki ziarniste w odpowiedzi na przedowulacyjn¹ stymu-
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lacjê hormonaln¹ [66]. Natomiast w mysich oraz ludzkich komórkach wieñca
promienistego wykryto obecnoæ zarówno mRNA, jak i samego antygenu CD52.
Jego cz¹steczki lokalizuj¹ siê tak¿e w substancji miêdzykomórkowej kompleksów
oocytów z komórkami ziarnistymi i prawdopodobnie maj¹ swój udzia³ w przebiegu
zap³odnienia. Do tej pory cz¹stki CD52 kojarzono przede wszystkim z mêskimi
drogami p³ciowymi, gdzie zachodzi ich synteza oraz wbudowywanie w b³ony
plemników. Antygeny CD52 pobudzaj¹ przeciwcia³a, które mog¹ wp³ywaæ na
funkcjonowanie mêskich komórek rozrodczych. S¹ one najczêstsz¹ przyczyn¹
niep³odnoci na tle immunologicznym. Znaczenie CD52 zidentyfikowanych w
os³onach jajowych jest na razie niejasne [16].

5. ROLA KOMÓREK ZIARNISTYCH
I SUBSTANCJI MIÊDZYKOMÓRKOWEJ OTACZAJ¥CYCH
OWULUJ¥CY OOCYT
W odpowiedzi na przedowulacyjn¹ falê LH w pêcherzyku jajnikowym zachodzi
szereg zmian, które ze wzglêdu na ogromne podobieñstwo aktywowanych genów,
cz¹stek sygna³owych i enzymów porównuje siê do procesu zapalnego. Wraz z
rozproszeniem komórek ziarnistych wzgórka jajononego nastêpuje wzrost iloci p³ynu
wewn¹trz pêcherzyka wywo³any zwiêkszon¹ przepuszczalnoci¹ naczyñ krwiononych, a tak¿e sekrecja proteaz przez muralne komórki ziarniste oraz komórki theca.
Enzymy proteolityczne powoduj¹ degradacjê ciany pêcherzyka w jego czêci
apikalnej oraz lokalne nadtrawienie b³on pokrywaj¹cych jajnik. Skurcz komórek
miêni g³adkich os³onki prowadzi do pêkniêcia pêcherzyka i wypchniêcia oocytu wraz
z komórkami wieñca promienistego do jamy cia³a [46, 71]. Porównanie owulacji do
procesu zapalnego nabra³o du¿o szerszego wymiaru, gdy wykryto, i¿ towarzyszy jej
ekspresja w komórkach ziarnistych pêcherzyka licznych genów charakterystycznych
dla komórek zwi¹zanych z odpornoci¹ wrodzon¹. Na powierzchni komórek ziarnistych pojawiaj¹ siê miêdzy innymi receptory rozpoznaj¹ce patogeny  PRR (pathogen-recognition receptor), które maj¹ zdolnoæ odró¿niania struktur w³asnych
organizmu od struktur obcych lub w³asnych nieprawid³owych. W grupie tej wymieniæ
nale¿y przede wszystkim receptory TLR (Toll-like receptors) oraz wspomagaj¹ce
je cz¹stki, takie jak CD14 i czynnik dope³niacza C1q. W jajniku ligandami aktywuj¹cymi receptory TLR wydaj¹ siê byæ przede wszystkim cz¹steczki kwasu hialuronowego, które w formie spolimeryzowanej promuj¹ przetrwanie komórek, a w
postaci krótkich fragmentów pobudzaj¹ wydzielanie cytokin, g³ównie interleukiny-6
(IL-6). Wykazano ponadto, i¿ komórki ziarniste przedowulacyjnych pêcherzyków
jajnikowych mog¹ fagocytowaæ fragmenty patogenów i sk³adników w³asnego organizmu dziêki obecnoci na ich powierzchni receptorów CD36, SCARB1 i SCARB2.
Okazuje siê wiêc, ¿e komórki somatyczne cumulus oophorus towarzysz¹ce owuluj¹cemu oocytowi nie tylko tworz¹ wokó³ niego fizyczn¹ barierê ochronn¹, lecz tak¿e
spe³niaj¹ szereg funkcji w³aciwych dla systemu odpornoci wrodzonej [28, 44, 56].
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Rozproszenie komórek wieñca promienistego jest konieczne, aby oocyt móg³
zostaæ uwolniony z pêcherzyka jajnikowego. Rola otaczaj¹cych oocyt komórek
ziarnistych i ³¹cz¹cej je substancji pozakomórkowej nie koñczy siê jednak w
momencie owulacji. Przede wszystkim dziêki nim owulowany oocyt jest wychwytywany przez lejek jajowodu. Liczne eksperymenty na chomikach udowodni³y, ¿e
zarówno kwas hialuronowy, jak i komponenty bia³kowe wystêpuj¹ce pomiêdzy
komórkami wieñca promienistego ³¹cz¹ siê selektywnie z rzêskami pokrywaj¹cymi
lejek. W wyniku tych interakcji kompleks oocytu z komórkami ziarnistymi przesuwa
siê do ujcia jajowodu. Nierozproszone, ubogie w macierz pozakomórkow¹ kompleksy,
a tak¿e oocyty pozbawione towarzysz¹cych im komórek somatycznych nie wykazuj¹
zdolnoci wi¹zania siê z lejkiem jajowodu i nie s¹ transportowane do jego wnêtrza
pomimo intensywnych ruchów rzêsek [27, 62, 65]. Interakcje pomiêdzy komórkami
folikularnymi a nab³onkiem wycielaj¹cym jajowód odgrywaj¹ równie¿ rolê w dalszej
wêdrówce oocytu do miejsca zap³odnienia oraz w rozszerzaniu siê cian tworz¹cych
ampullê (bañkê jajowodu) [28, 44]. Trudno ustaliæ jak znaczna jest to rola, jednak
obserwacje fenotypu samic myszy pozbawionych funkcjonalnego genu Ptx3 sugeruj¹,
¿e nie mo¿na jej lekcewa¿yæ. U myszy Ptx3-/-, które charakteryzuj¹ siê, jak ju¿
wspomniano, niestabilnoci¹ macierzy ³¹cz¹cej komórki wieñca promienistego i
szybk¹ jego dezintegracj¹, jajowód nie tworzy charakterystycznego dla fazy
postowulacyjnej rozszerzenia, a oocyty rozpraszaj¹ siê w nim w sposób ca³kowicie
przypadkowy zamiast skupiaæ siê w jednym, okrelonym miejscu [28, 44, 48].
U wiêkszoci ssaków komórki wieñca promienistego wraz z bogat¹ w kwas
hialuronowy substancj¹ pozakomórkow¹ pozostaj¹ wokó³ oocytów jeszcze przez
wiele godzin po owulacji. Ich obecnoæ jest bardzo wa¿na dla pomylnego przebiegu
zap³odnienia [65, 69]. Pocz¹tkowo nie doceniano udzia³u komórek folikularnych w
procesie ³¹czenia siê gamet, poniewa¿ in vitro oocyty pozbawione warstwy ziarnistej
mog¹ byæ z powodzeniem zap³adniane [48]. W zrozumieniu znaczenia wieñca
promienistego dla zap³odnienia bardzo pomocne okaza³y siê znowu myszy z mutacjami powoduj¹cymi zaburzenia ekspansji komórek ziarnistych cumulus oophorus
(Bik-/- oraz Ptx3-/-). Oocyty tych myszy pozostaj¹ niezap³odnione tylko dlatego, i¿
nie otacza ich w jajowodzie warstwa komórek ziarnistych. Fakt ten wiadczy dobitnie
o roli wieñca promienistego w procesie zap³odnienia in vivo [48, 72]. To, ¿e w
warunkach fizjologicznych obecnoæ komórek pêcherzykowych wokó³ oocytów jest
tak wa¿na dla pomylnego przebiegu zap³odnienia, wynika prawdopodobnie st¹d, i¿
do bañki jajowodu dociera bardzo niewielka liczba plemników. Potrzebne staj¹ siê
wiêc dodatkowe mechanizmy u³atwiaj¹ce zbli¿enie gamet [48].
Powsta³o wiele teorii wyjaniaj¹cych, w jaki sposób komórki i substancja pozakomórkowa
wieñca promienistego mog¹ oddzia³ywaæ na plemniki sprzyjaj¹c przebiegaj¹cej w jajowodzie
fuzji gamet. Przede wszystkim wykazano, ¿e macierz miêdzykomórkowa wieñca
promienistego wychwytuje bardzo nieliczne w ampulli plemniki, a promienisty uk³ad jego
sk³adników u³atwia wêdrówkê gamet mêskich w kierunku oocytu. Plemniki przechodz¹ce
przez warstwê ziarnist¹ reaguj¹ nie tylko na bodce mechaniczne, lecz równie¿ na subtelne
sygna³y natury chemicznej pochodz¹ce od komórek pêcherzykowych. Komórki te wydzielaj¹
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chemoatraktanty, które tworz¹c odpowiedni gradient stê¿enia kieruj¹ plemniki w pobli¿e oocytu
[65, 69]. G³ównym chemoatraktantem wydzielanym przez komórki ziarniste cumulus
oophorus okaza³ siê byæ progesteron [13, 40].
Inn¹ postulowan¹ funkcj¹ wieñca promienistego jest tworzenie mikrorodowiska,
które sprzyja kapacytacji i reakcji akrosomowej plemników [15, 65, 69]. Wiadomo,
¿e przedostaj¹ce siê do ampulli plemniki ulegaj¹ kapacytacji ju¿ w pocz¹tkowym
odcinku jajowodu. Jedynie przebycie tego z³o¿onego procesu przemian fizjologicznych
pozwala im na od³¹czenie siê od nab³onka jajowodu i dotarcie do miejsca zap³odnienia
[60, 63]. Rola komórek folikularnych polegaæ wiêc mo¿e bardziej na pog³êbianiu
kapacytacji gamet mêskich ni¿ na indukcji tego procesu [65, 69]. Udowodniono, ¿e
kwas hialuronowy substancji miêdzykomórkowej wieñca promienistego ³¹cz¹c siê
do specyficznych receptorów powierzchniowych zwiêksza ruchliwoæ plemników
[23], a tak¿e prowadzi do wzrostu stê¿enia jonów wapnia w ich cytoplazmie [3].
Hiperaktywacja umo¿liwia gametom mêskim sforsowanie zwartej warstwy komórek
ziarnistych. Podwy¿szone wewn¹trzkomórkowe stê¿enie Ca2+ przyspiesza natomiast
zajcie reakcji akrosomowej pod wp³ywem po³¹czenia g³ówki plemnika z glikoproteinami os³ony przejrzystej. Ostatnie badania wykaza³y, ¿e wystêpuj¹cy pomiêdzy
komórkami pêcherzykowymi hialuronian stymuluje plemniki oddzia³uj¹c na nie
równie¿ w sposób poredni. Mianowicie pod wp³ywem hialuronidazy plemników kwas
hialuronowy obecny w macierzy miêdzykomórkowej wieñca promienistego jest ciêty
na krótkie fragmenty. Fragmenty te wi¹¿¹ siê do receptorów TLR2 i TLR4 na
powierzchni komórek ziarnistych i pobudzaj¹ je do wydzielania chemokin, takich jak
CCL4 i CCL5. Chemokiny te z kolei ³¹cz¹ siê do w³aciwych sobie receptorów w
b³onach plemników powoduj¹c wzrost ich ruchliwoci [28, 44, 57].
Czasami wspomina siê o roli wieñca promienistego w selekcjonowaniu plemników
bior¹cych udzia³ w zap³odnieniu [47, 65, 69]. Eksperymenty in vitro udowodni³y, ¿e
gamety mêskie wykazuj¹ce nieprawid³owoci morfologiczne i funkcjonalne s¹ bardzo
skutecznie zatrzymywane przez warstwê komórek ziarnistych i niedopuszczane w
pobli¿e oocytu [25]. In vivo podstawow¹ barier¹ selekcjonuj¹c¹ plemniki jest jednak
cieñ maciczno-jajowodowa [26, 35]. Gamety mêskie przybywaj¹ce do bañki jajowodu
nie wykazuj¹ ju¿ zwykle zaburzeñ i w zwi¹zku z tym w warunkach naturalnych
znaczenie wieñca promienistego jako bariery selekcyjnej wydaje siê drugorzêdne.
Warto na koniec nadmieniæ, i¿ zlepione glikoproteinow¹ substancj¹ komórki
ziarniste mog¹ sprzyjaæ procesowi zap³odnienia nie tylko poprzez interakcje z
plemnikami, ale tak¿e poprzez wp³ywanie na stan cytoplazmy, mitochondriów oraz
os³ony przejrzystej oocytu [34, 65, 68, 69].

6. PODSUMOWANIE
Ekspansja komórek ziarnistych wzgórka jajononego jest jednym z procesów
zachodz¹cych w pêcherzyku jajnikowym pod wp³ywem przedowulacyjnego wyrzutu
LH. Dziêki syntezie obfituj¹cej w kwas hialuronowy macierzy komórki somatyczne
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wzgórka jajononego rozsuwaj¹ siê, a nastêpnie odrywaj¹ wraz z oocytem od
warstwy ziarnistej ciany pêcherzyka. Obserwacje fenotypów myszy z wy³¹czon¹
ekspresj¹ ró¿norodnych genów reguluj¹cych rozproszenie wieñca promienistego
wykaza³y, ¿e proces ten jest bezwzglêdnie konieczny dla pomylnej owulacji, a
uformowanie prawid³owej, stabilnej substancji miêdzykomórkowej odgrywa w nim
decyduj¹c¹ rolê. Substancja ta tworzy wraz z komórkami pêcherzykowymi elastyczn¹ strukturê otaczaj¹c¹ oocyt, która towarzyszy mu nie tylko podczas owulacji, ale
równie¿ podczas wêdrówki do bañki jajowodu oraz zap³odnienia, spe³niaj¹c wiele
wa¿nych funkcji. Wszelkie nieprawid³owoci w przebiegu ekspansji komórek
ziarnistych wzgórka jajononego prowadz¹ do powa¿nych zaburzeñ owulacji i/lub
zap³odnienia zarówno u ludzi, jak i zwierz¹t. Dlatego te¿ szczegó³owe poznanie
mechanizmów oraz cz¹steczek bior¹cych udzia³ w tym procesie mo¿e byæ bardzo
pomocne przy leczeniu niektórych form bezp³odnoci.
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