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Streszczenie 
Estrogeny, bez wątpienia, odgrywają istotną rolę w regulacji procesów 

fizjologicznych i patofizjologicznych. Za pośrednictwem kanonicznych recepto–

rów estrogenów ERα i ERβ hormony te modulują wiele ścieżek sygnałowych 

w komórce zarówno na drodze genomowej, jak i niegenomowej. Wyniki badań 

ostatnich lat ujawniają, że nie wszystkie biologiczne efekty estrogenów wynikają 

z ich klasycznego modelu działania. Obok kanonicznych receptorów ERα i ERβ 

w estrogenozależnej regulacji funkcjonowania wielu tkanek i narządów pośred–

niczy receptor estrogenów oddziałujący z białkami G. Powszechne występowa–

nie receptora estrogenów oddziałującego z białkami G w różnych tkankach, jak 

i obserwowana deregulacja jego ekspresji w określonych patologiach pozwala 

domniemywać o istotnej roli tego receptora w funkcjonowaniu komórek, tkanek 

i organizmów. Aktywacja/dezaktywacja receptora estrogenów GPER ma miejsce 

podczas metabolizmu węglowodanów i lipidów czy odpowiedzi immunologicznej, 

zaangażowana jest w wiele zdarzeń ze strony układu rozrodczego, sercowo–

naczyniowego, nerwowego oraz kostnego. 
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Abstract 

Estrogens, without doubt, play a pivotal role in the regulation of both 
physiological and pathological processes. A plethora of intercellular signaling 
pathways are regulated by estrogens on both genomic, and non–genomic 
pathways via canonical ERα and ERβ receptors. Studies published in recent 
years showed that not all biological effects of estrogens can be attributed to 
the classical model of estrogen signaling. Aside canonical ERα and ERβ 
receptors a G–protein coupled estrogen receptor plays its role in estrogen 
mediated regulation of various tissues and organs. Ubiquitous presence of  
G–protein coupled estrogen receptor in different tissues, as well as observed  
de–regulation of its expression in multiple pathologies suggest an important 
role of this receptor in functioning of cells, tissues and organisms. 
Activation/deactivation of GPER estrogen receptor takes place during 
the metabolism of carbohydrates, lipids and immunological response, it is 
involved in a number of events from reproductive, cardiovascular, neurological 
and skeletal systems.  
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Wstęp 
 

Estrogeny i regulowane przez nie ścieżki sygnałowe należą do jednych 
z najważniejszych mechanizmów regulujących funkcjonowanie organizmu. 
W biologicznym efekcie indukowanym przez estrogeny pośredniczą receptory 
estrogenów, wśród których wyróżnić możemy kanoniczne receptory estrogenów 
(ang. estrogen receptor – ER) typu α i β o funkcji czynników transkrypcyjnych 
oraz, zidentyfikowany w latach 90–tych minionego wieku, receptor estrogenów 
oddziałujący z białkami G (ang. G protein–coupled estrogen receptor – GPER). 
Agonistów i antagonistów receptora estrogenów GPER przedstawiono 
w tabeli 1. Na podkreślenie zasługuje fakt, że określone ligandy wywołują 
odmienne efekty biologiczne w zależności od tego czy wiążą się z receptorami 
ERα/ERβ, czy też receptorem estrogenów GPER. 
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Receptor estrogenów GPER człowieka kodowany jest przez gen GPER 
zlokalizowany na krótkim ramieniu chromosomu 7 w prążku 22.3. Koduje 
on białko o masie cząsteczkowej około 42 kDa zawierające 375 reszt  
aminokwasowych. Strukturalnie receptor estrogenów GPER został 
zaklasyfikowany do klasy I receptorów siedmiotransmembranowych (ang. seven 

transmembrane – 7TM) podobnych do rodopsyny [1, 2].  
 

Tabela. 1. Ligandy receptorów estrogenów.  
Table 1. Ligands of estrogen receptors. 
 

Ligand 
Receptor 

ERα/ERβ GPER 

17β–estradiol Agonista Agonista 

Tamoksifen SERM Agonista 

Raloksifen SERM Agonista 

ICI 182,780 SERD Agonista 

G–1, GPER–L1/2 – Selektywny agonista 

G–15, G–36 – Selektywny antagonista 

Genisteina, BPA Agonista Agonista 

 
SERM – selektywne modulatory receptorów estrogenów (ang. selective estrogen receptor 

modulator); SERD – selektywne negatywne regulatory receptorów estrogenów (ang. selective 

estrogen receptor–down regulator);  

 

Receptor estrogenów GPER odpowiedzialny jest za aktywację wielu 
ścieżek sygnałowych, których efektem jest regulacja ekspresji genów 
w odpowiedzi na estrogeny. Na drodze transaktywacji naskórkowego czynnika 
wzrostu (ang. epidermal growth factor receptor – EGFR) receptor estrogenów 
GPER pośredniczy w regulacji kinazy AKT (ang. Ak strain transforming murine 

thymoma viral oncogene) i kinaz aktywowanych mitogenami (ang. mitogen–

activated protein kinase – MAPK). Za pośrednictwem receptora estrogenów 
GPER i białek G aktywacji ulega również cyklaza adenylanowa (ang. adenylate 

cyclase – AC) i fosfolipaza C (ang. phospholipase C – PLC), co prowadzi 
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do  wzrostu poziomu przekaźników drugiego rzędu, tj. cyklicznego 
adenozynomonofosforanu (ang. cyclic adenosinemonophosphate – cAMP) 
i jonów wapnia [3]. 

Jak pokazują wyniki licznych badań sygnalizacja estrogenowa z udziałem 
receptora estrogenów GPER odgrywa kluczową rolę w regulacji wielu procesów 
komórkowych, w efekcie przyczyniając się do odpowiedzi komórek na zmiany 
stężenia estrogenów zachodzące w ich otoczeniu. 

 

Metabolizm komórkowy  
 

17β–estradiol jest uznanym regulatorem tolerancji glukozy oraz uwalniania 
i wrażliwości na insulinę w całym organizmie [4]. Receptor estrogenów GPER 
pośredniczy w tych efektach i jest odpowiedzialny za ich regulację [5–6]. 
Wykazano, że G–1, będący selektywnym syntetycznym agonistą receptora 
estrogenów GPER, stymuluje wydzielanie insuliny, jednocześnie hamując 
wydzielanie glukagonu i somatostatyny w wyizolowanych komórkach wysp 
trzustkowych. Inkubacja komórek wysp trzustkowych z glukozą w obecności 
17β–estradiolu lub G–1 indukuje powstawanie cAMP oraz uwalnianie insuliny 
zarówno w przypadku obecności, jak i braku antagonistów kanonicznych 
receptorów estrogenów, tj. związku ICI 182,782 oraz EM–652. Stymulowanie 
wydzielania insuliny przez 17β–estradiol za pośrednictwem receptora GPER 
potwierdzono na modelu mysim GPER(+/+). Efektu tego nie obserwowano 
u myszy GPER(–/–) [6]. Samice myszy GPER(–/–) wykazują nietolerancję 
glukozy, co przekłada się na podwyższony poziom glukozy w osoczu 
w stosunku do samic myszy GPER(+/+) [6]. Upośledzona tolerancja glukozy 
wynika ze zmniejszonej odpowiedzi na glukozę w pierwszej fazie uwalniania 
insuliny przez komórki typu β wysp trzustkowych i ze znacznego obniżenia 
poziomu glukagonu w tej fazie. Celem potwierdzenia tych doniesień 
przeprowadzono test HOMA–IR (ang. homeostatic model assessment for insulin 

resistance). Zaobserwowano, że u myszy GPER(–/–) oporność na insulinę jest 
o wiele wyższa niż u myszy typu dzikiego. Przeprowadzając natomiast test 
QUICKI (ang. quantitative insulin sensitivity check index) wykazano, że myszy 
GPER(–/–) charakteryzują się zmniejszeniem wrażliwości na insulinę [7]. 
Wykazano również, że stężenie adiponektyny – czynnika zwiększającego 
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insulinowrażliwość, jest o wiele niższe u samców myszy GPER(–/–) niż 
GPER(+/+) [7]. 

Analiza techniką qRT–PCR (ang. quantitative real time–polymerase chain 

reaction), jak i barwienie immunofluorescencyjne potwierdzają powszechne 
występowanie receptora estrogenów GPER w preadipocytach oraz adipocytach 
wywodzących się z mysiej embrionalnej linii komórkowej 3T3–L1 oraz 
we frakcji adipocytów tkanki tłuszczowej [8]. Receptor estrogenów GPER ulega 
wyższej ekspresji w dojrzałych adipocytach, co sugeruje, że odgrywa on rolę 
w hamowaniu adipogenezy i różnicowaniu się preadipocytów. Zaobserwowano, 
że komórki 3T3–L1 po inkubacji z 17β–estradiolem, G–1 lub ICI 182,780, 
tj.  agonistami receptora estrogenów GPER, wykazują fosforylację 
Thr202/Tyr204 kinazy regulowanej sygnałem zewnątrzkomórkowym 
(ang. extracellular signal–regulated kinase – ERK) 1/2. Chociaż, jak wykazano, 
receptor estrogenów GPER pośredniczy w aktywacji szlaku kinaz MAPK 
nie zaobserwowano wzmożonej proliferacji komórek linii 3T3–L reprezentu–
jących unipotencjalne mysie preadipocyty [9]. Wykazano natomiast, że receptor 
estrogenów GPER pośredniczy w regulacji akumulacji triglicerydów 
w adipocytach. Komórki 3T3–L1 stymulowane agonistami receptora estrogenów 
GPER charakteryzują się zmniejszeniem ilości kropli lipidowych w adipocytach. 
Potwierdzają to badania z siRNA skierowanym przeciwko receptorowi 
estrogenów GPER, po zastosowaniu którego następował znaczny wzrost ilości 
kropli lipidowych. Zaobserwowano również wzrost masy ciała samców i samic 
myszy GPER(–/–) w stosunku do myszy typu dzikiego. Efekt ten nie był 
wywołany zmianami dziennego spożycia pokarmu [8]. Zarówno samce, jak 
i samice myszy GPER(–/–) miały tendencję do wzrostu masy tkanki tłuszczowej 
wynikającą ze zmniejszonego zużycia energii na skutek redukcji aktywności 
fizycznej, a brunatna tkanka tłuszczowa, odgrywająca istotną rolę w zużyciu 
energii, charakteryzowała się wzrostem akumulacji lipidów. Spadek zużycia 
energii wiązał się z obniżoną ekspresją termogeniny oraz receptora β–3 
adrenergicznego u samców myszy GPER(–/–) oraz receptora β–3 adrenergicz–
nego u samic myszy GPER(–/–). Badania sugerują również, że receptor 
estrogenów GPER wpływa na poziom leptyny, która jest pośrednim 
stymulatorem apetytu. Utrata receptora estrogenów GPER u samic myszy 
wpływa na spadek spożycia pokarmu, a obserwowane zdarzenie wydaje się być 
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regulowane poprzez leptynę. Zaobserwowano również, że u samic myszy 
GPER(–/–) wzrasta poziom cholecystokininy, kolejnego regulatora sytości, przy 
czym nie obserwowano jednak spadku spożycia pokarmu u tych myszy 
w stosunku do myszy typu dzikiego. Samce myszy GPER(–/–) nie wykazywały 
istotnej zmiany poziomu leptyny w stosunku do myszy typu dzikiego, 
co przekładało się na porównywalny poziom spożycia pokarmu. Stwierdzono, że 
u samców myszy GPER(–/–) znaczny wzrost masy ciała jest wynikiem 
gromadzenia tkanki tłuszczowej w rejonie podskórnym, okołonerkowym 
i okolicach najądrza, a efekt ten nie jest spowodowany zmianą spożycia 
żywności ani aktywności ruchowej myszy [7]. W innych badaniach 
zaobserwowano, że u samic myszy GPER(–/–) obniżenie masy ciała jest zależne 
od wieku. Efekt ten okazał się jednak być związany ze zmniejszeniem się 
wzrostu szkieletu osiowego oraz kończyn, wykluczając tym samym, że 
spadek masy ciała samic myszy GPER(–/–) spowodowany był utratą tkanki 
tłuszczowej [6]. Samice myszy z nokautem genu kodującego receptor 
estrogenów GPER charakteryzował zmieniony profil lipidowy [7]. U samców 
myszy GPER(–/–) zaobserwowano wzrost poziomu całkowitego cholesterolu, 
triglicerydów oraz lipoprotein o niskiej gęstości (ang. low–density lipoprotein – 
LDL), natomiast nie zaobserwowano zmian w frakcji lipoprotein o wysokiej 
gęstości (ang. high–density lipoprotein – HDL). Jak sugerują badania, receptor 
estrogenów GPER wydaje się być receptorem, który pośredniczy w regulacji 
masy ciała wpływając na poziom gromadzenia się tkanki tłuszczowej w sposób 
zależny od płci.  

 

Odpowiedź immunologiczna  
 

Wykazano, że estrogeny, poprzez receptor estrogenów GPER, indukują 
atrofię grasicy i wzrost apoptozy limfocytów pre–T. U myszy GPER(–/–) 
obserwowano znacznie wyższy odsetek apoptotycznych limfocytów pre–T niż 
u myszy posiadający jeden allel genu GPER [10]. Interesujący wydaje się fakt, 
że u tych myszy przy niskich stężeniach endogennych estrogenów receptor 
estrogenów GPER pośredniczy również w działaniu antyapoptotycznym. 
Receptor estrogenów GPER pośredniczy ponadto we wzroście ekspresji 
interleukiny–10 (ang. interleukin – IL) w limfocytach T CD4+, supresora układu 
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odpornościowego, który ogranicza odpowiedź zapalną organizmu [11]. Inku–
bacja limfocytów pomocniczych Th 17 (ang. T helper 17 cell) z G–1, agonistą 
receptora estrogenów GPER, powoduje zwiększenie poziomu IL–10 
w komórkach Th 17 w obecności cytokin prozapalnych. Ponadto dowiedziono, 
że receptor estrogenów GPER, za pośrednictwem agonisty G–1, indukuje 
specyficzne uwalnianie przeciwzapalnej cytokiny IL–10 i wydzielanie jej 
z populacji limfocytów T CD4+. Takich efektów nie obserwowano w przypadku 
interleukiny–6, czynnika martwicy nowotworu α (ang. tumor necrosis factor–α – 
TNF–α) czy też interferonu–γ (ang. interferon–γ – INF–γ). Udowodniono 
również, że wzrost produkcji IL–10 jest zależny od dawki G–1 w komórkach 
Th 17. Natomiast, zastosowanie antagonisty receptora estrogenów GPER, 
tj. związku G–15, znacznie hamowało wydzielenie interleukiny 10. Dodatkowo 
sugeruje się, że agonista G–1 poprzez receptor estrogenów GPER może 
wywoływać podobne skutki również w innych komórkach zaangażowanych 
w odpowiedź immunologiczną [11]. Jak wykazano, G–1 jako agonista receptora 
estrogenów GPER w limfocytach T CD4+ pośredniczy w ekspresji IL–10 przez 
aktywację kinazy ERK. W obecności inhibitora kinazy ERK, tj. związku 
PD98059, interleukina 10 ulegała ekspresji na podobnym poziomie w komór–
kach stymulowanych G–1, jak i w komórkach kontrolnych. Zaobserwowano 
również, że agonista G–1 wzmaga produkcję IL–10 de novo, a efekt ten nie jest 
związany ze zwiększoną proliferacją komórek Th 17. Wyniki badań 
potwierdzono in vivo. U myszy typu dzikiego po podaniu G–1 zaobserwowano 
znaczny wzrost ekspresji IL–10 i IL–17A oraz obniżenie poziomu INF–γ. 
Wzrost IL–17A oraz obniżenie poziomu INF–γ mogą być związane 
z odmiennym środowiskiem oraz interakcjami w układzie immunologicznym 
in vivo [11].  

Badania na myszach GPER(–/–) pokazały, że receptor estrogenów GPER 
jest niezbędny dla ujawnienia ochronnych właściwości estrogenów 
w autoimmunologicznym zapaleniu mózgu i rdzenia [12]. U samców myszy 
GPER(–/–) zaobserwowano, wzrost poziomu cytokin, które mogą być 
odpowiedzialne za obwodowy stan zapalny, tj. IL–1, IL–6 i TNF–α oraz białka 
chemotaktycznego monocytów–1 (ang. monocyte chemoattractant protein–1 – 
MCP–1). Wyższy poziom wykazały również cytokiny immunomodulujące, 
tj. interleukina 12, białko indukowane przez interferon (ang. interferon–γ–
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induced protein 10 – IP–10) oraz monokiny indukowane przez interferon–γ 
(ang. monokine induced by interferon–γ – MIG) [7].  

Ekspresję receptora estrogenów GPER na poziomie mRNA i białka 
wykryto również w eozynofilach. Receptor estrogenów GPER, jak wykazano, 
wpływa na obniżenie aktywności enzymatycznej kaspazy 3 w granulocytach 
kwasochłonnych. Eozynofile inkubowane z syntetycznym agonistą G–1 
wykazywały znaczny spadek ilości komórek apoptotycznych. Kostymulacja 
z IL–5 powodowała znaczny wzrost apoptozy granulocytów kwasochłonnych 
przez wzrost aktywności kaspazy 3 sugerując, że receptor estrogenów GPER 
pośredniczy w regulacji procesów zapalnych wywołanych przez IL–5 [13]. 

 

Układ rozrodczy  
 

Przy użyciu specyficznych przeciwciał przeciwko receptorowi estrogenów 
GPER i barwienia immunofluorescencyjnego wykazano wysoką ekspresję białka 
GPER na powierzchni oocytów. Nie zaobserwowano natomiast ekspresji 
receptora estrogenów GPER w komórkach pęcherzykowych jajnika. 
Udowodniono, że estrogeny za pośrednictwem receptora estrogenów GPER 
wpływają na regulację dojrzewania oocytów danio pręgowanego (łac. Danio 

rerio) i mikuna (łac. Micropogonias undulatus). W celu określenia roli receptora 
estrogenów GPER za pomocą techniki qRT–PCR oceniono poziom jego mRNA 
w różnych fazach rozwoju oocytów. Zaobserwowano, że poziom mRNA dla 
receptora estrogenów GPER wzrasta i osiąga maksymalną wartość w późnej 
fazie witelogenezy, a następnie gwałtownie spada. Analiza ekspresji receptora 
GPER na poziomie białka metodą Western blot potwierdziła wcześniej 
przytoczone wyniki badań oocytów danio pręgowanego. Wykazano, że 
estrogeny, działając przez receptor estrogenów GPER, mogą zatrzymać mejozę 
poprzez transaktywację receptora EGFR i fosforylację kinazy MAPK3/1 
regulując dojrzewanie oocytów indukowane 17β–estradiolem poprzez 
niegenomowe mechanizmy [14]. Zaobserwowano, że oocyty danio pręgowanego 
inkubowane z 17β–estradiolem wykazywały znacznie niższy poziom 
spontanicznego dojrzewania w porównaniu z komórkami inkubowanymi 
z 17,20–β–dihydroksyprogesteron (ang. 17,20–β–progesterone – DHP), 
ligandem kanonicznego receptora estrogenów ERα [15]. W celu udowodnienia, 
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że receptor estrogenów GPER reguluje dojrzewanie oocytów poprzez 
niegenomowy mechanizm, oocyty inkubowano z 17β–estradiolem oraz 
aktynomycyną D. Dowiedziono, że aktynomycyna D nie ma wpływu na 
hamujące działanie 17β–estradiolu. Natomiast, w obecności inhibitora kinazy 
Src, tj. związku PP2, hamujący efekt działania selektywnego agonisty receptora 
estrogenów GPER jest niwelowany. Dowiedziono również, że inkubacja 
oocytów z 17β–estradiolem i inhibitorem metaloproteinazy macierzy zewnątrz–
komórkowej (ang. matrix metalloproteinase – MMP), tj. ilomastatem, częściowo 
zakłóca działanie 17β–estradiolu. Efektu tego nie zaobserwowano po inkubacji 
z samym ilomastatem. Po zastosowaniu aktywatora MMP oraz IL–1A 
obserwowano, natomiast, znaczny wzrost spontanicznego dojrzewania oocytów 
[16]. W celu sprawdzenia czy receptor estrogenów GPER reguluje dojrzewanie 
oocytów przez szlak, w który zaangażowany jest receptor EGFR komórki 
inkubowano z inhibitorami receptora EGFR, tj. AG1478 oraz AG825. 
Wykazano, że inhibitory te zwiększają znacznie ilości komórek w stadium 
zaniku pęcherzyka zarodkowego (ang. germinal vesicle break–down – GVBD). 
Inkubacja oocytów z inhibitorami receptora EGFR i 17β–estradiolem 
nie wykazała natomiast zmiany poziomu GVBD. Podobnie wykazano, że 
inhibitory kinazy MAP2K1/2, tj. U0126 i AZD6244, blokują hamujący efekt 
17β–estradiolu i G–1 powodując wzrost poziomu komórek w fazie GVBD, 
co wskazuje, że aktywacja kinaz MAP2K/1 następuje poprzez receptor EGFR. 
Zaobserwowano także podwyższony poziom fosforylowanej kinazy MAPK3/1, 
jak również zablokowanie przez inhibitor EGFR, tj. AG1478, fosforylacji kinazy 
ERK w odpowiedzi na 17β–estradiol [16]. Ponadto, udowodniono, że ekspresja 
receptora estrogenów GPER wzrasta wraz ze starzeniem się oocytów 
w porównaniu do w pełni rozwiniętych niedojrzałych oocytów. Analiza Western 

blot ujawniła podobny wzór ekspresji receptora estrogenów GPER po barwieniu 
immunofluorescencyjnym potwierdzając udział receptora estrogenów GPER 
w regulacji dojrzewania oocytów indukowanego przez 17β–estradiol [17]. 
W oocytach danio pręgowanego agoniści receptora estrogenów GPER,  
tj. 17β–estradiol, tamoksifen oraz ICI 182,780, stymulują znaczny wzrost 
stężenia cAMP. Jednocześnie, hamowanie wydzielania endogennych 
estrogenów przez inhibicję aromatazy lub usunięcie warstwy pęcherzykowatej 
powoduje spadek poziomu cAMP i spontaniczne dojrzewanie oocytów. 
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Wskazuje to, że receptor estrogenów GPER pełni rolę regulacyjną 
w zatrzymaniu mejozy w późnych stadiach rozwoju komórki jajowej przez 
endogenne estrogeny na drodze zależnej od cyklazy adenylanowej. Inkubacja 
oocytów z kolagenazą oraz specyficznymi poliklonalnymi przeciwciałami  
anty–GPER oraz 17β–estradiolem działa hamująco na dojrzewanie oocytów 
w przeciwieństwie do inkubacji z immunoglobuliną typu G, której użyto jako 
kontroli i która ostatecznie nie miała wpływu na dojrzewanie oocytów [15].  

Wykryto, że GPER, a nie jądrowe receptory ERα i ERβ, jest receptorem 
estrogenów, który przez 17β–estradiol promuje proliferację pierwotnych 
komórek rozrodczych [18]. siRNA skierowany przeciwko receptorowi 
estrogenów GPER, w obecności 17β–estradiolu, hamuje wzrost liczby oraz 
powierzchni kolonii pierwotnych komórek rozrodczych in vitro. Wyniki te 
potwierdziły badania in vivo, w których do zarodków kurzych wprowadzano 
shRNA skierowany przeciwko receptorowi estrogenów GPER. Wyniki badań 
sugerują, że 17β–estradiol, poprzez receptor estrogenów GPER, aktywuje 
podjednostkę Gαs i MMP, co w konsekwencji powoduje transaktywację 
receptora EGFR. Stosując metodę Western blot zaobserwowano, że inkubacja 
pierwotnych komórek rozrodczych z 17β–estradiolem zmienia ilość 
fosforylowanego EGFR, nie wpływając na pozim niefosforylowanego EGFR. 
W obecności siRNA wobec receptora estrogenów GPER, inhibitora białek G, 
tj. toksyny krztuśca czy też specyficznego inhibitora MMP, tj. związku 
GM6001, receptor EGFR nie ulega aktywacji przez 17β–estradiol. Receptor 
estrogenów GPER pośredniczy również w proliferacji pierwotnych komórek 
rozrodczych poprzez aktywację szlaku PI3K/AKT/GSK3β/β–katenina 
indukowanego przez 17β–estradiol. Inkubacja komórek z 17β–estradiolem lub 
z G–1 powoduje wzrost fosforylacji Ser473 kinazy AKT. Efekt ten jest 
znoszony po inkubacji ze specyficznym inhibitorem PI3K, tj. LY294002, 
inhibitorem AKT, tj. KP372–1 lub siRNA wobec GPER. Aktywna kinaza AKT 
prowadzi do fosforylacji i inaktywacji kinazy 3β syntazy glikogenu 
(ang. glycogen synthase kinase 3β – GSK3β), w efekcie czego dochodzi 
do translokacji do jądra komórkowego β–kateniny i jej aktywacji. W jądrze 
komórkowym β–katenina działa jako czynnik transkrypcyjny wpływając 
na ekspresję wielu genów. Za pomocą techniki Western blot oceniono 
poziom fosforylacji kinazy GSK3β i poziom β–kateniny. Dowiedziono, 
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że jest on wyższy w pierwotnych komórkach rozrodczych, które inkubowano 
z 17β–estradiolem lub z G–1. Po zastosowaniu specyficznych inhibitorów, 
między innymi siRNA skierowanego wobec receptora estrogenów GPER, efekt 
ten ulegał wyciszeniu. Udowodniono, że 17β–estradiol, poprzez receptor 
estrogenów GPER i szlak AKT/β–katenina, aktywuje szybką niegenomową 
odpowiedź prowadząc do wzrostu ekspresji protoonkogenów c–fos i c–myc oraz 
genów kodujących białka zaangażowane w cykl komórkowy, tj. cyklinę D1 
i cyklinę E, które są odpowiedzialne za regulację cyklu komórkowego w fazie 
G1/S, przyczyniając się tym samym do zwiększonej proliferacji [18]. 
Jednocześnie, w obecności 17β–estradiolu zaobserwowano spadek ekspresji 
kaspaz inicjującej i wykonawczej apoptozy, tj. kaspazy 9 i kaspazy 3 oraz białka 
proapoptotycznego Bax, natomiast wzrost poziomu białka antyapoptotycznego 
Bcl–2. Wyniki te sugerują, że receptor estrogenów GPER odgrywa promującą 
rolę w proliferacji pierwotnych komórek rozrodczych indukowanych  
17β–estradiolem na drodze EGFR/PI3K oraz chroni komórki przed apoptozą. 
Ścieżki sygnałowe prowadzące do regulacji dojrzewania oocytów oraz regulacji 
proliferacji pierwotnych komórek rozrodczych za pośrednictwem receptora 
estrogenów GPER przedstawiono na rycinie 1. 

Wyniki badań sugerują, że receptor estrogenów GPER jest również 
zaangażowany w estrogenową regulację równowagi pomiędzy proliferacją 
a apoptozą w spermatocytach [19]. Jak wykazano, u szczurów receptor 
estrogenów GPER uczestniczy w kontroli proliferacji komórek na etapie mejozy 
spermatocytów w fazie pachytenu [19]. Za pomocą techniki Western blot 
dowiedziono, że 17β–estradiol i G–1 zwiększają poziom fosforylacji kinazy 
ERK1/2 w sposób zależny od dawki. Stosując inhibitory receptora EGFR, 
tj. AG1478 i kinazy MEK, tj. PD98059 udowodniono, że fosforylacja kinazy 
ERK1/2 po działaniu 17β–estradiolu lub G–1 ulegała znacznemu zmniejszeniu. 

Doniesienia te sugerują, że receptor estrogenów GPER jest zaangażowany 
w efekty wywoływane przez 17β–estradiol, na drodze szybkiego niegenomo–
wego mechanizmu, którego efektem jest aktywacja kinazy ERK1/2. 
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Ryc. 1. Ścieżki sygnałowe aktywowane z udziałem receptora GPER  
w układzie rozrodczym [wg 16, 18 – w modyfikacji własnej]. 

Fig. 1. Signaling pathways activated via GPER in reproductive system  
[16, 18 – modified] 

 
Spermatocyty poddane działaniu 17β–estradiolu lub G–1 wykazują niższy 

poziom mRNA cykliny A1 oraz cykliny B1, podczas gdy po zastosowaniu 
inhibitorów receptora EGFR oraz inhibitorów kinaz MAPK zaobserwowano 
odwrócenie efektu spowodowanego przez agonistów receptora estrogenów 
GPER. Po zastosowaniu ICI 182,780 dowiedziono, że w efekcie tym 
pośredniczy receptor estrogenów GPER. ICI 182,780 częściowo odwraca efekt 
17β–estradiolu lecz nie selektywnego agonisty receptora estrogenów GPER, tj. 
związku G–1. Receptor estrogenów GPER, przez wpływ na zmiany ekspresji 
cyklin indukowanych estrogenami poprzez szlak MAPK, pośredniczy 
w aktywacji protoonkogenu c–jun, zaangażowanego w regulację mejozy.  
17β–estradiol i G–1 w spermatocytach powodują również wzrost poziomu 
mRNA Bax. Ekspresję mRNA Bax całkowicie hamują inhibitory receptora 
EGFR i kinaz MAPK, natomiast ICI 182,780 indukuje podobne skutki jak 
cykliny A1 i B1. 
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Układ sercowo–naczyniowy  
 

Udowodniono, że receptor estrogenów GPER, którego ekspresję wykryto 
w śródbłonku i w komórkach mięśni gładkich naczyń krwionośnych wpływa 
na regulację ciśnienia krwi. Jest on odpowiedzialny za „nagłe” i „szybkie” 
rozszerzenie zarówno dużych, jak i małych tętnic [20]. Rycina 2 przedstawia 
ścieżki sygnałowe, które za pośrednictwem receptora estrogenów GPER 
prowadzą do rozszerzenia naczyń krwionośnych, efektem czego jest obniżenie 
ciśnienia krwi. Wykazano, że receptor estrogenów GPER pośredniczy 
w relaksacji tętnic u samic szczurów Lewis, a działanie jego obejmuje 
śródbłonek oraz ścieżki sygnałowe w komórkach mięśni gładkich naczyń 
krwionośnych [21]. W komórkach mięśni gładkich receptor estrogenów GPER 
aktywuje cyklazę adenylanową, czego konsekwencją jest wzrost poziomu 
cAMP. Potwierdzono to w hodowlach komórek mięśni gładkich naczyń 
krwionośnych wyizolowanych z naczyń krezkowych, w których po podaniu 
związku G–1 obserwowano wzrost poziomu cAMP i aktywację kinazy 
białkowej A zależnej od cAMP (ang. cAMP–dependent protein kinase – PKA). 
W komórkach śródbłonka receptor estrogenów GPER po związaniu  
17β–estradiolu aktywuje fosfolipazę C. Ta z kolei, prowadzi do wytworzenia 
inozytolo–1,4,5–trisfosforanu (ang. inositol–1,4,5–trisphosphate – IP3)  
i 1,2–diacyloglicerolu (ang. 1,2–diacylglycerol – DAG). Inozytolo–1,4,5–tris–
fosforan dyfundując do siateczki śródplazmatycznej, która jest głównym 
magazynem jonów wapnia w komórce, łączy się z receptorami dla IP3. 
To zdarzenie indukuje otwarcie kanałów i wypływ jonów wapnia do cytosolu. 
Ca2+ tworząc kompleks z kalmoduliną (ang. calmodulin – CAM), częściowo 
aktywują śródbłonkową syntazę tlenku azotu (ang. endothelial nitric oxide 

synthase – eNOS). 17β–estradiol za pośrednictwem receptora estrogenów GPER 
aktywuje również kinazę PI3K, która przekształca fosfatydyloinozytolo–4,5–
bisfosforan (ang. phosphatidylinositol–4,5–bisphospate – PIP2) do fosfatydylo–
inozytolo–3,4,5–trisfosforanu (ang. phosphatidylinositol–3,4,5–trisphospate – 
PIP3). PIP3 aktywuje kinazy AKT oraz MAPK, które pośredniczą w fosforylacji 
i pełnej aktywacji eNOS [22].  
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Ryc. 2. Ścieżki sygnałowe zależne od aktywacji GPER prowadzące do rozszerzenia 
naczyń krwionośnych [wg 20 – w modyfikacji własnej]. 

Fig. 2. GPER dependent signaling pathways responsible for vasodilation 
[20 – modified]. 

 
Aktywna śródbłonkowa syntaza tlenku azotu przekształca L–argininę  

w L–cytrulinę z wytworzeniem tlenku azotu. NO dyfunduje do mięśni gładkich 
naczyń krwionośnych i aktywuje cyklazę guanylową (ang. guanylate cyclase – 
GC), która przekształca GTP w cykliczny guanozynomonofosforan (ang. cyclic 

guanosinemonophosphate – cGMP), a ten wtórny przekaźnik z kolei stymuluje 
aktywność kinazy białkowej zależnej od cGMP (ang. cGMP–dependent protein 

kinase – PKG). PKG obniża poziom jonów wapnia w komórkach mięśni 
gładkich naczyń krwionośnych poprzez stymulację pomp wapniowych w błonie 
komórkowej oraz pomp wychwytu wapnia w siateczce śródplazmatycznej. 
Zmniejsza także wrażliwość miofilamentów na wapń, przyczyniając się do 
rozkurczu naczyń krwionośnych [20]. 
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17β–estradiol aktywuje również cyklooksygenazę (ang. cyclooxyghenase – 
COX), która jest odpowiedzialna za produkcję prostaglnadyny I serii 2 
(ang. prostaglandin I2 – PGI2). Prostacyklina ta jest, między innymi, 
odpowiedzialna za rozszerzenie naczyń krwionośnych poprzez aktywację szlaku 
zależnego od cAMP i kinazy PKA, promując tym samym podobne efekty 
relaksacyjne jak szlak cGMP/PKG. 17β–estradiol, za pośrednictwem receptora 
estrogenów GPER, uwalnia czynnik hiperpolaryzujący pochodzenia 
śródbłonkowego (ang. endothelium–derived hyperpolarizing factor – EDHF). 
Czynnik ten powoduje aktywację kanałów potasowych zależnych od jonów 
wapnia o dużym przewodnictwie (ang. large–conductance calcium–activated 

potassium channels – BKCa), powodując wypływ jonów potasu, 
hiperpolaryzację błony komórkowej i ostatecznie rozkurcz mięśni gładkich 
naczyń krwionośnych [21]. 

Aktywacja receptora estrogenów GPER przez selektywnego agonistę G–1 
poprawia również czynność skurczową serca i zmniejsza rozległość zawału 
w wyizolowanych sercach szczurów i myszy poddanych wcześniej 
niedokrwieniu czy też reperfuzji [23]. Wykazano również, że utrata estrogenów 
wynikająca z usunięcia jajników powoduje osłabienie spadku relaksacji mięśnia 
sercowego, znaczy wzrost masy serca oraz wzrost ciśnienia napełniającego lewą 
komorę serca, sugerując, że receptor estrogenów GPER jest zaangażowany 
w proliferację kardiomiocytów [24]. W przerośniętych sercach szczurów 
mRen2.Lewis zaobserwowano znacząco wyższy poziom mRNA oksydazy 
NADPH – NOX4 (ang. NADPH oxidase 4). Zastosowanie G–1 manifestowało 
się zahamowaniem wzrostu masy serca i brakiem negatywnych skutków utraty 
estrogenów w funkcji rozkurczowej serca oraz zahamowaniem ekspresji NOX4. 
Receptor estrogenów GPER wpływa na regulację wzrostu kardiomiocytów 
poprzez hamowanie angiotensyny II. Potwierdzono to przez inkubację komórek 
linii H9c2 z angiotensyną II. Zaobserwowano wyraźny przerost 
kardiomiocytów, który był hamowany w obecności G–1 lub 17β–estradiolu. 
Udowodniono również, że antagonista G–15 całkowicie znosi protekcyjne 
działanie G–1 [24]. Ważną rolę w regulacji napięcia mięśniówki naczyń 
krwionośnych odgrywają czynniki obkurczające pochodzenia śródbłonkowego 
(ang. endothelium–derived constricting factors – EDCF) takie, jak prostanoidy 
i endotelina–1 działające w odpowiedzi na NO. 17β–estradiol zabezpiecza 
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funkcję śródbłonka utrzymując biodostępność tlenku azotu, jednocześnie 
zapobiegając uwalnianiu EDCF, a także wzmacnia efekty prostanoidów poprzez 
zwiększenie ekspresji cyklooksygenazy oraz syntezy tromboksanu zarówno 
w komórkach śródbłonka, jak i w komórkach mięśni gładkich naczyń 
krwionośnych. Jak wykazano, wysokie stężenie acetylocholiny stymuluje 
uwalnianie EDCF i indukuje silniejsze skurcze w aorcie u szczurów GPER(–/–) 
niż u szczurów typu dzikiego. U myszy GPER(–/–) zaobserwowano również 
zwężenie naczyń krwionośnych zależne od endoteliny–1. Receptor estrogenów 
GPER wydaje się być odpowiedzialny nie tylko za regulację uwalniania EDCF 
oraz przekazywanie sygnałów z komórek mięśni gładkich, ale również 
za regulację stanów zapalnych. GPER aktywowany przez syntetycznego 
agonistę, tj. związek G–1 w sposób zależny od dawki, hamuje wzrost 
ekspresji białka adhezji międzykomórkowej–1 (ang. intercellular adhesion 

molecule–1 – ICAM–1) i białka adhezji komórkowej naczyń (ang. vascular cell 

adhesion molecule–1 – VCAM–1), w którym pośredniczy czynnik martwicy 
nowotworu–α [25]. Zastosowanie antagonisty receptora estrogenów GPER, 
tj. związku G–15, całkowicie znosi przeciwzapalne efekty G–1, potwierdzając 
tym samym zaangażowanie receptora estrogenów GPER w regulację stanu 
zapalnego w śródbłonku naczyń krwionośnych. Wyniki badań sugerują, 
że spośród znanych receptorów estrogenów w mechanizmie uczestniczy 
wyłącznie receptor estrogenów GPER. Inkubując komórki HUVEC  
z 4–hydroksytamoksifenem, antagonistą kanonicznych receptorów estrogenów, 
a agonistą receptora GPER, uzyskano zbliżone wyniki jak w przypadku 
inkubacji komórek z G–1. Ponadto, w obecności agonistów kanonicznych 
receptorów estrogenowych, między innymi PPT (ang. propylpyrazoletriol) 
selektywnego agonisty receptora ERα oraz DPN (ang. diarylpropionitrile) 
selektywnego agonisty receptora ERβ, techniką Western blot nie wykazano 
spadku ICAM–1 i VCAM–1, co potwierdza pogląd, że receptor estrogenów 
GPER odpowiedzialny jest za regulację stanów zapalnych w komórkach 
narażonych na cytokiny prozapalne [25].  
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Układ nerwowy  
 

Wyniki badań dowodzą, że receptor estrogenów GPER odgrywa istotną 
rolę w tworzeniu pamięci długotrwałej, uczeniu się czy też zapamiętywaniu. 
Ekspresję receptora estrogenów GPER zidentyfikowano za pomocą metody 
Western blot w pierwotnych neuronach hipokampa, gdzie zaangażowany jest on 
w regulację neurytogenezy, jaki i uczestniczy w neurogenicznym działaniu 
estradiolu [26]. W hodowlach neuronów hipokampa w obecności G–1, ICI 
182,780 czy 17β–estradiolu obserwuje się znaczny wzrost neurytogenezy, 
natomiast w obecności wyżej wymienionych agonistów i antagonisty G–15 – 
zahamowanie neurytogenezy. Hipotezę udziału receptora estrogenów 
w mechanizmach neurogenicznych potwierdzono stosując siRNA, który 
hamując ekspresję receptora estrogenów GPER uniemożliwiał działanie G–1 
i 17β–estradiolu w pierwotnych hodowlach neuronów. Wykazano, że receptor 
estrogenów GPER uczestniczy w estrogenowej regulacji ekspresji czynnika 
transkrypcyjnego neurogeniny 3 (ang. neurogenin 3 – NGN3). Zaobserwowano 
to in vitro oznaczając poziom mRNA dla NGN3 w hodowlach neuronów 
hipokampa inkubowanych z agonistami oraz z antagonistami. Wykazano 
znacznie wyższy poziom mRNA NGN3 względem kontroli w hodowlach 
inkubowanych z G–1, ICI 182,780 i 17β–estradiolem. Jednocześnie poziom 
mRNA NGN3 w obecności wyżej wymienionych agonistów był o wiele niższy 
niż po zastosowaniu antagonisty G–15. Wpływ receptora estrogenów GPER na 
regulację poziomu neurogeniny 3 przez 17β–estradiol potwierdzono również 
stosując siRNA, który blokując ekspresję GPER znacznie obniżał poziom 
mRNA NGN3. Wskazuje to jednoznacznie, że w pierwotnych neuronach 
hipokampa receptor estrogenów GPER uczestniczy w sygnalizacji komórkowej 
indukowanej przez 17β–estradiol. Identyfikując ścieżki sygnałowe wykazano, że 
17β–estradiol za pośrednictwem receptora estrogenów GPER aktywuje kinazę 
PI3K, w efekcie czego dochodzi do fosforylacji kinazy AKT na Ser473 i jej 
aktywacji [26]. Również w obecności G–1 i ICI 182,780 ma miejsce znaczny 
wzrost fosforylacji kinazy AKT, czego nie obserwuje się po wprowadzeniu 
do hodowli komórkowej antagonisty GPER, związku G–15. Dodatkowo, w celu 
potwierdzenia tych wyników wyciszano receptor estrogenów GPER przez 
siRNA. Poziom fosforylacji kinazy AKT w pierwotnych neuronach hipokampa 
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był znacznie niższy w stosunku do komórek kontrolnych, których nie 
potraktowano siRNA [26]. Zastosowanie inhibitora kinazy PI3K, tj. 
wortmaniny, powodowało spadek mRNA NGN3, czego konsekwencją był 
brak wpływu 17β–estradiolu na neurytogenezę.  

Receptor estrogenów GPER pośredniczy także w neuroprotekcyjnym 
działaniu estrogenów w neuronach dopaminergicznych [27]. Badania 
sugerują, że raloksifen, jako agonista receptora estrogenów GPER 
wykazuje neuroochronne działanie, a efekt ten jest hamowany przez antagonistę 
receptora, tj. związek G–15. Iniekcja raloksifenu samcom myszy z chorobą 
Parkinsona indukowaną przez 1–metylo–4–fenylo–1,2,3,6–tetrahydropirydynę 
(ang. 1–methy–4–phenyl–1,2,3,6–tetrahydropyridine – MPTP) powodowała 
całkowite zniesienie neurotoksyczności MPTP. Receptor estrogenów GPER 
zaangażowany jest również w neuroprotekcyjne działanie estrogenów 
w hipokampie, gdzie jego aktywacja zapewnia znaczną ochronę komórek 
nerwowych. Wykazano to w eksperymentach, w których samcom myszy 
podawano G–1, a następnie wywoływano zatrzymanie krążenia w celu 
wywołania niedokrwienia mózgu. Badania histopatologiczne sugerują, że samce 
myszy, które były traktowane G–1 lub 17β–estradiolem wykazywały znacznie 
niższy odsetek uszkodzonych neuronów hipokampa, niż myszy którym 
nie podano ligandów receptora estrogenów GPER. W efekcie neuroprotekcyj–
nym z udziałem receptora estrogenów GPER ważną rolę wydają się odgrywać 
kanały potasowe aktywowane wapniem o małej przewodności (ang. small 

conductance calcium–activated potassium channel – SK2) [28]. Wykazano, że 
u samców myszy traktowanych G–1 znacznie wzrasta ekspresja SK2 na 
poziomie mRNA, co wydaje się być jednym z mechanizmów neuroprotekcji, 
zmniejszenia uszkodzenia neuronów hipokampa, w której pośredniczy receptor 
estrogenów GPER. Zdarzenia sygnalizacyjne zaangażowane w neurytogenezę 
i neuroprotekcyjne działanie estrogenów, w którym uczestniczy receptor GPER 
przedstawiono na rycinie 3.  

Receptor estrogenów GPER pośredniczy w korzystnym wpływie estradiolu 
na sprawność poznawczą [29]. Dowiedziono, że podanie szczurom z usuniętymi 
jajnikami 17β–estradiolu indukuje znacznie zdolność przystosowawczą 
w porównaniu do szczurów, którym podano 17β–estradiol i G–15. Na podstawie 
tych doniesień sporządzono krzywe nauki, które ukazały, że szczury 



Damian Jacenik i Adam I. Cygankiewicz 163

z prawidłowymi jajnikami, którym podano antagonistę receptora 
estrogenów GPER, tj. związek G–15 wykonywały zadania wolniej niż szczury 
nie narażone na ten związek. Podobnie, szczury z usuniętymi jajnikami, którym 
podano 17β–estradiol również szybciej wykonywały zadanie, niż te którym 
podano 17β–estradiol wraz z G–15.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 3. Zdarzenia sygnalizacyjne w układzie nerwowym, w których uczestniczy  
receptor GPER [wg 26, 28 – w modyfikacji własnej]. 

Fig. 3. Signaling events in nervous system involving GPER receptor [26, 28 – modified]. 
 

 
Barwienie immunochemiczne ujawniło ekspresję receptora estrogenów 

GPER nie tylko w neuronach pierwotnych hipokampa, ale również w jądrze 
centralnym oraz podstawno–bocznej części ciała migdałowatego [30]. 
Za pomocą analizy Western blot wykazano, że myszy z usuniętymi jajnikami 
poddane stresowi ujawniały wyższą ekspresję receptora estrogenów GPER 
w podstawno–bocznej części ciała migdałowatego, a aktywacja receptora 
estrogenów GPER zmniejszała niepokój i łagodziła lęk u tych zwierząt. 
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Udowodniono, że 17β–estradiol lub G–1 znacznie hamuje spadek ekspresji 
receptora GABAA–α2 (ang. gamma–aminobutyric acid – GABA) u myszy 
z usuniętymi jajnikami, które były poddane stresowi. Efekt ten natomiast 
hamował antagonista G–15, który całkowicie znosił reakcję wywołaną przez  
G–1. Zaobserwowano, że aktywacja receptora estrogenów GPER skorelowana 
jest z hamowaniem obniżenia poziomu receptorów GABAA (GABAA–α2 
i GABAA–γ2), co sugeruje, że receptor estrogenów GPER zaangażowany 
jest  w  utrzymanie równowagi pomiędzy sygnalizacją GABAergiczną 
i glutaminergiczną. 

 

Układ kostny  
 

Zmiana poziomu estrogenów wpływa na homeostazę kości i wiąże się 
głównie z występowaniem osteoporozy u kobiet w okresie pomenopauzalnym. 
GPER jest receptorem estrogenów, który obok kanonicznych receptorów ERα 
i ERβ powszechnie ekspresjonowany jest w komórkach kości. Za pomocą metod 
immunohistochemicznych stwierdzono obecność receptora estrogenów GPER 
zarówno w osteoblastach, osteocytach, jak i w osteoklastach [31].  

Wykazano, że receptor estrogenów GPER wpływa na regulację masy, 
wielkości i mikroarchitektury kości. U samców myszy GPER(–/–) zaobserwo–
wano znaczny wzrost długości kości udowej w stosunku do myszy typu 
dzikiego. Efekt ten był związany ze wzmożoną proliferacją komórek płytki 
wzrostowej podczas rozwoju myszy, co potwierdzono w badaniach 
z zastosowaniem bromodeoksyurydyny (ang. bromodeoxyuridine – BrdU), 
markera, który wbudowuje się podczas podziałów komórki do replikowanego 
DNA [32]. U myszy GPER(–/–) zaobserwowano również wzrost masy kostnej, 
będącej następstwem wzrostu poziomu mineralizacji kości, co wskazuje, że 
receptor estrogenów GPER wpływa na regulację poziomu mineralizacji kości. 
Myszy GPER(–/–) charakteryzowały się również zwiększoną objętością 
i grubością beleczek kostnych oraz wzrostem liczby połączeń w dystalnej części 
kości udowej, jak i wzrostem korowej warstwy kości [32]. W linii osteocytów 
MLO–Y4 zaobserwowano, że inkubacja komórek z 17β–estradiolem powoduje 
szybką mobilizację wapnia oraz zwiększenie oscylacji wapnia zależne 
od zastosowanej dawki. Podobne efekty uzyskano po inkubacji z agonistą G–1, 
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natomiast zastosowanie antagonisty receptora estrogenów GPER związku G–15 
prowadziło do zatrzymania mobilizacji wapnia z magazynów wewnątrz–
komórkowych i fosforylacji/aktywacji kinazy MAPK [33]. 

 

Podsumowanie  
 

Estrogeny są plejotropowymi hormonami, wpływającymi na regulację 
wielu zdarzeń sygnalizacyjnych w komórce. Coraz więcej doniesień sugeruje, że 
w regulacji tej, obok kanonicznych receptorów estrogenów ERα i ERβ, 
uczestniczy receptor estrogenów GPER oddziałujący z białkami G. Określenie 
roli receptora estrogenów GPER odpowiedzialnego za niegenomowe 
mechanizmy wywołane zmianami stężenia endo– i egzogennych estrogenów 
wydaje się mieć kluczowe znaczenie dla pełnego zrozumienia procesów 
zachodzących w organizmie człowieka. 
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