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lnfluence of dexamethasone on the growth and mineralization of the skeletal system in pigs
duling ptenata! life

Summary

The aim of the study was to establish the influence of dexamethasone on the growth of long bones such as the
f'emur and humerus in piglets during the last 24 days of prenatal life. The experiment was conducted during the
final24 days of prenatal life. Using a quantitative computed tomography (QCT) method and Somatom AR.T -

Siemens apparatus, the volumetric bone density of the trabecuIar and cortical bones was determined separately.
The mechanical properties were determined using a three-point bending test according to the method of Ferretti et

al. Using Norland XP-43 apparatus and the DEXA method the bone mineral content was estimated. The obtained
results indicate that maternal administration of dexamethasone decreased the volumetric mineral densiĘ BMC
and mechanical and geometric parameters of humeri and femora. This model of maternal administration of
dexamethasone indicates that dexamethasone treatment at the dose of 3.0 mg per sow significantly inhibits bone
growth and volumetric bone densiĘ in newborn piglets compared with control ones.
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Deksametazon jako syntetyczny glikokortykoid jest
stosowany w leczeniu ludzi i zwterząt od 1949 r., a w
ostatnich latach intensywność terapeutycznego wyko-
rzystania znacznię wzrosła, szczególnie w leczeniu
dzięciwcześnie urodzonych i w okresie prenatalnym
w stymulacji dojrzewania płuc orazterapti i profilak-
tyce wczesnego okresu neonatalnego (9, 13). Badania
kliniczne prowadzon ę pI zez wiele lat na dzleciach, j ak
i zwykorzystaniem zwierząt (szczllry, owce) nie wy-
jaśniĘ w pełni mechanizmow działania glikokońyko-
idow - jest to zagadnienie wciąz otwarte i wymagają-
ce dalszych badań (13). Deksamętazon przechodzi
przęzłozysko w czynnej formie biologicznej i oddzia-
łył.uje natóżne komórki i tkanki pTzęz oś podwzgó-
rzow o-przysadkowo-nadnerczową (I, 2, 12), Egzo gen-
ne glikokortykoidy przy spieszają r ozw ój i doj rzewa-
nie takich natządów,jak płuca, wątroba, nerki i jelita,
a efekty neonatalnego i postnatalnego ichdziałaniasą
dość dobrze poznanę)mimo ze postnatalne następstwa
prenatalnej terapii u ludzi w odniesieniu do układu
kostnego są całkowicie niepoznane (4,I4). Czynnlki
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środowi sko w ę, p oza genety cznymi uwarunkowani a-
mi, odgrywaj ą decyduj ącą rolę po dczas okre su prena-
talnego w odniesieniu do procesów łączących ogólny
rozwój płodu z metaboliczno-endokrynnymi następ-
stwami w pozniejszym życiu neonatalnym i postna-
talnym (10). Inne badania wskazująna decydującąrolę,
jaką pełni organizm matki i jego stan fizjologiczny,
hormonalny i Ąrwieniowy w tz;w. proglamowaniu okre-
su płodowego. WpĘw metabolitów na procesy roz-
wojowe wielu układow płodu przęz wyzwolenie en-
dokrynnych i metab o lic zny ch sygnałów j e st ob s erwo -
wane zarówno u ludzi, jak i u zwierząt (7). Betameta-
zonpodawany ciężamym owcom i krowom zwiększał
podatnośój agniąt i cieląt na niektóre choroby w okre-
ste życia postnatalnego (15). Wiedza o roli glikorty-
koidów w prenatalnym rozwoju narządów i układów,
w tym układu kostnego i procesach jego mineralizacjt
jest wciąz niepełna, a konieczność ich podawania
w okresie prenatalnym możę ujawnic się w okresie zy-
cia postnatalnego, dojrzewania, a nawet po zakoncze-
niu wzrostu i rozwoju (11). Brak badahnad wpływem
prenatalne g o działania syntetycznych glikokortyko-
idów na rozwój i wzrost oraz mineralizację układu
kostnego u świń przyczynlŁ się do podjęcia badań ukie-



runkowanych na określenie wpĘwu deksametazo-
nu podawanego ciężarnym maciorom przęz ostat-
nię ż4 dni ciĘy na procesy rozwoju i mineraliza-
cji kości udowej i ramiennej u prosiąt badanych
bezpośrednio po urodzeniu.

Matetiał imetody
B adania pr zeprowadzon o na 4 ciężamych mac i orach

i 20 nowo narodzonych prosiętach rasy wielka biała
polska. Ciężame maciory przebywĄ w standardowych
warunkach hodowlanych, jakie obowiązują w chowie
świń i prosiąt oraz karmione byĘ dwa razy dziennie
mieszanką standardową przeznaczoną dla loch ciężar-
nych i karmiących. Badania obejmowaĘ okres prenatalny
ostatnich 24 dni ciĘy ll macior, tj. od 91. dnia ciĘy do
momentu porodu. W tym czasie ciężame maciory zostĘ
podzielone na matki prosiąt grupy kontrolnej (K) i matki
prosiąt grupy doświadczalne1, które otrzymywĄ deksa-
metazon w dawce 3 mglcięamą 1ochę/48 h (ab. 1). Pro-
sięta nowo narodzone poddawane byĘ eltanazjiprzy lĘ-
ciu Morbitalu (Biowet Puławy) w czasie pierwszej godzi-
ny od momentu urodzeniabezmożliwości pobierania siary
od swoich matek. Dawki i schemat doświadczenia w okre-
sie prenatalnym przedstawia tab. 1.

Od prosiąt z grupy kontrolnej i doświadczalnej izolowa-
no obustronnie kości ramienną i udową oraz określano ich
masę i długość.

Wykorzystuj ąc aparat obciążeniowy instron 4302 oce-
niona została za pomocą trójpunktowej metody zginania
wg Ferrettiego i wsp. (5, 6) warlośó siły krańcowej (Wf),
przy której następuje dezintegracja struktury kości i ich
pękanie. Kości ramienne i udowe byĘ umieszczane w spe-
cjalnie przygotowanych podporach, których rozstaw odpo-
wiadał nie mniej niż 40oń całkowitej długości kości. Gło-
wica, stanowiąc siłę ptzyłożenia o zakresie 0-1000 N, po-
raszała się ze stałąprędkością 10 mm/min.

Pomiarom zostaĘ poddane równiez średnice poziome
i pionowe przekroju poprzecznego kości udowej i ramien-
nej, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne: H średnica
poziomazewnętrzna kości, h - średnica pozioma wewnętrz-
na, V - średnica pionowa zewnętrzna, v średnica piono-
wa wewnętrzna kości.

Do oceny objętościowej gęstości mineralnej wykorzys-
tano metodę ilościowej tomografii komputerowej QCT
(Quantitative Computed Tomography) przy lży ciu aparatu
Somatom AR.T - Siemens, w),posazonego w oprogramo-
wanie VR3. ZostaĘ wykonane trzy skany komputerowe,
każdy o grubości 2 mm. Jednego pomiaru dokony.wano
w obrębie substancji beleczkowej, a dwóch w istocie koro-
wej. Pomiaru objętościowej gęstości mineralnej (Sb) sub-
stancji beleczkowej kości długich dokonywano w części
przynasady bliższej, w miejscu połozonym w odległości
7Yo dfugości od końca dalszego, osobno dla kości udowej
i ramiennej, Pomiaru objętościowej gęstości mineralnej
istoty korowej (S1) dokonano ok. 1 cm poniżej skanu Sb
i kolejnego (S2) ok. 1,5 cm poniżej pomiaru S1.

Badanię mineralnej zawartości kości (BMC) wykony-
wano przy lżyciu ap ar atu norl and xp - 43, wykorzy stuj ąc e -

go metodę DEXA. Pomiaru zawartości mineralnej kości
dokonyrvano dla końca bl iższe go i dalszego, obej muj ąc całą

Tab. 1. Schemat doświadczenia z nowo narodzonymi prosiętami
niessącymi grup kontrolnej i doświadczalnej

powierzchnię przynasad aż do miejscaprzejścia kości be-
leczkowej w korową.

Dane doświadczalne przedstawiono w postaci średnich
wartości z odchyleniem standardowym. Wartość p < 0,05
laznano za próg istotności statystycznej.

Wyniki iomówienie
Średnia mas a c iała pro s iąt nowo nar o dzony ch w gru-

pie kontrolnej wynosiła 1330 gŁ 82, a w grupie Dex
I7 20 g + 79. Deksametazon podawany macior om przęz
ostatnie 24 dni ciąż!, d, od 91 . dnia do momentu poro-
du podwyższał istotnie masę urodzeniowąprosiąt do-
świadczalnych średnio o 390 g, co stanowiło wzrost
o 28oń w porównaniu z masąprosiąt grupy kontrolnej.

Deksametazon podawany prenatalnie wyka zyw ał
działanle anaboltczne,zarówno w odniesieniu do koś-
ci ramiennej, jak i udowej, poniewaz masa kości dłu-
gich była wy ższa w porównaniu z grupą kontr oln% przy
p otwierdzeniu j ednak istotno ści statysĘczn ej r óżntc
tylko w masie kości udowej (tab.2).

Deksameta zon zmntejszał dwukrotnie siłę krańco-
wą kości udowej w porównaniu z kontrolą. Wartość
siĘ krańcowej kości udowej w grupie kontrolnej wy-
nosiła 466,5 N + 38,3, zaś w grupie prosiąt będących
p o d wpĘw em dziŃaj ące go prenatalni e deks am etazo -
nu 208 N + 22,1, co stanowiło 44% wartości kontrol-
nej. Wartość siĘ krańcowej kości ramiennej prosiąt
doświadczalnych była ponad 50ońniższa od wartości
stwierdzonych w grupie kontrolnej, która osiągnęła
248,6N + 1 8,5 i 544,3 N + 44,5.

Objętościowa gęstość mineralna istoty beleczkowej
kości ramiennej prosiąt uległa istotnemu obnizeniu pod
wpĘwem stosowanego deksametazonu w czasie cią-
Ąz u macior w porównaniu z kontroląi wynosiła w gru-
pie Dex 0,876 gl cm3 + 0,04 i w grupie kontrolnej 1,085
glcm3 + 0,04. Podobnie objętościowa gęstość mine-
ralna istoĘ beleczkowej kości udowej istotnie zmala-
ła pod wpĘwem deksametazonu. W grupie kontrol-
nej stwierdzono 0,832 glcm3 + 0,04, zaś w grupie do-
świadczalnej 0,627 glcm3 + 0,009. Działante prena-
talne deksamętazonu istotnie zmniejszyło u prosiąt
objętościową gęstość mineralną istoĘ korowej obu
kości długich w miejscu badania określonym jako S1
i S2. W grupie kontrolnej stwierdzono wartości dla
kości ramiennej 1,881 g/cm3 + 0,02 i 1,788 glcm3

Ptosięta z ciąży macior konltolnych, niepodlegających
wpływom żadnych środków larmakologicznych, klórych
matki otrzymywały od 91. dnia ciąży do dnia porodu
płyn lizjologiczny i.n. w ilości 1,5 ml/szlukę co 48 h

Plosięla będące pod wpływem deksametazonu
podawanego l',m. ich mżtkom w ilości 3 mg (1 ,5 ml)
co 48 li"od 91. dńia ciął do dnia polodu



Tab.2. Masa i zawartość mineralna (BMC) kości ramiennej
nowo narodzonych prosiąt grupy kontrolnej i będących pod
wpływem prenatalnego działania deksametazonu (n : 10;

x+ SEM)

Badany palameil Kontrola Dex

Masa (g)

zawailość minetalna
przynasady bliższei (g)

zawartość minetalna
przynasady dalszei (q)

7,650

0,31 6

0,224

0,35

0,03

0,02

9,660

0,248"

0,,l70-

0,75

0,02

0,01

Objaśnienie:xp<0,05

Tab. 4. Średnica zewnętrzrla i wewnętrzna, pionowa i pozio-
ma przekroju poprzecznego kości udowej nowo narodzonych
prosiąt grupy kontrolnej i będących pod wpływem prenatal-
nego działania deksametazonu (n = 10; i+ SEM)

Badany palametr Kontrola Dex

Ś rednica pionowa

zewnęlrzna B (mm)

Średnica pionowa

wewnętrzna b (mm)

Ś rednica pozioma
zewnętrzna H (mm)

Ś rednica pozioma

wewnętrzna h (mm)

7,50

3,75

7,16

3,65

0,17

0,16

0,18

0,27

5,61

2,98

5,68

2,81

0,07

0,13

2,81

0,07

Objaśnienie:jak w tab, 2,

+ 0,05 oraz kości udowej I,683 glcm: + 0,02 i 1,700
g/cm3 + 0,04. Objętościowa gęstość mineralna (S1 i S2)
kości ramiennej prosiąt od macior otrzymujących
w ciĘy deksametazon osi€nęła wartość 1,503 g/cm3
+ 0,02 i 1,400 glcm3 + 0,05, natomiast kości udowej
1,180 g/cm: + 0,03 iI,296 glcm3 +0,02.

P odobnie stwierdzono zmni ej sze nię zaw artości mi-
neralnej plzynasady bltższej i dalszej kości ramiennej
i udowej u prosiąt pod wpŁywem podawania deksa-
metazonu w okresie ostatnich 3 tygodni tchżyciąpre-
natalnego. Wartości pionowej i poziomej średnicy ze-
wnętrznej i wewnętrznej zarówno kości udowej, jak
i ramiennej równiez istotnie zmalŃy w wyniku dzia-
łania deksametazonuw tym okresie.

Otrzymane wyniki dowodzą że deksametazon sto-
sowany przez 24 ostatnie dni ży cia płodowego wyka-
zywałpodobnedziałanięanaboliaznewzględemmasy
ciała prosiąt, jak i masąbadanych kości długich, które
byĘcięższewporówlaniuzmasąkościznvrcrzątgrupy
kontrolnej . Jedno cześnie p owodo w ał zahamowani e

procesu mineralizacji i wzrostu kości, o czym świad-
czą uzy skane warto Ści obj ęto Ściowej gęsto Ści mine-
ralnej istoty korowej i gąbczastej, jak i średnice prze-
kroju poprzecznego kości udowej i ramiennej.

Wcześniejszebadtttia na owcach sugerował} ze
poddanie j edno stki łożyskowo -płodowej na dziaŁantę
nadmiaru glikokortykoidow moze odmiennie wpływać
na masę,odrębnych narządów (wątroby, nerki) płodu
mierzonych bezpośrednio po urodzęniu jagniąt (2).
Wiadomo też, że pod koniec ciązy następuje natural-

Tab. 3. Masa i zawartość mineralna (BMC) kości udowej
nowo narodzonych prosiąt grupy kontrolnej i będących pod
wpływem prenatalnego działania deksametazonu (n = 10;

i+ sEM)

Objaśnienie:jak w tab. -.

Tab. 5. Średnica zewnętrzna i wewnętrzna, pionowa i pozio-
ma przekroju poprzecznego kości ramiennej nowo narodzo-
nych prosiąt grupy kontrolnej i będących pod wpływem pre-
natalnego dzialania deksametazonu (n:10; i+ SEM)

Badany palametl KOntlola Dex

Średnica pionowa
zewnętrzna B (mm)

Ś lednica pionowa

WewnęlEna b (mm)

Ś rednica pozioma

zewnęlrzna H (mm)

Średnica pozioma

wewnętrzna h (mm)

6,90

3,68

8,72

4,76

0,21

0,21

0,22

0,08

5,18*

2,70*

7,08*

3,41 *

0,06

0"l2

0,13

0,1 7

Objaśnienie: jak w tab. l-.

ikokortykoidów endo gennych
czynia się do wyzwolenia me-
ch (2). U ludzi i owiec stwier-

dzono wzro st koĄ/zolu w czasie zycia płodo w e go or M
udowodniono, żę nadmiar glikokortykoidow w życiu
prenatalnym w wyniku podawania betametazonu \^pły-
Wa na postnatalne procesy adaptacyjne, funkcjonowa-
nie o si przysadkowo-nadnerczowej i akĘwno ść naczy -

niowo-sercową (2). Pojedlmcza lub kilkukrotna daw-
ka betametazonvstosowana u owiec redukuje o około
25oń masępłodu, długość kości udowej, masę wątro-
by i nerki, przy zwtększonym stosunku masy mózgo-
wia do masy wątrobv (8).

Slmtetyczne glikokortykoidy po dawane ciężarnym
owc om i cięzamy m kob i etom pr ze cho dząz ł atw o Ś c i ą
przęzbarierę łozyskową do krązenia płodu, poniewaz
ęnzym łozyskowy, jakim jest dehydrogenaza 1lbeta
hydroksystefoidowa (HSD) nie metaboltmje synteĘ cz-
nych glikokoĘko steroidow (2). F izj olo giczny wzro st
poziomu glikokorĘkoidów u płodu spowodowany jest
wzrostem syntezy i ich uwalnianta z nadnerczy. Hor-
mony te mogą przechodzió przez łozysko zl<rĘenta
matki lllb teżmogąbyó syntetyzowane lokalnie w ło-
zysku. Spadek aktywności 1lbeta-HSD-2 powoduje
wzrost ilości matczynych glikokortykoidów, które
przechodząprzezłozysko do krwi płodu (2).

Znany j e st te z wpływ glikokoĄko i dów na pr zemia-
nę węglowodanów, białka t tłltszczu. Zwiększaj ą one
wątrobową glikogenezę i glukoneogenezę przy nastę-
powym wzroście stęzenia glukozy we krwi. Taki me-

Badany palamelt Kontrola Dex

Masa (g)

zawartość minelalna
plzynasady bliższei (g)

zawailość mineralna
pnynasady dalszei (o)

6,750

0,257

0,358

0,40

0,03

0,04

9,060

0,232

0.31 5

0,80

0,02

0,01



chanizm występuj e u kobiet cięzarnych, u których syn-
teĘ czne glikokoĄko idy mo g ą nas i lać obj awy alh,ł zy -
cy ciążowej ztowarzyszącym wzrostem poziomu glu-
kozy we krwi. Glukoza jestpodstawowym substratem
energeĘcznym dostarczanymdo płodu i w warunkach
hiperglikemii ciężarnej matki pojawia się stan anabo-
Iiczny płodu, mogący manifestować się makrosomią
okołourodzeniową czylt wzrostem masy płodu.

Należy podkreślić, że proces przebudowy tkanki
kostnej i sama budowa chrząstek wzrostowych u świ-
ni jest histologicznie podobna do ludzkiej, Procesy
metaboliczne przebiegające u świń są szybsze i po-
zwalająna skrócenie czasu doświadczeń (3).
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