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Sumrnary

The aim of the study was to establish the influence of dexamethasone and alpha-ketog|utarate administration
to pregnant sows on the prenatal programming of the growth hormone level, cortisol, insulin and IGF-I in the
blood serum of newborn pig|ets assessed just after their birth and prior to suckling. The foeta| development is
dependent on and determined by hormones such as glucocorticoids as well as nutrient supply through the soq
especially from the digestive tract. All these factors determine pre- and neonatal growth. The experiment was
conducted over the final24 days of pregnancy in sows treated i.m. with dexamethasone at a dose of 3 mg per sow
every second day or alpha-ketoglutarate administered oral|y daily at a dose of 0.4 g/kg b.w. The blood samples
rvere collected from the subclavian vein of un-suckled piglets immediately following their birth and were centri-
fuged straight away and the serum stored at -25'C until further analysis. Hormone concentrations were deter-
mined using ELISA kit. The obtained results indicate that maternal administration of dexamethasone increased
the level of cortisol while alpha-ketoglutarate increased the levels of cortisol and IGF I whereas simu|taneous
administration of dexamethasone and AKG significantly increased the growth hormone. These results of sepa-
rate or simultaneous maternal administration of dexamethasone and alpha-ketoglutarate during the last 24
days of pregnancy indicated the activation of different mechanisms and different prenatal effects on the levels of
cortisol, growth hormone and IGF I in serum assessed immediately following the birth of the piglets.
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Łożysko u świni zaliczane jest do typu nabłonkowo-
-kosmówkowego i j ako b ariera zmienia się w trzecim mie-
siącu cia.zy, kiedy w wyniku wrastania naczyń kr-wionoś-
nych płodu do trofoblastu następuje odkształcanie jego
komórek. W nabłonku macicy tworząsię wtedy kapilary
śródnabłonkowe (1). Układ ten przlpomina naczyniawło-
sowate w kłębku nerkowym, co sprawia, ze w ostatnich
tygodniach ciĘy u macior dochodzi do duzych zm7an
w grubości łozyska, którego bariera staje się łatwiejsza do
pokonania dla wielu związków, które przechodząprzez
łozysko na skutek dyftlzjl prostej lub transportu akty.wne-
go (1) W miarę rozwoju ciązy coraz większe ilości skład-
ników pokarmowych sąprzekazywane z organizmu matki
do rozwijających się płodów, co decyduje o sposobie zy-
wienia i odmiennego traktowania farmakologicznego cię-
żamychmacior.

Stężenie leków we kt.wi zmniejsza się u ciężarnych sa-
mic po podaniu tych samych dawek, co jest wytazem
zwiększenia objętości osocza i płynu pozakomórkowego
pod koniec ciąży determinującego zmiany w dystrybucji
l eku. Je dnak pr zez zmniej szone w iązani e 1 eków z b iałka-
mi osocza w ciĘy, ze względu na fizjologiczną pod ko-

niec clĘy, hipoalbuminemię moze dochodzić do zwięk-
szenia odsetka leku wolnego. Z:łiększa się wtedy pula,
ktora wnika do tkanek i wy.wiera efekt biologiczny, co moze
równowazyć małe stęzenie leku całkowitego.

Dotychczas poznano tylko niektóre fizjologiczne me-
chanizmy prenatalnego i postnatalnego rozwoju układu
ko stne go i mięśni szkiel etowy ch, a także układu pokarmo -

wego, które umozliwiĘ pełniejsze wykorzystanie poten-
cjalnych mozliwości rozwoju organizmu w okresie post-
natalnym (l5). Brak jest jednak danych o wpĘwie alfa-
l<etoglrrtaranu (AKG) oraz hotmonów steroidowych, a w
tym i deksametazoru, na regulację hormonalnąw okresie
prenatalnym. Uzasadnienia do określenia wpĘ.wu deksa-
metazonu, będapego synteĘcznym glikokoĄkostero i dem,
na rozwój prenatalny prosiąt, dostarcza ciagłe jego stoso-
wanie w okresie ciĘy tt kobiet, atakże w praktyce lekar-
sko-weterynaryjnej u zwierząt w okresie neonatalnego
i postnatalnego rozwoju, co powiązane jest często z upo-
śledzeniem wzrostu i rozwoju noworodka (1).

Celem badań było określenie wpłyrłu łącznego i wy-
łącznego stosowania alfa-ketoglutaranu (AKG) oraz dek-
s ametazonu (Dex), p o dawane go i. m. cięzarnym lnaciorom
na poziom wybranych hormonów we krwi prosiąt bada-
nych w pierwszej godzinie ichżycia.*)Praca wykonana w ramach grantu KBN nr 2 PO6K/00828.



Matetiał imetody
Badania przeprowadzono na 8 cięzarnych maciorach i 40

nowo narodzonych prosiętach rasy wielka biała polska, Cię-
zarne maciory przebywały w standardowych warunkach
hodowlanych, jakie obowiagują w chowie świń i prosiąt oraz
karmione byĘ dwa razy dziennie mieszanką standardowąprze-
znaazonądla loch cięzarrrych i karmiapych. Badania obejmo-

tab, 1. Od nowo narodzonych prosiąt niessących, zarówno kon-
trolnych, jaki zkażdej grupy doświadczalnej była pobierana
Węw z żyĘ podobojczykowej przed upĘwem pierwszej go-

dzlny ichżycia.
Pobrane próbki krwi zostaĘ odwirowane w celu uzyskania

surowicy, w której określono poziom kortyzolu przy użyciu
testu Cortisol Elisa Kit (IBL), IGF-I (Quantikine Human
lGF-l Elisa Kit - R&D), horrnonu wzrostu (Porcine GH Elisa
Kit DSL ELISA Kit DSL).

Wpiki no w postaci śrędnich wartości
z błędami ednia + SE). Warlość p < 0,05

zoslała uznana za próg istotności staĘstycznej.

Wyniki i omówienie

z masąpfosiąt grupy kontrolnej.
Pozióm hormonuwzrostu w surowicy kr.wi prosiąt uległ

istotnemu stosowa-
negodeks iorw po-
róńnaniu rychpro-

cesy ich wzrostu
wojempłodówu
wzrostu u embri

Tab. 1. Schemat doświadczenia z nowo narodzonymi prosię-
tami niessącymi grup kontrolnej i doświadczalnej

Kontrola
N iessące

Niessące
AKG

N iessące
AKG + Dex

Niessące
Dex

Prosięla z ciąży macior konholnych,
niepodlegaiących wpływom żadnych środków

larmakologicznych i czynników biologicznie
czynnych, klórych matki ohzymywały od 91.

dnia ciąży do dnia porodu per os płyn

lizjologiczny w ilości 300 ml/sztukę i płyn

liziologicz.ny l,m. w ilości 1,5 ml/sztukę co 48 h

Plosięta będące pod wpływem AKG
podawanego per os ich matkom w ilości
0,4 sn(s m.c. codziennie od 91. dnia ciąży

do dnia potodu

Ptosięta będące pod wpływem AKG
podawanego per os ich matkom w ilości
0,4 s/ks m.c. codziennie w połączeniu

z deksamelazonem podawanym l',m. w ilości
3 mg co 48 h od 91. dnia ciąży do dnia porodu

Prcslęla będące pod wpływem deksamelazonu
podawanego t'.m. ich matkom w ilości 3 mg

co 48 h od 91. dnia ciąży do dnia polodu

n = 10

I = 10

n = 10

n = 10

podczas życia płodowego, dodatnio skorelowany równiez
z ilościątkanki tłuszczowej (6).

Poziom IGF I w surowicy kr-wi prosial uległ istotnemu
podwyzs zeniu pod wpłyr,vem p odawania AKG ctź anym
maciórom i wynosił ż86 p,glml. W grupie kcntrolnej po-

ziom IGF I wynosił 205 1:"glml, w grupie AKG + Dex
196 p,glml, zaŚ w grupie Dex 189 pglml. Doświadczenia
na mvlerzętach wykazŃy, ze IGF odgrywa główną rolę
w rozwoju płodowym w powia.zaniu z ilościowym i ja-

ko ś ciowyrn poziomem składników o dżyw czo -budulco -

wych doita rĆzany ch przez jednostkę matczyno-łożysko-
wą (3). Nalezy podkreślió, że hormon wzrosfu podnosi waJ-

ro6 ową syntezę tCr I i p oprzez oddziaĘrvanie autoĘmne
i parakrynne stymuĘe uwalnianie IGF I (1 1). Badania no-

ńorodkow z makrosomią od matek chorych na cukrzycę
insulinozale żną a któr e w czas ie ciĘy otrzymywaĘ insu-
linę, wykazały wzrost poziomu IGF I w surowicy krwi,
Nńmiast badania nad wpłyr,vem czasu trwania terapii dek-

sametazonowej i wysokości uzyĘch dawek wykaz?ły spa-

dek poziomu IGF I w surowicy krwi płodów u lu dzi i szcztt-
rów przy zastosowanych zróżnjcowanych dawkach tego
sterydu (l6).

Działante prenatalne deksametazonu istotnie zwiększy-
ło u prosiąt sięzenie insuliny, ktore wynio sło ż,97 plU/ml
w pórównaniu z grupą prosiąt będących pod wpĘwem
AKG podawanego maciorom. W grupie AKG stęzenie in-
suliny wynoslło ż,25 plU/ml. Deksametazon jako egzo-
genny glikokortykoid, podawany maciorom w ciązy, wy-
zw o\1łófekty anaboliczne u płodów, uj awniajape się wzros-
tem neonatalnej masy ciała badanych prosiaJ. Było to spo-
wodowane prawdopodobnie zarówno nviększonym dowo-
zem energelycznych i budulcowych substratów, a w tym
także gluko zy pTzezłozysko, j ak i tow arzysza1,ej stymula-
cji hormonaln}ch procesów wzrostowych płodu. Glukoza
przenlka przez łoĘ sko zgodniez gradientem stężeh, wy ż-
Śzych po stronie kr-wi matki, a niższyń po stronie kr.wi

płóOu (lZ;. Hiperglikemia matek powoduje hiperglikemię
płodó*, co j est przyczyną insulinowej otyłości płodu, uro-
-drorrego 

pizezte matki. Badania nad metabolizmem glu-



Tab. 2. Masa ciała i wybrane hormony w surowicy krwi nowo narodzonych prosiąt
grupy kontrolnei i doświadczalnych i + SE, (n : 10)

kozy u ciężarnych szczutów wrykazaĘ, żę dieta bogata
w białko jestważnym cz}rymikiem modulującym metabo-
lizm ogólny w późnym okresie ciĘy i aminokwasy mogą
potencjalnie podnosić syntezę glukozy nawet o a0% Q).
Alfa-ketoglutaran, łącząc procesy transaminacj i z gluko-
neogenezą mógł równieżwywołać ten efekt anaboliczny
u płodów. Alfa-ketoglutaran jest donorem energii w orga-
nizmie oraz pełni rolę zmiatacza jonów amonowych przez
ich transformację do glutaminianu w wątrobie oraz jest
prekursorem aminokwasów i ketokwasow (15, 1B).

Wyniki badań nad deksametazonem podawanym cięar-
nym mĄom wykazaĘ wzTost insuliny w surowicy krwi
płodu juz po jednej niskiej dawce (9). Insulina jako hor-
mon białkowy nie przenika pruezłoĘsko z organizmllmat-
ki do płodu. W łozysku obecne sąinsulinazy, które rozkJa-
dają insulinę matki, ale np. płód ludzki już po Iż. Ęgo-
dniu ży cia płodowego sam zaazyna syntetyzować i uwal-
niac insulinę, której stężenie jest zarówno odzwierciedle-
niem stęzenia glukozy we kr-wi płodu, jak tez stęzenia glu-
kozy we la,wi matki (12). Hiperglikemiczny stan płodów
w okresie prenatalnym uwarunkowany hiperglikemiąmatki
wykazuj e anabolic zno -wzro stowy efekt ob ser-wowany nie
tylko w grupie prosiąt stymulowanych przez egzogenne
glikokoĘkoidy.

Dzińanie prenatalne deksametazonu wyzwolone j ego
podawaniem maciorom zwielszyło u prosial nowo naro-
dzonych poziom końyzolu w surowicy krwi, który wyno-
sił 53,8 slglml w porownanilz grupa kontrolną w której
stwierdzono poziom 23,I pglml Istotnie wyższe stęzenie
korlyzolu odnotowano takżew grupie AKG prosiaJ, które-
go wartośc średnia wlmosiła 40,2 slglml. W pierwszym
i drugim trymestrze łozyskowa 11B-dehydrogenaza stero-
idowa katalizuje reakcję, w której matczyny korlyzol jest
ptzeksztńcany w biologicznie nieakĘwny metabolit, ja-
kim jest kortyzon (13). Stężenie kortyzolu po stronie mat-
ki jest trzykrotnie wyższe w porównaniu ze stęzeniem we
krwi pło du. O ś podwzgó rzow o -pTzys adkowo-nadnerczo -

wa u płodu ma ograniczoną zdolność upłyu.u na syntezę
kortyzolu, a jednak istnieje silny wpływ poziomllmatczy-
nego korlyzolu na funkcjonowanie tej osi w okresie pre-
natalnym. Chociń koftryzol lczestniczy w mechanizmach
prowadzących do porodu, to nadmiar glikokorlykoidów
wywiera negatywny wpł}.w narozwój płodu (I4).Egzo-
genne glikokoĄkoidy przyspieszaj ą po za Ęm r orwój i doj -
rzęwanie takich narządów, jakpłuca, wątroba, nerki i jeli-
ta, a efekĘ neonatalnego i postnatalnego ich dzińania są
dość dobrze poznane,mimo że postnatalne następstwapre-
natalnej terapii przy wyłącznym stosowaniu deksameta-

zonu lub alfa-ketoglutaranu ba!ż
w łącznym ich podawaniu u nowo
narodzonych prosiąt w odniesieniu
do regulacji hormonalnej są całko-
Wlcle nlepoznane.

Poznanie procesów doj rzewania
i regulacji hormonalnej u płodu
świni w uwarunkowaniu od gliko-
kortykoidów i metabolitów trawie-
nia or az pr zemian metabolicznych
i hormonalnych stwarza możli-
wości prowadzenia nowych badań
w dziedzinieneonatologii na gatun-
ku i modelu biologicznie podobnym
i nąbliższy m człowi ekowi.

Mozliwość wpływu na regulację procesami hormonal-
nymi w okresie prenatalnym poprzez podawanie czynni-
kow akĘwnych biologicznie ciężamej samicy w ostatnich
tygodniach ciĘy mogłabv przyspieszyć rozwój i dojrza-
łość prosiąt w okresie neonatalnym.
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Masa ciała (g)

Hormon wztoslu
(noiml1

Kortyzol (1lg/ml)

lnsulina (plU/ml)

lGF l(ug/ml)

Objaśnienie: a,b, c, d - istotność przy p < 0,05


