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steroidowy ch sąmagazynowane w koniórkach n adner-
czy - z reguły hormony te są uwalniane do krwiobie-
gu natychmiast po ich syntezie. Aldosteron nie ma
swoistego białka transportowego w osoczu, lecz two-
Tzy w niewielkim stopniu słabe wiązanie z albumina-

Regu!acja biosyntery a!dosteronu
Głównymi regulatorami syntezy i sekrecji aldoste-

TonLL przez komórki kłębkowate kory nadnerczy są
układ reninowo-angiotensynowy i osoczowa koncen-
tracja potasu. Wytwarzanie aldosteronu podleg atakże
regulacyjnemu wpĘwowi osi podwzgórze-przysadka-
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-kora nadne rczy poprzez honnon adrenokońykotropo-
wy (ACTH) i podwzgórzowy czynnlk stymulujący wy-
dzielanie aldosteronu (ASH - aldosterone stimulatirrg
factor) oraz jest stymulowanę przez hiponatremię.
Spośród czynrrików wpływających hamująco na wy-
dzielanie aldosteronu należy wymienić dopanrinę, so-
matostatynę, a zwłaszcza przedsionkowy peptyd na-
triuretyczny - ANP (20,4I).

Kr ęący (o soczowy) sy stem renina- an giotell Syna-
-aldo steron (RAA) j e st j ednym z najw ażntejszych me-
chanizmów hom eostaty czny ch organ izrrru, reguluj ą-
cych ciśnienie tętnicze krwi oraz gospodarkę wodno-
-elektrolitową (38). Pielwszym ogniwem tego układu
jest renina, wytwarzana l wydzielana głównie przez
komórki przykłębuszkowe w tętniczkach doprowidza-
jących kłębuszków nerkowych (6, 13, 38). Czynniki
powodujące obnizenie efektywnej objętości krwi krą-
żącej lub zmntejszające stęzenie NaCl w płynie kana-
likowym pobudzają uwalnianie reniny. Renina, dzia-
łĄąc na osoczowąar-globulinę produkowaną w wą-
trobie angiotensyńogen. odszczepia od niej małó
aktywny biologicznie dekapeptyd - angiotensynę I.
Kolejnym etapern jest odszczepienie dipeptydu histy-
dyl owo - le ucynowe go pr zez enzym przeks zt ałc a1 ący,
czyli konwertazę angiotensyny (convertirrg enzyme) i
powstanie angiotensyny II. Angiotensyna II wiążąc się
ze swoistym Teceptorem kornórek warstrł,y kłębkowa-
tej kory nadnerczy,jest silnym stymtrlatorem syntezy
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ronu, która ulega zwiększeniu bęz
zmi.an y tyrrr samym czasie stężenia
reniny i angiotensyny II. Wydaje się

{ldo§łoron także, iż długotrwĄniedobórACTH
może osłabtac działanie podstawo-

Ryc. 1. Schemat biosyntezy hormonów steroidowych kory nadnerczy !\rych czynników regulujących wy-
dzielanie aldosteronu, j akimi są angio-

aldosteronu (6, 13). Angiotensyna II stymuluje prze-
mianę cholesterolu w pre gnenolon i pr zemianę korty-
kosteronu w aldosteron (1).

Wydzielanie aldosteronu przez komórki warstwy
kłębkowatej kory nadnerczy jest zależne od zmian stę-
żenia potasu w osoczu krwi. Sekrecja aldosteronu
wztasta liniowo wraz ze wzrostem koncentracji pota-
su powyzej 3,5 mmol/l (49). Wztost stęzenia potasu
zaledrłie o 0,I-0,2 mmol/lpobudza sekrecję aldoste-
ronu i odwrotnie - zmniejszenie kalemli zmntejsza
zarówno syntezę, jak i wydzielanie tego hormonu. Jony
K* oddziałują na te same etapy biosyntezy aldostero-
nu co angiotensyna II, a więc stymulują przemianę
cholesterolu w pregnenolon oraz kortykosteronu w
aldosteron (20). Choctaż dzińanie jonów potasu na
sekrecję aldosteronu jest niezależne od koncentracji
w osoczu krwi sodu i angiotensyny II, istnieje wyraż-
na dodatnia korelacja pomiędzy stężeniem K* i angio-
tensyny II w zakresie stymulacjiwytwarzania i wy-
dzielanta aldosteronu (40, 49).

Wydaje się mało prawdopodobne, aby zmiany kon-
centracji jonów sodowych w osoczu krwi byĘ głów-
ny m czy nniki em re guluj ącym wydzi e lanie aldo stero -
nu. StęZenie sodu w osoczu musi zmniejszyó się o
około 20 mmolll, aby bezpośrednio, a nie poprzez
zmiany objętości płynu pozakomórkowego i aktywa-
cję układu renina-angiotensyna, pobudzió sekrecję tego
mineralokońyko idu. Zmniejszenie o s oczowej konc en-
tracj i sodu o mniej niż 4 - 5 mmol/l nie stymuluj e uwal-
niania aldosteronu. Wydzielanie aldosteronu wzrasta
u hiponatremicznych osobników, u których obserwu-
je się obniżenie efektywnej objętości krwi krążącej i

tensyna II i osoczowa koncentracja potasu (21).

Receptory aldostetonu
Komórkami docelowymi dla aldosteronu i innych

potencjalnych mineralokortykoidów są szczelne (ści-
słe) komórki nabłonkowe występujące w dystalnej
części nefronu ssaków, skórze i pęcherzu moczowym
płazow, dystalnej części okręznicy, prostnicy, gruczo-
łach potowych, ślinowych i mlecznych. W przeciwień-
stwie do hormonów peptydowych hormony steroido-
we są rozpoznawane selektywnie przez specyficzne
receptory białkowe obecne wewnątrz komórki (9,I4).
Lip o fi lne cząsteczki hormonów stero idowych przeni-
kaj ą pr zez błony plazmaty czne wszystki ch komórek,
wiązą się natomiast tylko ze swoistym receptorem
wysokiego powinowactwa w komórkach docelowych.
Ludzki receptor mineralokortykoidowy j est polipep-
tydem zawierającym 984 aminokwasy (9, 10), w ob-
rębie którego wykazano, podobnie jak dla innych re-
ceptorów hormonów steroidowych, obecność szeregu
domen czynnościowych - jedna z nichjest odpowie-
dzialna zawiązanie z określonym obszarem łańcucha
DNA, druga - swoista dla każdego typu receptora wią-
że się z cząsteczką hormonu, trzecia pobldza proces
transkrypcji genu, czwatla może określać powinowac-
two do określonego obszaru DNA (9, 14). Wykazano
wyraźne podobieństwo w ogólnym planie budowy i
sekwencji aminokwasowej między receptorami dla
p oszcze golnych hormonów steroidowych - doĘ czy to
przede wszystkim domeny wiązącej DNA i w mniej-
szym stopniu domeny w iąząc ej hormon (I 4, 2] ) . Ludz-
ki receptor mineralokortykoidowy wykazuj e 94oń ho-



mologii z receptorem glikokortykoidowym w dome-
nie wiążącej z DNA i 57% homologii w domenie łą-
czącej iigana. Z powodu dużej homologii budowy z
receptorem glikokortykoidowym, klasyczny receptor
minóralokortykoidow} wykazuj e in v itro porównywal-
ne powinowactwo do aldosteronu, kortyzolu i korty-
kosieronu (3, 9, 10). Mając na uwadze fakt, że stęże-

nie aldosteronu w osoczu krwi jest znacznte mniejsze
od stężenia kortyzolu i kortykosteronu (3, 10, 43-45)
moZia by przypus zczać, iż rec eptory mineralokorty-
koidowe't}pui zostanązajęte głownie przęz te. dlva
ostatnie stóioidy, przez co działanie aldosteronu było-
by niewielkie. jednak aldosteron w przeciwieństwie
dó gtkokortykoidów, słabo wiąże się z albuminami
co s-prawia, Że efektywne stężenie wolnego (nie zwią-
zanógo) aldosteronu w osoczu krwi jest większe od
odpŃiedniego stężenia kortyzolu i korĘkosteronu, Z
te§o powodu aldosteron łatwiej wnika do komorek,
uziysĘąc in vivo przewagęw konkurencji o wiązanie
,i"c"ptóra^i typu I. W komórkach tkanek nabłonko-
wych 

-docelowyóh 
dla aldo steronu połączenie fi zj o1o -

gicznyc
kortyko
mu-de
(9, 45, 47), Enzymten kat
do kortyzonu i konwersję korlykosteronu do 1l-dehy-
drokońykosteronu, koĄzon wykazuje w porównaniu
z korty Źo\em 3 0 0 -krotni e mni ej sz e powinowactwo do

recepiorów mineralokortykoidowych typu I (44),

Mechanizm działania aldosteronu

Połączenie aldosteronu z jego wewnątrzkomórko-
wym ,ic"ptorem prowadzi m,in. do zmiany konfor-
m'acji prz€strzenneJ receptora , odszczepienia pokrywa-
ją."gó domenę wiążącąDNA tlw. białka szoku ciepl-
nógÓHSr 90 @eat shock protein) - dopiero wówczas
koinpleks hormon-receptor staje się,aktywny (10, 14,

25, ŻD, Zaktywowany kompleks hormon-receptor
* Óał.r! dwustóp ni owe go mo de Iu działania hormon ów
gliko--i mineralokortyko e się zdolny do
-przemieszczenia (translo ra komórkowe-
go i wiązania z chromaty _w określonych
ńiej .. uCh s ekwencj i DNA, okre ślanych j ako,,e lement
akcóptorowy" (lub,,sekwencj a odpowiedzi hormonal-
nej" - ,,hormone response element"). WpĄ,łva to w
sposób selektywny na a nego genu

(genów) i transkrypcję ycznej dla
mRNA, na matrycy które est synteza
białek, określanych łącznte jako białka indukowane
przez aldosteron - AIP (aldosterone-induced proteins),

wpĘwających na transport jonów sodu. potasy i yo-
aóń Q , ŹŚ , 27), tj . odpbwiedzialnych za flzjologic.z-
ny efekt aldosterońu ,Za,,genomicznym" efektem dzia-
łónia aldosteronu przemawia fakt występowania po-

czątku odpowiedzi fizjologicznej na hormon dopiero
po 30-60-minutowym okresie opóźnienia (utajenia)

itt, +l;.Wydaje się, ze wpływ aldosteronu nazmuany
iesorpcji sód.r-* szcze|nych nabłonkach odbywa się

biegunie komórki;
--teoria ,,energeĘczna", która sugeruje, że induko-

wane aldosteronem białko stymuiuje syntezę ATP w
mitochondriach, dostarczając w ten sposób substratu

dla układu tr omórki na

zewnątrz. A kilku.en-
zymów mito enazy 1zo-

cytrynianowej i syntetazy cytrymanowęJprzęz co la_-
sila powstawinią ATP niezbędnego do,,napę dzania"



Fizjologiczna rola aldostetonu
Aldosteron promuje resorpcję Na* i Cl oraz sekre-

cję K* w segmencie łączącym. w komórkach głów-
nych korowego kanalikazbiorczego i w kanaliku we-
wnątrzrdzeniowym. Stymuluje on transpoń jonów w
tych komórkach przez zwiększenie ilości otwartych
kanałów sodowych i potasowych w błonie luminalnej
or az zw iększeni e aktywno ś c i pompy s o dowo -potas o -
wej w błonie przypodstawno-bocznej. Aldosteron,,sĘ/-
muluj e " kanały s o dowe pr zez dw a r o żne mechanizmy

w fazie wczesnej aktywuje kanały jużistniejące, a w
fazie poźnej swego działanta wlłviera wpływ na syn-
tezę białek kanałowych. Indukowany aldosteronem
wzrost aktywności Na*-K*-ATPazy dziaŁa także co
najmniej przez dwaróżne mechanizmy -w faztęwczę-
snej ma miejsce aktylvacja jlżwczęśniej istniejących
w błonie bazolatęralnej jednostek pompy, natomiast
w fazię późnej aldosteron stymuluje syntezę nowych
jednostek pompy sodowo-potasowej (27 ,4]).

Zw iększenie pr zępus zczalno ś c i błony luminalnej dl a
jonów sodu powoduje zwiększony ich napłyłv do wnę-
trza komórek kanalikowych zgodnie z gradientem che-
micznym. Jony te sąnastępnie usuwane do przestrze-
ni okołokanalikowe j pt zez Na*-K--ATP azę utr zymu-
jącą małe wewnątrŻkbmórkowe stęzenie s-odu. iłuch
Na* przez kanaŁy sodowe jest elektrogenny i tworzy
względną elektrouj emność światła kanalika. Elektro-
neutralność płynu kanalikowego jest utrzymywana
dzięki pżsywnej resorpcj i Cl drogą międzykomórko-
wąIprzęz sekrecję K* z komórki do światła kanalika
(3 2 ). Występuj ąc e p o d wpływem aldo ste r onu zmiany
transportu sodu prowadzą do zwiększenia sekrecji
potasu poprzęz dwa mechanizmy: a) transport jonów
sodowych na zewnątrz komórki kanalikowej przez
Na*-K*-ATP azę, ktory powoduj e j ednoczesny trans-
port jonów potasowych z przestrzeni okołokanaliko-
wej do wnętrza komórki, zwiększając w ten sposób
wewnątrzkomórkową koncentrację potasu i jego
,,pulQ" transportową b) resorpcja kationów sodowych
tw or ząc wz glę dną e lektrouj emno ś ć świ atła kanalika,
zwtększa gradient elektrochemiczny, co sprzyja wę-
drówce jonów potasowychprzez swoje kanały w bło-
nie szczytowej do płynu kanalikowego.

Komórki wstawkowe korowego kanalika zbiorcze-
go i komórki kanalikow e r dzęnia zewnętrznego dzieli
się na dwie grupy, tj. na komórki a-wstawkowe zaan-
gażowane w sekrecję jonów wodorowych do płynu
kanalikowego i występujące w większej ilości w ze-
wnątrzrdzeniowym kanaliku zbiorc zym orazna komór-
ki B-wstawkowe zaangażowane w resorpcję HCO,- i
występujące w większej ilości w korowym kanaliku
zbior czym (27 ) . W komórkach a -w stawkowych p om-
pa wodorowa umiejscowiona jest w błonie szczyto-
wej, a wymiana Cl-lHCO3 - w błonie bazolateralnej,
natomiast w komórkach B-wstawkowych j est odwrot-
nie. W komórkach tych nie występuje bezpośredni
transkomórkowy transport jonów sodu i potasu, nie
wykazuj ą też one aktywno ś ci Na*-K*-ATP azowej (3 3 ).

Aldosteron stymuluj e bezpośrednio aktywność pom-
py wodorowej zlokalizowanej w błonie luminalnej, a
także pośrednio zwiększa wydalanie jonów wodoro-
wych zmoczęmpoprzęz swój bezpośredni wpływ na
resorpcję sodu, która tworząc względną elektroujem-
nośó światła kanalika, sprzyja zatrzymywaniu w nim
jonów H- (8, 12).

Objawami nadmiernego wydzielania aldosteronu są
więc zwiększone zatrzymywanie jonów sodowych w
organizmie, wzrost wielkości przestrzeni wodnej po-
z ako m órko w ej (zar owno w ewnąt r znac zy ntow ej, j ak i
środmiĘszowej), wzrost ciśnienia Wwi oraz zwięk-
szona utratawraz z moczem jonów potasowych i wo-
dorowych, co manifestuje się różnego stopnia hipoka-
lemią i zasadowicą metaboliczną. Objawami niedo-
boru aldosteronu są natomiast odwodnienie, zmniej-
szenie objętości krwi krążącej, hiponatremia, hiper-
kal emi a, kwa s i c a me tab olic zna or az zmniejsz eni e wi e 1-

kości filtracji kłębkowej, czemu towarzyszy wzrost
koncentracji mocznika i endogennej kreatyninyw oso-
czu krwi (3,44),

Mimo znaczęnia aldosteronu w regulacji wydalania
sodu, zaburzeniom w sekrecji tego hormonu u osob-
ników dorosłych mogąnie towarzyszyć istotne zabv
rzęniabilansu wodno-elektrolitowego z powodu zdol-
ności do kompensowaniatego defektuprzez inne cz;yn-
niki uczestniczące w regulacji równowagi wodno-elek-
trolitowej (4). Podawanie zdrowym dorosĘm ludziom
e gzo genne go aldo stero nu, a także nadmi erne wy dzie -
lanie endogennego aldosteronu przez korę nadnerczy
powoduje jedynie przejściowe, trwające 4-5 dni za-
trzymywanie sodu i wody, po czym obserwowane jest
zjawisko ,,ucieczki" spod zatrzymującego sód dziaŁa-
nia aldosteronu (escape phenomenon from mineralo-
corticoid excess). Jak podaje Ulick (45), hipo- i anal-
do steroni zm u ludzi doro słych pr zebie gaj ą zazwy czaj
bezobjawowo, jeżeli wydzielany jest w odpowiedniej
ilości kortyzol, mogący zastapić aldosteron w jego
p ołączeniach receptorowych w dystalnym nefronie,
wywierając ten sam efekt fizjologiczny. Wyraźne t
groźne dla życia objawy hipoaldosteronizmu wystę-
pująjednak w okresie noworodkowyffi, niemowlęcym
i wczesnego dzieciństw a (7, 45). W niedojrzałej nerce
czynlośc kanalików proksymalnych j est mniej sprawna
iztego powoduutrzymanie bilansu soli może być bar-
dziej zależne, w porównaniu z osobnikami dorosĘmi,
od stymulowanej aldosteronem resorpcji sodu w dy-
stalnych partiach nefronu (7). U wszystkich grup wie-
kowych ludzi i zwier ząt wyr aźna utrata j onów sodo-
wych wrazz moczem i groźne dlażyciazmniejszenie
obj ętości przestrzeni wodnej pozakomórkowej wystę-
puje w przypadkach pseudohipoaldosteronizmu (PHA)
- jednostki chorobowej związanej prawdopodobnię z
niewrazliwo ścią nerkolvych cytozolowych receptorów
mineralokortykoidowych typu I lubii nabłonkowych
kanałów sodowych na egzogenne mineralokorlykoidy
czy też wysoką koncentracj ę endogennego aldostero-
nu (45).



Aldosteton w oktesie neonatalnym

Sprawność mechanizmów reguluj ąbych gospodar-
kę wodno-elektrolitową we wczesnym okresie post-
natalnym jest rózna u różnych gatunków zwierząt
zdecydowantę niższa u,,gniazdowników", a w miarę
rozwoju osobniczego ulega stopniowemu doskonale-
niu, Ivanova i wsp. (I7) oraz Solenov i wsp. (39) ury-
kazaIi, iż nerki myszy i szczurów we wczesnym okre-
sie noworodkowym są niewrażliwe na aldosteron i
wazopresynę, a pełną reaktywnośó i odpowie dź fizjo -
lo gic znąna wymi eni on e ho rm o ny uzy skuj ą p o zakoń-
czenil okresu odżywtania się mlekiem matki. Skład
mleka matki j e st stĄ t zap ewnia o dp owiedn i,,dow óz"
wszystkich niezb ę dnych składników, dl ate go dojrzaŁy
i sprawny mineralokortykoidowy system efektorowy,
zdolny do re gulacj i ilo ści wydalanych wr az z moczem
jonów jest niezbędny tylko dla szczurow dorosĘch,
spożyrvających pokarm o bardzo zmiennym składzie
(23, 24). Stwierdzon o, że br ak odpowiedzi nerek szczu-
rząt na aldosteron nie wynika z nieobecności w ko-
mórkach dystalnych odcinków nefronu cytozolowych
receptorów mineralokortykoidowych typu I, z ich nie-
zdolności do wiązania z aldosteronem, braku aktywa-
cji kompleksu hormon-receptor czy też z ntezdolno-
ści kompleksu do łączenta się z akceptorowymi miej-
scami chromatyny (23, 24,39). Wręcz przeciwnie -
wykazano, że u lO-dniowych szcztlrów przy prawie
3-krotnie mniejszej, w porównaniu z osobnikami do-
rosłymi, produkcji aldosteronu i w konsekwencjiprzy
mniejszym stężeniu w osoczu krwi, koncentracja cy-
tozolowych receptorów mineralokońykoidowych jest
2,5-krotnie większa - podobnie jak ich zdolność do
wiązania aldosteronu. Zdolnośc do łączenia się kom-
pleksu hormon-rec eptor z miej scami akceptorowymi
DNA j e st porównyłv alna z obserwowaną u doro słych
szczurów. Można wtęc założyć, żębrak reakcji nerek
na aldosteron związany jest z ntedojrzałością postre-
ceptorowych mechanizmów molekularnych, a szcze-
gó lnie re gulacj i ekspre sj i Na*-K*-ATP azy na p oziomie
w sp ołdziaŁani a komp leks ów hormon-re c eptor z akc ep -
torami chromatynowymi jąder komórek docelowych
(23). Logvinenko i wsp. (24) twierdzą iż areaktyw-
ność nerek szczurzątna aldosteron moze być częścio-
w o zw iązana z ni ską rec ep cj ą błonową te go h otmonu,
azęgo efektem jest mała intensywność jego transportu
do wnętrza komórki.

U noworodków ludzkich wielkość nadnerczowej se-
krecji aldosteronu jest mała i wykazuje obniżoną od-
powiedź na czynniki regulacyjne, takie jak osoczowa
koncentracja angiotensyny II, potasu, sodu i ACTH.
Siegel (34) oraz Siegler i wsp. (36) sugeruj ą iżbrak
korelacji pomiędzy stężeniem aldosteronu w osoczu
krwi a koncentracją wymienionych czynników regu-
lacyjnych wynika raczej z szybkich zmian objętości
osolza, bilansu elektrolitowego i ciśnienia krwi (któ-
re są charakterystyczne dla pierwszych 5 dni życia
noworodka), niż z brakll odpowiedzi komórek war-
stwy kłębkowatej kory nadnelczy na czynniki stymu-

lujące syntezę i sekrecję aldosteronu. Duża koncen-
tracjakrążącego aldosteronu może by c wynikiem j ego
zmniejszonego wydalania z organizmu lub/i obniżo-
nego klirensu metabolicznego w okresie noworodko-
wym (26, 48).Przy duzej koncentracji aldosteronu w
osoczu krwi u noworodków ludzkich, niski stosunek
ilości wydalanego zmoczem sodu do potasu wskazu-
je na względną niewrażliwość dystalnych części ne-
fronu na ten mineralokoftykoid.

Infuzja aldosteronu u 1 18-dniowych płodów owczych
p owo duj e wy r aźne zmniej szeni e wydal an ia z mo c zem
sodu i zwiększenie wydalania potasu, bez istotnych
zmtan ilości wydalanego moczu, co sugeruje,iż jlżw
poźnym okresie życiapłodowego nerki sąwrażliwe i
reagują prawidłowo na aldosteron (22). Od 110 dnia
płodowy system renina-angiotensyna u owiec odpo-
wiada wzrostem aktywności na czynniki stymulujące
go u owiec dorosłych, takie jak furosemid, redukcja
objętości krwt, zwężenie tętnicy nerkowej i niedotle-
nienie, ale wzrost aktywności tego systemu, podobnie
jak infuzja egzogennej angiotensyny II i ACTH, nie
powoduje wzrostu sekrecji aldosteronu pTzęz nadner-
cza.U nowo narodzonych jagniąt wyżej wymienione
czynniki wyr aźnie stymuluj ą wydzielanie aldosteronu
przez komórki warstwy kłębkowatej (41). Nawet w
ostatnich dniach Ęcia płodowego kora nadnerczy owiec
nie zwiększa sekrecji aldosteronu w odpowiedztnahi-
perkalemię, natomiast noworodki reagują wyraźnym
wzrostem poziomu aldosteronu w osoczu krwi.

Z doświadczeń przeprowadzonych przez Cabbelo
(5) orazltoha i wsp. ( 1 6) wynika, że jńwe wczesnym
okresie neonatalnym u cieląt istnieje aktywny i spraw-
ny system sekrecji aldosteronu, zależny od aktywno-
ści reninowej osocza oraz od koncentracji jonów so-
dowych i potasowych czego dowodem jest ujemna
korelacja stwierdzona pomiędzy stężeniem aldostero-
nu i koncentracją sodu oraz dodatnia korelacja pomię-
dzy stężeniem aldosteronu i koncentracją potasu w
osoczu krwi. Istnienia podobnych zależności nie
stwierdzili jednak Safwate i wsp. (30) w pierwszych
go dzinach ży cia cieląt, Infuzj a e gz o genne go aldo ste-
ronu, jak wykazał Safwate (29), powoduje u cieląt
zmntejszenie wydalania sodu wtaz z moczem, ale nie
wyłviera istotnego wpływu nazmiany wydalanego ła-
dunku potasu. Jankowiak (18) wykazała, iż u cieląt w
wieku od 2 do 5 tygodnia życia, po domięśniowej in-
iekcji octanu deoksykorlykosteronu w dawce 0,I mgl
/kg m.c., ma miejsce zmniejszenie nerkowego wyda-
lanta zarowno sodu, j ak i potasu, ale jlż u 3 -miesięcz-
nych cieląt ta sama dawka octanu deoksykorlkostero-
nu powoduje wzrost nerkowego oszczędzania sodu,
przy j ednoczesnym wzroście wydalaneg o wraz z mo-
czem ładunku potasu ( 1 9). Wyniki wielu doświadczeń
przeprowadzony ch w okresie neonatalnym, zarówno
na cielętach zdrowych, jak i chorujących na biegunkę
o różnym stopniu nasilenia wykazały, iż system reni-
na-angiotensyna jest operatywny, a kanalikowe miej-
sca modulujące pod wpływem aldosteronu resorpcję
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sodu sąaktywne i sprawne (2,16,28,29,31), chociaz
caĘ system renina-angiotensyna-aldosteron nie wyka-
zuje jeszcze pełnej sprawności charakterystycznej dla
zwierząt dorosłych (I 5, 31).
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