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Sumrnary

The aim of the study was to establish the influence of dexamethasone and/or alpha-ketoglutarate (AKG)
on the growth, mineralization, geometric and mechanical properties of ribs as a methodological model. The
experiment was conducted during the frnal 24 days of prenata| |ife and first 14 days of neonatal life. The
volumetric bone densiĘ of the trabecular and cortical bone was determined separately using the quantitative
computed tomography (QCT) method and S,omaton AR. T - Siemens apparatus. Tlhe mechanical
properties were determined using the three-point bending test according to the method by Ferretti et al. The
obtained results indicate that maternal administration of dexamethasone increased volumetric mineral
density, although the mechanical parameters had lower values. Prenata| administration of AKG decreased al|
the geometric and mechanical parameters of the investigated ribs. The results obtained during the adminis-
tration of the compound in neonatal life were the opposite of the prenatal results. Dexamethasone and AKG
given together had the same influence on mineralization and other properties AND increasing their values
during prenatal and neonatal life. This model of administrating dexamethasone and AKG maternally during
prenatal life łvith the intention of provoking structura| growth of the skeleton may be useful in further eluci-
dating some biological and pharmacological factors on bone formation in prenatal life.
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Alfa-ketoglutaran (AKG) jest prekursorem glutami-
ny, warunkowo niezbędnego aminokwasu, slmtetyzo-
wanego głównie w mięśniach szkieletowych, z któ-
rych jest uwalniany w stresie i intensyfikacji proce-
s ów metab o Iiczny ch szc ze gólnie w o kre s i e ży cia ne o -
natalnego (3, 10, II,2I). Zarówno alfa-ketoglutaran
(AKG), jak i glutamina wywierają korzystny wpĘw
na syntezę białka w mięśniach, a także w układzie
kostnym, wpływając również na procesy jego dojrze-
wania i mineralizacji (1, 9, 12, 14, 22). Udowodnio-
no, że z alfa-ketoglutaranu podawanegop er os powsta-
je prolina w przewodzie pokarmowym prosiąt, wyko-
rzysĘwana do syntezy kolagenu (I4,I8). Alfa-keto-
glutaran jest ponadto niezbędny do aktywacji hydrok-
sylazy prolilowej, warunkuj ąc ej hydroksylacj ę pro li-
ny do hydroksyproliny, w czasie której AKG ulega

*)Badania finansowane w ramach projektu badawczcgo KBN nr 2 PO6K/
/00828

dekarboksylacj i do bursztynianiu. Zapewnlenle nle-
zbędnej podaży glicyny, proliny ilizyny do optymal-
nej syntezy kolagenu, która sprzęzonajest przezbiał-
ka morfo g e neĘ czne z mtnęr altzacj ą ko ś c i, dop e łni aj ą
całości warunków substratowy ch wtaz z mineralnymi
s kł adnikam i do działani a horm on ó w de terminuj ących
wzrost i mineralizację tkanki kostnej (20,24).

Pomimo p oznanta uj emne go o ddziaływ ania gliko-
korlykoidów na układ kostny w okresie postnatalnym
ciągle brak danych odnośnie do wpĘwu tych hormo-
nów, w tym deksametazonul, na plocesy wzrosfu i mi-
neraltzacjiżebęr w okresie prenatalnego i neonatalne-
go ich rozwoju. Zębrajako część strukfuralna klatki
piers iowej wykazują odmi enno ś ć w funkcj onowaniu
w porównaniu z podporowo-nośnymi cechami kości
końcąm, poddawanych naj częściej badaniom w zafu e -

sie wzrostu t minęralizacji układu kostnego. Nieak-
tywne żębra w okresie prenatalnym ulegają zpierw-



szym wde chem cyklic znej czynnoś ci, której intensyłv-
ność zależy od mętabolizmu ogólnego organizmu, sko-
kowo Tosnącego u noworodka bezpośrednio po uro-
dzenil, co determinuje wprost stymulację czynności
oddechowych płuc i mechanikężeber oraz klatki pier-
siowej, ściśle podporządkowanych do poziomu prze-
mian energetycznych i ak§wności ruchowej.

Celem badai było określenie wpływu deksameta-
zonu i alfa-ketoglutaranu na fotmowanie strukturalne
t wytr zymało ś c iowo -mechanic z ne żeb er u pro si ąt
w okresie 3 ostatnich Ęgodni ich życia prenatalnego
i 14 dni życianeonatalnego,

Matetiał imetody
B adania pr zeprowadzon o na 24 nowo naro dzonych pro -

siętach rasy wielka biała polska i 24 prosiętach w wieku
14 dni, utrzymywanychzmatkami i zywionych naturalnie
w czasie całego okresu neonatalnego i przebywających
w standardowych warunkach hodowlanych, jakie obowią-
zująw chowie świń i prosiaJ. Badania w pierwszym etapie
obj ęły okres prenatalny, ostatni ch 24 dnt ctĘy u macior, tj .

od 91. dnia ciĘy do momentu porodu. W tym czasie cię-
zarrre maciory zostały podzielone na matki prosial grupy
l<ontrolnej (K) i matki prosiąt grup doświadczalnych, które
otrzymywńy AKG lub Dex (tab. 1). Prosięta nowo naro-
dzone,zarówno kontrolne, jak i doświadczalne obydwu grup
nie ssały po urodzeniu i były poddawane eutanazji przed
upływem pierwszej godziny ichżyciaprzy użyciu Morbi-
talu (Biowet Puławy). Drugi etap doświadczenia przebie-
gał w pierwszej fazie identycznie jak pierwszy, zaś w dru-
giej obejmował pierwsze l4 dni życia neonatalnego (tab. 2),
po którym prosięta również były poddawane eutanazji przy
uzyciu Morbitalu. Dawki i schemat doświadczenia w okre -

sie prenatalnym przedstawia tabela I, zaś w okresie neo-
natalnym tabela2.

W poszczególnych grupach doświadczalnych i kontrol-
nych izolowano obustronnie zebra od piątej do ósmej pary
włapznie oraz określano ich masę i długość.

Wykorzystuj ag aparat obcia3eniowy Instron 4302 oce-
nione zostały, za pomocą trójpunktowej metody zginania
wg Ferrettiego i wsp, ( l993), własności mechaniczne (5, 6):
warlość siły krańcowej (W0, przy której następuje dezin-
tegracja struktury kości i maksymalnej siły spręzystej (Wy)
w punkcie przekr aczani a granicy spręzysto ś c i, wy zn ac zo -
nej odchyleniem stycznej linii od linii wykresu, obrazują-
cego zależność między siłą a odkształceniem. ZebrabyĘ
umieszczane w specjalnie przygotowanych podporach, któ-
rych rozstaw odpowiadał 40% całkowitej dfugości kości.
Głowica stanowiąca slłęprzyłożenia o zakresie 0-1000N
poruszała się ze stałąprędkością 10 mm/min.

Na podstawie pomiarów poziomej średnicy zewnętrznej
(H) i wewnętrznej (h) oraz pionowej średnicy zewnętrznej
(B) i wewnętrznej (b) przekroju poprzecznego zebra obli-
czone zostały następujące parametly geometryczne, takie
jak: pole przekroju poprzecznego (A) według wzoru
A: 3,14(HV hv)/4; wtórny nroment bezwładrrości (Ix)
według wzoru Ix:3,14(V3H v3h)l64; średnia względna
grubość ściany (MRWT Mean Relative Wall Thicknes)
według wzoru MRWT - [(V v)/v + (H h)/h].

1l1;': l'l :.,,l]::l§P

Tab. 1. Schemat doświadczenia z nowo narodzonymi prosię-
tami niessącymi grup kontrolnych i doświadczalnych

Grupa 0pis grupy
Liczba
prOsiąi

W gluple

KOntrOla

N ie ssące

N iessące
AKG

N ie ssące
Dex

Prosięta z ciąży maciol kontrolnych, niepodlegaią-
cych wpływom żadnych środków larmakologicz-
nych i czynników biologicznie czynnych, klórych
malki otrzymywały 0d 91 . dnia ciąży do dnia
potodu per os płyn fiziolo0iczny w ilości
300 ml/szlukę i płyn lizjologiczny l.m. w ilości
1,5 ml/ szlukę co 48 h

Ptosięta będące pod wpływem AKG podawanego
per osich malkom w ilości 0,4 g/kg m.c.
codziennie od 91. dnia ciąży do dnia porodu

PłOsięta będące pod wpływem deksamelazonu
podawanego l.m. ich malkom w ilości 3 mg

co 48 h od 91. dnia ciąży do dnia porodu

I=8

n=8

n=8

Tab. 2. Schemat doświadczenia z prosiętami w wieku 14 dni
grup kontrolnych i doświadczalnych

G rupa 0pis glupy
Liczba
plosiąl

W gluple

14 dni
Ko nlro la

14 dni
AKG

14 dni
Dex

Prosięta olrzymywały płyn fizjologiczny per 0s
w ilości 2 ml/kg m.c. codziennie i płyn
fizjologiczny i.m. w ilości 1,5 ml/sztukę co 48 h

Prosięla olrzymywały AKG podawany per os
w ilości 0,4 g/kg m.G. codziennie od 1. dnia
do 14 dni życia neonatalnego

Prosięla olrzymywały deksametazon podawany
l.m. w ilości 0,5 mg/(g m.c. co 48 h od 1. dnia
do 14 dni życia neonalalnego

n=8

n=8

n=8

Do oceny objętościowej gęstości mineralnej wykorzys-
tana została metoda ilościowej tomograiti komputerowej
QCT (Quantitative Computed Tomography) prry uzyciu
aparatu SomatomAR.T Siemens, wyposazonego w opro-
gramowanie VR3. Dokonywano trzęch pomiarów wyko-
nujap trzy skany komputćrowe, l<ażdy o grubości 2 mrrr.
Jednego pomiaru dokonl.wano w obrębie substancji bęIecz-
kowej, a dwoch w istocie korowej. Pomiaru objętościowej
gęstości mineralnej (Sb) substancji beleczkowej zeber do-
konywano w części przynasady bliższej, w miejscu poło-
zonym w odległości 0,5 cm od jej zakończenia. Pomiaru
objętościowej gęstości mineralnej istoty korowej (Sl) do-
konywano ok. 1 cm ponizej skanu Sb i kolejnego (S2)
0,5 cm ponizej pomiaru S1.

Zebra nowo narodzonych prosiąt niessapych oraz w wie-
ku 14 dni z grup kontrolnych i doświadczalnych utrwalano
w formalinie i odwadniano w szeregu roztworów alkoholu
etylowego (50%-99,B%), następnie odwapniano lą, '7oń

kwas ie azotowym, O dwapnione żebr a pr zesyc ano naj pier-w
samyfil roztworem ksylenu, a następnie mieszaniną ksyle-
nu z parafiną mięl<ką w stosunku 1 : 1. Przygotowane tak
preparaty z żeber zatapiano w bloczki parafinowe, l<tóre
krojono przy pomocy mil<rotomu na skrawki o grubości
5 pm. Preparaty histologrczne z głowy zebra naklejano na
szkiełka i barwiono metodą standardową HE,

Histologiczną ocenę preparatów wykonano przy użycitt
mikroskopu konfokalnego Axioveft 200 M, wyposazone-



go w laserową głowicę skanującą LSM 5 Pascal. Stosując
program EsiVision 3.0 określano strukfurę beleczek istoty
galczastej głowy zeber prosiaJ. Określono następujące pa-
rameĘ: powierzchnia beleczek kostnych Ao (area), śred-
nia średnica beleczek kostnych - D," (diameter mean), mak-
symalna średnica beleczek kostnych - Dn,* (diameter ma-
xima), obwód beleczek kostnych P (perimiter).

Wyniki badań przedstawiono w postaci średnich war-
tości z błędami standardowymi (średnia + SE). Warlośc
p < 0,05 zostałaLlznanazapróg istotności statystycznej.

Wyniki iomówienie
Deksametazon, jak i alfa-ketoglutaran podawany

maciorom od 91. dnia ciĘy do momentu porodu po-
wodował istotnie vłyższe masy urodzeniowe u prosiąt
w porównaniu z masąprosiąt grupy kontrolnej. Masa
ciała prosiąt nowo narodzonych w grupie kontrolnej
wynosiła 1330 g + 82, a w grupie AKG 1720 g+ 98
(wyższao29,3%o) i w grupie Dęx1720 g+79 (wyższa
o 29,3Yo). Podawanie w okresie 14 dni życia neona-
talne go deks ametazonu pro s iętom, uro dzo ny m przez
matki otrzymuj ące równiez w ciązy deksam etazon, wy -
kazało sllne działanie hamujące wzrost masy ciała
do średniej wartości 3060 g
+240wporównaniuzmasą
ciała prosiąt kontrolnych
wynoszącą 4430 9+338 (wyż-
szao 44,80ń), a w grupie AKG
4690g+390(wyższa
o 53,2oń).

Podawany AKG per os cię-
żarnym maciorom istotnie
zmniejszał u prosiąt nowo na-
rodzonych długość żeber, zaś
prosiętaw grupie Dex charak-
tery zow aĘ się dłuzszym i żęb -
rami w porównaniul z grupą
kontrolną i AKG (tab. 3). Na-
tomiast masa zeber w p oszcze-
golnych grupach doświadczal-
nych i kontrolnej prosiąt nowo
narodzonych nie wyka zyw ała
istotnych różnic. Podawany
deksametazon przez 14 dni
zycia ne onatalne go wykaryw ał
działanię kataboliczr e, zmniej -
szając nie tylko masę ciała pro-
siąt, ale i masę żeber, które
były istotnie lzejsze.w porów-
naniu z masą w grupie kontrol-
nej i grupie prosiąt otrzymują-
cychAKG (tab. a). Natomiast
u prosiąt w wieku 14 dni nie
stwierdzon o r ożnic w długości
żeber, mimo odmienneg o dzia-
łaniazarówno AKG, jak i dek-
sametazonu na romvój całego
organizmu. Masa zeber prosiąt

otrzymujących AKG przęz dwa Ęgodnie życia neo-
natalnego wzrosła dwukrotnie w porównaniu z masą
tych samych kości u nowo narodzonych prosiąt nie-
ssących, będących pod wpĘwem AKG podawanego
ich matkom w ciĘy (tab. 3 i a).

Najwyzszą siłę krańcowążeber prosiąt nowo naro-
dzonych stwierdzono w grupie kontrolnej, która osiąg-
nęła wartość 315,5 N (+ 21,6), niższąo 20,70ń w gru-
pie Dex (250 N + 10) i najniższą w grupie AKG
o 42,50ń (181,5 N + 24). Najwyzszą wartość maksy-
malnej siĘ spręzys tej żeber prosiąt nowo narodzonych
stwierdzono w grupie kontrolnej, niższąw grupie Dex.
Wartość maksymalnej siły spręzystej odnotowanej
w grupie AKG była istotnięntższa od wartości w gru-
pie kontrolnej i Dex (tab. 3). Po okresie 14 dni życta
neonatalneg o najwyższąwartość siĘ krańcowej stwier-
dzono u prosiąt otrzymujących AKG, która wynosiła
617,8 N (+ 19), antższąo 27,4oń w grupie kontrolnej
448,3 N + 35. Deksametazonprzyczynił się do istot-
nęgo zmniejszenia siły krańcowej zeber prosiąt
o 43,Soń,która osiągnęła wartość 349 N (+2]). Poda-
wanie AKG przęz okres 14 dnt życta neonatalnego
istotnie zwiększyło nie tylko siłę krańcową żeber, ale

Tab. 3. Masa, długość, własności geometryczne, mechaniczne i objętościowa gęstość mi-
neralna żeber nowo narodzonych prosiąt grupy kontrolnej i doświadczalnych (i + SE, n:8)

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

Tab. 4. Masa, długość, własności geometryczne, mechaniczne i objętościowa gęstość mi-
neralna żeber prosiąt grupy kontrolnej i doświadczalnych w wieku 14 dni (i + SE, n : 8)

Masa (g)

Dłu9ość (cm)

Pole przekroju pOpEeczneg0 (A) (mm2)

Wtólny moment bezwładności (lr) (mmł)

Średnia względna grubość ścian (MRWT)

Maksymalna siła splęłsla (Wv) (N)

0biętościowa gęstość mineralna (Sb) (g/cm3)

0bięlości0wa gęstośó minenlna (S1) (q/cm3)

0bjęlościowa gęslość mineralna (S2) (q/Gm3)

Masa (g)

Długość (cm)

Pole przekroju poprzecznego (A) (mm2)

Wóny momenl bezwładności (lx) (mm4)

Średnia względna grubość ścian (MRWT)

Siła ktańcowa (W0 (N)

Maksymalna siła sprężysta (W1') (ru)

0biętoŚciOWa gęstoŚÓ minenlna (Sb) (g/cm3)

0bjętościowa gęstość mineralna (S1) (g/cm3)

obięlośGiOWa gęstoŚĆ mineralna (S2) (q/cm3)

1,80a

8,83a

9,80b

12,65a

1,93a

617b

388b

0,79b

0,89ab

0,99b

Objaśnienie: jak w tab, 3



Powierzchnia beleczek kostnych (Ab) (mm2)

Średnia śtednica beleczki kostnei (Dm) (pm)

Maksymalna średnica beleczki koslnej (Dmax) (pm)

0bwód beleczki koslnei (P) (pm)

i maksymalną siłę spręzystą
(tab. a). W porównaniu z okre-
sem okołoporodowym stwier-
dzono dwukrotny wzrost siły
krańcowej żeber. Deksameta-
zon podawany zarówno w cią-
zy u matek. jak i prosiętom
przez 14 dni ichżycia neona-
talnego, a urodzonym przezte
matki otrzymujące w ciĘy
przęz 3 tygodnie ten sam hor-
mon, warunkował, że orga-
nizm pro siąt byŁ niepr zerwani e
p o d wpływ ęm działania deks a-
metazonu ptzęz prawie 5 ty-
godni, finalnie zmniejszając
siłę krańcową i maksymalną
siłę sprężystążeber w porów-
naniu z kontrolą (tab.4).

Deksametazon podawany Objaśnienie:jak w tab. 3.

w ciĘy nie powodował istot-
nych zmian w zakresie parametrów geometrycznych
żeb er, natomi ast w okre s i e ne onatalny m pr zy czy nił się
nie tylko do zmniejszenia wartości badanych sił ze-
ber, ale równocześnie zmniejs,zył istotnie pole prze-
kroju poprzęcznego (ab, 3), Srednia względna gru-
bość ściany żeber istotnie wzrosła w wyniku neona-
talnego stosowania deksametazonu, natomiast wtórny
moment bezwładności istotnie zma|ał, co dowodzi
hamującego wpływu tego hormonu na strukturalne
formowanie dojrzalych cech kości w okresie pierw-
szych 14 dni życia neonatalnego prosiąt (tab.4).

AKG podawany w okresie ostatnich tzech§godni
ciĘy maciorom równięż nie spowodował istotnych
zmlan w z akre s ie p arametrów ge omeĘ czny ch żeb e1
zaś stosowany neonatalnie ptzez 14 pierwszych dni
życia prosiąt zwiększył pole przekroju poptzęcznego
żębęr. W porównaniu z prosiętami będącymi pod wpĘ-
wem AKG podawanego ich matkom a badanymtbez-
pośrednio po urodzeniu, stwierdzono pięciokrotny
wzrost wtórnego momentu bezwładności żeber, zaś
w grupie prosiąt otrzymuj ących deksam ętazon nastą-
pił tylko dwukrotny wzrost wartości (tab.3 i 4).

Objętościowa gęstość mineralna istoty gąbczastej
przynasady bliższej żęber (Sb) w grupie nowo naro-
dzonych prosiątprzezmatki otrzymujące w ciązy dek-
sametazon osiągnęła wańość 0,83 g/cm3 (+ 0,02) ibyła
istotnie wyższaod warlości uzyskanych w grupie kon-
trolnej (0,7 6 glcm3 + 0,02) i grupie prosiąt urodzonych
przez matki otrzymlĄące w ctĘy AKG (0,76 glcm3
+0,02). Równiez badanie objętościowej gęstości mi-
neralnej istoty korowej w miejscach określonych jako
S1 i 52 vłykazało istotnie wyższe wartości tego para-
metru w grupie Dex prosiąt nowo narodzonych (tab, 3).
AKG działaj ący w okresie prenatalnym istotnie zmniej -
szał objętościową gęstośó mineralną istoty korowej
żeber w miejscach określonych jako S1 i 52 (tab. 3).
Natomiast w wyniku codziennego podawana AKG per

Tab. 5. Parametry histologiczne beleczek kostnych przynasady bliższej żeber nowo naro-
dzonych prosiąt grupy kontrolnej i doświadczalnych (i + SE, n = 8)

Objaśnienie:jak w tab. 3.

Tab. 6. Parametry histologiczne beleczek kostnych przynasady blźszej żeber prosiąt gru-
py kontrolnej i doświadczalnych w wieku 14 dni § + SE, n = 8)

os prosiętom w okresie 14 dni życta neonatalnego
stwierdzono większą istotnie objętościową gęstość
mineralną istoty korowej żeber w miejscu badania 52
(ab. Ą.

Alfa-ketoglutaran stosowany w ciĘy u macior,
a dziaŁający przęz 3 Ęgodnie na płody istotnie zmniej-
szał powierzchnię, maksymalną i średnią średnicę oraz
obwód beleczek kostnych przynasady bliższej żebęr
prosiąt badanych w pierwszej godzinie ich Ę cia (tab. 5,
ryc. 1).Natomiast AKG podawany w okresie neona-
talnym per os prosiętom przez pierwsze 14 dni ich
życia, które w czasię ostatnich 3 tygodni Ęciapłodo-
wego były równiez pod dziaŁanięm AKG, istotnie
zwtększał badane parametry histologiczne beleczek
kostnych przynasady bliższej żeber prosiąt (tab. 6,

ryc. 1). Odmiennie działał deksametazon podawany
w okresie neonatalnym, powodując istotne zmniejsze-
nie wartości badanych parametrów histologicznych, co
potwierdza jego hamuj ące działanie na procesy roz-
woju układu kostnego (tab.6, ryc. 1).

Przeprowa dzonę badania wykazaĘ odmienne dzia-
łanię zarówno deksametazoru,jak i AKG w zalęż-
ności od tego, czy ten syntetyczny hormon i metabolit
oddziaływał na prosięta prenatalnie czy pourodzęnio-
wo, D eks ametazon p o d aw any ciężamym 1o chom, wy-
zwol1ł efekty anaboliczne w organizmach płodów i w
ich żebrach, ujawniające się wzrostem neonatalnej
masy ciała prosiąt o 29 ,3oń w porównaniu z masą pro-
siąt kontrolnych. Było to spowodowane prawdopodob-
nie zarówno zwi ększon;rm dowozem energet y czny ch
i budulcowych substratów do organizmupłodów, a w
tym i glukozy przęz łozysko, jak i stymulacjąhormo-
nalnych procesów wzrostowych płodu. Nalezy pod-
kreślić, że hiperglikemia u płodów uwarunkowana hi-
perglikemią matki, a wyzwalana deksamętazonem
w powyższych badaniach powodowała anaboliczno-
-wzrostowy efekt w żebrach, ktorych długość, masa

Powierzchnia beleczek kostnych (Ab) (mm2)

Śrcdnia śrcdnica beleczki koslnei (Dm) (pm)

Maksymalna śtednica beleczki kostnej (Drr*) (um)

0bwód beleczki kostnei (P) (lm)

8567b

161 ,8b

1 50,1b

612,5b



Ryc. 1. Obraz histologiczny beleczek kostnych przynasady
blższej żeber nowo narodzonych prosiąt niessących w pierw-
szej godzinie życia oraz w wieku 14 dni grup kontrolnych
i doświadczalnych (barwienie HE, powiększenie 50 x)

i gęstość mineralna byĘ istotnie większe odanalogicz-
nych waftości u prosiąt kontrolnych (tab. 3 i 4). Po-
wyższe wyniki dowodzą ze deksametazon,jako eg-
zogenny glikokortykoid działa anabolicznie i stymu-
lująco na wzrost układu kostnego i całego organizmu
w okresie Ęcia płodowego, w tym także i na żębra.
Natomiast deksametazon podawany prosiętom post-
natalnie 

. 
wykazyw ał całkowicie o dmienne dzlałanie,

ulawniające się spadkiem masy ciała o około 45oń
w porównaniu z masą prosiąt kontrolnych, a w tym
i układu kostnego orMżęber, co dowodzi upośledze-
nia procesów ogólnego wzrosfu i rozwoju, a w t5rm
własności geometrycznych i mechanicznych kości (7).

Takżę AKG oddziaĘwał odmiennie w okresie pre-
natalnym i neonatalnym. Podawany per os w czasie
o statni ch tr ze cb ty go dni ciężamy m 1 o c hom zw iększał
wprawdzie masę ciała prosiąt o około 30%o, przy
równoczesnym j ednak zmniej szeniu długośc i żęber
i ich wytrzymałościowych właściwości mechanicz-
nych. Natomiast AKG podawany per os prosiętom
w okresie 14 dni życia neonatalnego zdecydowanie
dzińałkorzystnie,z-łviększającwytrzymałośóbada-

nych zeber. Mechanizm tego korzystnego działanianię
jest obecnie znany i wymaga dalszych badah.Można
jednak sugerowaó zwiększenie wykorzystania skład-
ników dieĘ jaką stanowią siara i mleko w wyniku
większej podaży i wzrosfu slmtezy glutaminy z jej żró-
deł zasilanychptzez egzogenny AKG, podawany per
os. Badania ostatnich latwykazaĘ, że suplementacja
diety alfa-ketoglutaranem, prekursorem glutaminy
i glutaminianu, poprawia strukturę komórek jelitolvych
i ich funkcjonowanić, stymulując proliferację entero-
c5{ów i aktyv,ność enzymaĘcznąw przewodzie po-
karmowym (4, 18, 19). W takiej sytuacji inne źródło
syntezy i uwalniania glutaminy, jakimi są mięśnie
szkieletowe, pozostaje z większymi rezerwami, dając
mozliwość większej syntezy proliny i hydroksyproli-
ny, głównych aminokwasow białka kolagenowego,
decydując o stopniu rozwoju i wzrostu układu kostne-
go (9, I0,14,18-20). O stanieukładukostnego, gene-
tycznie wyrównanej populacji prosiąt, decydować
może stopień rozwoju przewodu pokarmowego
w pierwszych dniach po urodzeniu, co warunkowane
jest głównie ptzez pokarm matki (I7 , I8,2I).

Mechanizmy niekorzystnego wpĘwu glikokoĄko-
idów na tkankę kostną mają charakter plejotropowy
tprowadzą do spadku masy kostnej oraz zaburzeń
strukturalnych kości (1, I 6) . Stanowi to przy crynę utra-
ty masy kostnej u ludzi izwierzątleczonych glikokor-
tykosterydami w stanach zapalnychi chorobach o pod-
łozu immuno 1o gicznym i reumatoid alnym, wstrząs ie,
obrzęku płuc, zapaści naczyniowej na tle septycznym
i w celu hamowania reakcji odrzucenia przeszczepów
(8, 1 6). Podawanie synte§cznych glikokortykostery-
dów w okresie ciĘy u kobiet stało się współcześnie
powszechnym postępowaniem terapeutycznym w celu
przyspie szenia proc esów doj rzew ania nar ządowego,
w.zagrożeniu przedwczesnym poT odembądźporonie-
niem, mającym na celu uniknięcie niewydolności od-
dechowej noworodka, pr ow adząc ej naj częściej do zej ś -
cia śmiertelnego (8). Mało jest jednak informacji
o zmianach zachodzących w układzie kostnym pod
wpływem glikokortykosterydów w okresie prenatal-
nyrrr i następstw takiej terapii w okresie neonatalnym.
Wyniki pr zępr ow adzony ch b adań tę lukę wyp ełni aj ą
częściowo w odniesieniu do prosiąt, wykazując tak bar-
dzo nóżntcowane efekty dziŃaniaprenatalnego i neo-
natalnego deksametazonu.

Badania nad metabolizmem białka i przemianąazo-
tową okre su c iązowe g o wykazały, ze AKG j e st dawc ą
jednostek węglowych potrzebnych do syntezy głow-
nych aminokwasów urogenicznych, alaniny i glutami-
ny (13). Badanie napłodachu owiec wrykazało łvyjąl
kową rolę układu glutamina-glutaminian w mechaniz-
mach transferu atomu azotuprzezłozysko do wątroby
płodu. W relacjach poszczególnych aminokwasów
w całkowitej przemianie azotowej okresu cląĘ glu-
tamina, glicyna, alanina i rozgałęzione aminokwasy
są głównymi komponentami, dostar czającymi azot nte
tylko do płodów u owiec, ale i u ludzi, co jest odzwier-



ciedleniem zapotrzebowania i syntezy białka organlz-
mu w rozwoju prenatalnym (13).

Możliwość stosowania w przyszłości w okres ie roz-
woju prenatalnego i postnatalnego dodatku substancji
biologicznie akĘwnych, takich jak AKG, a będącego
nafuralnym ftzjologicznie metabolitem przemian, sta-
je się szczególnie interesująca pod kątem jego wpĘ-
wu nie tylko na rozwój układu pokarmowego i jego
gruczołóą ale także układu kostnego i całego orga-
nizmu. W okresie prenatalnym układ kostny jest wy-
soce wrazliwy na działanie metabolicznie ak§wnych
składników ptzęmlan, metabolitów trawienla oraz
podlega tak dynamlcznym zmtanom, szczegolnie
w ostatnich tygodniach ciĘy ipierwszych tygodniach
życia neonatalnego, ze powinien byó poddany bada-
niom, które wyj aśniĘby pełn iej te zależno ści i mecha-
nizmy fizjologicznych regulacji wzrostu i rozwoju.
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