
Celem projektu jest poszukiwanie zmian w wątrobie i jelicie, które przyczyniają się do predyspozycji noworodków z
wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrostu (IUGR), do otyłości i cukrzycy typu 2 w życiu dorosłym. W projekcie realizowane
będą zadania, wynikające z przeprowadzonych badań pilotażowych z których wynika, że u noworodków  istnieją dotąd nieopisane
zmiany, które wpływają na te predyspozycje.
Projekt będzie badaniem modelowym prowadzonym na prosiętach ze względu ma liczne podobieństwa w anatomii (szczególnie
przewodu pokarmowego) możliwościach wchłaniania i trawienia składników pokarmowych, które wynikają między innymi z
faktu, że zarówno człowiek jaki świnia jest wszystkożercą. Podobny jest również rozmiar ciała i także tempo metabolizmu.
Również frekwencja urodzeń noworodków z zespołem IUGR jest zbliżona i wynosi 6-8 %. Ze względu na liczne podobieństwa
świnia staje się optymalnym modelem do badań zespołu IUGR w kontekście patologii w obrębie przewodu pokarmowego, a
uzyskane w czasie badań wyniki mogą mieć wysoką wartość predykcyjną w przełożeniu na noworodki ludzkie.
Projekt zakłada całościowe podejście do wskazania różnić w okresie noworodkowym, których konsekwencje objawiają się
predyspozycją do otyłości i cukrzycy typu 2. Dotąd mimo wycinkowych doniesień w tym temacie mechanizm tej zależności jest
wciąż niedostatecznie poznany.
W pierwszej części projektu zostanie określona możliwość odpowiedzi tkanki wątroby na działanie insuliny (określona zostanie
insulinowrażliwość tkanek) na podstawie klasycznych markerów tj. zbadany zostanie poziom ekspresji receptora dla insuliny
(IRS) oraz transportera glukozy specyficznego dla jelita i wątroby-GLUT2 oraz wewnątrzkomórkowych przekaźników sygnału z
tych receptorów- kinazy serynowo-treoninowej Akt.
Pierwsza wykazaną zmianą jest wzrost stosunku komórek Kupffera (makrofagów wątrobowych) do hepatocytów (podstawowych
komórek  strukturalnych budujących wątrobę). To nasunęło hipotezę, że w wątrobie noworodków IUGR może dochodzić do
przewlekłego stanu zapalnego, poprzez cytokiny prozapalne, które są  wydzielane w dużych ilościach przez komórki Kupffera. To
z kolei może przyczyniać się  może bezpośrednio do wzrostu oporności  na działanie insuliny w wątrobie i być bezpośrednią
przyczyną rozwoju cukrzycy typu 2. Dla sprawdzenia tej hipotezy zostanie zbadany poziom trzech wybranych cytokin
prozapalnych wydzielanych przez komórki Kupffera tj. TNF-alfa, IL-6 i IL-1B
W wątrobie w wyniku badań wstępnych odkryto również dwukrotnie wyższą ekspresję białka FTO w wątrobie noworodków
IUGR w porównaniu do prosiąt o normalnej masie urodzeniowej. Jest to szczególnie ciekawe ze względu na to, że pewnie
warianty genu FTO powiązano jako jeden z najsilniej predysponujących czynników predysponujących do otyłości, ale rola białka
FTO (produktu genu FTO) jest wciąż słabo poznana. Ostatnie odkrycia wykazały jednak, że  wzrost poziomu białka FTO może
wpływać  na białka z uczestniczące w procesie powstawania insulinooporności tj.  na hormon-leptynę i receptor leptyny (LepRb)
oraz na szlak związane z  przekazywaniem sygnału przez ten hormon- STAT3.  Dlatego u noworodków IUGR zostanie
sprawdzona hipoteza czy wykazany znaczny wzrost poziomu białka FTO będzie wpływał na szlak leptyna-receptor leptyny-
STAT3.
Kolejnym wątkiem zainicjowanym przez wyniki wstępne jest określenie stopnia zmian jakie zachodzą na poziomie metabolizmu
glukozy w podstawowym szlaku jej przemiany jakim jest glikoliza, gdyż wykazano wyraźne obniżenie poziomu jednego z
enzymów tego szlaku w błonie śluzowej jelita cienkiego prosiąt IUGR. Jako, że glikoliza jest szlakiem, którego reakcje
przebiegają łańcuchowo, wnioskuje się że cały ten szlak u noworodków IUGR jest upośledzony. Dla weryfikacji tego wyniku
zostanie oznaczony poziom tego enzymu (heksokinazy 1) na większej liczbie zwierząt przy użyciu innych technik molekularnych.
Ponadto, oznaczony zostanie poziom ekspresji enzymu ze szlaku glukoneogenezy-PEPCK. Projekt obejmuje również badania
mające na celu określenie całościowych zmian, mogących przyczyniać się do predyspozycji rozwoju otyłości i cukrzycy typu 2.
W tym celu zostaną zastosowane nowoczesne techniki spektrometrii mas, które pozwolą określenie pełnego profilu białkowego.
Taka analiza pozwoli odpowiedzieć na pytanie, jakie i jakiego stopnia zmiany zachodzą w wątrobie i jelicie u noworodków IUGR
i które z tych zmian mogą być przyczyną predyspozycji do otyłości i cukrzycy typu 2
Podejmowany temat badawczy ma ważne znaczenie ekonomiczne, społeczne jak wpływać będzie na rozwój nauki ze względu na
to, że zespół wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu dotyka 6-8% noworodków ludzkich, ale także innych zwierząt w tym
gospodarskich w tym trzody chlewnej. IUGR jest istotnym problem  w produkcji hodowlanej, gdyż wiąże się ona z wysoką
śmiertelnością w pierwszym okresie życia, wysoka podatność na choroby w okresie noworodkowym oraz po odsadzeniu i gorszą
jakość mięsa tuczników. Badania na modelu świni są również jest cennym modelem poznawczym dla mechanizmów związanych
z IUGR u noworodków ludzkich. Jako, że otyłość wraz z chorobami towarzyszącymi wchodzących w skład zespołu
metabolicznego (syndromu X) zyskała miano epidemii XXI wieku, a mechanizm dotąd nie jest wciąż niedostatecznie wyjaśniony,
badania w kierunku poznania czynników predysponujących  noworodki IUGR do ich rozwoju są niezbędne.


