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Abstract

Introduction. Adiponectin, as a cytokine synthesized 
and secreted mainly by mature adipocytes plays an 
important role in the development of children. The stu-
dies of cord blood adiponectin concentration in heal-
thy neonates did not showed any significant influence 
of cesarean section on the values of this hormone till 
now. Aim. The evaluation of serum adiponectin con-
centrations in healthy, eutrophic full-term neonates, 
according to their gender, type of delivery and deter-
mination of correlation between concentration of this 
hormone and anthropometric parameters. Material 
and methods. The study involved 81 healthy full-term 
neonates (44 girls, 37 boys), among them 63 born 
vaginally and 18 by elective cesarean section. Serum 
adinectin concentration was measured between 3rd 
and 7th day of life by ELISA method. Results. It was 
found, that adiponectin concentration was significan-
tly higher in neonates born by elective cesarean sec-
tion than in naturally born babies. Any significance 
differences in adiponectin values between boys and 
girls was noted. It was showed negative correlation 
between adiponectin concentration and chest cir-
cumference in all neonates. Conclusions. 1.Elective 
cesarean section in mothers of eutrophic healthy full-
-term neonates contributes to increase of serum adi-
ponectin concentrations in vein blood, independently 
of their gender, fetal maturity, birth weight and length. 
2. In healthy full-term neonates negative significant 
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Streszczenie

Wstęp. Adiponektyna jako cytokiną syntetyzowana 
i wydzielana głównie przez dojrzałe adipocyty odgry-
wa istotną rolę w rozwoju dziecka. Dotychczasowe 
badania w krwi pępowinowej zdrowych noworodków 
nie wykazały istotnego wpływu porodu zabiegowe-
go na jej stężenie. Cel. Ocena stężeń adiponektyny 
w surowicy krwi żylnej zdrowych, eutroficznych no-
worodków donoszonych, z uwzględnieniem ich płci, 
rodzaju porodu oraz ustalenie zależności między 
stężeniem tego hormonu a wybranymi parametrami 
antropometrycznymi u noworodków. Materiał i me-
tody. Badaniem objęto 81 noworodków zdrowych 
(44 dziewczynki i 37 chłopców), w tym 63 urodzone 
siłami natury i 18 elektywnym cięciem cesarskim. 
Stężenie adiponektyny oznaczono metodą ELISA 
między 3 a 7 dobą życia. Wyniki. Stwierdzono istot-
nie statystycznie wyższe stężenie adiponektyny u no-
worodków urodzonych planowym cięciem cesarskim 
niż u noworodków urodzonych siłami natury. Nie 
zaobserwowano istotnych różnic w stężeniach tego 
hormonu między dziewczynkami i chłopcami. Wyka-
zano istotnie statystyczną ujemną korelację między 
stężeniem adiponektyny a obwodem klatki piersiowej 
u ogółu badanych. Wnioski. 1. Elektywne cięcie ce-
sarskie wykonane u matek eutroficznych zdrowych 
noworodków donoszonych sprzyja istotnemu zwięk-
szeniu stężenia adiponektyny w obwodowej krwi żyl-
nej, niezależnie od ich płci, wieku płodowego, masy 

Serum adiponectin concentration in 
healthy, eutrophic full-term neonates 
born by cesarean section

Katedra i Klinika Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w 
Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice

Stężenie adiponektyny w surowicy 
zdrowych eutroficznych noworod-
ków donoszonych urodzonych 
cięciem cesarskim

Dominika Wiśniewska-Ulfik, Urszula Godula-Stuglik, Anna Szymańska, Alicja Nawrat

Department and Clinic of Neonatal Intensive Care in Zabrze, 
Medical University of Silesia, Katowice

Original Paper
Pediatr. Endocrinol. 2016.15.4.57.43-50.

Praca oryginalna
Endokrynol. Ped. 2016.15.4.57.43-50.
DOI: 10.18544/EP-01.15.04.1655



44 Endokrynol. Ped. 2016.15.4.57.43-50 Stężenie adiponektyny w surowicy zdrowych eutroficznych nowo-
rodków donoszonych urodzonych cięciem cesarskim

Wstęp

Adiponektyna, odkryta ponad 20 lat temu, 
jest bioaktywnym białkiem o działaniu troficz-
nym, cytokiną syntetyzowaną i wydzielaną głów-
nie przez dojrzałe adipocyty tkanki tłuszczowej 
podstawowej oraz w niewielkich ilościach przez 
tkankę tłuszczową trzewną, komórki mięśniowe, 
kardiomiocyty i osteoblasty [1–5]. Zbudowana 
jest z 244 aminokwasów, a jej masa cząsteczkowa 
wynosi 30 kDa. Składa się z domeny globularnej 
(podobnej do C1q dopełniacza) oraz domeny ko-
lagenowej (podobnej do kolagenu typu VIII i X 
[6,7]. Działanie adiponektyny odbywa się poprzez 
dwie izoformy receptorów błonowych Adipo R 1 
i Adipo R 2, różniące się umiejscowieniem genów 
i lokalizacją narządową. Adiponektyna reguluje 
metabolizm glukozy i lipidów oraz łaknienie. Za 
pośrednictwem receptora Adipo R1 w mięśniach 
szkieletowych zwiększa wychwyt i utlenianie 
glukozy, a poprzez obniżenie aktywności acetylo-
-CoA zwiększa β-oksydację kwasów tłuszczowych. 
W wątrobie za pośrednictwem Adipo R2 zwiększa 
aktywność kinazy białkowej zależnej od AMP, ob-
niża syntezę glukozy oraz zwiększa β oksydację 
kwasów tłuszczowych. Powoduje to zmniejszenie 
zawartości triglicerydów w wątrobie i mięśniach 
szkieletowych oraz zwiększenie insulinowrażli-
wości [8, 9]. U chorych na jadłowstręt psychiczny 
i bulimię występują wysokie stężenia tego hormo-
nu [10]. 

Adiponektyna działa również bezpośrednio 
na śródbłonek naczyń, powodując rozszerzenie 
naczyń, hamowanie ekspresji niektórych molekuł 
adhezji komórkowej i mechanizmów zapalnych 
TNFα, zwiększa syntezę tlenku azotu, co może 
zmniejszać nasilenie procesów miażdżycowych. 
Stymuluje angiogenezę, hamuje proliferację i mi-
grację komórek śródbłonka i mięśni gładkich [11]. 
Jej stężenie w surowicy wynosi od 1 do 30 µg/ml, 
stanowi 0,01% wszystkich białek osocza i jest wyż-
sze u kobiet niż u mężczyzn [12].

Adiponektyna odgrywa istotną rolę w rozwoju 
dziecka. Stężenie tego hormonu w mleku kobie-
cym zależy od czasu trwania laktacji, otyłości mat-

ki i rasy. Ściśle koreluje z wartością w surowicy 
noworodka i jego masą ciała (mc), a karmienie na-
turalne jest uważane za jeden z istotnych czynni-
ków chroniących dziecko przed otyłością [13–16]. 
Stężenie adiponektyny jest wyższe u matek rodzą-
cych przedwcześnie niż o czasie [17]. Wysokie stę-
żenia adiponektyny w mleku kobiecym sprzyjają 
większemu przyrostowi mc i tkanki tłuszczowej, 
co może być czynnikiem ryzyka nadwagi i choroby 
metabolicznej u dzieci [18,19]. Stężenie adiponek-
tyny w krwi pępowinowej noworodków matek cho-
rych na cukrzycę, podobnie inne patologie ciąży, 
jak stan przedrzucawkowy, nie wpływają na stęże-
nie adiponektyny u noworodka niezależnie od wy-
stąpienia małej urodzeniowej mc [21]. Stosowanie 
diety śródziemnomorskiej oraz ilość spożywanej 
energii przez kobietę ciężarną, a także palenie pa-
pierosów w ciąży nie zmieniają istotnie stężenia 
adiponektyny w krwi pępowinowej noworodka 
[22,23]. Jedynymi dotychczas publikowanymi wy-
nikami badań wpływu porodu zabiegowego (cięcie 
cesarskie planowe i nagłe) na stężenia adiponekty-
ny u noworodków są badania Logana i wsp. [24]. 
Nie wykazały one jednak istotnego wpływu tego 
typu porodu zabiegowego na stężenie adiponek-
tyny w krwi pępowinowej u zdrowych noworod-
ków. Brakuje badań w krwi żylnej, wykonanych po 
okresie wczesnej adaptacji pourodzeniowej. Z tego 
powodu celowe było podjęcie badań nad stęże-
niem adiponektyny w surowicy obwodowej krwi 
żylnej zdrowych noworodków donoszonych o pra-
widłowej urodzeniowej mc.

Celem pracy była ocena stężeń adiponektyny 
w surowicy krwi żylnej zdrowych, eutroficznych 
noworodków donoszonych, z uwzględnieniem ich 
płci, rodzaju porodu, a także ustalenie zależności 
między stężeniem adiponektyny a wielkością wy-
branych parametrów antropometrycznych u no-
worodków.

Materiał

Badaniami objęto 81 noworodków (44 dziew-
czynki i 37 chłopców) w wieku od 3 do 7 doby 

i długości ciała 2. U zdrowych noworodków donoszo-
nych występuje ścisła ujemna zależność między stę-
żeniem adiponektyny a obwodem klatki piersiowej. 
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życia z ciąż pojedynczych o przebiegu fizjolo-
gicznym, urodzonych w dobrym stanie ogólnym 
(Apgar 8–10 pkt), o czasie, z prawidłową dla wie-
ku płodowego mc. Podzielono je na dwie grupy 
uwzględniając typ porodu: I grupa – 63 noworodki 
urodzone drogami i siłami natury; II grupa – 18 no-
worodków urodzonych elektywnym (planowym) 
cięciem cesarskim.

Wskazaniami do cięcia cesarskiego były: znacz-
na krótkowzroczność u matki (5 przyp.), brak po-
stępu porodu (5 przyp.), położenie miednicowe 
płodu (6 przyp.) oraz wskazania ortopedyczne 
u matki (2 przyp.). W tabeli I przedstawiono pod-
stawowe dane antropometryczne i wiek płodowy 
badanych noworodków, nie wykazując istotnych 
statystycznie różnic między grupami.

Z badań wyłączono noworodki urodzone przed 
38 tygodniem ciąży oraz z nieprawidłową w sto-
sunku do wieku płodowego mc (<10 i >90 cen-
tyla), noworodki matek chorych na cukrzycę i/lub 
z chorobami innych narządów wydzielania we-
wnętrznego, noworodki z zaburzeniami adaptacji 
pourodzeniowej, z hiperbilirubinemią i wrodzony-
mi wadami rozwojowymi oraz noworodki matek 
palących papierosy.

Metody badań

Oznaczanie stężenia adiponektyny w surowicy
Stężenie adiponektyny w surowicy obwodowej 

krwi żylnej oznaczano jednorazowo metodą ELISA 
z użyciem gotowych zestawów firmy Bio Vendor 
Research and Diagnostic Products (Brno, Czech 
Republic). Do badań pobierano 1 ml krwi żylnej, 

przy użyciu sprzętu jednorazowego użytku, pod-
czas rutynowego badania krwi u noworodków do 
celów diagnostycznych (stężenie bilirubiny, mor-
fologia, grupa krwi), zawsze w godzinach rannych 
(8.00–9.00), między 3 a 7 dobą życia noworodka, 
z zachowaniem wszelkich zasad aseptyki. Po po-
braniu krew odwirowywano, a odciągniętą surowi-
cę zamrażano w temperaturze – 70ºC do czasu wy-
konania oznaczeń. Badania wykonywała ta sama 
osoba w Pracowni Biochemii Centralnego Labo-
ratorium SP Szpitala Klinicznego nr 1 w Zabrzu. 
Wyniki badań podano w µg/ml.

Na przeprowadzenie badań uzyskano zgo-
dę Komisji Bioetycznej Śląskiego Uniwersyte-
tu Medycznego w Katowicach (nr KNW/002/
KB1/106/15). Wszyscy rodzice lub prawni opie-
kunowie badanych noworodków w sposób dobro-
wolny i świadomy wyrazili zgodę na uczestnic-
two w badaniu.

Metody badań klinicznych
Dane kliniczne noworodków zebrano na pod-

stawie dokumentacji medycznej oraz wywiadu od 
rodziców i prawnych opiekunów. Dojrzałość pło-
dową noworodków oceniono według skali Ballarda 
[25]. U wszystkich noworodków bezpośrednio po 
urodzeniu wykonano pomiary mc za pomocą wagi 
niemowlęcej, długości ciała oraz obwodów głowy 
i klatki piersiowej taśmą centymetrową.

Analiza statystyczna
Dane kliniczne oraz wyniki oznaczeń stężeń 

adiponektyny opracowano za pomocą licencjono-
wanej wersji programu Statistica 10, stosując test 
U Manna Whitneya oraz analizę korelacji liniowej 

Tabela I. Wybrane dane kliniczne 81 badanych noworodków z uwzględnieniem rodzaju porodu
Table I. Chosen clinical data of 81 estimated neonates according to the type of delivery

Rodzaj 
porodu Płeć Parametry Masa ciała (g) Długość 

ciała (cm)

Obwód 
głowy
(cm)

Obwód
klatki

piersiowej (cm)

Tydzień 
urodzenia

siłami 
natury
n= 63

m = 
28
ż= 35

25%-75% 520,0 3,0 2,0 3,0 1,0

mediana 3320,0 54,0 33,0 34,0 40,00

min.-max. 2540,0-4290,0 48,0-58,0 31,0-36,0 29,0-36,0 38,0-41,0

cięcie 
cesarskie

n= 18

m =9
ż= 9

25%-75% 550,0 4,0 3,00 3,0 2,0

mediana 3340,0 55,0 33,5 33,0 40,0

min.-max. 2800,0-4200,0 53,0-59,0 32,0-36,0 31,0-35,0 38,0-41,0

p 0,798 0,15 0,40 0,43 0,08
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Spearmana. Wyniki uznano za istotne statystycz-
nie, gdy wartość p < 0,05. 

Wyniki

Stężenie adiponektyny w surowicy u ogółu 
noworodków wahało się od 10,84 do 35,48 µg/ml, 
a mediana wynosiła 20,42 (3,45). U noworodków 
urodzonych siłami natury zakres stężeń wynosił 
10,84–35,48 µg/ml, mediana 20,30 (3,56), a u uro-
dzonych cięciem cesarskim odpowiednio: 14,5 – 
32,61 i mediana 22,71 (4,6). Stwierdzono istotnie 
statystycznie (p = 0,011) wyższe stężenie adipo-
nektyny u noworodków urodzonych planowym 
cięciem cesarskim niż u noworodków urodzonych 
siłami natury (ryc. 1). Nie zaobserwowano istot-
nych statystycznie różnic (p>0,05) w stężeniach 
adiponektyny między chłopcami i dziewczynkami. 
Wynosiły one odpowiednio: u płci męskiej 20,56 

(odstęp kwartylowy 4,22 i zakres 12,72–35,48 µg/
ml) i u płci żeńskiej 20,4 (4,09 i zakres 10,84–
32,67). Stwierdzono również istotnie statystycznie 
ujemną korelację między stężeniem adiponektyny 
a obwodem klatki piersiowej noworodków (r =0, 
253; p = 0,02) – ryc. 2. Korelacje między stężenia-
mi adiponektyny a umc (r=-0,16; p=0,155), wie-
kiem płodowym (r = – 0,045; p= 0,69), długością 
ciała (r = -0,25; p= 0,058) oraz obwodem głowy 
noworodka (r = -0,14; p= 0,20) były nieistotne sta-
tystycznie. 

Omówienie

Badania ostatnich lat potwierdzają istotną 
rolę wydzielanych przez tkankę tłuszczową hor-
monów, w tym adiponektyny, w rozwoju płodu 
i noworodka [26–28]. Jej stężenie jest 2–3-krotnie 
wyższe niż u osób dorosłych i zależy od wieku pło-

Ryc. 1. Porównanie stężeń adiponektyny (µg/ml) w surowicy u noworodków  urodzonych cięciem cesarskim i siłami natury 
Fig. 1. A comparison of adiponectin concentration in serum of neonates born by caesarean section and vaginal delivery
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dowego i urodzeniowej mc [29,30]. Większość ba-
daczy uważa, że dzieci urodzone przedwcześnie, 
a także ze zbyt małą mc w stosunku do wieku pło-
dowego, czyli z zespołem zahamowanego wzrostu 
wewnątrzmacicznego, mają niższe stężenia adi-
ponektyny niż donoszone, co jest związane z mc, 
płcią, profilaktyczną podażą glikokortykoidów 
oraz gęstością mineralną układu kostnego [31–34]. 
Takich zmian w zakresie adiponektyny nie obser-
wuje się u zdrowych noworodków donoszonych, 
u których brak jest związku między wartością tego 
hormonu a umc [35]. Podobnych obserwacji doko-
nano w niniejszych badaniach, nie stwierdzając 
korelacji między stężeniami adiponektyny nie tyl-
ko z umc, ale również z wiekiem płodowym, któ-
ry wahał się od 38 do 41 tygodnia ciąży, długością 
ciała i obwodem głowy oraz płcią noworodka. Wy-
kazano ujemną zależność między stężeniem adipo-
nektyny a obwodem klatki piersiowej noworodka, 
co może sugerować pewien związek wartości hor-

monu z rozwojem kośćca. W naszych badaniach 
stwierdzono, że poród zabiegowy, jakim jest pla-
nowe cięcie cesarskie wykonane wyłącznie z przy-
czyn matczynych, po niepowikłanym przebiegu 
ciąży, jest istotnym czynnikiem zaburzającym 
gospodarkę hormonalną noworodka, ujawniającą 
się wzrostem stężenia adiponektyny w surowicy 
zdrowego noworodka donoszonego. Podobny nie-
korzystny wzrost stężenia tego ważnego hormonu 
w krwi pępowinowej noworodków matek otyłych 
lub z nadwagą zaobserwowali Brynhildsen i wsp., 
co ich zdaniem może niekorzystnie wpływać na 
dalszy rozwój niemowląt [36]. Jednakże badacze ci 
nie uwzględnili typu porodu, który mógłby okazać 
się dodatkowym obciążającym czynnikiem, zabu-
rzającym gospodarkę hormonalną. Jedynie Logan 
i wsp. ocenili stężenie adiponektyny w krwi pępo-
winowej noworodków urodzonych cięciem cesar-
skim [24]. Autorzy jednak nie analizowali wskazań 
do tego porodu zabiegowego (czy był on planowy 

Ryc. 2. Ujemna korelacja pomiędzy stężeniem adiponektyny (µg/ml) a obwodem klatki piersiowej zdrowych noworodków 
Fig. 2. Negative correlation between adiponectin concentration (µg/ml) and chest cincumference in healthy neonates
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czy wykonany w stanie zagrożenia zdrowia lub 
życia matki lub noworodka, czyli z nagłych wska-
zań). Autorzy uznali ogólnie, że cięcie cesarskie 
nie ma większego znaczenia dla stanu endokryno-
logicznego rodzącego się dziecka. Trudno zgodzić 
się z takim poglądem, zwłaszcza że operacja po-
łożnicza, jaką jest cięcie cesarskie we współcze-
snej perinatologii, ma na celu ukończenie ciąży 
lub porodu, gdy naturalne zakończenie stanowi 
niebezpieczeństwo dla matki lub dziecka. Mimo iż 
cięcie cesarskie w wielu sytuacjach jest bezpiecz-
niejszym sposobem ukończenia porodu niż droga-
mi naturalnymi, należy pamiętać, że w niektórych 
okolicznościach interesy matki i dziecka nie są 
zbliżone, a czasem wręcz przeciwstawne. Dotyczy 
to m.in. udowodnionych przed wielu laty zmian 
ilościowych układu immunologicznego noworod-
ka donoszonego, który urodzony elektywnym cię-
ciem cesarskim ma nie tylko większe ryzyko wy-
stąpienia przejściowych zaburzeń oddechowych 
niż noworodek urodzony siłami natury, ale istot-
nie zwiększony odsetek limfocytów T z TCRαβ 
oraz komórek CD25+ [37, 38]. W niniejszych ba-
daniach udowodniono znaczący wpływ planowe-

go cięcia cesarskiego na stan hormonalny eutro-
ficznego noworodka donoszonego. Z tego powodu 
można uznać, że ocena stężeń hormonów tkanki 
tłuszczowej, w tym adiponektyny, jest niezbędna 
dla pełniejszego poznania odrębności endokryno-
logicznych noworodka, wprawdzie zdrowego, ale 
obciążonego porodem zabiegowym – a tym samym 
w przyszłości lepiej poznać przyczyny zaburzeń 
odżywiania dzieci, promować racjonalny tryb ży-
cia i zmniejszać narastające współcześnie zagroże-
nia metaboliczne zdrowia dzieci i młodzieży.

Wnioski

Elektywne cięcie cesarskie wykonane u matek 
eutroficznych zdrowych noworodków donoszo-
nych sprzyja zwiększeniu stężenia adiponektyny 
w surowicy krwi żylnej, niezależnie od ich płci, 
wieku płodowego, masy i długości ciała.

U zdrowych noworodków donoszonych wystę-
puje ścisła zależność między stężeniem adiponek-
tyny a obwodem klatki piersiowej.
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