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Mammary gland involution in cows

Summary

Mammary,gland involution in cows occurring in the last trimester of pregnancy is an important physiologi-
cal process for quick fetus growth, the correct course of parturition and post parturient period, adequate
fertility and higb milk production in subsequent lactation. Secretion volume declines during involution, as
does the concerttration of most milk-śpecilic components (casein', lactose, fat, citrate, aJactoalłiumin, B-ln"1o-
globulin). Somatic cell oglobulins, serum albumins and other
serum-derived compon mination of mammaiy tissue indicated
a gradual reduction in of alveolai epithelium as involution progress€d. Light
microscopic morphologic a increąses in stroma and nopactive seeretory epithelium, with
concomitant decreŁses in ep and fully active secretory epithe|ium during the first 2 weeks of
inyolution. Electron nricrosc,gpic analysis of alveolar epithelium revealed a decreased nunrber of organelles
associated with milk synthesis and secretion during this time. Involution is characterized by de-di,f,fęrentiation
and apoptosis of mammary epithęIial cells. The involution and evolution of the mammary gland is controlled
by prolactin, growth hormone, estrogens, progesterone, cortisol and insulin-like growth factor 1 (IGF.l). The
plasminogen and plasmin system is involved'in the involution. Elevated plasmin activiĘ is primaiily respon-
sible for th conc proteins in mąmmary secretions. detected
du,ring invo g€ne en) [-cas€n, or lźctoferriń. Casein tes cause
the disrupti uncti yolution. Prolactin aBd growth hormone play a specific
role in mammary gland ap is thiough insulinJike factor 1 (IGFI) that is modulated by a family of
binding proteins (BPs), esp€ IGFBP-S.
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Altykul ptzegtądowy

Procesy inwolucji (zaslszanta), a następnie ewolu-
cji (ponownego rozwoju) gruczołu mlekowego zacho-
dzą u krowy w ostatnim trymestrze ciązy. Czas od na-
turalnego lub wymuszonego zakończęnia laktacji do
porodu i zdojenia siary nazywa się umownie okresem
zaslszęnia. Trwa onprzeważnie od 40 do 60 dni, co
wystarcza do stworzenia w organizmie kroury odpo-
wiednich warunków do szybkiego wzrostu płodu, pra-
widłowego przebiegu porodu i okresu poporodowego
oraz dobrej płodności i wysokiej wydajności mlecz-
nej w następnej laktacji (3, 6,7, 12, 15,2],32).
W okresie tym zachodząw gruczole mlekowym zmla-
ny, które w pierwszej fazie (2-4 tygodnie) polegająna
o gr aniczeniu zdo lno ści komórek wydzie lnic zy ch do
syntezy i sekrecji mleka (36), a następnie na ich apop-
tozie (I,37 ,39). Po trwającym 2-4Ęgodnie odpocąm-
kll (faza druga), kiedy ma miejsce pełne zasuszenie,
zachodziponowny rozwój tkanki wydzielnic zej (trze-
ciafaza okresu zasuszęnia). W tej fazie,któraprzypa-
da na ostatnie,2 tygodnie ciĘy, nabłonek gruczołowy
ulega proliferacj i or az r óżnicowaniu (dyferencj acj i),
częgo konsekwencją jest produkcja siary a po poro-
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dzię mleka (1,37). W okresie zasulszęnta zachodzi
przede wszystkim usuwanie komórek starego nabłon-
ka wydzielniczego i zastępowanie ich nowymi (11).
Inwolucj a graczołumlekowego przebtega spontanicz-
nie, chociaż jej inicjacjąjest zaprzestanie pozyskiwa-
nia mleka (II, 22, 32, 37, 39).

Zmiany w mleku i gtuczole

Podczas aktywnej inwolucj i zasadntczym zmianom
ulega skład wydzieliny gruczołowej. W pierwszych
dniach gwałtownie spada stęzenie składników synte-

Ę z ow any ch (z yryj ątki em l akto fe ry ny) pr ze z ko mórki
sekrecyjne(kazeina,tłuszcz,Ialdoza,cyĘniany,a-lak-
toalbumina, B-laktoglobulina). Rośnie zaś koncentra-
cja składników, które przechodzą z krwi (albumina
surowicza, immunoglobuliny), częgo skutkiem jest
Wższry niz w mleku poziom białka całkowitego. Row-
nocześnie podnosi się pH, aktywność hydrolaz i stę-
zenie laktoferyny (9, 11, 18, 20,3l).Towarzyszy temu
wzrost Iiczby komórek somatycznych oraz zmiany
udziału p oszcze gólny ch r o dzajów leuko cytów w za-
lezno ś c i o d fazy zasuszenla (22, 2 5, 3 6). Charakterys -



Ę czny m W r azęm zasllszanla j e st sp adek mo 1 arne g o
stosunku cyĘnianu do laktoferymy (4, I0, 12, 18),
Kutila i wsp. (24) wykazali, żę przed zasuszeniem
wynosił on 153 i spadł do 86 w drugim dniu oraz do
44 w 6. dniu po zaptzestaniu zdajanta mleka.

Liczba komórek somatycznych, pH oraz poziom
albuminy surowiczej, lakto feryny i immuno globuliny
G rosną a procent tŁuszczlt, koncentracja cytrynianu
oraz stosunek cytrynianu do lakloferyny obniża się
wraz z progresją inwolucji (35). Stężenie białka cał-
kowitego w wydzielinie zasuszonęgo graczoh,r nagle
spada na kilka dntprzed porodem. Koncentracjalak-
tozy schodzi w dół na początku inwolucji, pozostając
na niskim poziomie przęzcĄ okres zasltszęniai szyb-
ko rośnie przed porodem. Odwrotnie do |aktozy za,
chowuje się pH. Nieco odmiennie kształtuje się ak-

Ęwnośó en4rmów glikozydowych : NAGazy, B- gluko -

rontdazy ia-mannozydazy. Aktywnośó ich powoli roś-
nie, po czym na 2-3 tygodnie przed porodem, uległa
spadkowi, Wykazano, że najwyższa wafiość (pik)
NAGazy 20 razy przekroczyła stan odnotowany
w pierwszym dniu zasulszenla, zaś akĘwność pozo-
stĄch 2 enzymow wzrosła 4-5 razy w stosunku do
wartości wyjściowych (1 8).

Zmiany doĘcząteż lipidów mleka. Wykazano, że
w czasie 3 pierwszych dni zasuszenia o 50oń obntża
się zawartość kwasów tłuszczowych krotkołańcucho-
\\ych (o 4 do 8 atomach węgla) oraz średniołańcu-
chowych (10 do I4),czemltowarzyszy wzrost zawar-
tości kwasu stearynowego i oleinowego. Po upĘwie
3 dni wahan iabyĘ jń niewielkie, natomiast kwas pal-
mitynowy nie ulegał zmianię podczas inwolucji (19).
W czasie trwania zastlszenia spada zawartośó trójgli-
c erydow, w zr asta natomiast stęzeni e wo Ęch kwas ów
tłuszczovnrych i monoglicerydów. Zmieniasię skład li-
pidow mvtązanych z membtanąoraz rdzeniem kule-
czek tłlszciru. Wśrod lipidów membrany stwierdzono
10-krotny wzrost cholesterolu, 2O-krotny estrów cho-
lesterolu oraz dwukrotny fosfolipidów. Lipidy rdze-
nia, którymi są trójglicerydy, wykarywĘ tendencję
spadkową (8).

Skład wydzieliny zasuszonego gruczołu mlekowe-
go ulega zmianom w przypadku infekcji. W ćwiart-
kach zakażonych stwierdzono wi ęks z ą liczb ę komó -
rek somaty czny ch przy wy ższym procencie granulo-
cy1ów oboj ętnochłonnych oraz niższymprocentowym
udzialę limfocytów, tbxzczu i laktoferyny w porów-
naniu z ćw iartkami wolnymi od infekcj i. Z p owy ższe -
go wynika, że zakażenie prowadzi do zmtan składu
wydzieliny zarówno podczas inwolucji, jakteżw cza-
sie laktogenezy. Infekcj a, poprzezzmniej szeni e udziŃu
laktoferyny i limfocytów, ograrrtcza nafuralny poten-
cjał obronny zasuszonego gruczołu mlekowego (35),
Moze to byc jedną zprzyczyn dodatkowychzakażęh
w zasuszeniu bakteriami z rodziny Enterobacteriaceae
i innymi drobnoustroj ami środowisko!\ymi (9, I 5, I7 ).

Zmiany składu wydzieliny są skutkiem przeksztń-
ceń morfologtcznych i funkcjonalnych w obrębie na-

błonka wydzielniczego (36). Podczas 2 pierwszych
tygodni inwolucji zachodzi stopniowa redukcja zdol-
ności nabłonka pęcherzyków do syrrtezy i wydziela-
nia mleka. W mikroskopie świetlnym wykazano po-
grubienie błony podstawowej wzro st ldziału nabłon-
ka nieakĘwn ęgo, z równo cze snym spadkiem wielkoś-
ci światła pęcherzyków oraz zawartości komorek ak-
tywnych s ekre cyj nie . Za p omocą mikro skopu elektro -

nowego wykazano w nabłonku pęcherzykowym spa-
dek liczby organelli związanych z synteząi sekrecją
mleka. Począwszy od drugiego tygodnia przed poro-
dem zachodzązmiany powrotne, w czasie porodu
struktura komórek nabłonka jest juz typowa dla gru-
czołu laktuj ące go. Tkanki z ćw iartęk zakażony ch wy,
kazaĘ mniej szą zdo lno ś ć slmtetyc zną i wydzi el ntczą,
co było zwlązanę z większym procentowo ldziaŁem
stromy i nieakĘwnych komórek oraz zmniejszonym
światłem pęcherzykow. W tkankach tych stwierdzano
ponadto obecność leukocytóq które infiltrowa§ na-
błonek wydzielnic zy. B adania mikro skopowe makro-
fagów i granulocytów dĄ podstawę do sugestii, ze
wymienione komórki usuwĄ składniki mlęka oraz
komórkowe debris podczas inwolucji. Duża liczba
ko m ó r ek plazmaty c zny ch z r o zle gŁy mi c y s t ern ami
(zbiornikami) w obrębie szorstkiego reticulum endo-
plazmaĘ czne go, j aką stwierdzono w czasie ewolucj i,
sugerowała lokalną produkcję przeciwciał w okresie
okołoporodowym.

Wydzielina zasuszonego gruczołu mlekowego wpły-
wa, choctń w różny sposób, na wzrost drobnoustro-
jów. Wykazano, że wydzielina ta ograntcza in vitro
wzrost Escherichia coli i Klebsiella pneumoniae,przy
czymaktywność przeciwbakteryjna zalężała od meto-
dy zaslszania krów ibyławyższa w przypadku doje-
nia przerywanego (10). Wydzielina pobrana w chwili
zakończenialaktacji,porodu i na początku nowej lak-
tacji pobudza natomiast wzrost in vitro różnych ga-
funków gronkowców Słablrm medium do wzrostu §ch
gronkowców była wydzielina pobran a między 1 4, a 28.
dniem okresu zasuszenia (28), Wykazanotakżę male-
j ącą aktywność fagocytarną i bakteriobój czą granllo-
cytów wydzieliny zasuszonego gruczołu mlekowego
orazhamujący wpływ wydzieliny gruczołowej na tę
aktywność, co nasilało się wraz zrozwojemzaslszę-
nia (29).

Mechanizm inwolucji

Rozwój,czastrwaniaizanklaktacjizaLeżąodutrzy-
mania się liczby komórek sekrecyjnych i ich zdolnoś-
ci do syntezy i wydzielania mleka. Wzrost wydajności
mlekaw okresie odporodu do szczytlł,laktacji spowo-
dowany j es tbar dziej przez wzrost aktywności wydziel-
niczejkażdej komórki niż powstanie nowych komo-
rek. Spadająca wydajność mleka po szczycte laktacji
spowodowana j est zanikiem komórek wy dzielniczy ch
nadrodzę apoptozy (12). Sygnałem i regulatorem apop-
tozy jest białko p53, które pojawia się w odpowiedzi
na tzw, stres mechanlczny, związany z zaleganiem



mleka w pęcherzykach, pr zy o graniczonym dopływie
krwi i tlenu (21), co ma miejsce podczas zasuszania.
Jednym ze skutków pojawienia się tego białka jest
wzrost aktywności proteinaz.

Podczas zasuszenia zacho dzi równo c ze śnie pro c e s
proteolizy kazeiny oraz zahamowanie syntezy tego
białka. Kazęinoliza jest efektem działania plazminy
(22, 30), która pod wpływem aktywatora plazmtny
przeksztaŁca sięz nieaktywne go plazmtnogenu. Prze-
mianaplazminogenu w plazminę możę zachodzić tak-
że pod wpĘwem enzymów leukocytarnych. Oprócz
te go enzymy lizo somalne granulocytow biorą bezp o -
śre dni udział w hydro lizi e kazeiny (2 6 ). Pro dukty hyd-
rolizy uszkadzają ciągłośó tkanki wydzielniczej (5)
iprowadzą do apoptozy komórek sekrecyjnych (I2,
34). Wykazano (4), ze aktyrvnośc plazminy, plazmi-
no g enu or az aktyw ator a plazmino genu w wydzi e l ini e
gruczoŁa mlekowego była statystycznie wyższaw 7.,
14. i2I. dniu zasuszenia w porównaniu z aktywnością
stwierdzonąw 7 . dniu po porodzie. W wydzielinie po-
branej w 7 .,I4. i 21. dniu zasuszęnla stwierdzono obec-
ność fragmentów białkowych, które powstały wsku-
tek hydrolizy kazeiny. Fragmenty takie występowały
w minimalnej ilości w próbkach pobranych po poro-
dzie,tj. w czasie, kiedy aktywność plazminy była nis-
ka. Analiza immunologiczna wykazała, że peptydy
wykryte podczas inwolucji pochodziły w dużej części
zkazeiny-as,kazeiny-B,kazeiny-rclublaktoferyny.Po-
jawienie się tych peptydów w wydzielinie zasuszają-
cego się gruczołu mlekowego było skorelowane ze
wzrastającąaktywnościąplazmtny.Podwyższonaak-
Ęwność plazminy w czasie inwolucji gruczołu mle-
kowe go może by c zatem pierwotnie o dp owie dzialna
za obserwowanąw tym czasie hydrolizę białek mleka
i wydzielin gruczołowych (a).

S ystem plazmino gen/p l azmina :ule ga aktywa cj i, mię-
dzy innymi, pod wpływem estrogenów. Odnotowano,
że po iniekcji estrogenu (estradiol- 1 7 B lub cypionian
estradiolu) nastąpił szybszy wzrost koncentracj t plaz-
mino genu, plazminy i komórek somatycznych u krow
doświadczalnych w porównaniu z kontroln;,łni. Wspie-
ra to sugestię, że system pazminogenlplazminabięrze
ldział w pro ce sie inwolucj i gruczołu mlekowe go. Z a-
stosowanie estrogenu prowadzi do wzmożonej akĘ-
wacji plazmtnogenu, czego dowodem jest nagĘ spa-
dek stosunku plazmtnogenu do plazminy. Skutkiem
aktywacj i plazminogenu j est wzrost współczynnika
inwolucji tkanek wymienia. Estrogen endogenny, któ-
ry j e st w1ltw at zany przez j edno stkę płodowo -łożysko-
wąmoże być mediatorem stopniowej inwolucji, która
zachodzi podczas laktacj i (6).

Rolę hydrolizatów kazeiny, które w wymieniu po-
w staj ą p o d wpływem plazminy, p otwi erdz iĘ b adania
Shamay i wsp, (33).Pruez 3 dni, dwarazy dziennie,
p o każdym doj u krów będących w ostatnim Ęmestrze
ciązy, wprowadzano do doświadczalnych ćwiartek
sp e cj alni e przygotow any r o ztw ór hydro lizatu kazeiny .

W trzecim dniu po zabieglllO-krotnie spadła wydziel-

niczość w ćwiartkach doświadczalnych w porówna-
niu z kontrolnymi. Doszło też do zmianmakroskopo-
wych wydzieliny, Liczba komórek wzrosła do 5 mi-
lionów i więcej, a zawartośó Iaktozy obnizyła się
o 50oń. Odnotowano gwahowny wzrost stężenia sodu,
czemu towarzyszył spadek potasu. W mleku ćwiartek
doświadczalnych stwierdzono trzykrotny wzrost po-
ziomu aktywatora plazmtnogenu w pierwszych
3 dniach po infazjihydrolizatu kazeiny. W tym samym
czasie odnotowano ponad 25-krotny wzrost aktywnoś-
ci plazmtny w stosunku do stanu wyjściowego.
W ćwiartkach kontrolnych aktywno ść plazminy także
wzrosła około I0 razy. Wzrostowi wartości aktywato-
ra plazmtnogenu t plazmtdy towarzyszył spadek ak-
tywności plaminogenu, a najniższy poziom odnotowa-
no w ćwiartkach doświadczalnych w 2. t 3. dniu po
r o zp o częciu infu zj i hydro liz atu kazeiny . O dno towano
tęż 2-3 razy więcej białka całkowitego, czemu towa-
rzyszył 50-procentowy spadek zawartości kazeiny. Jed-
nocześnie doszło do trzykrotnego wzrostu stęzenia
białek serwatki, W doświadczalnych ćwiartkach
stwierdzono 4-krotny wzrost zawarlości peptonów
opornychnaogrzęwanie(produktyenzymatycznejpro-
teolizy),prawie 9-krotny albuminy surowiczej, I2-I<rot-
ny lakto fery ny, a także 3 0 -krotny w zr o st p o ziomu im -
munoglobultn. Zmiany w stężeniu wapnia, fosforu
imagnezlodpowiadaĘzmianomzawartościkazeiny.
Autorzy sugerują żehydrolizaĘ kazeiny, wśród któ-
rychznajdowĄsięfrakcjebeta-kazeiny,prowadządo
dezintegracji spoistości i ciągłości nabłonka wydziel-
niczego. Skutkiem są zabur zenia o smoty czne, któr e
stanowią bodziec do indukcji zasuszenia. Warto pod-
kreślić, ze zastosowana metoda, chociaż przypomina
proces zapalny, pozostała bez wpĘwu na wydajność
doświadczalnych ćwiartek po wycieleniu.

Zaslszantę i ponowny r ozw ój gnrczohlmlekowego
podle ga wpł_y.wom prolaktyny, somatotropiny, estro-
genów, progesteronu, kortyzolu, oraz insulinopodob-
nego czynnika wzrostu 1 (insulin-like growth factor 1

- IGF- 1 ). Wzajemne interakcj e między nimi nie sąj ed-
nak w pełni wyjaśnione (I, 12, 13, 16,33), Prolaktyna
i czynnik wzrostu prowadzą do apoptozy komórek
wydzielniczych za pomocą IGF-1 (I, I2). Z najnow-
szych badań wynika, że zasadnicząrolęw inwolucji
gruczołumlekowego u krowy odgrywa TGF-BI (23).
Działanie insulinop odobne go czynnika wzro stu p o d-
lega modulacjt przez rodzinę białek łączących (bin-
ding proteins BPs), szczególnie przęz IGFBP-5 (1,
2). Proteina tabierzeudziałzarówno w apoptozie, jak
tez w proliferacji komórek gruczołu mlekowego (2,I3).

podsumowanie

Z danychpiśmiennictwa wyrrika, ze proces inwolu-
cji gruczofu mlekowego krorły jest skomplikowany,
a wiele zjawisk .vqymaga dalszych badań. Zaawanso-
wana ciĘa, ptzęrywane dojenie i mastitis rwtększa
śmieró komórek nabłonka na drodze apoptozy (26, 3 5 -
-37). WpĘw na te komórki moze miec podstawowe



znaczęnię w ograniczeniu i zahamowaniu produkcji
mleka przed i w czasie zasuszania. Nowym proble-
mem jest bowiem nadmiernie wysoka produkcja mle-
ka w okresie bezpośrednio poprzedzającym koniecz-
ność zakończenta laktacji. Krowy o wysokiej mlecz-
ności w chwili podejmowania decyzji o przerwaniu
laktacji sąbardziej podatne nazakażenia gruczołu mle-
kowego, atym samym stany zapalne zarówno w cza-
sie zasuszenia, jak teżpo porodzie (I4). Z tego powo-
du prowadzone są ciągłe poszukiwania metod przy-
spieszenia inwolucji grlczołrl mlekowego krowy.
Wbadaniach wykorzysfiano, między innymi, kol-
chicynę, lekhrrny roślinne, endotoksyn ę E. co li oraz cy -

tokiny (27). Prezentacja metod przyspieszania inwo-
lucji gruczołu wymienia wymaga oddzielnego opra-
cowanla.
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