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research in this field presented by various authors. Sp
ture and fitter sŁe and time of milk flow on the milk pr
łre evolutionary positive for larger litters but may also 
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Rozmnazanie płciowe jest podstawą ewolucji ga-
tunków kręgowców. Wzrost, rozwój i osiągnięcie doj-
rzałości płciowej zależy w znacznym stopniu od do-
starczanego młodym osobnikom mleka syntetyzowa-
nego z produktów trawienia matczynego, Matka ma
zdolność korzystania z T ezęrw własnego cjała i zmniej -

szania ich w celu dostarczenia składników do syntezy
mleka. Brak pokarmu dla matki nie przerywa natych-
mjast produkcji i dostawy mleka dla jej potomstwa.
Ekstremalny przykładtej zdolności przej awia płetwal
błękitny, poszczącprzez 4-5 miesięcy produkuje mle-
ko, dzięki któremu młode przytasta o ok. 10 ton (7).

Laktacja umożliwiła ponad 400 gatunkom ssaków
zajęcie szczególnej pozycji w drzewie ewolucyjnym
(ż8), a różntce środowiskowe i rozwojowe zasadni-
czo zmlrcnlły skład ich mleka (tab. 1), Jest on unikalny
i właściwy jedynie dla nowo narodzonego osobnika
danego gatunku. Układy noworodka: pokarmowy,
klwionośny, nerwowy, wydalniczy, naczyniowy, szkie-
letowy i irnrnunolo giczny oraz zmysŁów, szczególnie
wzroku sąfunkcjonalnie niedojrzałe. Skład mleka po-
zw al a komp en s owaó i wyrównywać p o szcze golne de -

fekty rozwojowe co sprzyja optymalnemu wzrostowi
i rozwojowi we wczesnym okresie pourodzeniowym.
Mleko ludzkie ma niski udział białka i sodu ale wyso-
ki laktozy i oligosacharydów, ssaki wodne nalezą do
przeciwstawnej grupy, skład mleka lochy jest bliższy
średniej badanych ssaków (tab. 1). Laktacja u lochy
wymaga szczegolnej mobilizacji ustroju, nawet r00%
energii z diety moze byc wykorzystane do syntezy
mleka (32),

Na gruncie ewolucyjnym i fizjologicznym laktacja
jest waznym czynnikiem reprodukcji ssakow. Odsa-
dzanie po 10-16 dniach (zrownoczesnym segregowa-

niem prosiąt SEW) lub (pod osłonąantybiotyków -
ISOWEAN), jest sprzecznę z ewolucyjną i fizjolo-
gtczną rolą laktacji w reprodukcji świń. Korzyści z
systemów mogąmieć pozytywny wpływ na ekonomi-
kę produkcji świń ale z punktu widzenia procesów
reprodukcji mogą okazac się niekorzystne.

Tab. 1. Skład mleka poszczególnych gatunków zwierząticzło-
wieka (g/l) (28,29)
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8
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Z apŁ o dni eni e w y znac za p o c zątek wzr o s tu i ro zw o -
j u gruczołu sutkow e go (mammo ge neza), zap o czątko -
wanie syntezy unikalnych składników mleka takichjak
Iakto za, B - l akto globulina, a - l akto albumi na i kazętna
w okresie ctĘy (I okres lakto genezy), inicjację obfitej
sekrecji mleka przy oprosieniu (II okres laktogenezy),
wejście w fazępełnej laktacji (laktacja) i regresję gru-
czołu sutkowego po odsadzeniu (inwolucja).



Mammogeneza

Kontrola hormonalna i wpływ żywienia lochy pro-
śnej na wzrost i rozwój gruczołów sutkowych w tym
okresie orazlaktację nie zostały szeroko zbadane i w
pełni wyjaśnione (20). Oceniano kondycję loszekprzy
oproszeniu stosując w czasie ciązy wysoką średnią
lub niską intensywność żywienia (2]). Po porodzie
lochy otrzymywaĘ wysokie albo niskie dawki paszy.
Restrykcyjne żywienie w czasie 4 Ęgodni laktacji spo-
wodowało zmniejszenie tempa wzrostu mrotu l Jego
masy. Reakcja była szczególnie wyraźna w miotach
loch z najmniejszymi rezetwami, żywionych w okre-
sie ciąży i laktacji na poziomach: niski-niski przyro-
sty wyniosły I52 glprosięldzień. Jeżeli lochy otrzy-
mywały duże dawki paszy w czasie laktacji to zróżni-
cowanie ich kondycjlpTzy oproszeniu nie miało wpty-
wu na wzrost prosiąt. Prosięta od loch o wysokim-
-wysokim, średnim-wysokim lub niskim-wysokim po-
ziomie żywieniaw czasie ciĘy-Iaktacji miały w okre-
sie badawczym podobne przyrosty: 2I0,2I0,2I9 gl
lprosięldzień. ObniZone spożycie paszy w czasie cią-
Ę nle oddziaĘwuje na mammogenezę w stopniu wpły-
wającym na produkcję mleka (27).

Występuj ą zalezności między intensywności ą zywie-
nia loch w czasie prośności i ich kondycjąprzy opro-
szeniu a apetytem w czasie laktacji. Im więcej locha je
w czasie cięy tym apetyt jej w czasie laktacji i pobra-
nie paszy są mniejsze (27). Osłabioną mammogenezę
obserwowano u loszek otrzymujących w czasie ciĘy
dietę ni sko ener gety czną o wys okiej zawarto ści białka
(24). Stosowanie w czasie ciĘy dtety, która nadmier-
nie hartuje wzrost tkanki tŁuszczowej, ujemnie wpły-
wa na mammogenezę (.34). Nie jest tez wskazane
żyłvienie powodujące nadmiernę otŁuszczenie. U 1o-
szek otłuszczonych obserwule slę zmnleJszenre nawet
o połowę ilości wydzielniczych komórek pęcherzyko-
wych (tab. 2), obniża to poziom laktacji (23).Ważną

Tab. 2. Liczba wydzielniczych komórek pęcherzykowych w
112 dniu ciąży u loszek tłusĘch i chudych (23)

rolę w procesie mammogęnęzy odgrywa właściwy sto-
sunek białka do energii w paszy podawanej lochom.

Laktogeneza !

Dotychczas nie zbadano dokładnie czasu pierwszej
fazy laktogenezy (laktogeneza I). Najwcześniej \\ykry-
wanym produktem mleka, którego obecność stwier-
dza się we krwi lochy na 5 tygodniprzedporodem jest

B-laktoglobulina, wcześnie też występuje wzrost a-
-laktoalbuminy (10). Poziom laktozy ikazeiny rośnie
w ostatnich kilku dniach ciĘy (36). Sekrecja z sut-
ków u lochy pojawia się na ok.24 godz. przed opro-
szeniem. Pożnęrozpoczęcrc laktogenezy I u lochy (38),
może by c spowodowane brakiem łożyskowego lakto -
genu (15), hotmonu, który ma prawdopodobnie wpĄrv
na wzrost i rozwój gruczohl sutkowego w czasie ciĘy
u szeregu gatunków, w tym również krów (8).

0prosienie

CtĘa u lochy trwa 110-120 dni. Zanik progestero-
nu z równoczęsnym wzrostem poziomu prostaglandy-
ny irelaksyny inicjuje poród (l,36). Oksytocynarów-
nl,eżmoże mieć wpływ na jego przebieg, ale dokładna
rola tego hotmonu w tym procesie nie jest wyjaśniona
(17).

W laktacji, dużym zmianom wewnętrznego ciśnie-
nia w sutkach odpowiadają przejściowe zmiany w
koncentracji oksytocyny we krwi lochy (11). Pomię-
dzy ssaniami w badanych laktacjach poziom oksyto-
cyny we krwi wahał się od 0,2 do 6,0 pU/ml (71,14,
25). Maksymalny poziom oksytocyny we krwi od 3,9
do 2I,2 pU/ml występował tuż przed wzro stem ciśnie-
nia wewnątrz sutka i wydaleniem mleka (11, 25).

W trakcie porodu koncentracja oksytocyny we kr-wi
jest znacznie wyższa i wynosi od 10 do 265 prU/ml
(I2, 14, 35). Najniższa koncentracja oksytocyny w
czasię porodu była co najmniej tak wysoka jak mak-
symalna koncentracja tego honnonu w badanych lak-
tacjach. Poziom oksytocyny jestzrożnicowany w cza-
sie porodu. Badając zmiany wewnętrznego ciśnienia
w sutku w trakcie porodu (17), uzyskano interesujące
rezultaty. Wzrost ciśnienia wewnątrz sutka pojawiał
się trwale w pierwszej minucie po urodzeniu każdego
prosięcia. Badano też rcżntce w ciśnieniu wewnątrz
sutka u loch w trakcie oprosienia, stwierdzono jego
spadek w czasie wypierania i znaczny jego wzrost po
wyparciu prosięcia (2 1 ).

Badając normalnie przebiegające porody loch stwier-
dzono, żeu 87oń znicll w ciągu minuty po oproszeniu
występował wzrost ciśnienia w sutkach, zatem uwol-
nienie oksytocyny następowało po wyparciu prosięcia
(33). W przypadku 43oń urodzeń wydzielanie siary
Tozpoczynało się 10 do 25 sek. po wydaleniu prosię-
cia, oznacza to, że oksytocyna jest uwalniana natych-
miast po przyjściu na świat noworodka (16). Stwier-
dzono, że opoźnlenie występujące pomiędzy wypar-
ciem prosięcla t szczytem ciśnienia było podobne do
opóźnienia mierzonego po wprowadzeniu do klwio-

Glubość słoniny (mm) | 25 | 36

Tkanki sutka (%)-

- ściana pęcherzyka l 'n 
40

- światło pęcherzyka 32 | gZ

- tkanka tłuszczowa | 15 l 13

- tkanka lączna | 14 | 10

Liczba komótek wydzielniczych
(mln/g tkanki sutka)

Objaśnienie: * proporcje różnych tkanek w liczonych komórkach.



biegu oksytocyny drogąiniekcji u loch zarowrro w trak-
cie porodu jak i w czasie laktacji (33). Wnioskowano,
że opóźntenie między urodzeniem prosięcia i wzro-
stem ciśnienia wewnątrzsutkowego wynikało z czasLl
krĘeniakrwi, a z niąhormonu (po iniekcji) Iub przy-
sadki mózgowej (przy wydzielaniu naturalnym) do

1). Oksytocyna wspiera akcję
śnie obserwowany jest efekt
natychmiast po urodzeniu pro-

sięcia (21).
Badania z tego zakresu prowadził Ferguson (21),

odruch Fergusona

#lnxl5i#Z:::;
bodźcem powoduj y jest wy-
parcie noworodka, ze znajdo-
wał się on w droga acicębądź
szyjkę (I7). Zwolnienie bodźca naprężenia powodo-
wało odruch uwolnienia oksytocyny, a nie dzlałanle
tego bodźca na szyjkę lub pochwę . Po anallzie badań
Fergusona okazaŁo się, ze istnieją dowody wspierają-
ce tę hipotezę. Badania na krowach i owcach (2l) po-

dzający ch postawioną hipotezę. Badania wewnętrz-
nych dróg rodnych loch wykazały, że szczyty ciśnie-
nia były rejestrowane jedynie
jęciu ręki obsługującego zwi
samicy. Sredni czas przerw od
nych badań do szczytu ciśnienia wynosił 21 + 13 se-

kund i był podobny do przerw obsetwowanych po peł-
nym cia w trakci
(2I). uwolnienie
wało rosięcia ale

rZę.

Laktogeneza !l

Poród i II etap laktogenezy (laktogenezaII) sąze
sobą ściśle zwlązane. U loch przebadano zjawisko se-
krecji mleka (18, 19). Stwierdzono negatywny zw\ą-
zek pomiędzy koncentracją progesteronu we krwi i
koncentracją laktozy w mleku, zarówno przy normal-
nym jak i opóznionym terminie porodu. Obniżone tem-
po wzrostu i zwiększona śmiefielność prosiąt wystą-
piła w miotach loch o wyższej koncentracji progeste-
ronu we krwi natychmiast po oprosieniu (9).

Wyssanie mleka nię zaw szę warunkuj e T ozp oczęc;rę
laktogenezy II. U kobiet laktogeneza II pojawia się
nięza\eżnie odtego czy dziecko ssie czynie ssiepiersi
(ż6). Czyttność ssania ma wpływ na skład siary. Za-
wartość tłlszczu w siarze zwtększa się znacząco w
ssanych w porównaniu z nie ssanymi grtrczołami sut-

kowymi (2). Koncentracja laktozy i metabolitów zwią-
zanychzsynteząIaktozyzwiększałastę jeszczęwtrak-
cie porodu w siarze w ssanych w porównaniu z nie
ssanymi gruczołami (4). Prawdopodobne jest, że wy-
cofanie progesteronu uwalnia zespoł hormonów dla
laktogenezy II. Pobranie siary pTzez prosięta powodu-
j e zwi ęks zoną syntezę ml eka or az lakto zy t tłuszczu w
p oszcze golnych gruczołach sutkowych.

Dużailość siary pobierana j estprzezprosięta w cią-
gu godziny po urodzeniu. Prosięta wykazująpreferen-
Óję ao tego Śutka, z którego pierwszy razuzyskały sia-.

rł (Zt). U noworodków stwierdza się śladowe ilości
immunoglobulin i brak rezerw tłuszcztt. Teoria prefe-
rencji sutka i usuwania mleka inicjującego laktogene-
zę II dowodzlłaby,ze ostatnie narodzone prosię otrzy-
mywałoby siarę o podobnej koncentracji immunoglo-
bulin jak ta, która jest dostępna dla pierwszego uro-
dzonego prosięcia. Przy gwałtownym wzroście tłusz-
czu i laktozy wywołanym usunięciem mleka każdę
urodzone prosię powinno otrzymywać odpowiednią
ilość energii jeśli samo wybierze do ssania preferowa-
ny przez siebie sutek.

Laktacja

W trzech pierwszych dobach po oprosieniu wystę-
pujązmiany w składzie siary i mleka. Następuje obni-
Żenie podstawowe go, stanowiące go 7 50ń immunoglo-
bulin Śurowicy krwi przeciwciała, tj. immunoglobuli-
ny IgG (I9, 22). Zmiany składu siary podano w tab. 3.

Tab.3. Skład siary (%)

Reakcja lochy na dietę jest innanlżzwierząt o mlecz-
nym kierunku użytkowania. U loch nie ma ścisłego
zw tękttmi ędzy p obraniem energii z di ety a produkcj ą
mleka mierzonąwzrostem miotów o standaryzowanej
liczebności (39). Prosię żywione ad libitum posiada
zdolność do wzrostu w tempie do dwóch razy wyższym
niż prosię normalnie ssące (31). Produkcja mleka u
lochy jest liniowo powiązana z więlkością miotu i
związek ten wynika ze wzrostu llczby czynnych sut-
ków (6), liczebność miotu ma więc większy wpływ na
produkcję mleka u lochy niż jakikolwiek inny badany
Ózynnik, Przy wzroście liczby prosiąt w miocie z 4 do
12 sztuk, dzienna produkcja mleka wzrasta o 100%.

20,5

8,1

7,7

4,0

0,7

23,3

15,9

3,6

3,3

20,0

10,4

5,1

3,9

0,6

sucha masa

Białko

Tłuszcz

Laktoza

składniki
mineralne



Badania wskazują że zwtększenie intensywności
ssania może zwiększyć produkcję mleka z poszcze-
gólnych sutków (5). Mierzono produkcję mleka od 2
do 4 tygodnialaktacjiw trzech grupach loch. Lochy z
grupy I karmiące mioty Iiczące 6 prosiąt miały 6 funk-
cjonujących sutków. W drugiej grupie loch (II) każda
samica miała 12 czynnych sutków i miot ltczący 12
prosiąt. W grupie III każda locha miała 6 funkcjonują-
cych sutków. ByŁy one ssane na ptzemian przez dwa
mioty Iiczące po 6 prosiąt każdy (Łącznie 12 szt.)przy
30 minutowych przerwach. Sześć sutków u loch w
grupie III (ssanie naprzemian) umożliwiało podobny
wzrost 12 prosiąt wynoszący 2195 gldzień, do tego
który uzyskano w grupie II, w której lochy mając eks-
ploatowanych po 12 sutków odchowywaĘ w miotach
po 12 prosiąt (2571g/dobę). Dodatkowa produkcja z
sutków grupy ssanej przez prosięta przemienni e była
wynikiem hyperlrofii tkanki gruczołowej. Ponieważ
prosięta mają silną preferencję sutka, można sądzić,
że łączna pro dukcj a mleka j e st silni e związ ana z liczb ą
funkcjonujących gruczołów i intensywnością ssania
oraz ich odessaniem - pozyskaniem mleka zposzcze-
gólnych sutków. Potencjalne możliwości wzrosfu pro-
sięcia są ograniczone przyjmowaniem mleka z prefe-
rowanego sutka. W rzeczywistości w ramach zwięk-
szonego ciśnienia wewnątrz sutka poszczególne gru-
czoĘ u loch mają potencjalne możliwości produko-
wania prawie podwójnej ilości mleka w stosunku do
produkcji normalnej. Można więc sądzić, że produk-
cja mleka u lochy jest regulowana, w pewnej częśct,
na poztomi e poszczególnych gruczołow, a nie tylko w
odp owiedzi na me cha nlzmy kontroli metab o li cznej .

Lokalna regulacja w ramach każdego gruczoŁuwraz
z preferencją sutka przez prosięta sugeruje, że zacho-
wanie zwlązane ze ssaniem,aw szczególności odruch
ejekcji mleka, mogą limitować pozyskiwanie mleka
lochy przezprosięta. Locha posiada najwyżs zy poziom
kontroli nad ejekcjąmleka spośród jakichkolwiek ba-
danych do dzisiaj ssaków. Prosięta ssą raz na 40-60
minut, mleko jest dostępne dla miotu bardzo krótko,
ok. 10-20 sekund przy każdym ssaniu. Ejekcja mleka
u 1o oksytocyny
(11) y powoduje,
że d stosunkowo
szybko, a hormon nadal pozostaje w krwiobiegu w
znacznej koncentracji. Jeśli prosię nie bierze udziału
w ssaniu, mleko nie jest dostępne dla niego w okresie
poźniejszym gdyż jego przepływ w gruczołach ustał.
W ten sposób w porównaniu z innymi ssakami ejekcja
mleka u lochy składa się zarówno z mechanizmów
,,włączone" jak i ,,wyłączone" (on-of). Mechanizm
,,włąc,zony' ' jest neurohormonalnym odruchem urucha-
miającym reakcję oksytocyna komórki nabłonka,
podczas gdy mechanizm odwrotny ,,of' gwałtownie
zatrzymuje przepływ mleka, bez względu na to czy
mleko zostało czy też nie zostało usunięte z grlczołu.
Termin ,,ejekcja mleka" należy używac do opisu od-
ruchu neurohormonalnego, który stymuluje przysad-

ka mózgowa, a który prowadzi do uwolnienia oksyto-
cyny, a następnie na zasadzie związkuprzyczynowę-
go przec iw działa fu nkcj onowaniu tkanki zbudowanej
z komórek kurczliwych nabłonka, otaczającej pęche-
rzyk iwydalaj ącej mleko (2 1 ), Termin,,let down" ozna-
cza opis długości okresu czaslJ, w którym mleko jest
dostępne dla prosiąt w następstwie ejekcji mleka (21).

Badano ciśnienie wewnątrz sutka gdy prosięta ssa-
ły inne gruczoły w 2 i 3-cim tygodniu laktacji. Prosię-
tazaprzestawaĘ szybkiego ssania (3 ruchy szczękina
sekundę) po gwahownym wzroście ciśnienia wewnątrz
sutka ale przed powrotem ciśnienia wewnątrzsutko-
wego do poziomu podstawowego (21). Czas trwanl,a
ejekcji mleka wynosił 14,0 sek. przy współczynniku
zmienności 21%. Krótki czas przepływu mleka przy
każdym ssaniu ogranicza zdolność prosięcia do po-
brania całego dostępnego mleka z gruczołu, a zmiana
w czasie przypływu młeka wyjaśnia znacznązmien-
ność produkcji mleka. Jest prawdopodobne, że lokal-
ne mechanizmy kontroluj ą syntezę mleka dla poszcze-
gólnych gruczołow u lochy w zależności odtegojak
dużo mleka możę prosię usunąć z gruczohl w okresie
,,let-down" (3 0, 37 ). Kontrola syntezy mleka wyj aśnia
zwtązek liniowy pomiędzy wielkością miofu i pro-
dukcj ą mle ka, a zw iększoną pro dukcj ą z gruczołów w
zalężnosci od zwiększonego popytu ze strony ssącego
prosięcia (5). Kontrola może zapobtegac wpłyłvowi
diety na produkcję mleka u loch. Obserwacje te oraz
fakt, żę ejekcja mleka pojawia się jedynie wtedy gdy
większo ść pro siąt stymuluj e sutki, ozna cza, że pro się-
ta dominujące mająduże trudności zlzyskaniem mleka
z więcej niż z jednego sutka przy ssaniu. W ten spo-
sób ostra kontrola ejekcji mleka u lochy jest strategią
promuj ącą przetrwanie iicznych miotów

Zagadkowym zagadnieniem w laktacji u świń jest
o ddziaŁy w an i e temp er atury zew nętr znej . Ni ż s z a tem -
peratura dla strefy komfortu cieplnego prosiąt jest
wy ższa niż 3 0" C podczas gdy w y ższa temp eratura dla
strefy komfortu cieplnego lochy jest ntższaniż24'C.
Występuj e niezgodność pomiędzy idealną zewnętrzną
temperaturą dla loch i prosiąt. Jeśli zewnętrzna tęm-
peratura, w której przebywa locha jest podwyższona i
jest bliska strefie komfortu cieplnego dla prosiąt - ok.
30'C to zarówno przyjmowanie jedzeniapTzęz lochę
jak i produkcja mleka sąmniejsze. Podwyższenie tem-
peratury otoczenia lochy o ok. 10oC z 18-20 do 28-
-30oC, zmniejsza dzienne pobranie paszy o 23Yo do
40% i produkcję mleka o 15-250ń (21). Stres cieplny
zmieniaprzepływ krwi do skóry towarzyszy temu spa-
dekprzepływu krwi ptzez inne tkanki w tym gruczoł
sutkowy (40).

Idealna zewnętrzna temperatura dla lochy nie jest
idealną temperafurą dla j ej pro siąt. Trudno j est zap ew -
nić mikrośrodowisko prosiętom, które nie powodowa-
łoby separacji od lochy, aprzy tym charakteryzowało-
by się minimalnym tuchem powietrza tprzynajmniej
I 0" C W żs zą temp eratu r ąniż i de a lna zew nętr zna tem-
peratura dla lochy w laktacji. Nowo narodzone pro-



tacji u loch (21).

!nwolucia

kozy, 6-fosforanu glukozy, fosforanu gluko_zy, 5'-
- dwufo s foranu, orto fo sforanu i adeno ąmo - 5' - fo s fora-
nu (3). Zmiany metaboliczne dostarczające j.ako pieny-
sze' wskazówek w zakresie zmian funkcjonowania
komórek, pojawiają się24 do 28 godzinprzedzmia-
nami mającymi charakter apoptozy (2I).
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