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i stanu zdrowotnego gruczołu mlekowego krów

Summary

Substancj ami o działaniu estro gennym są zw tązk|
które powodują wystąpienie objawów rujowych u
zwterząt testowych (kastrowane owce, niedoj rzałe
płciowo myszki). Endogenne estrogeny sąhotmona-
mi steroidowymi i u bydła należądo nich estradiol-
17B, estron i estradiol-17a. Wymienione estrogeny
wykazują malejącą aktywność biologiczną (2). We
krwi estrogeny występująjako estrogeny wolne oraz
skoniugowane (siarczany). Estro geny wywieraj ą swo-
j e działanie p opr zęz sp e cyfi c zne re c ep to ry znaj dlj ą-
ce się we wnętrzu komórek docelowych (w cytozolu
bądź jądrze komórkowym). Zdolnośó wiązanla z Ię-
ceptorem posiadają jedynie estrogeny wolne, nato-
miast estrogeny skoniugowane nie wiąząsię z recep-
torem i dlatego są biologicznie nieaktywne. Wolne
estro geny przentkają przez błony komórkowe dzięki
swoim lipofilnym właściwościom. PowstĄ kompleks
hormon-receptor powoduje wzrost syntezy RNA, w
następstwie tego następuje zwiększenie syntezy biał-
ka. Jest to mechanizm typowy dla większości hormo-
nów anabolicznych, określany jako dziaŁanie na po-
ziomie geml(działanie genomowe). Jest on stosunko-
wo powolny i trwa od 1 do 2 godzin (9). Estrogeny
wykazuj ą ró wni e z działanię p o z a genom ow e, niezależ-
ne od syntezy białka. Występuje ono w ciągu kilku
minut po podaniu tych hormonów i polega na uwal-
nianiu histaminy z gtanulocytów kwasochłonnych, co
p o wo duj e zwi ęks z oną pr zepuszc zalno ś ć naczy i, pr z e -
krwienie i obrzęk tkanek. Dztałanle to jest przypusz-
czalnie indukowane poprzęz wiązante estrogenów z
receptorami, znajdljącymi się na błonach komórko-
wych (53).

Estrogeny produkowane sąu krów w pęcherzykach
jajnikowych, łoĄsku, gruczole mlekowym oraz w nie-

wielkich ilościach w korze nadnerczy. Podczas cyklu
s>mteza e s tro g enów zacho dzi w e wzra s taj ących p ę ch e -

rzykach jajnikowych. W komórkach osłonki wewnętrz-
nej produkowane są pod wpĘwem LH androgeny, któ-
re w komórkach ziarnistych przekształcane są pod
wpĘ.wem FSH w estrogeny. Koncentracja estradiolu-
I7B we krwi krów zaczyna wzrastaó 3-4 dni przed
owulacj ą. Warto ści maksymalne osiągane są podczas
rui i wynoszą40-60 pmol/l (52).

W okresie ciĘy ukrów estrogeny sąprodukowane
w dużych ilościach przęz łożysko, które odgrywa rolę
przejściowego gnrczołu wydzielania wewnętrznego.
Synteza estrogenów zachodzi w części płodowej ło-
żyska, czyli łożyszczach (22,25). Głownym estroge-
nem wolnym we krwi obwodowej cięzamych krów jest
estron. W okresie dwóch pierwszych miesięcy ciązy
jego koncentracja jest niska (23, 36). Począwszy od 3-
4 miesiąca ctĘy poziom estronu we krwi obwodowej
stopniowo wzrasta do wartości około 6 nmol/l na 8-6
tygodni przed porodem, następnie ma miejsce jego
znaczny wzrost do 15-20 nmol/l tużprzed porodem.
Po wycieleniu następuje gwałtowny spadek zawarto-
ści tego hormonu we krwi (23,25), W latach osiem-
dziesiątych Maule Walker i wsp. (32) stwierdzlll, że
również s am gruczoł mlekowy wy dziela e stradio l - 1 7B.
Poziom tego hormonu we krwi odpĘwającej z wy-
mienia (żyła podskórna brzucha) był w okresie ostat-
niego tygodnia przedporodem istotnie wyższy niżwe
krwi obwodowej. W badaniach nad tąproblematyką
przeprowadzonych w Katedrze Położnictwa i Patolo-
gii Rozrodu w Olsztynie, potwierdzono te wyniki oraz
wykazano, że poziomy estronu, głównego estrogenu
w okresie ciązy, są takie same w żyle mlecznej i aor-
cie brzusznej, co wskazuje, ze hotmon ten nie jest



wydzielany ptzęz wymię. (26, 27). Dalsze badania
wykazały, że sekrecja estradiolu-I7B przez gruczoŁ
mlekowy rozpoczyna się około I2 dnta przed poro-
dem or az, żę tkanki wymi eni a s ą z do ln e do pr zekształ-
cania androstendionu w estradiol-I7B in vitro (28).
Dowodzi to, że hormon ten nie powstaje w wyniku
przemian innych frakcji estrogenów, a jest syntetyzo-
wany w gruczole mlekowym de novo.

Mammogeneza

Estrogeny mająkluczowe znaczenie dla rozwoju
gruczoŁumlekowego (7, 8, 20, 45, 47). Jest to długo-
trwaĘ proces, rozpoczynający się w okresie ĘciapŁo-
dowego samicy i trwający aż do przebycia przez nią
ciązy.Już w momencie narodzin wytworzone sąza-
wi ązki gruc zoŁa ml ekow e go, zaw ter aj ąc e zatokę strzy -
kową i gruczołową, Z chwtląosiągnięcia dojrzałości
płciowej, pod wpływem hormonów steroidowych jaj-
nika (e stro genów i pro ge steronu), zaczy nają p oj awiać
s ię przewo dy wyprowa dzaj ące (mammo ge nęza prze -
wodowa). Usunięcie jajników u jałówek hamuje wzrost
i rozwój grlczołu mlekowego. Procesy te ulegają
wznowieniu po podaniu egzogennych estrogenów (47),
U dojrzaĘch płciowo jałówek masa gruczołu mleko-
wego wynosi około 2kg, z częgo około jedna trzecta
przypadanamtĘsz (46). W okresie ctĘy mamiejsce
r o zw o1 tkanki wydzie lniczej (p ęcherzyków) or az dal-
szy rozwoj przewodów wyprowadzających. Układ
przewodów ulega silnej rozbudowie, a na końcu roz-
gałęzień p o w staj ą p ę ch erzyki mle c zne, tw or ząc e zr a-
zlki gruczołowe (mammo geneza p ę cherzyko w o - zr a-
zikowa). Zmntejsza się natomiast ilość tkanki tłusz-
czowej, Bezpośrednio przed wycieleniem masa gru-
czoŁu mlekowego wynosi ponad 15 kg, w tym miĘsz
stanowi 60 -7 0% ( 1 9). Wyka zano, że r ozw oj p ęcherzy -

ków mlekowych rozpoczyna się u jałówek w 5-6 mie-
siącu ciąży. W powstających pęcherzykach mleko\\rych
gromadzi się wydzielina o składziezbltżonym do oso-
cza krwi (48).

U bydła estrogeny stymulują zarówno mammoge-
nęzę pTzewodową j ak i pęcherzykowo- zrazikow ą,
Optymalny rozwój gruczołu mlekowego wymaga jed-
nak współdztałanta estrogenów z progesteronem (45,
5 4). Z b adan przeprowadzonych na zw ier zętach, któ -

rym usunięto przysadkę, wynika, żę do pełnego roz-
woju gruczołu mlekowego konieczne jest również
działantę hormonów przys adki (4). Mechanizm wpĘ-
wu estrogenów na procesy mammogenezy nie jest do
końca wyjaśniony. Stwierdzono, że tkanki gruczołu
mlekowego zawterają receptory estro genow e (2I).
Hormony te mogą wtęc działać bezpośrednio na gru-
czoł mlekowy. Estrogeny wywieraj ąrównteż działanię
pośrednie, pobudzając uwalnianie prolakĘny z pr4lsad-
ki i zwiększając koncentracjęjej receptorów w gluczo-
le mlekowym (7, 8, 4l).Wykazanotakże, że estrogeny
sĘmuluj ą produkcj ę czynników wzro stowych (IGF- 1,

EGF, TGF-a) i zwiększająwrażliwość komórek gru-
czołowych wymienia na ich działanie (37, 51).

Laktogeneza

Główną rolę w re gulacj i lakto genezy odgrywaj ą pro -

laktyna, hormon wzrosfu, kortykosterydy i insulina (7,
24, 45). Estrogeny współdziałają w tym procesie,
zwtększając wrażliwość komórek gruczołowych na
hormony laktogenne (43,45). Duże dawki egzogen-
nych estrogenów zmniejszają jednak produkcję mle-
ka (3a), Istotne znaczęnię dlarczpoczęcia laktogene-
zy mazwiększenie się stosunku estrogenów do proge-
steronu w końcowym okresie ciązy.Ęm zmianom
hormonalnym na 2-3 tygodnie przed porodem towa-
rzyszy wzrost zawartości immunoglobulin w wydzie-
linie gruczołu mlekowego wskutek ich transferu zl<rwi,
w zr asta też aktywno ść enzymów biorący ch udział w
syntezie laktozy i innych składników mleka (] ,20,34).
Na kilka dni (6-3) przedporodem komórki gruczoło-
we p ę cherzyków mlekowych zaczynająpro dukowaó
mleko, które mieszając się zbogatąw immunoglobu-
liny wydzieliną tworzy tzw. przedsiarę, przekształca-
jącąsię po porodzie w siarę (34). W okresie zasusza-
nia (8-6 tygodni przedporodem) dochodzi do inwolu-
cji gruczołu mlekowego. Nabłonek pęcherzyków ule-
ga degeneracji i zanlkowi. Na około 2 tygodnie przed
końcem ciązy, pod wpĄ.węm zmlan hormonalnych,
głównie wzrosfu poziomu estrogenów, następuje jego
regeneracja i ponowne rozpoczęcie laktogenezy (5, 33),
Na znaczenie estrogenów w hormonalnej kontroli
Iaktogenezy wskazuje także fakt, że intekcjami estra-
diolu-I7B i progesteronu można indukować laktację u
zasuszonych, niecielnych krów (I, 44). Wyniki tych
b adań wskazuj ą że hormonalne indukowanie laktacj i
jest w większości przypadków (80-90%) możliwe, jed-
nak wydajność mleczna wykazuje znacznę wahania.
Z regliy nie przekracza ona 70% v,rydajności z po-
przedniej laktacji.

Wydainośó m!eczna

B adania nad zw iązki e m p omi ę dzy ko nc entracj ą e s -
trogenów przed porodem a wysokością wydajności
mlecznej są nieliczne. Stwierdzono istotną korelację
pomiędzy poziomem estrogenów całkowitych we krwi
obwodowej przed porodem a produkcj ą mleka ( 1 2, 5 0).
Collier i wsp. (6) vrykazali, ze stres termiczny powo-
duje obniżenie koncentracji estrogenów u ciężarnych
krów i spadek wydajności mlecznej po wycieleniu.
Stwierdzon o także zależność pomiędzy poziomem
estrogenów a produkcją mleka u krów z hormonalnie
indukowaną laktacją (II, 44). Wyniki własne wska-
ntją na znaczenie wydzielania estradiolu - I7 B przez
sam gruczoł mlekowy dla wydajności mlecznej. Wy-
kazano, że istnieje zależnośc pomiędzy wydzielaniem
estradiolu- 1 7 B ptzez gruczoł mlekowy pod koniec cią-
ży a wysokościąprodukcji mleka po porodzie. Kroury
o wydajności mlecznej 6500 kg mleka rocznle mtaĘ
przed porodem istotnie wyższy poziom estradi olu-17 B
we krwi odpływającej z wymienia i krwi obwodowej
w stosunku do zwterząto wydajności wyrroszącej 3700
kg mleka (29). Sejrsen i Purup (47) sązdania, że aplt-



kacja estrogenów u dojrzałychpłciowo jałówek może
sĘmulować wzrost gruczołu mlekowego i Ęm samym
zw tększać p ó źniej s ząwydaj no ś ć mle czną, M eto da ta
nie znalazła praktycznego zastosowania, ze względu
na to, ze stosowanie estrogenów u zwierzątsłużących
do produkcji żywności jest zabronione.

0brzęk wymienia

Estrogeny wydająsię odgrywać równiężrolę w roz-
woju okołoporodowego obrzęku gruczoŁu mlekowe-
go. Polega on na silnym nacieczeniu płynem tkanki
środmiĘszowej i podskómej wymienia oraz okolicz-
nych tkanek. Pojawia się on na kilka dni przed poro-
dem, niekiedy wcześniej i utrzymuje około 2 tygodni.
Jest on częstym zjawiskiem u krów. Znaczny obrzęk
wymienia traktowany jest jako stan patologiczny.
Utrudnia on dój mechaniczny i sprzyj a urazom gru-
czoŁa ml ekowe go or az j e go stanom zap alnym ( 1 5, 3 0,
49). Estro geny zwięks zają przepuszczalnośc naczy ń
krwionośnych i powoduj ą przepoj enie tkanek płynem
(9), przy puszczano w ięc, że s ą one o dp owie dz ialne za
powstawanie obrzęku gnlczołu mlekowego. Badania
nad związkiem pomiędzy poziomem estrogenów w
krwi obwodowej przed porodem a obrzękiem wymie-
niaprzyniosĘ jednak sprzęcznewyniki. Malven i wsp.
(3 1 ) wykazali pozytyrvnąkorelację pomiędzy koncen-
tracją estronu i estradiolu-I7B a stopniem obrzęku
wymienia. Kellermann i Wendt (30) nie znaleźIinato-
miast zalężności pomiędzy poziomem estrogenów a
stopniem obrzęku grlczoŁumlekowego. W badaniach
własnych wykazano, że krowy zę znacznym okołop o -
ro dowym obrzękiem wymi eni a mtaĘ i stotnie wy ższy
poziom estradiolu-l7B we krwi odpłyrvającej z gru-
czoła mlekowego niż zwterzęta, u których obrzęk był
nieznaczny (29).

Stan zdrowotny gruGzołu mlekowego

Estrogeny mają również znaczęnie dla stanu zdro-
wotnego gruczoŁll mlekowego. Obserwacj e kliniczne
wskazują że częstotltwość występowania stanów za-
palnych gruczoŁu mlekowego jest duża w okresach,
kiedy poziom estrogenów jest wysoki (3, 37 , 55). W
czasię rui dochodzt do zaostrzenia podklinicznych sta-
now zapalnych wymienia, zaś krowy z torbielami jaj-
nikowymi wykazlĄązwiększoną zaw afiość komórek
somatycznych w mleku (I,28,42). Skarmianie zielo-
nek lub kiszonek z dużązawartością fitoestrogenów
wywiera ujemny wpływ na zdrowotność wymienia, co
przejawia się występowaniem zaburzeń sekrecyjnych
i stanów zapalnych gruczoŁamlekowego (l4,I7 ,I8).
Wykazano, że podawanie krowom estradiolu-l7§ po-
wo dowało zwiększone wy stęp ow an ie zap al eń gruczoła
mlekowego (3 8). Nie stwierdzono natomias t związku
pomiędzy sekrecj ą estradiolu- 1 7 B przez wymię przed
porodem a występowaniem klinicznych postaci ma-
s ti ti s po porodzie (29).

Wykonano również b adania w celu wyj aśn ienia zna-
częnta estronu, głównego estrogenu w czasie ciĘy u
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krów dla stanu zdrowotnego wymienia pod koniec lak-
tacji. U niecielnych krów poprzez iniekcje estronu i za-
stosowanie spiral dopochwowych PRID spowodowa-
no wzrost poziomu estronu i progesteronu, naśladując
status hormonalny w końcowym okresie cięy. (57). U
krów ohzymujących estron wystąpił istohy wzrost licz-
by komórek somatycznych w mleku i spadek produkcji
mleka. Z podklinicznych stanów zapalnych gruczoŁu
mlekowego rozwinęĘ się kliniczne postacie mastitis
oraz wystąp iĘ Iiczne, now ę zakażenla.

Mechanizmy, które prowa dzą do zwi ększonej wr aż-
liwości gruczohl mlekowego na zakażenie pod wpły-
wem estrogenów nie sąjeszcze wyjaśnione. Niektó-
rzy autorzy sązdania, że zwiększone występowanie
schorzeń gruczoŁu mlekowego w okresie okołoporo-
dowym jest wynikiem obniżenia fagocytozy wskutek
wysokiego poziomu estrogenów (13, 18). OddziaĘ-
wanie estrogenów na odporność lokalnąwymienia nie
jest jednoznaczne, Wykazano, że podawanie krowom
e stradiolu- 1 7 B zw iększa liczb ę leukocytów ob oj ętno -
chłonnych i limfocytów w mleku, ale równocześnie
obntża się liczba makrofagów. Zmniejsza się również
odsetek fagocytujących komórek wśród leukocytów
mleka (39). Zwiększona wrażliwośc wymienia naza-
każentę pod wpływem estrogenów moze być związa-
na z faktem. ze koncentracja estronu w mleku jest
znacznle wy ższa niż w e krui (5 6, 57 ). Wykazano, że
w warunkach in vitroniskie dawki estrogenów (15-45
pglml) stymulowały metabolizm tlenowy granulocy-
tów oboj ętnochłonnych krwi, natomiast wysokie dawki
(135 pglml) wyłvierały dziaŁanię hamujące (35). Przy-
puszcza się równiez, ze estrogeny mogą powodować
uszkodzenia nabłonka w wymieniu (a1) i stymulować
wzrost bakterii - bezpośrednto bądź pośrednio - po-
przęz zmiany składu białek mleka (40).

Reasumując należy stwierdzić, że estrogeny, współ-
działając z innymi hormonami, są istotnym czynni-
kiem, wpływającym na rozwój i czynność grlczoŁtt
mlekowego. Generalnie gruczoł mlekowy jest narzą-
dem docelowym dla estrogenów, produkowanych w
innych organach, głównie łozysku. Jednakże wykryty
niedawno fenomen biosyntezy i wydzielania estradio-
lu-I7B przez wymię w okresie przedporodowym po-
zwa7a przypuszczać, że hormon ten oddziaływuje na
tkanki gruczołu mlekowego lokalnie, w miejscu jego
powstawania (mechanizm autokrynny).

Estrogeny wywierają wieloraki wpływ na gruczoł
mlekowy, pr zy czym nie zaw sze jest on j edno znaczny.
Z 1ednej strony stymulują one przygotowanie morfo-
logiczne i czynnościowe tego narządu(mammo- i lak-
togeneza), z drugiej zaś strony wysoki poziom tych
hotmonów wywiera niekorzystny wptyw na stan zdro-
wotny wymienia, sprzyjając występowaniu obrzęku
gruczohl mlekowego i mastitis.
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