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Jednym ze sposobow zakończenia laktacj i i przy- błonek do zatrzymanego w gruczole mleka, które ma-
spieszenia inwolucji gruczoŁu sutkowego jest stoso- jąc zdolnośc zwrotnego oddziaĘwania na komórki, od-
wanie wysokiego poziomu żv"wienia loch po odsadze- grywają ważnąrolę w procesie inwolucji (4, 5, 14).
niu prosiąt. Wzrost ciśnienia wewnątrz pęcherzykow, Celem badań było określenie stanu gruczołu mle-
a w konsekwencji zmniejszenie przepĘwu,krwiprzez kowego loch wieloródek zasuszanych techniką trady-
gruczoŁ hamuje syntezę, filtrację i sekrecję mleka. cyjną(żywienie ograniczone w okresie okołoodsadze-
Zalegające w gruczole mleko, powodując wzrost ciś- niowym) lub zmodyfikowaną (żywienie intensylvne
nienia w komórkach nabłonka pęcherzykow wydziel- przed, w dniu i po odsadzeniu prosiąt) po zakończonej
niczych,wyzwala reakcję apoptotyczną(z, 4, 5,7,8, 6-tygodniowej laktacji i odchowaniu 3 lub 6 miotów.
14). W indukcji apoptozy (apoptosis) biorą udział:
czynn||kwzrostóu.1, r'cr14, 1tńnirormrng growth fac_ Mateliał i metody
tor) miejscowy induktor i TGF-B receptor, w regu- Zwierzęta.Badaniami objęto lochywieloródki, mieszań-
lacji: Bax (Bc1-2-associated x-protein) (promotor) ce ras polsl<a biała zwisłoucha x wielka biała polska, kar-
iBcI-2 (B cell leukemia/lymphoma) (inhibitor), a w miące prosięta przez 6 tygodni. Zwietzęta utrzymywano
egzekucji: CPP-32 (cysteine protease protein) (kaspa- indywidualnie, w jednakowych, nie odbiegających od nonn
za-3) (I4). Jednocześnie następuje spadek wydziela- warunkach zoohigienicznych (1l).
nia hotmonow (prolaktyny, hormonu wzrostu, estra- Zywienie, technika zasuszania loch w okresie odsa-
diolu i progesteronu), co stanowi podstawowąprzy- dzania. W czasie ciązy, w okresie okołoporodowytn i w

"rynęri"ułzenia 
gńczoŁu (I2, B): Spadek *yiŻi"iu- pełllej laktacji orazw okresie oczekiwania na ruję zwterzę-

nia prolaktyny, Gfr (growttrhormÓ".j i IGF- 1(insulin ta zywiono indywidualnie mieszankami pełnodawkowyrni

like growtń iactor-i)po odsadzeniu potomstwa pro- tYPu ,,locha ProŚna" LP (w 1 kilogramie 13,34 MJ EM,
wadń do wyzwol..riu .krpr.sji działających autjpa - 14:.6 g białka ogolnego i 6,3 g lizYnY) lub ,,locha karnią-

rakrynnieloialnychpeptyóówwyarieiu"y.rrpr)"r'ni |1',a 
LK (w 1 kg 13,98 MJ EM, 165 g białka ogólnego

J -'- r''-' "-- i 7.X g lizyny:l. Poziom zyrł ienia loch cięzarnych w grupie
*'Prirca t-tnansowana z projektu 5PO6E 0_52 1.1 i DS kontrolnej i dośrłrladczalnej był taki sam. Lochy kanniące



Tab. 1. Stopień zasuszenia gruczołu sutkowego loch w okresie inwolucji po odchowaniu 3. lub 6. miotu
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Objaśnienia: *lochy o interrsywnej czynności gruczołr_L (obfity wypływ mleka); x*lochy o słabej czynności grrrczołu (punktowe wy-
dzielanie mleka); * *+lochy o gruczole nieczynnym (brak mleka w gruczole); (+) obccne; (-) brak; z - ztntany zewnQtrzne wystapiły
ła.cznie u 4 loch objętych ocenąpos,/ mortenl

zywiono w sposob ujednolicony, odpowiadajapy liczbie
karmionych prosial w miocie (1), Zywienie loch przed
odsadzeniem, w czasie odsadzenia i po odsadzeniu było
w grupach zróżntcowane, w grrrpie K przed odsadzeniem
ograniczone - tradycyjne. Na dwa dni przed odsadzeniem
prosiąt lochom kontrolnym zadawano pół dawki paszy lak-
tacyjnej, nadzlehprzed odsadzeniempół dawki paszy z dnla
poprzedniego, w dniu odsadzenia stosowano głodówkę. Po
odsadzeniu, tj.1.,2. i 3, dnia lochompodawano odpowied-
nio: 1, 2,3 kg mieszanki LK, w kolejnych dniach po 3 kg
rnieszanki na sztukę/dzteń, aż do dnia wystąpienia r-ui i kry-
cia, W grupie D lochy żywiono w sposób zmodyfikowany,
przed odsadzeniem poziom zywienia był taki, jak w okre-
sie pełnej laktacji wysoki, odpowiadał liczbie karrnio-
nych prosial (1) Wysoki poziom zywienia z okresu lak-
tacji utrzymano równiez w dniu odsadzenia i w kolejnych
dniach po odsadzeniu, az do dnia wystąpienia nri, ale nie
dŁużej niz do 10. dnia po odsadzeniu prosiaJ, Przy braku
rui lochom od 11. dnia po odsadzeniu prosiąt zmniejszano
dawkę paszy do 3 kglszt.ldzień, Wystąpienie rui i krycie
wtaąało się ze zmianąpaszy (zLKna LP) i zmniejszenieln
dawki do 2.3 kg szt. dziennie.

Patomorfologiczne badania gruczołu sutkowego.
W celu przeprowadzenia poubojowej oceny gruczołu sut-
kowego po odchowaniu i odsadzeniu 3 lub 6 miotów ubito
l6 loch. Uboj przeprowadzono w okresie inwolucji gru-
czołu, tj. 6. dnia po odsadzeniu miotu, w drugim dniu rui.
Wybrano po B loch z grupy K i D, w tym po cztery sztuki,
które odchowaĘ miot 3. lub 6. Ubój przeprowadzono zgod-
nie z obowiązuja.cymi procedurami. Od kazdej lochy do
oceny histomorfologicznej pobranopos t ntortem, a następ-
nie utrwalono w 40ń zbuforowanym roztworze formaliny
wycinki gruczołów sutkowych obejmujape brodawkę sut-
l<ową, zatokęmlecznąi tkankęgruczołową. Wycinki do oce-
ny pobrano z gruczołów sutkowych 2.,3., 4.lub 5. połozo-
nych po stronie lewej i prawej. Utr-walone wycinki zato-
piono w parafinie i pocięto na mikrotomie na seryjne skraw-
ki grubości 4 pm. Skrawki wybarwiono metodąprzeglądo-
wą hematoksylina-eozyna (H-E) oraz metodą paS-Alcjan
w celu wykrycia mukopolisacharydów zasadowych i kwaś-
nych. Skrawki mrozone barwiono Sudanem III na obec-
ność th;szczów.

Wyniki iomówienie
Wyniki makroskopowej oceny gruczołow sutko-

wych przedstawiono w tab. 1.

W obrębie gruczołów sutkowych loch D, które od-
chowa§ 3 mioty stwierdzono zmiany o róznym cha-
raktqzę i nasileniu, m.in. uszkodzęnię upodstawybro-
dawki sutk ow ej gruc zoŁa c zynne go, stan zap alny pr ze -
wodu wyprowadzającęgo z zatoklmlecznej w gruczole
Zasuszonym, nadzerkę na skórze czynnego gruczoŁU,
wylewy krwawe u podstawy brodawki sutkowej w gru-
czole zasuszonym (tab. 1). Persson i wsp. (6) stwier-
dzali takię zmiany u loch w kolejnych laktacjach, ich
Iiczba stopniowo zwiększała się od I5oń w pierwszej
laktacji, 30ońw drugiej, do 600ń w kolejnych. Poubo-
jowo tylko u jednej lochy z grupy samic odchowują-
cej trzy mioty stwierdzono obecnośó mleka w gruczo-
łach. Pełne zasuszenie gruczoŁumlekowego obserwo-
wano u loch kontrolnych.

U dwóch loch K, które badano po odchowaniu
6 miotów stwierdzono stan zapalnypojedynczych gru-
czołów. U jednej z nich obserwowano post mortem
obfi ty zastoj mleka w gruczole. W badaniu makrosko-
powym gruczołow sutkowych loch D nie stwierdzono
zmian, mimo że mleko było w gruczołach obecne.

W ocenie histologicznej gruczołów sutkowych loch
stwierdzono, że w obrębie brodawki sutkowej prze-
wod wyprow adzający wyścielał nabłonek wielowar-
stwowy płaski, który w pobliżu zatokimlecznejprze-
chodzlŁ w nabłonek jednowarstwowy walcowaty lub
kostkowy. W obrębie gruczoła występowaĘ zrazlkt
poprzędzielane pasmami tkanki łącznej włóknistej
o różnej szerokości. Zrazikitworzone byĘ przezlicz-
ne pęcherzyki wydzielntczę wyścielone nabłonkiem
płaskim lub kostkowym opartym na błonie podstaw-
nej. W komórkach nabłonkowych stwierdzono obec-
ność j ąder komórkowych kulistych o chromaĘnie ziar-
nistej, a w cytoplazmie wakuole tfuszczowe (ryc. 1).
W okolicach zatoki mlecznej cytoplazmakomorek była
słabo zasadochłonna, ku obwodowi gruczołu zmieniaŁa
się w wodojasną piankowatą.

W wycinkach pobranych od loch grupy K, które
odchowaĘ 3 mioty stwierdzono ogniskowo pod na-
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skorkiem brodawki sutkowej nacieki
komórek jednoj ądrowych, ogniskowo
mikroropnie, a w tkance zrębu nie-
liczne komorki jednojądrowe oTaz gra-
nulocyty kwasochłonne. W świetle
pęcherzyków stwierdzono obecność
homogennej masy kwasochłonnej.
W tkance środmiązszowej obfite nacie-
ki komórek plazmatycznych oraz og-
niskowo granulocyty kwasochłonne.
B adanie hi stopatolo giczne wycinków
pobranych z gruczołow sutkowych
loch grupy D wykazało w obrębie bro-
dawki sutkowej nacieki histiocytar-
ne, w tkance łącznej śródmiązszowej
nacieki komórek j ednojądrowych lub
nacieki komórek jednojądrowych
z udziałem komórek p|azmaty cznych,
ogniskowo z udziałęm granulocytów
kwasochłonnych. W świetle pęcherzy-
ków występował obfity wysięk granu-
locytów obojętnochłonnych, a w tkan-
c e łącznej środmi ąższowej stwierdzon o obfi te nac i eki
zapalne (tab.2).

Badania wycinkow pobranych od loch, które zakoń-
czyŁy 6. cykl rozrodczy i poddane zostaŁy ocenieposl
mortem wykazaĘ u loch grupy K ogniskowo pod na-
skórkiem brodawki sutkowej nacieki komorek jedno-
j ądrowych. Stwierdzono również o gni skowo m as}nv-
ne nacieki komórkowe o charakterze zapalnym, w ob-
rębie tkank t łącznej środmiązszowej gruczołu (nac ie-
ki komórek jednoj ądrowych, ogniskowo granulocytów
kwasochłonnych), a w obrębie gruczołu ogniskowo
nacieki zapalne o charakterzę ziamtniakowym. U loch
grupy D stwierdzono ogniskowo pod naskórkiem bro-
dawki s utkowej naci eki komórek j e dnoj ądrowy ch or az
obfity zrąb łącznotkankowy, Ponadto w tkance łącz-
nej śródmiązszowej wystąpiły nacieki komórek jed-
nojądrowych (ryc. 2), relatywnie obfite, z udziałem
k omórek plazmaty czny ch or az p oj edyn czych granu-
locytów kwasochłonnych (tab. 2).

Medycyna Wet. 20l}4, 60 (11l

Tab.2. Histomorlblogiczna ocena lvystępowania naciekółł,komórkowych w gru-
czołach sutkowt,ch loch lv okresie inrł,olucji

Objaśnienia: L grtlczoły sutkor,vc po stronie lewcj; P po stronic prawej; *rracieki

konlórek.jcdnojądrolr1,.11 + (lrlała - l/_]). ++ (średnia - 1l2\. +++ (dLrża - 2/3)
częstotliwośc rł,ystęporł,allia zrnian w badallych skrawkach, *'- w świetle pęchcrzykór,v

W badaniach Rekiel (10) obserwowano większe
nasilenie zmian w obrębie gruczołów u loch wieloró-
dek z krótszą 28-dniową laktacj ą w porównaniu z lak-
tacją dłuzszą 42-dniową. Wydłużenie laktacji stwa-
rza potencjalnie większe zagrożente dla gruczofu mle-
kowego, jest on narażony na uszkodzenia mechanicz-
ne, czas ekspozycji na czynniki infekcyjne jest dfuższy,
a odporność miejscowa jest obniżona. W opracowa-
niu Rekiel i wsp. (9) zwrócono uwagę na większe
nasilenie zmianw gruczołach sutkowych u loch o lak-
tacji 6-tygodniowej, które odchowały 6 miotów wpo-
równaniu z wieloródkami, które zakończyły 3, cykl
rozrodczy. Stwierdzano zmiany w obrębie tkanki gru-
czołowej w postaci nacieków zapalnych (ogniskowo
masyłvnych), w obrębie tkanki łącznej śródmiązszo-
wej gruczołu nacieki komórekjednojądrowych, ognis-
kowo z pr zęw agą granulocytów kwasochłonnych lub
zldziałęm komórek plazmatycznych (8). Wyniki ba-
dań własnych są porównyrvalne.

Rr c. 2.
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Ryc.3.

W badaniach własnych u loch doświadczalnych biał-
ko mleka, zalegające w zasuszanym gruczole dziaŁało
p rawdop o dob ni e j ak alerg en, zw iększaj ąc lic zb ę ę o zy -
nofili (ryc. 3).

Na podstawie badań własnych można stwterdzic, że
poziom żyrvienia loch w okresie okołoodsadzeniowym
nie wpłynął na obraz histologiczny gruczołu, który
pośrednio świadczy również o jego funkcji, Nasilenie
zmtanw gnlczołach sutkowych było większe u loch
po odchowaniu 6 miotów w porównaniu z lochami
które zakończyły 3. cykl rozrodczy. Bilkei i wsp. (3)
pTzy plzęwlekłym ropnym zapaleniu gruczołu mleko-
wego stwierdzili w badaniu pośmiertnym: ropnie, ziar-
niniaki, zwłókni enia, tońiele or az zmiany patolo giczn e
w obrębie macicy i pęcherza moczowego. U loch ob-
jętych badaniami własnymi nie obserwowano zmian
patologicznych w obrębie układu moczowo-płciowego.

U loch z obu grup, tj.kontrolnej i doświadczalnej,
zaawans owanr e rnwo lucj i gruczołu było zr óżnic owa-
ne. Nie wszystkie gruczoŁy byĘ obsadzoneprzęzpro-
sięta z ostatniego, tj. 3. lub 6. miotu, będącego zata-
zem ostatnim przed ubojem lochy. W związku z tym
niektore segmenty gruczoŁu sutkowego ulegĘ wcześ-
niejszemu zasuszeniu, co wiązaŁo się z ekspresją bia-
łek Bax tbcl-Z (4). Wojewódzka (14) stwierdziła, że
ekspresja Bax nie jest jednakowa u tego samego zwie-
rzęcia,wzrasta onawraz ze stopniem zasuszenia gru-
czołl sutkowego.

podsumowanie

Poziom żywienta loch w okresie okołoodsadzęnio-
wym (technika zasuszania) miał wpływ na stopień
zasuszenia gruczołu sutkowego loch w okresie inwo-
lucji. Ograniczone (technika tradycyjna) lub intensyw-
ne (technika zmodyfikowana) zywienie loch w okre-
sie okołoodsadzeniowym nie wpłynęło na obraz
histologiczny gruczołu, świadczący pośrednio o jego
funkcji. W badaniachpost mortem stwierdzono więk-
szą częstotliwość i nasilenie zmianw gruczołach sut-
kowych loch uzytkowanych dłużej,tj. przez 6 cykli
rozpłodowych w porównaniu z lochami uzytkowany-
mi w czasie 3 cykli rozrodczych.
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u krów spowodow^ne przezgumę zaci§kająca strzy-
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U klolvy mJeczlrej rv rviekLl 7 |at, rasy holsztyńskiej, rozwinęło się w czwar-
tej laktacji ostrc zapalenie skóry strzyków po 1-2 tyg od rozpoczęcia doju lne-
chan i cznego Zapalcnie cechowało sl ę m iej scolr,ym podniesieni enl terlpeIJtlr]:y,
obrzękicr.-r, zaczerwienieniern i bolesnościądotykową oraz twclrzcnietl strlpórł,
Leczcnic r,v czasie 1aktacji nie tlało wynikórł, Po 2 tyg po zakoliczeniu laktacjl
znriany na strzykach ustapiły Poja\\,iły się one ponorvnic po z1-5 dniach stostl-
rł,ania dojarki tnechanicncj rł,następnej laklac.ji Ustalono, że przyczyną ztrrian
miejscowyclr było uczulcr.ic na gu1]lę pierścienia dojarki mechanicznej uciska-
jącego strzykl .Iej zastąpieniem silikonen spolvodorł,ało cofnięcie się objarvów
zapalenia skóry u,ciągu 3 tyg CleJenl potrvicrdzenia diagnozy przeprowadzono
próbę naskórną z guna_ syntetyczną użyrł,an ą w dojarce u krorł,y, u które; uprzed-
nio rł,ystapiło zapalenie skóry slrzyktirv oraz u drvóch klów zdrowyclr Przepro-
waclzone testy potwierdziły uczulającc właściwoścj składnikólł, l-PPD gumy
(0,1 %-izopropyl-N-fenylcliamina' 

u.


