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Summary

Mammary gland remodelling is related to the cyclic growth and involution of secretor tissues regulated b"v

a dynamic equilibrium between apoptosis and mitosis of mammary epithelial cells (MEC).ln bovine mammary
glands the loss of MEC populations begins after the peak of |actation, however, the most dynamic induction of
MEC apoptosis is associated with cessation of mi|king at the beginning of the dry period. There are several
factors lł,hich may affect the rate of MEC apoptosis in dairy animals, inc|uding systemic factors (the frequency
and efficiency of milking, nutrition, ga|actopoietic hormones and reproductive status) as well as intra-mammary
factors, such as: milk stasis and physical distension of the epithelium, feedback inhibitor of lactation-Fll, tGFBPs
(IGFRP-3, IGFBP-S ), Fas ligand, detachment from extracellular matrix and TGF-B,. |t has been shorvn that
TGF-Bl is an antiproliferative and apoptogenic agent for bovine NrEC, but the regulation of this cytokine expres-
sion in the mammar1, glands of cow is still unknown. Recent studies have revealed that TGF-B,expression in
bovine NIEC undergoes complex regulation by hormones of somatotropic axis: GH, IGF-I and somatostatin.

Understanding the molecular mechanisms of bovine mammary gland proliferation and involution is indis-
pensable in order to control mammary gland remodel|ing. This knowledge may lead to introducing new strate-
gies for lactation cycle regulation and increase of milk production.
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Artykul prueglądowy

W cyklu laktacyjnym gruczoł mlekowy podlega cyk-
licznym procesom wzrostu tkanki wydzielniczej (mam-
mogeneza) i jej inwolucji (zasuszanie), które regulo-
wane są dynamiczną równowagą pomiędzy mttozą
i apoptoząkomórek nabłonka gruczołowego. Mammo-
gęnęzę i inwolucję przedzielają okresy laktogenezy
i galaktopo ezy, czyli zapoczątkowania i podtrzymania
wydzielania mleka w gruczole. Czas trwania galakto-
poęzy zależy od gatunku ssaka, a wiĘe się zwykle
z zapotrzebowaniem noworodka/noworodków na mle-
ko jako pierwszypokarm. Wyjątkiem sątukrowa i ko-
za, uktórych okres galaktopoezy zostń wydłuzony
przez zńie gt ho dowlane p onad p otr zeby noworo dka.

!nwolucja g]uGzOłu mlekowego w cyk!u laktacyjnym
Zahamowanie pobierania mleka z gruczoŁu wiĘe

lte.z swahownymi zmianami w tkance gruczołowej
i inicjacjąprocesu inwolucji, który przygotowuje gru-
czoł do fazy spoczynku lub kolejnego cyklu laktacyj-
nego, U podstaw procesu inwolucji Ieży apoptozako-
mórek nabłonkowych, Odnotowuj e się zmiany składu
wydzieliny, m.in. : gwahowny spadek koncentracj i lak-
tozy i wzrost, całkowitej koncentracji białek mleka.

+r Badania finansowane przez Kotrritet Badań NaiLkowych (grant Nr K029/
P06/200 l /2004).

, ; 61 (l0l]

Review

Z inwolucj ą związane są ultrastrukturalne zmtany
w komórkach nabłonkowych obsetwowane już w 48
godzin po zaprzestaniu zdajania mleka. Największą
zmianą s ą du żę zastoinowe wakuole, wynikaj ąc ę z gr o -
madzęnta kropli tfuszczl i wakuoli wydzielniczych.
Pozostają one do ok. 14. dnia. W tkance gruczołowej
bydła w ciągu 2-3 tygodni zmniejsza się światło pę-
cherzykóu,, podczas gdy powierzchnia tkanki łącznej
zwiększa się. Od 28. dniapozostałe zapadnięte struk-
tury pęcherzykowe sąwyraźnie mniejsze niżw czasie
laktacji, ale struktura pęcherzykowa zachowana jest
przez cały okres inwolucji. Proces inwolucji gruczołu
mlekowego bydła przebiega wolniej niż l gryzoni,
a dzięki temu, ze strŃtura pęcherzyko w a gruczoŁl zo -
staje zachowana, proces laktacji możę byó powtornie
uruchomiony nawet po czter ech lub więcej tygodni ach
inwolucji. W gruczole mlekowym krowy spadek licz-
by komórek nabłonkowych zaezyna się po szczycie
laktacji, kiedy dynamiczna równowaga pomiędzy mi-
tozą a apoptozą pźesuwa się w kierunku apoptozy.
Jednakże najb ar dziej dy namiczna indukcj a ap opto zy
komórek nabłonkowych związana jest z zaprzestaniem
zdajania mleka na początku okresu zaalszania (23).
Znany ch jest kilka czynników ogólnoustrojowych, któ-
re mogąwpŁywać na intensyrvność apoptozy komórek



nabłonkowychuprzehlwaczy,międzyinnymiczęsto-
tliwośc i efektywność doju, system zywienia, hormo-
ny laktogennę otaz status rozrodczy (2, 18).

Progtamowana śmie]ó komórki
jako fizjo!ogiczna podstawa inwolucji

Apoptoza, czyli programowana śmierć komorki ty-
pu I, jest fizjologicznym procesem eliminacji komó-
rek, który ma miejsce podczas organogenezy i prze-
budowy tkanek oraz w przypadku nienaprawialnych
uszkodzeń komorki. Głownymi morfologicznymi prze-
jawami apoptozy są: obkurczenie komórki, kondensa-
cj a chromatyny, pykno za i fr agmentacj a j ądr a komór-
kowego oraz formowanie ciałek apoptoĘcznych. Wy-
kazano, że apoptoza jest odpowiedzialna za spadek
Itczby komorek w czasie inwolucji gruczoŁa mleko-
wego po nafuralnym odsadzeniu lub zabraniu miotu
l gryzoni, po odsadzeniu u loch (I4), a takze u krów
tkózw okresie zasuszania. Na podstawie badań mor-
fologicznych i oceny ekspresji genów Strange i wsp.
(I9) zapr oponowali hipotezę, iż p o d-
czas inwolucj i występowanie apopto-
zy dzieli się na dwie fazy: wczesną
j est to ograniczon a apoptoza zwtąza-
na ze spadkiem poziomu hormonów
laktogennych orazpóźną o szeroko
r o zpr zestr zenionym char akterze, za-
leżną o d pro teaz, będącą odpowiedzią
na zmianę oddziaływań pomiędzy
komórką a macierząpozakomórkową
(r o z|użnienie struktury).

Alterna§wną do apoptozy śmier-
cią komórki j est autofagia (autofago-
cytoza), tzw. programowana śmierć
Ępu IL Jest to proces przebtegający
wolniej od apoptozy, który poc zątko-
wo polega na powstawaniu autofago-
somow, zawier ających fragmenty cy-
toplazmy z organellami, a następnie

W przeciwieństwie do apoptozy, w autofagii cytoszkie-
let jest póżno niszczony, toteż komórka przez długi
czas zachowlje swój kształt. Jądro komórkowe w po-
c z ątkowej fazię nię p o dle g a zmianom strukturalnym,
jedynie zapadasięw głąb komórki. Nie występuje row-
niężcharakterysĘcznadlaapoptozykondensacjachro-
matyny.

Gzynniki indukujące apOptozę
iautofagię w gluGzole mlekowym

Czynniki indukujące apoptozę i autofagię w gruczole
mlekowym kroury należy rozpatrywać dwupoziomo-
wo, co zostało przedstawione na ryc. 1. Model ten
obej muj e j ako pierwszy poziom czynniki o gólnoustro-
jowe, takie jak: częstotliwość i efektywność udoju,
czynniki zywieniowe, hormony laktogenne i status
rozrodczy (2, l8). Czynniki te oddziaływująna apop-
tozęi autofagię komórek nabłonka gruczołowego po-
średnio, poprzez aktywacj ę czynników wewnątrzgru-
czołowych.

WEWNĄTRZG RU CZOŁOWE CZYN N lKl HAM U JĄCE PROL! FERACJ Ę
lINDUKUJĄCE PCD:

T GF -P 1, l GFB ą Fas-L, Fl L, ciśnienie wewnątrzpęcherzykowe

/lJ\
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APoPTozA / ANolKls AUToFAG!A

ich fuzji zlizosomami, co prowadzi do tworzenla au-
tofagolizosomów (wakuoli altofagicznych), w ktorych
ostatecznie dochodzi do en4lmatycznej degradacji ich
zawartości. W komórkach ssaków vłlróżnia się trzy
postacie autofagii : makroautofagię, mikroautofagię
i autofagię zależnąod chaperonoq ktorych występo-
wanie powiązane jest z typem komórek, rodzajem sub-
stratu i warunkami panującymi wewnątrz komórki
(21). W makroautofagii fragmenty cytoplazmy prze-
znaczone do de grada cjl otaczane są błoną pochodze-
nia nielizosomalnego (mogą to byc fragmenĘ RER
wolne od rybosomów bądż sieci aparatu Golgiego,
atakżę tzw. fagofor nieznanego pochodzenia), nato-
miast w mikroautofagii to właśnie błona lizosomalna
ulega wpukleniu, otaczając substraty z cytoplazmy.
W trzecim typie autofagii substraty wlązanę sąprzęz
chaperony i dopiero takie kompleksy łączą się z re-
ceptorami na błonie lizosomalnej, które sąmediatora-
mi przeniesienia kompleksow do wnętrza lizosomu.

Ryc. 1. Dwupoziomowy model regulacji apoptozy i autofagii w gruczole mleko_
wym krowy

Apoptoza komórek nabłonka gruczołowego indu-
kowana j est bezpo średn io przezwewnątrzgruczołowe
czynntkt, takie jak: ftzyczny wzrost napięcia nabłon-
ka spowodowany zatrzymaniem mleka (23); białko
nazwafie zwrotnym inhibitorem laktacji (FIL) (23);
białka wiĘąc e IGF (IGFBP) : IGFBP - 5 (2 0), IGFB P - 3

(1); Fas ligand (17); brak kontaktu zmacierząpoza-
komórkow ą(4) oraztransformuj ący czpnik wzrosto-
w-P, (TGF-B,) (l3).

Zairzymanió mleka w gruczole mlekowym, do któ-
rego docho dzi przy zmniejszaniu częstotliwo ści udo-
ju b ądż p odc zas zasuszania. p owoduj e wzro st c i śnie-
nia wewnątrz pęcherzyków oraz ftzyczny wzrost na-
pięcia nabł onka gruczołowe go. D o chodzi wówczas do
deformacj i uciskanych komórek, a w konsekwencj i do
przemieszczeicząsteczekwewnątrzbłonowych,któ-
re odpowiedzialne sązatworzenie tzw. połączeń ścis-
Ęch (tight junctions - TJ). Zjawiska te prowadzą do
zablrzeń fu nkcj i komórek, ponieważ połączenia ścis-
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łe zaangńowane są w wewnątrzkomórkowy przepływ
jonów wapnia oraz powiązane są z cytoszkieletem
komórkowym (6).

FIL jest białkiem mleka synte§zowanym przezko-
mórki nabłonka gruczołowego, hamującym syntezę
oraz wydzielanie kazeiny i laktozy, zaburzając tch
transport błonowy. Wiadomo także, iż F IL zmntejsza
ilość receptorów błono\\ych dla hormonów laktogen-
nych, m.in. prolakłny (I8,23),przęz co komórki na-
błonka gruczołu mlekowego stają się mniej wrazliwe
na te hormony, a w konsekwencji podatniejsze na
śmierć drogą apoptozy. Stęzenie FIL w mleku możę
być kontrolowane poprzęz częstotliwość i wielkość
udoju, co umozliwia lokalne sterowanie procesem
apoptozy.

Ro dzina bi ał ek w tĘących IGF - I (IGFB P) p eŁni w aż-
nąrolę, aktywując lub hamując fizjologiczne funkcje
IGF-I. Wiadome jest, tż IGFBĘ podobnie jak IGF-I
synteĘzowane są przęz komorki nabłonka gruczołu
mlekowego. Podczas laktacji ekspresja IGFBP jest
niewielka lub w ogóle nie notowana, natomiastw okre-
sie inwolucji obserwuje się wyraźny wzrost ekspresji
IGFBP-2, -4, -5 (20,24). Postawiono więc hipotezę,
żę btałka z r o dziny I GF B P w iąząc I GF - I mo g ą hamo -
wać jego biologiczną funkcję i uruchamiać kaskadę
zdar zęń pr ow adzących do indukcj i pro c e su ap opto zy.

Fas ligand jest białkiemnależącym do nadrodziny
TNF (czynnika martwicy nowotworu) i ma zdolność
indukcji apoptozy po przyŁączeniu do receptora - Fas
(CD95/AP0-I).Zwtązanie FasL z Fas powoduje przy-
łączente cząsteczki adaptorowej - FADD (domena
śmierci powiązana z FAD), dzięki której do receptora
wiązą się pro-kaspaza-8 (FLICE) i/lub pro-kaspaza-
-10. Tak powstĄ kompleks białkowy (DISC - kom-
pleks białkowy indukujący śmierć) jest odpowiędzial-
ny za ahywacj ę kaskady kasp az i inicj acj ę sygnału pro -
apoptoĘcznego (8).

Brak kontakfu komórek z maclęrząpozakomórko-
wą indukuje śmierć Ęchże komórek określaną mia-
nem anoikis (apoptoz ą zależną od adhezj i), zj awisko
często obserwowane w gruczole mlekowym podlega-
jącym procesowi inwolucji. Anoikis możę być indu-
kowana przez TRAIL (TNF-related apoptosis inducing
ligand), Wiadome jest równięż, iż anoikis podlega
kontroli (zarówno pozytyłvnej, jak i nega§wnej) ze
strony kinaz białkowych ( 1 6).

TGFf. jako auto-/palakrynny legu!atol
inwolucii gluGzOłu mlekowego krowy

TGF-B, (25 kDa) jest wielofunkcyjnym peptydem
regulacyj nym, s§muĘ ącym wzrost większo ści komó-
rek mezęnchymalnych, ahamującym wzrost komórek
nabłonkowych, limfoidalnych, krwiotwórc zy ch oraz
śródbłonkowych. TGF-BI wydzielany jest przez ko-
mórki najczęściej w postaci nieaktywnej, związanej
z biał7<temL.AP (latency associated protein). Kompleks
ten moze być dodatkowo wiązany (np. w trombocy-
tach) przez białko LTBP (latent TGF-B,binding pro-

tein) i tworzyó tzw. óiy kompleks latentny. TGF-BI
dztała na komórki zapomocąwtązania do specyf,rcz-
nych receptorów błonowych. Znane sątrzy łpy re-
ceptorów: I (53 kDa), II (70-80 kDa) oraz III (300 kDa).
TGF-B, w odziw in-
terakcję z kompleks
uczynnia i sygnału,
którymi sąbiałka zrodziny Smad (7, 15), ktora dzteli
sięna trzy podklasy: R-Smady (Smad2, Smad3) biaŁ-
ka aktywow anę pt zęz rec eptor; Co - Smady (common-
-partner-Smad4) i I-Smady (Smad7) -białka hamu-
j ąc e pr zekaryw anie sygnału. R- S mady o ddzi aŁywuj ą
bezpośrednio z receptorem TBRI i sąprzez niego fos-
forylowane, następnie tworzą heterokomplek sy z biał-
kiem Co-Smad i migrujądo jądra komórkowego, gdzie
pełnią funkcj ę czynników transkrypcyj nych.

Stwierdzono wzrost ekspresji TGF-BI i jego recep-
torów w komórkach nabłonka gruczołowego podczas
inwolucji gruczoŁu mlekowego myszy (10), krowy
(Z4),kory (23) orazlochy (14). TGF-B, hamuje proli-
ferację, róznicowanie i syntezę białek mleka w komór-
kach nabłonka gruczołowego, a stymuluje formowa-
nie macierzy pozakomórkowej. Wykazano także
spływ apoptogenny TGF-BI na komórki nabłonka gru-
czoŁl mlekowego myszy (10, 11, 13) i krowy (12).
Wyniki b adań włas ny ch pr zepr ow adzanych na komór-
kach nabłonka gruczołu mlekowego bydła wskazują
ze do białek zaangażowanychw przekaznictwo sygnału
apoptogennego należą czynniki transkrypcyjfie z ro-
dzĘ Smad oraz kompleks AP-l (activator protein-l),
białka w iĘąc e I GF : I GFB P - 3, I GF B P - 4, kinaza b laŁ-
kowa B, ERK Il2 orazbiałka promotorowe apoptozy:
Bad i Bax. Zablokowanie IGF-I poprzez IGFBP pro-
wadzi do zahamowania ściezki przeżycia zależnej od
ktnazy białkowej B iERK Il2,copołączone jestz ak-
tywacj ą (defo s forylacj fl białka B ad, indukuj ąc e go mi-
tochondrialną ściezkę apoptozy (3).

Pomimo zainteresowania TGF-B, j ako czynnikiem
indukuj ącym ap optozę, mechanizm re gulacj i j e go eks -

presji w gruczole mlekowym bydła nie jest w pełni
poznany. Na podstawię badań na innych gatunkach
zwierząt do potencj alnych czynników regulatorowych
zalicza się: prolaktynę (13), hormon wzrosfu (5, 9),
somatostatynę (9), steroidy płciowe, EGF (13) oraz
IGF-I (9). Wykazano, że gentgf-B w komórkach na-
błonka gruczołowego znajduje się pod supresyjnym
wpływem hormonów laktogennych i czynników
wzrostowych. Strvierdzono hamowanie ekspresji tgf-B,
przezprolakĘnę, EGF i IGF-I (9, 13), natomiast wzrost
ekspresji tej cytokiny w końcu laktacj i otaz w okresie
zasuszenia, kiedy sekrecja hormonów laktogennych
jest obnizona (14).

W badaniach własnych, prowadzonych na liniach
komórek nabłonka gruczoh.r mlekowego bydła (BME-
-UV 1 i MAC-T), stwierdzono supresyjny wpływ czyn-
nikow wzrostowych: IGF-I i EGF na ekspresję TGF-B1,
chroniący komórki przed apoptoząi zahamowaniem
cyklu komórkowego (25). Podobny efekt odnotowa-



no w przypadku oddziatywania hormonu wzrostu na
dobtze odzywione komorki. Natomiast w warunkach
niedoboru składników bioaktywnych i odzylvczych
hormon wzrostu zwiększń ekspresję TGF-BI, Zaob-
serwowano także bezpośredni stymuĘ ący wpływ so-
matostatyny na ekspresję TGF-B, w komórkach na-
błonka gruczołu mlekowe go by dła.

Wyniki badań prowadzonych na liniach komorko-
\\rych potwierdzo ne zostŃy b adaniami immunohisto-
chemicznyrrri, przeprowadzonymi na wycinkach tka-
nek gruczohr mlekowego pobranych od krów rasy
holsztyńskiej, będących w róznychfazach cyklu lak-
tacyjnego. Stwierdzono korelację pomiędzy wysoką
ekspresjąTGF-pl i jego receptora II a ekspresjąbiałek
wiążących IGF-I (IGFBP-4 i IGFBP-5) u krów zasu-
szonych, co sugerować może, iż zablokowanie IGF-I
możę odgrywać kluczową rolę w regulacji ekspresji
TGF-BI. Tę hipotezę, zdaje się, potwierdza fakt naj-
wryższój ekspresji receptora IGF-I (podjednosteka i B)
orazreceptora hormonu wzrosfu u krów we wczesnej
laktacji, kiedy to ekspresja TGF-BI i jego receptora II
kształtuje się na najntższympoziomie (24).

. Perspektywy

Poznanie molekularnych mechanizmów prolifera-
cji i programowanej śmierci komórek w gruczole mle-
kowym bydła jest niezbędne do zronlmienia dynami-
ki zmian w populacji komórek gruczołowych, a co za
tym tdzte - stworzenia podstaw kontroli procesu in-
wolucji i możliwości sterowania przebudową gruczo-
łu mlekow ego. Przy szłe badania powinny umożliwić
idenĘfikacj ę potencj alnych metod manipulacj i liczbą
komórek gruczołowych oraz wprowadzanie nowych
strategii regulacyjnych, mających na celu skrócenie
okresu zasuszenia, a wydhlżenie fazy laktacji (tzw.
IaktacjaprzetrwŃalublaktacjaprzedhtżona).Pozaste-
rowaniem czynnlkami hormonalnymi o dziaŁanit en-
dokrynnym czy auto l p araĘmnym, istniej ą te ż mo zli-
wości regulacji poprzez modyfikacje systemu żywte-
nia, racj onalne planowanie hodowli, selekcjonowanie
naturalni e wy stępuj ąc y ch, kor zystnych p o limorfi z-
mów, a także r acj onalizacj ęc z ęstotliwo ś c i i wi e lko ś c i
pozyskania mleka,
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W rnaju i czerwcu 2002 r. badano świeży kał 20 koni wykorzystywanych do
celów rekreacji i 32 koni z lokalnej stadniny na obecność oocyst Clvptospori-
dium. Z 53 próbek kafu 33 pochodziĘ od źrebiąt w wieku poniżej 8 tyg. 2 po-
chodziły od koni jednorocznych i 17 od koni w wieku ponad 1 roku. Badanie
kału przeprowadzono w mikroskopie epifluorescencyjnym, stosując znakowane
monoklonalne przeciwciała. W teście PCR badano polimorfizm w obrębie
C. pal,vum genotyp 2. Oocysty pasożyta występowały w 2 próbkach kału pocho-
dzącego od źrebiąt w wieku 8 tyg. wyclrowywanych z matkami U jednego

z tych źrebiąt wystąlowała biegunka. 
G.


