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Artyku³ przegl¹dowy Review

Opracowane w USA i Kanadzie strategie dla pro-
dukcji mleka przyjmuj¹, ¿e maksymalizacja ilo�ci bia³-
ka mo¿e przynie�æ dodatkowe profity. Zwiêkszenie
ilo�ci bia³ka w mleku drog¹ manipulacji ¿ywieniowej
jest trudne (30). Wzrost ilo�ci RUP (rumen undegra-
dable protein) w diecie równie¿ nie powiêksza ilo�ci
bia³ka (36). Zamiana czê�ci RDP (rumen degradable
protein) na RUP zmniejsza ilo�æ bia³ka mikrobiolo-
gicznego oraz zmienia ilo�æ i profil aminokwasów
(AA) dop³ywaj¹cych do dwunastnicy (36). Dodatek
poza¿waczowy AA u krów mlecznych zwiêksza ich
pobranie, ale wzrost ilo�ci bia³ka mleka jest zmienny,
gdy¿ czêsto nie uwzglêdnia siê w dawce limituj¹cych
EAA (essential amino acids). Dodatkowym czynni-
kiem komplikuj¹cym przemiany bia³ka jest metabo-
lizm AA w jelicie cienkim i w w¹trobie, który wywie-
ra du¿y wp³yw na ilo�æ i profil AA dop³ywaj¹cych do
gruczo³u mlekowego (38). Studia Blouina i wsp. (5)
wykaza³y, ¿e w¹troba zatrzymuje 4% lizyny i a¿ 80%
seryny z AA dop³ywaj¹cych ¿y³¹ wrotn¹.

Celem artyku³u by³o prze�ledzenie mo¿liwo�ci
zwiêkszenia syntezy bia³ka w gruczole mlekowym
krów przy zastosowaniu zabiegów ¿ywieniowych.

Modele syntezy bia³ka mleka
w gruczole mlekowym krów

Usi³uje siê mo¿liwie dok³adnie przewidzieæ wzrost
ilo�ci bia³ka w mleku na skutek dodatku bia³ka lub
AA do diety krów mlecznych. Model NRC (25) prze-
widuje wzrost ilo�ci bia³ka przy u¿yciu wspó³czynni-
ka konwersji bia³ka metabolicznego MP (metabolic
protein) dla potrzeb bytowych (67%), dla wzrostu p³o-
du (33%) i produkcji bia³ka mleka (67%).

Podobnie w Cornell Net Protein System (12) syntezê
i ilo�æ AA w mleku uzale¿nia siê od ich dop³ywu do
dwunastnicy, u¿ywaj¹c wspó³czynników konwersji
EAA, które wahaj¹ siê od 2% do 100% (poza argini-
n¹). Jednak, jak wykazuj¹ badania, wykorzystanie EAA
do syntezy bia³ka mleka spada, je�li dop³yw przekra-
cza ustalone potrzeby, które nie zawsze s¹ dok³adnie
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Summary
This paper compares several models of protein synthesis in the mammary gland of cows developed by using

various statistical models. According to these models, it is possible to predict an increase in the amount
of proteins in milk as a result of the addition of proteins or amino acids (AA) to dairy cows� diet. It is difficult
to increase the amount of proteins in milk via nutritional manipulation. In the case of dairy cows, the
extra-ruminal addition of AA increases their intake, but an increase in the amount of proteins in milk is not
always achieved, since the AA dose often does not include limiting essential amino acids (EAA). An additional
factor that complicates protein transformations is AA metabolism in the small intestine and liver, which to
a large degree influences the amount and profile of AA transferred to the mammary gland. The utilization
rate of AA in the mammary gland depends on their concentration in arterial blood, the rate of blood flow
through the udder, the transport process through cellular membranes and the level of amino acid metabolism
in the gland. All these processes may be described mathematically by Michaelis-Menten kinetic equations.
Nevertheless, the ideal model of protein synthesis in the mammary gland is yet to be developed. Also the role
of the most important amino acids for that synthesis is not fully known. Among non-essential amino acids
(NEAA), considerable importance is attributed to glutamine and asparagine.
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okre�lone. NRC (25) okre�la zapotrzebowanie na li-
zynê i metioninê wyliczane na podstawie bia³ka meta-
bolicznego, opieraj¹c siê na badaniach Rulguina i wsp.
(34) oraz Schwaba i wsp. (37).

Rulguin i wsp. (35) na podstawie badañ z infuzj¹
AA do dwunastnicy twierdz¹, i¿ dodatek lizyny i leu-
cyny podwy¿sza zawarto�æ bia³ka w mleku do 4 g/kg,
natomiast dodatek metioniny, histydyny, fenyloalani-
ny i treoniny zwiêkszaj¹ tê ilo�æ tylko o 2 g/kg. Pierw-
szy model syntezy bia³ka mleka w gruczole mleko-
wym przedstawili Baldwin i wsp. (cyt. 14). Podstaw¹
modelu metabolizmu w gruczole mlekowym opraco-
wanym przez Hanigana i wsp. (19) s¹ ró¿nice w stê-
¿eniu badanej substancji we krwi têtniczej i ¿ylnej.
W modelu stosuje siê równania liniowe uwzglêdnia-
j¹ce 19 zmiennych oraz bierze pod uwagê 37 substan-
cji metabolicznych we krwi, w tym 22 aminokwasy.
Model ten uwzglêdnia wydzielanie bia³ka mleka,
laktozy i 3 frakcji t³uszczu o zró¿nicowanej d³ugo�ci
³añcucha. Stosuj¹c ten model stwierdzono najwiêkszy
deficyt tryptofanu nastêpnie tyrozyny i fenyloalaniny
oraz metioniny i histydyny. Znacz¹ca ilo�æ pirogronia-
nów jest przeznaczona na syntezê glicyny i alaniny.
Glutaminiany u¿ywane do syntezy proliny i glutaminy
pochodz¹ czê�ciowo z katabolizmu argininy, a tak¿e
z katabolizmu innych aminokwasów.

W modelu duñskim Danfeara (32) na podstawie
badañ fizjologicznych in vivo ustalono z kolei, ¿e kro-
wy czerwone duñskie o wydajno�ci dziennej ok. 30 kg
mleka �rednio absorbuj¹ aminokwasy w jelicie cien-
kim w ilo�ci 1950 g/dzieñ, co równowa¿ne jest ich 17
molom. Po przej�ciu przez w¹trobê gruczo³ mlekowy
wychwytuje ok. 8. moli AA, z czego powstaje 900 g
bia³ka mleka. Wed³ug Butlera i Beama (cyt. 4) zapo-
trzebowanie gruczo³u mlekowego krowy rasy holsz-
tyñsko-fryzyjskiej (hf) w 1. tygodniu post partum na
aminokwasy (przy wydajno�ci 30 kg mleka/dzieñ)
wynosi 1374 g/dzieñ. Ró¿nice te wynikaj¹ z zawar-
to�ci bia³ka w mleku i w wychwytywaniu AA.

Doepel i wsp. (14) zebrali wyniki z 59 do�wiadczeñ
i 217 zabiegów do�wiadczalnych (52 do�wiadczenia
na krowach rasy hf i 5 rasy ayshire), u których zasto-
sowano 2 metody statystyczne: korelacjê i regresjê
i liniow¹ wieloczynnikow¹ (y = a + bx) oraz oblicze-
nia na logarytmach � model wg Michaelis-Mentena
(y = (A/1 + Be) � (x/K)) (15). Po ustaleniu zapotrze-
bowania bytowego na AA wynikaj¹cego z ubytków
bia³ka z³uszczonego naskórka, azotu moczu, bia³ka me-
tabolicznego ka³u (25) wyliczono absolutne i wzglêd-
ne ilo�ci strawnych AA dla zapewnienia optymalnej
ilo�ci bia³ka w mleku wed³ug dwóch wzorów (w %
EAA i w % bia³ka metabolicznego), które zosta³y za-
prezentowane w tabeli 1.

Okre�lono równie¿ efektywne wykorzystanie AA do
syntezy bia³ka mleka w laktacji wg modelu liniowego
i logarytmicznego po odjêciu potrzeb bytowych z sumy
ogólnej dodanych AA przy pokryciu zapotrzebowa-
nia na AA w 50, 75, 100 i 125 procentach (tab. 2).

Czynniki wp³ywaj¹ce na syntezê bia³ka w gruczole
mlekowym krów w laktacji

Proces syntezy bia³ka mleka od strony biochemicz-
nej i jego kinetyki zosta³ opisany przez równanie
wed³ug Michaelis-Mentona, które ujmuje aktywno�æ
enzymów i relacje miêdzy prekursorami a chemiczny-
mi reakcjami syntezy i sekrecj¹ sk³adników mleka (2).

Czynniki ¿ywieniowe, tj. wzrost ilo�ci bia³ka, sto-
sunek pasz objêto�ciowych do tre�ciwych, wywieraj¹
wp³yw na koncentracjê substratów i na warto�æ rów-
nania dotycz¹cego syntezy mleka. Gdy koncentracja
AA w têtnicach ros³a 2-3-krotnie w ci¹gu 10 godzin
u krów otrzymuj¹cych w dawce 16% B.O. i 1,7 Mcal
NEL/kg s.m., ilo�æ bia³ka w mleku wzros³a o 13% (7).
Wzrost glukozy w surowicy o 1,8 razy nie zwiêkszy³
natomiast ilo�ci laktozy w mleku (7). Badania te wska-
zuj¹, i¿ sekrecja sk³adników mleka jest nieczu³a na

Tab. 1. Absolutne i wzglêdne ilo�ci strawnych aminokwasów
dla optymalnej ilo�ci bia³ka w mleku (g/dzieñ, % EAA i %
MP) wg modelu liniowego i logarytmicznego (14)

Tab. 2. Efektywne wykorzystanie aminokwasów do syntezy
bia³ka mleka wg modelu liniowego i logarytmicznego przy
ró¿nym procencie pokrycia zapotrzebowania na aminokwa-
sy (po pomniejszeniu o potrzeby bytowe ogólnej sumy doda-
nych AA) (14)

AA
ywoinilledoM ynzcimtyragolledoM

d/g AAE% PM% d/g AAE% PM%

grA 701 0,01 8,4 1 19 1 6,9 6,4

siH 1 35 1 9,4 4,2 1 84 1 1,5 4,2

elI 811 0,11 3,5 501 1,11 3,5

ueL 112 7,91 4,9 571 5,81 9,8

ziL 261 1,51 2,7 241 0,51 2,7

teM 1 65 1 2,5 5,2 1 05 1 3,5 5,2

neF 711 9,01 2,5 801 4,11 5,5

erT 311 5,01 1,5 1 89 4,01 0,5

laW 631 7,21 1,6 921 6,31 5,6

AA

akelmak³aibyzetnysodAAeinatsyzrokyW

ledom
ywoinil

ynzcimtyragolledom

AAanbezrtopaicyrkop%

05 57 001 521

grA 95,0 17,0 75,0 94,0 44,0

siH 59,0 90,1 88,0 67,0 86,0

elI 47,0 68,0 27,0 56,0 85,0

ueL 07,0 38,0 07,0 16,0 55,0

ziL 77,0 09,0 67,0 86,0 06,0

teM 08,0 98,0 57,0 66,0 95,0

neF 46,0 57,0 16,0 35,0 84,0

erT 96,0 28,0 76,0 06,0 55,0

laW 67,0 68,0 17,0 26,0 65,0
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koncentracjê prekursorów we
krwi (7). Warto�æ K

ma
 ze wzoru

Michaelisa-Mentona do wyko-
rzystania prekursorów syntezy
bia³ka musi byæ, zdaniem auto-
rów, obni¿ona. Synteza bia³ka
mleka w gruczole mlekowym jest
procesem zu¿ywaj¹cym energiê.
S³absze wykorzystanie dop³y-
waj¹cych AA w wiêkszej ilo�ci
mo¿na t³umaczyæ niedoborem
energii metabolicznej.

Infuzja octanu do gruczo³u
mlekowego skutkowa³a spad-
kiem produkcji mleka i koncen-
tracji bia³ka w mleku (30). Rów-
nie¿ profile suplementowanych
AA mog¹ mieæ du¿e znaczenie.
Przy infuzji do po³owy wymie-
nia krów rasy hf AA o profilu
mikrobiologicznym gruczo³ mle-
kowy wychwytywa³ 49%, a przy
AA o profilu bia³ka mleka wy-
chwytywa³ mniej � 44% (30).

Rius i wsp. (33) badaj¹c czyn-
niki reguluj¹ce proces syntezy
bia³ka mleka u krów, za³o¿yli hipotezê, i¿ AA i sub-
straty energetyczne niezale¿nie reguluj¹ metabolizm
AA oraz syntezê bia³ka w gruczole mlekowym przy
uwzglêdnieniu systemowych i lokalnych mechaniz-
mów. Krowom rasy hf w �rodkowej fazie laktacji po-
dawano 70% dawki TMR i nastêpnie stosowano
w postaci infuzji do trawieñca: wodê, kazeinê (0,8 kg/
dzieñ), skrobiê (2,0 kg/dzieñ) i kombinacjê kazeiny
i skrobi. Infuzja kazeiny spowodowa³a wzrost AA we
krwi, wzrost ekstrakcji AA przez gruczo³ mlekowy,
bez zmian ilo�ci bia³ka mleka. Z kolei infuzja skrobi
zwiêkszy³a ilo�æ mleka i bia³ka. Wy¿sza szybko�æ prze-
p³ywu krwi przez wymiê obni¿y³a koncentracjê AA
we krwi oraz zwiêkszy³a ekstrakcjê niektórych AA.
We krwi wzrós³ poziom glukozy, insuliny i insulino-
zale¿nego czynnika wzrostu I. Podanie skrobi zwiêk-
szy³o fosforylacjê bia³ka rybosomowego 3 i syntazy
tlenku azotu (zrobiono biopsjê tkanki gruczo³u), nato-
miast hipoteza niezale¿nego dzia³ania kazeiny i skrobi
nie potwierdzi³a siê (33). Cant i wsp. (10) przy infuzji
glukozy do wymienia stwierdzili obni¿enie zawarto�-
ci t³uszczu i bia³ka w mleku, a wzrost laktozy i zawar-
to�ci wody.

Istotn¹ rolê w syntezie bia³ka mleka odgrywaj¹: pro-
lina, glutamina i asparagina � endogenne aminokwasy
(6, 41). W tabeli 3 przedstawiono wspó³czynniki eks-
trakcji (w %) oraz wychwyt (w mmol/godz.) poszcze-
gólnych aminokwasów (30). Opisano 13 transporte-
rów AA przez biomembrany, ale uznano trzy systemy
za najwa¿niejsze: A, ASC i L system (11). Transpor-
tery A i ASC s¹ wspomagane przez pompê sodow¹.
W metodach badañ in vivo najbardziej znana i stoso-

wana jest ocena przep³ywu krwi oraz ró¿nic stê¿eñ AA
w krwi têtniczej i ¿ylnej � metoda Flicka (22). Krew
têtnicza dostarczana jest do gruczo³u mlekowego
u krów têtnic¹ sromow¹. Krew z wymienia odprowa-
dzana jest dwiema podskórnymi ¿y³ami brzusznymi.

Badania Canta i McBride (9) wskazuj¹, ¿e potrzeb-
ne s¹ korekty pozwalaj¹ce dok³adniej okre�liæ szyb-
ko�æ przep³ywu i koncentracjê metabolitów we krwi.
Niektóre z teorii wskazuj¹, ¿e nadmiar pewnych EAA
ulega transaminacji w gruczole i zamianie na NEAA
(endogenne), które s¹ wychwytywane w ilo�ci za ma-
³ej w stosunku do potrzeb syntezy bia³ka.

Egzogenne AA podzielono na dwie grupy (22):
metionina, fenyloalanina, tyrozyna, histydyna, i tryp-
tofan, które s¹ wychwytywane i transferowane do
bia³ka mleka stechiometrycznie oraz treonina, walina,
leucyna, izoleucyna, lizyna, arginina, które s¹ wychwy-
tywane w wiêkszych ilo�ciach ni¿ to wynika z sekre-
cji w bia³ku mleka. Wychwytywanie (ekstrakcja) EAA
grupy I jest wiêksza ni¿ grupy II, co sugeruje, i¿ grupa
I jest czynnikiem limituj¹cym syntezê bia³ka mleka.
W badaniach naukowców w Nowej Zelandii (26)
u krów ¿ywionych na pastwisku stwierdzono najwiêk-
szy dop³yw (ok. 36% ca³o�ci) do gruczo³u mlekowego
EAA z grupy II � izoleucyny, leucyny, waliny i lizyny,
natomiast najmniejszy by³ dop³yw histydyny.

W niektórych badaniach metionina wykazywa³a
najwy¿szy wspó³czynnik ekstrakcji. Koncentracja
metioniny w krwi têtniczej by³a pozytywnie skorelo-
wana z wychwytem przez gruczo³ mleczny krów tego
aminokwasu (obliczonym z ró¿nicy têtniczo-¿ylnej)
z ilo�ci¹ bia³ka mleka. Ró¿nice têtniczo-¿ylne by³y na

Tab. 3. Wspó³czynniki ekstrakcji (%) oraz wychwyt (mmol/godz.) poszczególnych
aminokwasów (30)

AA
AAuktadodzeB

ak³aibAAketadoD

ogenzcigoloiborkim akelm

%ajckartske
tywhcyw

.zdog/lomm %ajckartske
tywhcyw

.zdog/lomm %ajckartske
tywhcyw

.zdog/lomm

ziL 4,83 9,8 8,03 51 2,63 02

neF 8,93 6,5 4,83 91 8,32 21

ryT 4,03 6,4 72 6,4 2,92 6,7

erT 3,81 11 4,7 71 91 42

laW 7,32 52 6,22 64 7,5 12

elI 9,53 41 5,62 22 6,22 22

ueL 1,53 52 2,62 63 8,32 93

grA 9,24 11 3,53 51 6,63 71

anilurtiC 1,61 6 11 11 8 1,5

orP 3,41 2,4 1,9 01 4,21 11

reS 4,92 5,8 6,03 51 1,22 31

ilG 0 9,0 5,5 5,8 2� 5,1�

alA 9,91 12 61 72 2,6 1,8

ulG 1,73 61 14 72 8,15 15

psA 3,21 5,2 8,97 62 7,07 61



Med. Weter. 2013, 69 (1)34

ogó³ wy¿sze, je�li analizowano pe³n¹ krew w porów-
naniu do surowicy, co sugeruje, ¿e jest to lepszy wska�-
nik dla prekursorów syntezy bia³ka mleka (22).

Badania Guinarda i Rulguina (16, 17) wykaza³y
znacz¹c¹ rolê endogennych AA w procesie syntezy
bia³ka mleka. Przy zwiêkszonej poda¿y NEAA (non-
-essential amino acid) mala³a rola niektórych amino-
kwasów egzogennych. �wiadcz¹ o tym warto�ci wspó³-
czynników ekstrakcji wyra¿one w % i w mmol/godz.
dla glutaminy i asparaginy (tab. 3). Nie potwierdzono,
by peptydy bra³y udzia³ w syntezie bia³ka mleka (22).
Natomiast Doepel i Lapierre (13) stwierdzili ma³e zna-
czenie aminokwasów endogennych w metabolizmie
gruczo³u mlekowego. Przy dodaniu EAA (infuzje do
trawieñca) wzros³a ilo�æ mleka i bia³ka. Dodatek
NEAA nie spowodowa³ ¿adnych zmian w tym zakre-
sie. Przy dodaniu EAA gruczo³ mlekowy pobiera³ wiê-
cej kwasu â-hydroksymas³owego i mleczanów, a przy
dodatku NEAA � wiêcej glukozy. W kilku do�wiad-
czeniach wykazano, i¿ niektóre EAA � fenyloalanina,
treonina, izoleucyna, leucyna, walina oraz glutaminia-
ny potencjalnie limituj¹ syntezê bia³ka mleka (9).

Cant i wsp. (8) wyja�nili mechanizm depresji bia³-
ka w mleku przy dodatku t³uszczu. Nastêpuje wtedy
wolniejszy przep³yw krwi przez gruczo³ mlekowy. Przy
dodatku EAA w nadmiarze uruchamiane s¹ dodatko-
we szlaki metaboliczne AA: oksydacji, transaminacji
i przemiany bia³ek. Dobrym wska�nikiem stopnia na-
silenia metabolizmu AA jest aktywno�æ enzymu ami-
notransferazy asparaginowej, a tak¿e stosunek RNA
do DNA, które wzrastaj¹, odpowiednio, 5- i 3,6-krot-
nie (22).

Wed³ug Sung Woo Kim i Guoyno Wu (39), niektóre
aminokwasy (leucyna, izoleucyna, walina, lizyna) s¹
inhibitorami arginazy, która degraduje argininê w tkan-
ce gruczo³u mlekowego, co u³atwia wykorzystanie argi-
niny w syntezie bia³ka mleka. Doepel i Lapierre (13)
wykazali u krów rasy hf w okresie laktacji, i¿ niedo-
bór argininy nie wp³ywa na zawarto�æ bia³ka mleka.

Przy dodaniu do TMR 30% DDGS (dried distillers
grains with solubles) bez t³uszczu stwierdzono we
krwi krów ma³o lizyny, a du¿o metioniny. W gruczole
mlekowym wychwyt lizyny wzrós³ z 64% do 72%,
a metioniny zmala³ z 71% do 43% (24). W badaniach
prowadzonych na krowach rasy hf w okresie laktacji
dodatek leucyny (do¿ylnie) zwiêkszy³ wychwyt przez
gruczo³ mlekowy do 30%, syntezê bia³ka o 11%,
a oksydacjê o 259% (31). Podaj¹c lizynê w nadmiarze
(infuzja do trawieñca), sprawdzono stopieñ jej wyko-
rzystania w gruczole mlekowym. Tylko ok. 10% zo-
sta³o wykorzystane do transaminacji i syntezy NEAA
(glutaminiany 6,8%, asparaginiany 2,4%, seryna 2,1%,
alanina 1,0%) (21).

Appuhamy i wsp. (1) ¿ywi¹c krowy mleczne (> 50 kg
mleka/dzieñ) diet¹ opart¹ g³ównie o kiszonkê z kuku-
rydzy i siano z lucerny, badali wp³yw infuzji do krwi
lizyny, metioniny oraz leucyny, izoleucyny i waliny na
ilo�æ bia³ka w mleku. Lizyna i metionina podwy¿sza-

³y, a aminokwasy rozga³êzione nie zmienia³y jego za-
warto�ci w mleku. Prawdopodobnie zosta³y one zu¿y-
te na zwiêkszon¹ syntezê bia³ka miê�ni.

Wp³yw mastitis na sk³ad frakcji bia³kowej mleka
Mastitis ma niebagatelny wp³yw na w³a�ciwo�ci

organoleptyczne oraz sk³ad chemiczny mleka. Zmia-
ny te dotycz¹ zarówno objêto�ci, smaku, jak i konsy-
stencji (28). Analiza dotyczy jednak w g³ównej mie-
rze mleka od krów cierpi¹cych na subkliniczn¹ postaæ
mastitis. Pomimo pozornie prawid³owego wygl¹du
frakcje poszczególny sk³adników ulegaj¹ znacznym
zmianom, dotyczy to zarówno elementów organicz-
nych, jak i nieorganicznych, co mo¿e byæ pomocne
w diagnostyce choroby (2). Sk³ad bia³ek mleka oraz
ich ilo�æ podlegaj¹ istotnym wahaniom. Wyniki do-
tychczasowych badañ, w których analizowano zale¿-
no�æ miêdzy koncentracj¹ bia³ek w mleku a wystêpo-
waniem mastitis, nie daj¹ jednoznacznych wyników
(28, 40), jednak konkluzja dotycz¹ca proporcji po-
szczególnych sk³adników bia³kowych jest wspólna:
dochodzi mianowicie do spadku stê¿enia kazeiny, alfa-
i beta-laktoglobuliny, prealbumin oraz wzrostu stê¿e-
nia bia³ek zwi¹zanych z rozwijaj¹cym siê stanem za-
palnym immunoglobulin, albumin, bia³ek ostrej fazy,
laktoferryny oraz plazminogenu (2, 28, 29, 40). Obec-
no�æ tych bia³ek w mleku ma zwi¹zek z uszkodzeniem
bariery krew�mleko (2, 28), z kolei spadek ilo�ci bia-
³ek serwatkowych jest wynikiem upo�ledzenia funk-
cji sekrecyjnych komórek wydzielniczych. Ponadto
toksyny bakteryjne i enzymy ze zniszczonych komórek
przyczyniaj¹ siê do uszkodzenia dalszych komórek wy-
dzielniczych w gruczole mlecznym, pog³êbiaj¹c stan
zapalny (28).

Podsumowanie
Wykorzystanie aminokwasów w gruczole mleko-

wym jest uzale¿nione od ich stê¿enia we krwi têtni-
czej, szybko�ci przep³ywu krwi przez wymiê, procesu
transportu przez membrany komórkowe oraz od po-
ziomu metabolizmu aminokwasów w gruczole (20).
Wszystkie te procesy, w³¹czaj¹c transport AA, synte-
zê bia³ka i degradacjê AA � oksydacja, transaminacja
� mog¹ byæ opisane matematycznie przy u¿yciu kine-
tycznych równañ Michaelisa-Mentona. Wed³ug wielu
autorów, jest to w³a�ciwe oddanie biologii gruczo³u
mlekowego oraz jego parametrów i potrzebne s¹ dal-
sze badania w tym kierunku (22).

Stymulacja syntezy bia³ka mleka poprzez dodatek
AA jest g³ówn¹ strategi¹ do redukcji katabolizmu AA.
Nastêpuje wiêksze pobranie AA do syntezy, zmniej-
szenie ich poziomu we krwi, co redukuje katabolizm
AA w tkance miê�niowej (18). W�ród NEAA du¿e
znaczenie przypisuje siê glutaminie i asparaginie.

Insulina i AA s¹, wed³ug niektórych autorów, ini-
cjatorami procesu syntezy bia³ka zarówno w miê�niach,
jak i w gruczole mlekowym przy aktywacji kaskady
sygna³ów, w tym rapamycyny (mTOR) (3, 33). Me-
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chanizm molekularny nie jest do koñca poznany. Wiêk-
szo�æ dobrych wyników przy infuzji lub iniekcji ami-
nokwasów egzogennych uzyskiwano przy niedoborze
bia³ka lub aminokwasów w dawce pokarmowej.

Przy mastitis dochodzi do spadku stê¿enia kazeiny,
alfa- i beta-laktoglobuliny, prealbumin oraz wzrostu
stê¿enia bia³ek zwi¹zanych z rozwijaj¹cym siê stanem
zapalnym (2, 28, 29, 40). Nie mo¿na równie¿ zapomi-
naæ o bia³kowych toksynach wytwarzanych m.in. przez
niektóre cytotoksyczne szczepy E. coli (23), mog¹ce
stanowiæ bezpo�rednie zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia
ludzi.

Reasumuj¹c nale¿y stwierdziæ, i¿ nie opracowano
do tej pory idealnego modelu syntezy bia³ka w gru-
czole mlekowym. Opinie o najwa¿niejszych amino-
kwasach dla tej syntezy s¹ podzielone. Obok amino-
kwasów egzogennych wa¿ne miejsce zajmuj¹ niektó-
re aminokwasy endogenne. Zwiêkszenie zawarto�ci
bia³ka w mleku poprzez ¿ywienie nadal pozostaje za-
gadnieniem trudnym do rozwi¹zania.
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