
Okres zasuszenia u krów mlecznych to 
optymalny czas na leczenie podkli

nicznych i przewlekłych postaci zapaleń 
wymienia. W tym czasie dochodzi także 
do wystąpienia największej liczby przy
padków nowych zakażeń gruczołu mleko
wego, a głównymi patogenami wywołują
cymi zakażenia w tym okresie są bakterie 
środowiskowe. Wykazano, że 52,6% przy
padków mastitis w pierwszych 100 dniach 
laktacji, których czynnikiem etiologicznym 
były pałeczki coliform, miało swój począ
tek w okresie zasuszenia (1). Główną rolę 
w ochronie wymienia krów przed zakaże
niami w zasuszeniu odgrywa odporność 
nieswoista. Pomimo tej ochrony, wrażli
wość gruczołu mlekowego na nowe zaka
żenia zwiększa się we wczesnej fazie inwo
lucji oraz w okresie kolostrogenezy i lak
togenezy (2, 3).

Okres zasuszenia, trwający zwykle 6 ty
godni, nie jest jednorodny. Faza pierw
sza tego okresu to tzw. wczesna aktywna 

inwolucja. Nabłonek wydzielniczy ulega 
w tym okresie regresji i zmniejsza się ak
tywność sekrecyjna pęcherzyków wydziel
niczych. W tym czasie w kanale strzyko
wym formuje się czop keratynowy. Druga 
faza to stan równowagi. W wymieniu nie 
ma aktywności sekrecyjnej i gruczoł nie 
zmienia się po inwolucji. Faza trzecia to 
podjęcie aktywności wydzielniczej i syn
teza siary (4, 5). Inwolucja gruczołu mle
kowego u bydła jest inwolucją regeneracyj
ną, polegającą na wymianie ok. 80% komó
rek nabłonkowych (6).

Jednym z czynników aktywnej inwo
lucji gruczołu mlekowego jest zastój mle
ka, który wywołuje negatywne sprzężenie 
zwrotne w regulatorowych mechanizmach 
przyspieszających zasuszenie i obkurczenie 
tkanki wydzielniczej. Zastój mleka może 
być lokalnym sygnałem indukującym synte
zę i wydzielanie serotoniny przez komórki 
nabłonkowe gruczołu mlekowego (mam
mary epithelial cells – MEC), co wydaje się 
potencjalnym czynnikiem hamującym se
krecję mleka (7). Największa akumulacja 
wydzieliny ma miejsce w 2–3 dniu po za
przestaniu doju. Wzrost ciśnienia w pęche
rzykach wydzielniczych zapoczątkowuje 
proces aktywnej inwolucji. Podwyższone 
ciśnienie w gruczole mlekowym wiąże się 
często z wyciekaniem mleka, co jest jednym 
z czynników sprzyjających nowym zakaże
niom. Inwolucja wymienia u krów związa
na jest z odpowiedzią zapalną, którą cha
rakteryzuje aktywacja gruczołowego ukła
du immunologicznego przyspieszającego 
apoptozę komórek nabłonkowych i przebu
dowę tkanki gruczołowej. Proces aktywnej 
inwolucji związany jest z obrzękiem, prze
krwieniem zatoki strzykowej i gruczołowej, 
przewodów i pęcherzyków wydzielniczych 
oraz ze zmianą składu wydzieliny gruczołu 
mlekowego i regresją tkanki sekrecyjnej (4, 
8, 9). W początkowej fazie aktywnej inwo
lucji, w wydzielniczych komórkach nabłon
ka pojawiają się lizosomy. Biorą one udział 
w autofagocytozie komórek sekrecyjnych. 
Degeneracja komórek prowadzi do utraty 
kontaktu między nimi i błoną podstawną. 
Zmiany fenotypowe komórek w pierwszej 
fazie inwolucji dotyczą przerwania połą
czeń ścisłych (tight junctions – TJ) między 
komórkami nabłonkowymi (9). Połączenia 

te tracą szczelność po 18–21 godzinach 
od zaprzestaniu doju i akumulacji mleka 
w wymieniu. Połączenia ścisłe utworzone 
są przez transmembranowe białka – klau
dyny i okludyny. Zmiany w ich integralno
ści wiążą się ze zmniejszonym przepływem 
krwi przez gruczoł mlekowy i zahamowa
niem syntezy mleka. Zakłócenie funkcji 
okludyny może odgrywać kluczową rolę 
w zapoczątkowaniu apoptozy i sygnaliza
cji śmierci komórki, podczas gdy klaudy
ny utrzymują funkcję barierową (10). Gro
madzenie mleka w pęcherzykach wydziel
niczych zapoczątkowuje apoptozę typu I. 
Komórki nabłonkowe ulegają też autofa
gii – programowanej śmierci komórki typu 
II. Są one również usuwane na drodze fa
gocytozy (4).

Proces aktywnej inwolucji gruczołu 
mlekowego może być wywołany przez plaz
minę, która uwalnia peptydy z Ntermi
nalnej części βkazeiny. Obecny w mleku 
plazminogen ulega konwersji do plazmi
ny przy udziale aktywatora plazminogenu. 
Aktywność plazminy wzrasta w gruczole 
mlekowym stopniowo w ciągu kolejnych 
13 dni po zaprzestaniu doju (11). Równo
cześnie zwiększa się aktywność metalo
proteinaz macierzy (MMP). W 7 dniu za
suszenia obserwowano wzrost aktywno
ści MMP9, której głównym źródłem są 
neutrofile, również zwiększające liczeb
ność w tym okresie (12, 13).

Mechanizmem chroniącym gruczoł 
mlekowy przed zakażeniem w okresie za
suszenia jest obecność czopu keratynowe
go w kanale strzykowym (14). Właściwości 
keratyny chronią zatokę strzykową przed 
penetracją patogenów. Dotyczy to zarów
no działania bakteriostatycznego, bakte
riobójczego, jak i mechanicznego. Na po
wierzchni keratyny dochodzi do adsorp
cji bakterii, które są następnie usuwane na 
drodze złuszczania zrogowaciałych komó
rek w czasie doju. Skład keratyny jest różny 
u krów w zasuszeniu i w laktacji. Stężenie 
krótko i  średniołańcuchowych kwasów 
tłuszczowych jest trzykrotnie niższe, na
tomiast stężenie kwasu linolowego i wie
lonienasyconych kwasów tłuszczowych 
jest dwukrotnie wyższe u krów zasuszo
nych, w porównaniu do krów w laktacji. 
Krowy, których keratyna zawiera wysokie 
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This article aims at the presentation of conditions 
during the most bovine mastitis control programs. 
The dry period in dairy cows is an optimal time 
to treat subclinical and chronic forms of mastitis. 
This is effected by treating each quarter of the 
udder with long-acting, broad-spectrum antibiotic 
preparation right after the last milking of a lactation. 
The strategy is highly effective against common 
contagious bacterial mastitis. However, this is also the 
time for the establishment of highest number of new 
mammary gland infections. Udder sensitivity to new 
infections increases in the early phase of involution 
– in the first week of dry period and during the 
period of colostrogenesis. The presence of a keratin 
plug in the teat canal and a high concentration of 
lactoferrin are major protective factors which are 
guarding mammary gland during the dry period. An 
acceleration of first phase of involution is associated 
with an increase of innate immunity mechanisms in 
the udder, which might be essential for the prevention 
of new infections at the beginning of the dry period. 
There is a possibility however, that sterilizing effect 
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infections. The drying-off should be a period of 
special care about hygiene of environment inhabited 
by animals, since the antibiotic shield protects the 
udder against new infections only in the initial phase of 
involution and does not during the pre-calving period.
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stężenie kwasów laurynowego, mirysty
nowego, palmitooleinowego są mniej po
datne na zakażenie niż te, które mają wy
soką koncentrację kwasów stearynowego, 
linolowego i oleinowego. Warstwa keraty
ny zwierząt podatnych na zakażenia jest 
cieńsza, o mniejszej gęstości, jest też sła
biej związana z podłożem. Skład keratyny 
podlega dziedziczeniu. Keratyna zawiera 
także białka kationowe, które wiążą się ze 
ścianą komórkową Streptococcus agalac-
tiae i Staphylococcus aureus, co zakłóca 
mechanizmy osmoregulacyjne, powodując 
destrukcję tych drobnoustrojów. Brak wy
tworzonego czopu keratynowego jest istot
nym czynnikiem sprzyjającym nowym za
każeniom. Zaburzenia dotyczące jego for
mowania obserwuje się przede wszystkim 
u krów o wydajności mlecznej w momen
cie zasuszenia >12,5 litra/dobę (15, 16, 17).

Wzrost liczby nowych zakażeń na po
czątku okresu zasuszenia związany jest też 
z populacją bakterii zasiedlających dystal
ną część strzyków. Po zaprzestaniu kąpieli 
strzyków (dippingu) stosowanej w okresie 
laktacji zwiększa się ilość bakterii na skó
rze strzyków.

W pierwszych dniach po zaprzestaniu 
doju liczba neutrofilów, makrofagów i lim
focytów w wymieniu jest niska. Również 
stężenie laktoferyny i immunoglobulin nie 
jest wystarczające do skutecznej ochrony 
gruczołu mlekowego przed nowymi za
każeniami w ciągu pierwszych trzech dni 
okresu zasuszenia. U krów, którym w ostat
nim tygodniu laktacji zmieniono harmono
gram doju, obserwowano wzrost stężenia 
laktoferyny w porównaniu do krów dojo
nych regularnie. Wiązało się to z większą 
ochroną gruczołu mlekowego przed zaka
żeniami w pierwszych dniach zasuszenia 
(18). Laktoferyna nie jest białkiem specy
ficznym dla gruczołu mlekowego. Jest ona 
również obecna w wydzielinie komórek na
błonkowych błon śluzowych. Laktofery
na jest też składnikiem ziarnistości wtór
nych neutrofilów. Wzrost liczby lizosomów 
w komórkach wydzielniczych w fazie ak
tywnej inwolucji jest źródłem laktoferyny. 
Łączy się ona również ze specyficznymi re
ceptorami na makrofagach i limfocytach. 
Obecność receptorów dla laktoferyny na 
tych komórkach wskazuje, że może ona 
kontrolować napływ komórek do gruczo
łu mlekowego podczas inwolucji. Nowym 
zakażeniom, oprócz niskiej liczby leuko
cytów w wydzielinie gruczołu mlekowe
go, sprzyja też niskie stężenie laktoferyny, 
co znajduje odbicie w wysokim stosun
ku cytrynian: laktoferyna (19). Cytrynian 
jest buforem mleka. Jest on obecny w fazie 
wodnej mleka, jako cytrynian wapnia, po
tasu i magnezu. Nabłonek gruczołu mle
kowego jest nieprzepuszczalny dla cytry
nianu. Przypuszcza się, że cytrynian jest 
syntetyzowany w komórkach sekrecyjnych 

gruczołu mlekowego i uwalniany do mleka 
na drodze egzocytozy pęcherzyków sekre
cyjnych aparatu Golgiego (20, 21).

Niskiej liczbie leukocytów w mleku (wy
dzielinie) w pierwszych dniach zasuszenia 
towarzyszy ich osłabiona aktywność fago
cytarna, będąca wynikiem nie tylko fago
cytowania kuleczek tłuszczu, micelli kaze
iny i kruszywa komórkowego, ale również 
niskiego stężenia składników dopełniacza. 
Zaangażowanie komórek żernych w fago
cytowanie rozpadłych komórek, białek mle
ka i kropli tłuszczu daje też efekt „przeła
dowania”, przez co ich zdolność do rozpo
znawania, fagocytozy i zabijania patogenów 
się zmniejsza. Równocześnie ma miejsce 
zwiększona translokacja IgG1 z krwi do gru
czołu mlekowego. Wysokie stężenie kom
pleksów IgG1 w wydzielinie gruczołu mle
kowego powoduje blokowanie receptorów 
Fc neutrofilów, co prowadzi do zmniejsze
nia ich zdolności do fagocytozy opsonizo
wanych bakterii (22). Czynniki te wpływa
ją na wzrost wrażliwości gruczołu mleko
wego na zakażenia we wczesnym okresie 
zasuszenia. Podatność na nowe zakażenia 
na początku okresu zasuszenia może być 
związana bardziej ze zmienioną aktywno
ścią neutrofilów niż szybkością ich napły
wu do gruczołu mlekowego.

W okresie aktywnej inwolucji zmniej
sza się synteza głównych składników mle
ka: tłuszczu, laktozy, kazeiny, α i β – lak
toglobulin, wzrasta natomiast koncentra
cja białka całkowitego. Między 3 a 7 dniem 
inwolucji wzrasta stężenie immunoglobu
lin i surowiczej albuminy. Wzrost stężenia 
albuminy wiąże się ze zwiększoną prze
puszczalnością komórek sekrecyjnych, co 
umożliwia jej bierną dyfuzję. Większość 
immunoglobulin transportowana jest do 
gruczołu mlekowego drogą receptoro
wą wewnątrzkomórkową. Na komórkach 
śródbłonka obecne są receptory dla frag
mentów Fc immunoglobulin. W transpor
cie IgG wykorzystywany jest mechanizm 
transcytozy (23).

Już w pierwszym dniu inwolucji neu
trofile przyciągane są do gruczołu mleko
wego, jednak ich wynaczynienie do tkanki 
ulegającej regresji ma miejsce dopiero ok. 
3 dnia. Uwalnianie w tym czasie czynników 
przeciwzapalnych przez komórki nabłon
kowe hamuje napływ neutrofili, co zmniej
sza odpowiedź zapalną (4). W ciągu pierw
szych 3–7 dni po ostatnim doju dominują 
neutrofile. Później głównymi komórkami 
stają się makrofagi. Począwszy od 6. dnia 
zasuszenia, obserwuje się zwiększony na
pływ leukocytów do gruczołu mlekowego, 
aby w 8. dniu osiągnęły one poziom chro
niący przed zakażeniem (25 × 106/ ml). 
Neutrofile mogą zabijać drobnoustroje 
również na drodze zewnątrzkomórkowej, 
formując zewnątrz komórkową sieć neutro
fili (neutrophil extracellular traps – NET). 

Tworzenie tej sieci jest stymulowane przez 
kontakt z patogenami, jak również przez 
endotoksynę, IL8 czy TNF. Mechanizm 
ten występuje także w gruczole mleko
wym (24, 25).

W początkowym okresie inwolucji ma 
miejsce zwiększona apoptoza komórek na
błonkowych pęcherzyków wydzielniczych. 
Skutkiem przerwania szczelności połączeń 
między komórkami nabłonka jest wzrost 
stężenia elektrolitów – sodu i chlorków 
oraz znaczny napływ leukocytów do gru
czołu mlekowego. W fazie tej aktywizo
wane są składowe odporności nieswoistej 
(albumina, laktoferyna; 5).

Między 14. a 30. dniem inwolucji wzra
sta liczba limfocytów w wydzielinie wy
mienia. Populacja limfocytów T i B obec
nych w gruczole mlekowym w trakcie in
wolucji odpowiada proporcji tych komórek 
we krwi. Limfocyty izolowane z wymienia 
w mniejszym stopniu odpowiadają na mi
togeny, w porównaniu do limfocytów izo
lowanych z krwi, co wskazuje, że zostały 
one poddane stymulacji w gruczole mle
kowym (9). W zależności od fazy laktacji 
udział procentowy poszczególnych subpo
pulacji limfocytów ulega dużym wahaniom. 
Te fizjologiczne zmiany (naturalna immu
nosupresja) warunkują zwiększoną wraż
liwość gruczołu mlekowego na zakażenia 
w okresie wczesnej inwolucji oraz w okre
sie okołoporodowym (26). Okres aktywnej 
inwolucji gruczołu mlekowego trwa do 21–
30 dnia po zaprzestaniu doju (8). Zwięk
szone ryzyko zakażeń w pierwszej fazie 
inwolucji wiąże się ze zbyt wolną aktywa
cją składowych odporności nieswoistej.

Kolejna faza to tzw. ustabilizowana in
wolucja (steady state involution). W okre
sie tym gruczoł mlekowy jest odporny na 
nowe zakażenia, gdyż stężenie laktoferyny 
jest wysokie, a tym samym wskaźnik cy
trynian: laktoferyna jest niski. Laktofery
na działa poprzez sekwestrację jonów że
laza potrzebnych do wzrostu bakterii lub 
przez bezpośrednią interakcję regionu ka
tionowego z komponentami bakteryjny
mi. Wysokie jest również stężenie immu
noglobulin. Sprawia to, że wydzielina jest 
środowiskiem niekorzystnym dla wzrostu 
bakterii. Komórkami dominującymi są ma
krofagi i limfocyty, obniżeniu ulega nato
miast liczba neutrofilów (9, 20).

W okresie inwolucji obniżeniu ulega 
stężenie cytrynianu, a wzrasta wodoro
węglanów. Jest to środowisko sprzyjające 
aktywności laktoferyny, tworzącej chela
ty z  jonami żelaza. Laktoferyna cechuje 
się działaniem bakteriostatycznym oraz 
antyoksydacyjnym, z racji ochrony przed 
wolnymi rodnikami powstającymi w re
akcjach katalizowanych przez jony żelaza. 
W wydzielinie zasuszonego gruczołu mle
kowego stężenie laktoferyny osiąga war
tość do 100 mg/ml, podczas gdy w mleku 
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koncentracja jej nie przekracza 200 µg/ml. 
Ekspresja laktoferyny jest odwrotnie pro
porcjonalna do rozwoju pęcherzyków wy
dzielniczych. Stężenie laktoferyny jest wy
starczające dla zahamowania wzrostu drob
noustrojów tylko w fazie ustabilizowanej 
inwolucji (9, 27, 28). Jony żelaza wiązane 
są też przez transferynę. Nie jest ona syn
tetyzowana przez komórki nabłonkowe, 
ale na drodze transcytozy transportowana 
z krwi (19). Brak dostępności jonów żelaza 
w wydzielinie gruczołu mlekowego hamu
je wzrost Escherichii coli oraz Staphylococ-
cus aureus. Środowisko takie nie hamuje 
jednak wzrostu paciorkowców.

W drugiej fazie inwolucji struktury zra
zikowopęcherzykowe są zatarte przez 
działanie proteinaz degradujących błonę 
podstawną i macierz zewnątrzkomórko
wą. Stan ten jest związany z utratą zdolno
ści produkcji i sekrecji mleka (wydzielina 
surowiczopodobna, bogata w leukocyty). 
Okres ten nie ma zdefiniowanego począt
ku i końca. Jest to okres pełnej inwolucji 
gruczołu mlekowego. W okresie inwolu
cji w wydzielinie wymienia wzrasta także 
istotnie stężenie dopełniacza, w porówna
niu z mlekiem (29).

Aktywność bakteriobójcza i bakterio
statyczna wydzieliny gruczołu mlekowe
go podczas inwolucji może być udziałem 
nie tylko immunoglobulin i  laktoferyny, 
ale także reaktywnych form tlenu. Uważa 
się, że laktoperoksydaza, oksydaza ksan
tynowa i  tlenek azotu mogą być składo
wymi odporności nieswoistej wymienia. 
Środowisko wymienia (niskie ciśnienie 
tlenu i ph<7) jest korzystne dla aktywno
ści oksydazy ksantynowej (30, 31). Inwolu
cji towarzyszy zwiększona apoptoza, pod
czas której ma miejsce wzrost aktywności 
oksydazy ksantynowej. Wzrasta też stęże
nie kwasu moczowego (8).

Trzecia faza inwolucji wymienia (ko
lostrogeneza i  laktogeneza), cechuje się 
gwałtownym różnicowaniem i rozwojem 
komórek sekrecyjnych miąższu gruczołu 
i początkiem syntezy siary, co wiąże się ze 
zwiększonym zapotrzebowaniem na tlen, 
a konsekwencją jest wzrost produkcji wol
nych rodników (3). Faza ta rozpoczyna się 
około 20–15 dni przed porodem. Około 
2  tygodni przed porodem zmniejsza się 
liczba leukocytów w wydzielinie gruczołu 
mlekowego, a dominującymi komórkami 
stają się makrofagi. Równocześnie zwięk
sza się synteza immunoglobulin, głównie 
klasy IgG1. W okresie tym cytrynian two
rzy chelaty z jonami żelaza, które w tej for
mie dostępne są dla bakterii. Proporcja cy
trynianu do laktoferyny determinuje sto
pień zahamowania wzrostu bakterii (20).

W okresie przebudowy i kolostrogene
zy następuje regeneracja i  różnicowanie 
komórek sekrecyjnych. Ponownie zwięk
sza się wrażliwość gruczołu mlekowego na 

nowe zakażenia, gdyż stężenie laktofery
ny obniża się, a iloraz cytrynian: laktofery
na wzrasta około 100krotnie. W tygodniu 
poprzedzającym poród wzrasta zawartość 
tłuszczu, kazeiny i laktozy w wydzielinie, 
co sprzyja zmniejszeniu aktywności fago
cytarnej komórek żernych, których liczba 
zmniejsza się w tym okresie. Zmniejszenie 
liczby i aktywności dotyczy zarówno neu
trofilów, jak i makrofagów (28). W miarę 
trwania inwolucji wzrasta stopniowo ak
tywność enzymu lizosomalnego Nacetylo
βDglukozaminidazy. Jest to wskaźnikiem 
zmian zachodzących podczas przebudo
wy tkanki gruczołowej. Głównym źró
dłem tego enzymu w mleku są makrofagi 
i neutrofile (32).

Zwiększenie liczby nowych zakażeń 
tuż przed porodem może być związane 
z supresyjnym oddziaływaniem wolnych 
kwasów tłuszczowych (WKT) na funk
cje neutrofili. Wykazano bowiem zależ
ność między stężeniem WKT przed poro
dem a aktywnością mieloperoksydazy (33).

Przedstawione przyczyny wzrostu licz
by nowych zakażeń gruczołu mlekowego 
w okresie zasuszenia jednoznacznie wska
zują, że powinien to być okres szczególnej 
dbałości o higienę środowiska, w którym 
przebywają zwierzęta oraz zapewnienie 
im dobrostanu. Zasuszanie krów w osło
nie antybiotykowej chroni zwierzęta przed 
nowymi zakażeniami tylko w początko
wej fazie inwolucji, nie zapobiega jednak 
nowym zakażeniom w okresie przedpo
rodowym. Przyspieszenie inwolucji wy
mienia i stymulacja układu odpornościo
wego w pierwszych dniach po zaprzesta
niu doju może prowadzić do zmniejszenia 
liczby nowych zakażeń.
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