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Local Immunity in Mammary Gland and its Role in the Cont-
rol of Mastitis

Summary: Immunoglobulins in milk are either of serum origin or are
locally synthesized by lymphoeyte-plasma cell types located close to the glandular
epithelium. IgC 1 is the major immunoglobulin type both in colostrum and milk
of ruminant. IgC 1 and IgCı type immunoglobulins have a humoral derivation.
But, under the normal circumstance, [gCı type immunoglobulins are trans/e-
red into the milk more than that of the IgC1 type. Acut inflammation of
mammary gland induces suppression of [gC i transfer from blood serum to milk.
On the contra~y to this, inflammation causes increased transfer of [gC 1 ~}pe
immunoglobuliııs and albumin.

Instilling of an antig~n into the mamma~y gland rif ruminant some weeks
bifore parturition induce a persiltant immune response of IgA and IgM type.
Gel! being capable of p!odııdng IgA l)ıpe globulins probably originate in the
intestine. In order to produce an iffective immune response in mammary gland
stimıılation of gut tissue may previous()' be required.

Staphylococcal vaccines giving locaily give good protection against the clzal-
ienge with this microorganism. Although systematic iıilmunuzastion wit/ı live
staphylococci produce subcutaneous abscesess, it elicits measurable protection aga-
inst lT!1mmaıy challenge. botation is mainly provided by IgC i ~ype immuno-
globuiins .
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Özet: Meme sekresyonunda bulunan immunoglobulinler ya kan serumun-
dan süte geçer veya glandular epitele yakın bulunan lerıfosit-plasma grubu hüc-
reler tarafından salgılanırlar. Ruminantların gerek ağız sütünde (kolostrum)
gerekse normal sütlerinde en yüksek oranda bulunan immunoglobulinler IgC,
lerdir. AJeme dokusunda şekillenen yangılar IgC, türü antikorların kandan
süte geçişinin azalmasına neden olurlar,. buna karşın IgC, ve serum albumin
miktarlarında yükselme görülür.

Ruminantlarda doi!umdan birkaç hafta önce meme dokusunun antijenik
uyarımı lokal olarak sentedenen IgA ve IgM türü antikorların oluşmasına
neden olur. Meme dokusundaki IgA sentedeyen hücreler kö'kenlerini büyük bir
olasılıkla intestinal dokudan alırlar. Bu nedenle meme dokusundan yüksek dü-
zeyde IgA türü antikorlar oluşturmak için barsak dokusunun daha ö'nceden u-
yarılması gerekli olabilir.

Canlı stafilokok kültürleriyle hazırlanan aşılarla yapılan sistemik imm u-
nizasyonlar yerel sub-kutan apseler oluşturmalarına rağmen bu mikroorganiz-
maların neden oldukları mastitislere (meme dokusunun yangısı) iyi bağışıklık
sağlamaktadıdar. Sistemik immunizasyonlarda meydana gelen immun yanıtın
büyük bir kısmını IgC ı türü antikodar oluşturur.
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Giriş

Sütte bulunan immunoglobulinler ya humoral kökenli olup kan
serumundan süte geçerler ya da meme dokusunda bulunan lenfosİt-
plasma grubu hücreler tarafından yerel olarak sentezlenirler. Radio-
izotop çalışmalarından elde edilen sonuçlara göre sütteki IgG türü
immunoglobulinler humoral kökenli olup, IgA ve IgM türü immu-
noglobulinler yerel olarak sentezlenmektedirler (9). Ayrıca, kolostrum
(ağız sütü)'daki immunoglobulinlerin konsantrasyonu normal süte
oranla çok daha fazladır. Fakat, ağız sütündeki immunoglobulinlerin
(IgG, IgM, IgA) miktarları türlere göre farklılıklar gösterir (8). Tab-
lo-ı de çeşitli hayvan türlerinin kolostrumdaki immunoglobulin de-
ğerleri toplu halde gösterilmiştir.

Tablo ı. Çeşitli hayvan türlerinin a~ız sütündeki immunoglobulin değerleri (mg/ıoo ml)

Hayvan türü IgG IgM IgA
- ----
Domuz 57°0 27° 1000
İnek 5000-8000 600 450
Koyun 6000 410 200
Tavşan 24° lO 450
İnsan 17 80 1800

--
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Tabloda görüldüğü üzere ruminantlar ile domuzların ağız sü-
tünde IgG tipi immunoglobulinler, insan ve tavşanlarda ise IgA ti-
pi immunoglobulinler diğerlerine orap.la daha fazla bulunmaktadır-
lar.

Son yıllarda yapılan elektronmikroskopik ve enzimatik çalışma-
larda elde edilen sonuçlara göre, kan serum proteinlerinin meme
dokusunda bulunan alveol ar lumenlere geçişi glandular epitelium
hücrelerinde bulunan ve "transport vakuoller" adı verilen organeller
aracılığıyla olmaktadır (7, 14).

Ruminantların kolostrum ve normal sütlerindeki IgG1/IgGı
oranı kan serumundaki değerden çok yüksektir (6). Bu bulgu meme
dokusunda IgG i lehine selektif bir aktarım mekaniz~asının bulun-
duğu görüşünün doğmasına neden olmuş ve daha sonra yapılan çe-
şitli deneysel çalışmalarla bu hipotez doğrulanmıştır (2, 3).

Çeşitli faktörler immunoglobulinlerin interstitial sıvıdan süt sek-
resyonuna selektif aktarımı üzerine etki ederler. Bu etkenlerden biri
de yangı (inflammation) dır. Akut bir yangının örneğin, endotoksin
veya stafilokokal alfa hemolizinlerin memeye enjeksiyonundan kısa
bir süre sonra (1-2 saat) sütte, immunoglobulinlcr dahil, bütün serum
proteinlerinin miktarında bir artış meydana gelir. Fakat, buna kar-
şın IgG ılerin glandular epitel hücrelerinin interstitial sıvısından sü-
tc olan selektif aktarımı durur. Akut yangının klinik belirtilerinin azal-
maya başladığı andan itibaren selektif IgG i aktarımı tekrar başlar
(6, 9).

Doğumdan 1-2 hafta önce partikül veya eriyebilir antijenlerin
meme dokusuna enjeksiyonu sonucu lokal bir immun yanıtın oluş-
tuğu ve bunun uzun bir süre devam ettiği çeşitli araştırmacılar tara-
fından ortaya konulmuştur (IO, 12, k3). Yerel olarak sentezlenen im-
munoglobuliııler IgA ve IgM tipi antikorlardır (7).

İnsan ve kemiriciler üzerinde yapılan çalışmalardan elde edilen
sonuçlara göre meme dokusunda bulunan IgA öncül hücrelerinin
(plasmablast) kaynağı barsaklardaki Peyer plaklarıdır (ı). Barsak-
lardaki immunojenik karakterde bir madde, henüz tam olarak açık-
lanamayan bir mekanizma ilc Peyer plaklarını saran epitel tabaka-
sını geçerek lenfoid dokuya ulaşmakta ve bunun sonucu olarak IgA
tipi immunoglobulinleri sentezlerne yeteneğinde duyarlı hücreler
oluşmaktadır. Bu hücreler mesenterik lenf yumruları yoluyla kan
dolaşımına katılmakta ve bu sıvı aracılığı ilc barsak dokusunun la-



mina propria tabakasına veya meme dokusuna ulaşmaktadır (6).
Bu sonuca göre, meme dokusunda yüksek düzeyde bir IgA yanıtı
oluşturabilmek için yerel antijenik uyarımdan önce barsaklardaki
lenfoid dokunun aynı antijenc duyarlı hale getirilmesi gerekmekte-
dir. Bu veriler mastitislerin aşılama yoluyla kontrolünde yeni ufuk-
ların açılmasına neden olacak önemdedirler.
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STAFİLOKOKKAL MASTİTİSLERE KARŞI
İMMUNİZASYON

Bugüne kadar ineklerde stafilokoklardan ileri gelen mastitislerle
mücadelede öldürülmüş bakteri kültürü ile hazırlanan aşılarla yapı-
lan sistemik immunizasyon denemelerinden arzu edilen sonuçlar alı-
namamıştır (4, i ı). Buna karşın, koyun ve keçilere uygulanan (yerel
olarak) aşılamalarda önemli oranda infeksiyonlara karşı korunma
sağlanmıştır (5). LasceIlcs (8), polivalant hücre-toksoid tipi aşıların
sağladığı bağışıklığın toksaid tipi aşılardan daha fazla olup laktasyon
sırasındaki aşılama deyimleri hiç koruma sağlamadığı halde kuru
devrede uygulanan sistemik aşılamaların oldukça yüksek düzeyde bir
bağışıklık sağladığını bildirmiştir. LasceIlcs (8), yerel immunizasyon
sonucu oluşan IgA'ların bakterilcr üzerindeki belirli oranları kaplı-
yarak mikroorganizmaların barsak epitel tabakasına yapışmasım
önlediğini ileri sürmektedir.

Antikarlar tarafından tutulan bakteriler ardıl sağırnlar sırasın-
da sütle dışarı atılmaktadır.

Ruminantların meme dokusundaki IgA yapımı insan tavşan ve
kobaylardakine oranla daha düşük düzeydedir; bu nedenle ~uminant-
ların meme dokusunda yeterli düzeyde yerel bir bağışıklığın oluşabil-
mesi için IgG ve IgM tipi immunoglobulin oluşturan sistemlerin uy-
gun antijenlerle uyarılması gereklidir. Önceki bölümlerde açıklandı-
ğı üzere meme dokusunda bulunan plasmablastların bir kısmı bar-
saklardaki Peyer plaklarından kaynaklandığı için kanımızca meme
dokusunda kuvvetli bir immun cevap oluşturabilmek için meme ve
barsak dokularında yerel uyarımların aynı zamanda oluşturulması
gereklidir. Ayrıca, stafilokokal mastitisler dahil olmak üzere meme
dokusunun her türlü infeksiyonlara karşı korunmasında immunog-
lobulinlerin (IgG, IgM, IgA) yanısıra hücresel bağışıklık sisteminin
rolü olacağından bu sistem hücrelerini uyaran adjuvantların (Ieva-
mizol gibi) aşılara katılması çok yararlı sonuçlar verecektir.
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