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Mleko to produkt w pełni zaspokajający potrzeby nowo 
narodzonego organizmu, a przez obecne w nim całe 
spektrum składników odżywczych, odgrywa także istot-
ną rolę w zaspokajaniu potrzeb żywieniowych, również 
jako ważny aspekt diety dorosłych osobników [12]. 

Profil odżywczy i zdrowotny mleka jest specyficzny 
dla gatunku. Różnice międzygatunkowe wynikają głów-
nie z ewolucyjnej adaptacji do różnorodnych wymagań 
noworodka [7]. Podstawowy skład chemiczny mleka 
stanowi sucha masa (17%), białko (4,5%), tłuszcz (6,5%) 
oraz laktoza (4,5%). Dla rozwoju młodego organizmu 
ważne są bioaktywne peptydy oddziałujące na prze-
wód pokarmowy, układ sercowo-naczyniowy (np. pep-
tydy przeciwzakrzepowe, przeciwnadciśnieniowe, czy 
antyoksydacyjne), układ nerwowy (np. peptydy opioi- 
dowe, działając w sposób antagonistyczny), a także w du-
żej mierze na układ odpornościowy (np. peptydy immu-
nomodulujące) [13, 17]. 

Również istotną funkcję pełnią peptydy charaktery-
styczne dla mleka małych przeżuwaczy takie jak (kap-
topryl, enalapryl, ramipryl i trandolapryl), które hamują 
enzym konwertazy angiotensyny I, czyli działają po-
dobnie jak leki zapobiegające nadciśnieniu tętnicze-
mu, czy stosowane przy niewydolności serca [6, 14]. 
Kolejną grupą bioaktywnych peptydów są powstające 
podczas hydrolizy kazeiny fosfopeptydy, które nieza-
leżnie od witaminy D wzmacniają kości i przeciwdziała-
ją krzywicy u niemowląt. Ich aktywność jest związana 
z obecnością w aminokwasach trzech reszt fosforano-
wych i dwóch reszt kwasu glutaminowego, które two-
rzą rdzeń wiążący minerały, takie jak wapń, magnez 
i cynk i przyczyniają się do wzrostu odporności organi-
zmu na proteolityczne działanie enzymów żołądkowo-
-jelitowych, co zwiększa pasywną dyfuzję wapnia, a tym 
samym umożliwia większe jego wykorzystanie, np. do mi-
neralizacji kości [11]. 

Ważnymi substancjami występującymi w mleku owiec 
są poliaminy (putrescyna, spermidyna, czy spermina), 
są to polikationy spełniające wiele funkcji, m.in. w me-
tabolizmie komórek. Związki te są konieczne do wzro-

stu i namnażania komórek, a także syntezy DNA, RNA, 
czy białek [2]. 

W funkcjonowaniu i rozwoju organizmu ważne zna-
czenie mają substancje przeciwutleniające, np. sprzę-
żony kwas linolowy (CLA), witaminy A i D, koenzym 
Q10, które chronią komórki przed działaniem wolnych 
rodników, a tym samym uszkodzeniem komórek. Wy-
kazują działanie przeciwnowotworowe oraz minimali-
zują ryzyko wystąpienia miażdżycy, poprzez hamowa-
nie procesu utleniania cholesterolu [5]. W tym miejscu 
warto wspomnieć, że mleko owcze jest doskonałym 
źródłem tych substancji oraz witamin z grupy B, uczest-
niczących w przemianach węglowodanów, tłuszczów, 
czy białek, a więc w procesach metabolicznych [14, 15]. 

Istotnymi składnikami mleka ssaków, które wpływają 
na rozwój młodego organizmu, są hormony, czynniki 
wzrostu takie jak: leptyna, prolaktyna, insulina, hormon 
wzrostu czy endokannabinoidy. Leptyna uważana jest 
za hormon regulujący apetyt, pobierana wraz z siarą 
przez młody organizm, przyczynia się do cytoprotekcji 
błony śluzowej żołądka i jelit, uczestnicząc także w wy-
dzielaniu hormonów żołądka oraz transporcie substan-
cji odżywczych, a także stymulacji wytwarzania komó-
rek układu odpornościowego [8, 14]. Natomiast prolak-
tyna odpowiada za rozwój układu immunologicznego, 
inicjuje mammogenezę i laktogenezę, odgrywa ważną 
rolę w rozwoju narządów płciowych, a także procesu 
spermatogenezy. Ponadto prolaktyna pełni istotną funk-
cję w utrzymaniu homeostazy organizmu, zarówno pod 
względem regulacji metabolizmu cukrów i lipidów, jak 
i utrzymania prawidłowej osmoregulacji, która wywiera 
duży wpływ na rozwój młodego organizmu [10]. Hor-
mon wzrostu jest odpowiedzialny za stymulację synte-
zy insulinopodobnych czynników wzrostu, wywiera zna-
czący wpływ na rozwój młodego organizmu, pobudza-
jąc jego wzrost [1]. 

Znaczącym hormonem metabolicznym, który jest 
dostarczany do organizmu potomstwa wraz z siarą i mle-
kiem, jest insulina. Hormon ten jest odpowiedzialny za 
przemiany metaboliczne, a współpracując z insulino-
podobnym czynnikiem wzrostu, wpływa na metabolizm 
komórek, a także ich proliferację [5]. 

W siarze i mleku ssaków wyróżniamy około 50 ro-
dzajów czynników wzrostu, w tym najważniejsze to 
IGF, TGF, czy EGF. Czynniki te biorą udział  w regene-
racji przewodu pokarmowego po urazach lub przeby-
tym stanie zapalnym. Czynnik TGF-β przyczynia się do 
wzrostu kosmówki jelita noworodka, a także umożliwia 
powstawanie integralności przewodu pokarmowego [3]. 

Stosunkowo nowym zagadnieniem związanym ze 
składem chemicznym mleka, jest obecność w nim en-
dokannabinoidów, lipofilnych związków oddziałujących 
na organizm ssaków przez receptory kannabinoidowe 
CB1 i CB2 [4]. Endogenne kannabinoidy, występują w for-
mie anandamid (AEA, arachidonoiloetanolamid), 2-ara-
chidonoiloglicerol (2-AG) i są pochodnymi omega-6 wie-
lonienasyconych kwasów tłuszczowych [19, 20]. Recep-
tory typu CB1 zlokalizowane są głównie w układzie lim-
bicznym, podwzgórzu, przewodzie pokarmowym, a także 
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tkance tłuszczowej. Natomiast receptory typu CB2 za-
uważono na zakończeniach nerwów obwodowych, po-
wierzchni komórek układu odpornościowego, w tym w du-
żej ilości na limfocytach B, makrofagach, monocytach, 
keranocytach, jak również w śledzionie [4, 16]. 

Największe skupisko receptorów CB1 wykazano w przy-
sadce mózgowej (komórki kortykotropowe, somatotro-
powe, pęcherzykowo-gwiaździste). Zarówno komórki 
prawidłowe przysadki, jak i te z gruczolaków, czyli no-
wotworów łagodnych powstających z tkanki nabłonko-
wej gruczołu wydzielania wewnętrznego, mają zdol-
ność do syntezy kannabinoidów. Prócz przysadki re-
ceptory typu CB1 zidentyfikowano także w tarczycy, 
nadnerczach, na dnie żołądka oraz jądrach, jajnikach, 
macicy, czy łożysku, które związane są z układem wy-
dzielania wewnętrznego [4]. 

Przykładem działania endokannabinoidów jest ich 
dwufazowy wpływ na wydzielanie prolaktyny, ponie-
waż za pośrednictwem receptorów CB1 zlokalizowa-
nych w przysadce, stymulują wydzielanie prolaktyny, 
natomiast w tym samym czasie pobudzają neurony do-
paminergiczne, czego skutkiem jest zahamowanie wy-
dzielania prolaktyny. Zauważono także, że blokując 
układ endokannabinoidowy w przysadce, we krwi za-
obserwowano znaczący wzrost stężenia adrenokorty-
kotropiny, czy kortykotropiny, co wskazuje, że układ en-
dokannabindoidowy odziaływuje, w sposób hamujący 
na oś podwzgórze-przysadka-nadnercza [4]. Badania 
przeprowadzone przez Fride 2004 wykazały, że endo-
kannabinoidy stymulują proces ssania u potomstwa [9]. 

Kolejnym przykładem wpływu endokannabinoidów 
na układ wydzielania wewnętrznego jest obecność 
licznych receptorów kannabinoidowych w układzie roz-
rodczym. Receptory typu CB1 obecne są w jajnikach, 
macicy, łożysku, czy jajowodach, a receptory typu CB2 
w błonie komórkowej plemników oraz w komórkach 
Leydiga. U samic endokannabinoidy endogenne sty-
mulują proces dojrzewania pęcherzyków, co niewątpli-
wie przyspiesza wystąpienie owulacji [4]. Endogenne 
kannabinoidy przyczyniają się do spadku wydzielania 
trójjodotyroniny i tyroksyny, czyli dwóch najważniej-
szych hormonów tarczycowych [18]. Receptory dla 
kannabinoidów zidentyfikowano także w mózgu, a do-
kładniej w obszarach odpowiedzialnych za kontrolę po-
bierania pokarmu, a także na obwodzie, np. w przewo-
dzie pokarmowym, co również przyczynia się do regu-
lacji pobierania pożywienia u osobników, którym do-
starczono, np. wraz z mlekiem kannabinoidy. Substan-
cje te w sposób pośredni odpowiadają za kontrolę 
masy ciała, ponadto uważane są one za regulatory 
równowagi energetycznej organizmu [19]. 

Mleko ssaków, a zwłaszcza mleko owcze to nie tylko 
produkt, który ma bogaty podstawowy skład chemiczny. 
Substancje bioaktywne mleka wykazują duże znacze-
nie dla rozwoju młodego organizmu. Wraz z mlekiem 
dostarczane są substancje stymulujące funkcjonowa-
nie układu immunologicznego, pokarmowego czy roz-
rodczego. Naturalny system odchowu potomstwa i pobie-
ranie mleka przyczynia się do prawidłowego rozwoju 
organizmu.
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