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76 mm a day in anoestrus, and 0.8 mm a day in the breeding
the ovaries ofgoats during anoestrus are active, bul the rale
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Sezonowość rozrodu małych przeżuwaczy jest jed-
nym z najciekawszych zjawisk fizjologicznych przysto-
sowujących owce i kozy do środowiska. Wieloletnie pra-
ce hodowlane doprowadziły co prawda do wytworzenia
ras asezonalnych, j ednak poza całoroczną zdolnością do
rozrodu rasy te nie posiadają niekiedy innych, bardzo
istotnych cech użytko\Ąych. Wiadomo, ze podstawową
rożnicę między o]<resem spoczynku płciowego a sezo-
nem rozrodczym stanowl brak owulacji, a co zatymldzie
ciałek żołtych, co mozna bez trudu stwierdzić przy uży-
ciu laparoskopu (l0). Nie da się jednak wykorzystac tej
metody do kontrolowania przebiegu wzrostu i rozwoju
pęcherzyków j aj nikowych. Pęcherzyki j aj nikowe wzra-
stają u bydła nie tylko podczas tzw. fazy pęcherzyko-
wej, ale w czasie całego cyklu rujowego (12). Powstaje
w zwi ązku z tym pytan ie, czy w okresie spoczynkrr płc i o-
wego aktywność pęcherzykowa jajników u owiec i kóz
jest całkowicie zahamowana, czy też pęcherzyki rosną
lecz nie mogą owulować ze względu na brak odpowied-
niego bodźca, jakim jest przedowulacyjny wylew LH (2).
Jedną z najbardzie1 lżytecznych technik do śledzenia
tych procesów jest obecnie ultrasonografia. Od momen-
tu upowszechnienia tej metody lkazało się jednak nie-
wiele opracowań dotyczących funkcji jajnika w czasie
spoczynku płciowego, tylko u owiec (3, 11, 16). Z tych
względów podjęto badania, których celem było porów-
nanie wzrostu pęchelzyków jajrrikowych kóz w okresie
spoczynku płciowego i w sezonie rozrodczym.

Mateliał imetody
Doświadczenie przeprowadzono na sześciu kozach bia-

łych uszlachetnionych w sezonie rozrodczyln i cztęrech
w okresie spoczynku płciowego. Codzienne obserwacje jaj-
ników prowadzone były przezjcdnego operatora przy uży-
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ciu ultlasonografu ,,Aloka SSD 500 Micrus" z głowicą li-
niową o częstotliwości 7.5 MHz przystosowaną do badania
rektalncgo. Kozy unieruchamiano w specjalnie skonstruowa-
nym poskromie, lv pozycjistojącej. Sondę ultrasonografu z
obficie nałożonym zelenl wprowadzano do prostnicy i od-
najdywano jajnik, W pierwszym etapie wyszukiwano struk-
tury ciałka żółtego, które stanowiły wskaznik informujapy
czy badane zwierzę znajduje się w sezonie aktywnoścl płcio-
wej, czy w okresie spoczynku płciowego. Następnie liczot-to
pęcherzyki, mierzono średnicę i wykonyr.vano szkic urł,zględ-
niajapy ich pozycję w strttkturze jajnika, Dodatkowo robio-
no zdjęcie jajnika przy uzyciu termoprintera ,,Mitsubischi".
Przy zcstawicniu danyclr pęcherzyki dzielono na klasy: 1 . pę-

cherzyki o średnicy < 4 mm, 2. pęcherzyki > 4 nrrn, 3. pę-

cherzyki > 5 mln, natomiast do dalszych analiz brano pod
uwagę tylko pęchelzyki zaliczone do klasy 2 i 3. Tak prze-
prowadzone obliczenia pozwoliły na ustalenie 1iczby pęchc-
rzykóu, wzrastajapych w cyklu rL{owym w postaci fal, a tak-
że tempa i uporządl<owania iclr wzrostu. Podobnic postępo-
wano w okresie spoczynku płciowego, w którym uzyskane
wyniki opracowywano dla okresów 21-dniowych, aby lnoż-
lirł,e było porównanie ich z danymi z sezonu rozrodczcgo,

Statystyczrra analiza uzyskanych wyników badań objęła
n astępuj ape parametry : 1 . śrcdnią liczbę pęcherzyków ro sną-
cych do śrcdnicy > 4 mrn w cyklu rujowyn i 21-dniowyrrr
okresic spoczynku płciowego; 2. śrcdnią liczbę pęcherzy-
ków rosnących do średnlcy > 5 mm w cyklu rujowym i 21-
dniowyrrr okresie spoczynku płciowego; 3. średnią liczbę pę-
cherzyków rosnapych do średnicy > 4 mm w fall cyklu rujo-
wego i 21-dniowego okresu spoczynku płciowego; 4. śred-
nią liczbę pęcherzyków rosnących do średnicy > 5 lnm w
fali cyklu rujowego i 21-dniowego okresu spoczynku płcio-
wego; 5. średni przyrost dobowy pęcherzyka w obu bada-
nych okresach; 6. średnią liczbę fal w cyklu rujowym. oraz
21 dniowym okresie spoczynku płciowego; 7. średnią liczbę
pęcherzyków r ozpoczynajapych wzrost w poszczególnych
dniach cyklu rujowego i 2l-dniowego okresu spoczynku*'T]adania rvvkontttre rr tatlrach srantu l(BN 5 PO6D 0311j



poszczególnych falach porównywano analizą wariancji i te-

stem wielokrotnego rozstępu Duncana.

Wyniki i omówienie

owulacji (9, 13).
Analizawariancji i test Duncana przeprowadzone dla
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Jowego Wyno-
siła 4,4
(+ż,6), w tym
I,9 (+ 1,3)
osiągnęło
średnicę > 5

mm (ryc. 3).
Cztery pierw-
sze fale nie
różntły się
między sobą
istotnie pod
względem li-
czębności
wzrastających
pęcherzyków,
zaś ostatnia,
owulacyj na
fala była
znacznl,e licz-
niejsza (P <
0,01), zarów-
no pod wzglę-
dem ilości pę-
cherzyków o
średnicy > 4
mm, jak i tych
o średnicy ż 5
mm. Srednie
tempo wzrostu
pęcherzyków
w cyklu rujo-
wymwynosiło
0,8 mm/dobę
(+ 0,15).

pęcherzyki >4 mm pęcherzyki > 5 mm

Ryc. 1. Liczba wzrastających pęcherzyków
jajnikowych u kóz w cyklu rujo*rym i 21 dnio-
wym okresie spoczynku płciowego
Objaśnienie : * *Wartości statystyczn ie wysoce
istotnie wyższe (P < 0,0l)

pęcherzyki >4 mm pęcherzyki > 5 mm

Ryc. 3. Liczba wzrastających pęcherzyków
jajnikowych u kóz w pojedynczej fali wzro-
stu cyklu rujowego i okresu spoczynku płcio-
Wego
Objaśnienie: jak w ryc. 1.

Ryc. 2. Liczba pęcherzyków jajnikowych u kóz rozpoczyna-
jących wzrost w poszczególnych dniach cyklu rujowego i osią-

tne ze statystycznego punktu
istotnie wyższe (P < 0,05);
totnie wyższe (P < 0,01)

Ryc.4. Liczba rozpoczyna-
jących wzrost wego okresu

spoczynku plc 5 mm

Objaśnienla: jak w ryc. 2.
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W 21-dniowym okresie spoczynku płciowego śred-

0,01) od odpowiadających im wartości w sezonie roz-
rodczym (ryc. 3). W przeciwieństwie do cyklu rujowe-

wyniki jak w przypadku bydła. o zazwle-
rzęta blisko spokrewnlonę z widziano
konieczności przeprowadzeni adań tego

er i Kot (9) że roz-
z przebtega e niz u
o ogniwo po między

tym g kże cechą ktorałączy
małe od bydła jest sezono-
wość badań jajników owiec
w okresie spoczynku płciowego wykonane techniką

badania przeprowadzonę przez Bartlewskiego i wsp.
W

szych badań wykazują że natlra zja-
w ścirozroduukózjestpodobnado owiec

większości ras w sezonie roztodczym. Istnieje więc
możliwość, ze hormonalne .,przełamanie" spoczynku
płciowego lkoz może być o wiele łatwiejsze w po-
równaniu do owiec.

Wnioski

Uzyskane wyniki pozwalają na sformułowanie na-

płciowego u kóz białych
spadek aktywności jajni-

e jednak na uporządkowa-
ny falowy wzrost pęcherzyków.

' 
2. LicŹba wrraŚtających pęcherzyków jajnikowych

u kóz, w okresie spoczynku płciowego ulega istotne-
mu obniżeniu w porownaniu do sezonu aktywności
płciowej.- 

3. U koz w okresie spoczynku płciowego pęcherzy-
ki jajnikowe nie owulują pomimo że tempo ich.wzro-
stu j-est podobne do sezonu aktywności płciowej.
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