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The purpose of the_ research was to develop method

cisterns using the USG technique, which would be help
width and eross-§ection area of the teat cistern may b
its relatively high correlation to milk yield. Due to th
cisterns of udder halves, it is important to measure both
of the USG images Ńere influenced by the age of the goats and Ępe of':udder. The C]earest óutline, of lthe
mammary gland cistern, which was also free of any deformations, was produced by goats having oval udders.
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Wydajność mleka, jako cecha ilościowa uza|eżnio-
na jest od czynników genetycznych i pozageneĘcz-
nych, zwłaszczatakich jak żywienie,wiek, sezon wy-
kotu, warunki utrzymania, technika doju, masa ciała
czy budowa wymienia. Prac doĘczących związków
pomiarów wymienia z wydajnościąmleka owiec i kóz
jest niewiele. I tak np. u indyjskich kóz jamunapari
wykazano,że długość i obwódwymienia oraz długość
strzyków są skorelowane zwydajnościąmleka w gra-
nicach 0.910 { rn 0,955 (7).Także w podobnym do-
świadczeniu przbprowadzonym na kozach damasceń-
skich udowodniono, że pomiary zewnętrzne wymie-
nia są statystycznie istotnie skorelowane z wydajno-
ściąmleka (4). W badaniach współzależności pomię-
dzy wielkością wymion a wydajnością mleka u mie-
szańców kilku ras koz hodowanych w Meksyku,
stwierdzono m. in. wysoką korelacj ę obwodu wymie-
nia z dzjęnną produkcją mleka badanych zwterząt
wynoszącą r" : 0.81 (6). Znacznie niższa, bo wyno-
sząca zaledwie r" : 0,39 była natomiast korelacja po-
między wymienionymi cechami określona u kóz rasy
saaneńskiej (5).

Duża r ozb ie żno ś ć otr zy many ch re zultató w pr ac r o ż -
nych autorów moze wynikać ze stosunkowo mało do-
kładnej techniki pomiarowej. Badania te prowadzono
z wykorzystaniem tradycyjnych pomiarów zoome-
try czny ch (laski, cyrkl e, taśmy mi ern ic ze), na zew nętrz-
nym obwodzie wymien ia, bez uwz ględnienia indywi-
dualnie zrożntcowanej grubości tkanki łącznej i tłusz-
cz owej otaczaj ąc ej zatokę mlekono śną wymienia. Nie

mo gły zatem uwzgl ę dni ać takich c e ch anatom iczny ch
wymienia jak wielkośc zatoki mlecznej czy średnica
kanału strzykowego.

W r az z do skonaleni em ultraso no gt aftcznej techniki
p omi arowej zaistniały możliwo ś c i wykorzystania j ej
takżę do p o mi arów gruc zołu ml e c zne g o mały ch pr ze -
żlwaczy (8). Pierwszebadania wykonane na owcach
wskazują na dużąprzydatność USG w tym zakresie
(1,9, 10).

Celem badań własnych było opracowanie zaŁożeń
metodycznych pomiaru zatoki mlecznej wymienia
koziego za pomocąUSG. Pomiar ten mógłby w przy-
szłości posłuzyć do prognozowania wydajności mle-
kakoz i być uwzględniany przy konstruowaniu indek-
sów selekcyjnych kózmlecznych. Technika USG jest
stosunkowo łatwa do przeprowadzęnia i można ją
wykonywa c poza pomieszczeniami laboratoryj nymi,
m.in. w warunkach polowych.

Mateilał imetody
B adani a pr zeprowadzon o na 29 kozach rasy b i ałej uszl a-

chetnionej w wieku 2-5lat, utrzymywanych w Stacji Do-
świadczalnej Katedry Hodowli Owiec i Kóz w Złotn|kach
koło Poznania. Pomiary ultrasonograf:,czne wymienia wy-
konywano przy użyciu aparatu ALOKA SSD 210 DX II z
głowicą liniową 3,5 MHz o szerokości roboczej 11 cm,
począwszy do momentu odsadzenia koźląt od matek (maj
2000) aż do momentu zakończenta doju towarowego (1i-
stopad 2000). Kozy były dojone mechanicznie w hali udo-
jowej, Dzienna wydajność mleka kóz w badanym okresie
laktacji wynosiła średnio 2,42litra. W doświadczeniu bra-



ły udziałkozy zdrowe, niewykazujące klinicznych obja-
wów zapalnych wymienia. Srednia zawartośc komórek so-

matycznychw mleku badanych kóz wskazywała na dobrą
jak dla tego gatunku zwierząt,jakość cytologiczną mleka
wykluc zaj ąc występ owanie subklini cznych stanów zap a1,-

nych wymienia i w zależności od okresu laktacji wynosiła
od 375 do 621xl03.

Pomiarów wymienia dokonywano w odstępach 4-tygo-
dniowych, w dniu przeprowadzaniaporannej kontroli użyt-
kowości mlecznej, wg zmodyfikowanej metodyki Caji i
wsp. (1). Wykonywano je na stojącym, unieruchomionym
zwierzęclu, w cztery godziny po doju. Po nałozeniu żelu,
głowicę przykładano od strony doogonowej badanej po-
łówki wymienia, zwracając uwagę by krawędź powierzch-
ni ernisyjnej głowicy obejmowała swym zasięgiem przej-
ście zatoki mlekonośnej w kanał strzykowy. Obrazy pene-

trujące cały obszar zatokimlekonośnej uzyskiwano po wy-
chyleniu głowicy o 30 do 45o w stosunku do osi pomiaru.
Obr azy ultras ono gr afic zne były tran smitowane p opT ze z
kartę INDEO@ Fast Frame Grabber do komputera i groma-
dzone w formie plików dyskowych (mapabitowa). Pomia-

ry zatokl strzykowej wymienia - szerokości, głębokości i
powierzchni przekroju oraz grubości ściany strzykowej
wykonywano na uprzednio zapisanych obrazach USG z
wykorzystaniem oprogramowania MultiScan8' ver. 8.08.

Analizę statystyczną wyników przeprowadzono
uwzględniając dwie grupy pomiarów:

A. wykonane na wszystkich zwierzętach poddanych
kontroli użytkowości mlecznej, W zalezności od serii po-
miarowej liczba kóz, ll których przeprowadzono ultraso-
nograflczny pomiar wymienia wynosiła od 2| do 29 .

B, Uwzględniając wyŁącznie obrazy wymion kóz w
wieku 2 i3lat (druga itrzęcia laktacja), uczestniczących
we wszystkich siedmiu seriach pomiarowych (liczbakóz
: 1).

Korelacje fenotypowe pomiędzy wynikami pomiarów
zatoki strzykowej a wydajnością mleka określoną w dniu
pomiaru wyliczono przy lżyctuprocedury CORP i RSQU-
ARE pakietu statystycznego SAS@ ver.6.I2.

Wyniki iomówienie

Średnia szerokość zatokt strzykowej określona w
badaniach własnych wynosiła od 5,9 (1. seria pomia-
rowa) do 10,2 cm (5. seria pomiarowa). Także pod-
czas Ęch samych serii pomiarowych określano eks-
tremalne wi elko ś c i p owierzchni przekroj u zatoki, wy -

noszące odpowiednio 10,8 i33,2 cm2. Wzrost szero-
kości i powierzchni przekroju zatoki strzykowej okre-
ślony podczas 5 sesji pomiarowej znalazł swoje od-
zwierciedlenię w blisko o Il3 wyższej, w porównaniu
z 1 sesjąpomiarową wydajnościąmlekakóz. Była ona,
międzyinnymi,spowodowanapodawaniemznacznych
ilości mlekopędnej zielonki zlucemy, stanowiącej w
tym okresie laktacji podstawę dawki żywieniowej.

Najniższe w społzależności pomiędzy średnią sze-
rokością zatokt strzykowej obu połówek wymienia a

poziomem dziennej wydajności, obliczóne na podsta-
wie wszystkich badanych w pfacy własnej wymion
(grupa A) ustalono podczas 1 kontroli użytkowej, na-

tomiast najwyższąkorelację. r" > 0,65. wyliczono w
6 serii pomiarowej (tab. 1). Analogiczna korelacja
określona na podstawie pomiarów wszystkich 157 ob-
razów USG nie przekro czyłaptogts,wartości 0,3 (tab. 1).

Zbliżone wi elko śc ią korel acj e uzyskano pomi ędzy
pomiarami zatoki
z doju porannego
do wartości korela
nych pomiarów wymienia
(prawej i lewej), ały współ-
zalężnościobltcz pomiarów
obu połówek wymienia,

Współzależności pomiędzy średnią szerokością za-
toki mlecznej a poziomem dziennej wydajności dwu-
t tr zyletnich kó z ucz e s tn tczący ch w e w s zy stki ch s i e d -

miu sesjach pomiarowych (grupa B) były wyższe od
określonych na podstawie pomiarów obtazów USG
kózbardziej zrożnicowanych pod względem wieku i
Iiczby kontroli użytkowości mlecznej (od 4 do 7).
Najniższąz określonych korelacji ustalono podczas 1

kontroli użytkowej, natomiast najvły ższą o dnotowa-
no w 5 serii pomiarowej (tab. 1).

Podobnie jak w przypadkl grupy pomiarowej A,
także i w grupie B zbliżone wielkością wyniki uzy-
5 orokości zatoki
3 lląpodczas doju
r do wartości ko-
relacji wyliczonych na podstawie pomiarów poszczę,
gólnych p ołówek wymienia (prawej lub lewej ), wy ższy
poz noscl o
p9d obu po
nla. Wnanlu

wej A, były wartości
tkich 7 pomiarów kóz
wielkość, zwłaszcza

a łączną szerokością
,o : 9,8, wskazuje na
pomiaru w selekcji w

kierunku mleczności.

pomiędzy średnimi wartościami wyliczonymi na pod-
stawie siedmiu pomiarów (I57 obrazów USG) był
podobny jak przy pomlarze szerokości zatoki i wyno-
slł 0,342. Analogiczną jak dla pomiaru szerokości,
znacznlrc wyższą bo przekraczającąpoziom .n : 9,8
(p < 0,01) wspołzależność uzyskano w grupie pomia-
rowej B (tab. 1).

Zr óżntc owane głęboko ś ci zatok strzykowych wpĘ-
nęĘ na skrajnie rożny wynik korelacji w obrębie pra-
wych i lewych połówek wymienia. Wskazane j ęst za-
tem, by w ocenie użytkowości mlecznej kóz prowa-
dzonej na podstawie pomiarów USG wymienia
uwzględniać obie zatoki strzykowe.



Tab. 1. Korelacjc fenotypowe pomiędzy pomiarami zatoki strzykowej a wydajnością mleka
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ObjaŚnienta: *p . 0,05, **p . 0,0l

R_vc. 1. Obraz USG połówki wvmienia wraz z z^zn^czonym
obr_v-sem zatoki strzvkolvej i miejscami dokon1,1van_v-ch po-
nriarólr,: a szerokość zatoki strzykowc,j, b głębokośc zatoki
strzykowej. c szcrokość ściany strzyka

Ryc. 2. Miejsce przyłożenia sondv USG

P o z i om w sp ołzal e żn o ś c i p o wi ęr zchni pr zel<r o ju za-
toki i wydajności mlecznej, podobnie jak wszystkie
poplzednio omawiane korelacje, byłrożny w zależno-
ści od serii pomiarowej (tab. 1). Najmniej korzystny
wynik ustalono w 1 kontroli użytkowej, natomiast naj-
wyższąkorelację wyliczono podczas 6 serii pomiaro-



wej . Warto ś ć korelacj i pomiędzy p owierzchn tą zatoki
mlekonośnej a wydajnościąmleka, obliczona na pod-
stawie wszystkich 157 pomiarów wynosiła0,359 tbyła
znacznię ntższa od analogicznej wsp ółzalężności
określonej dlakoz grupy pomiarowej B (49 obrazów)
o wartości r" > 0.9 (p . 0.0l . tab. l).

Bardzo obiecujący okazał się poziom korelacji wie-
lokrotnych pomiędzy niektórymi pomiarami zatoki a
wydajnościąmleka. Na przykład wyliczone w grupie
pomiarowej A (157 obrazów) korelacje dla dwóch
zmiennych - szerokości i pola przekroju prawej zato-
ki mlekonośnej osiągały wartośc rn:0,8, adlatrzęch
zmiennych (oprócz dwóch wy żej Ńymienionych, tak-
że głębokości lewej zatoki), wartość r":0,87.

Ze względu na niski poziom wspoLzależności po-
między grubo ścią ściany strzyka a wydaj nością mleka
zrezygnowano z ich prezentowania w tabeli. Nieza-
leżntę od grupy pomiarowej, A lub B, współzalezność
tej cechy z dziennym poziomem mleczności kóz nie
przekraczała poziomu r. : 0,3.

Wszystkie stwierdzońe w pracy własnej za\eżnośct
określono na podstawie pomiarów wymienia wyko-
nanych po upĘwie 4 godzin po porannym udoju. W
p rz epro wa dzony m w tym s amym stadzie t z wykor zy -

staniem tej samej aparatury w eksperymencie, w któ-
rym pomiary wymion wykonywano bezpośrednio
przed udojem, uzyskano nieznacznie niższy poziom
korelacji (3).

Opracowań na temat zastosowania aparatury USG
do diagno styki wymienia zw ierząt go spodarskich opu-
blikowano niewiele. W dostępnym piśmiennictwie
brak jest wyników badań omawiających wykorzysta-
nie aparatury USG do pomiarów zatokt mlecznej wy-
mion kóz. Fahr i wsp. (2) badając wpływ średnicy
otworu strzyka na jakośc higienicznąmleka koziego,
określili szerokośc ściany strzyka,mierzonej u nasady
mięśnia zwieracza, na 4,22 do 5,66 mm. Pomiar ten
wykonano sondąliniowąo częstotliwości 10 MHz (2).

Mierząc przy użycilt sondy sektorowej (5 MHz) zato-
ki mlekonośne wymion 4 letnich owiec rasy ripollesa,
stwierdzono wysoką w spółza|eżność ich szeroko ści i
pola przekroju z produkcjąmleka maciorek, wynoszącą
odpowiednio r^: 0.8 t i r^ : 0.90 ( 1 ). Określone w lym
samym eksperjrmencie liorelacje fenotypowe pomię-
dzy wydajnością mleka a głębokością i szerokością
wymienia oszacowanymi metodami konwencjonalny-
mi, wynosiły zaledwie 0,34 i 0,38 (1). Niższą od po-
danych wspołzależność pomiędzy produkcją mleka a
powierzchnią zatoki mlekonośnej wymion owiec z
syntetycznej linii plennej, wynoszącąw zależności od
stadium laktacji, od 0,154 do 0,634, określono zapo-
mocą 3,5 MHz głowicy liniowej (10). Natomiast w
pomiarach wykonanych przy użycilt sondy konwek-
sowej (5 MHz) współczynnik korelacji pomiędzy po-
lem przekroju zatoki mlekonośnej wymion owiec tej
samej grupy rasowej a ich wydajnością mleka wynosił
rr:0,74 (9).

podsumowanie

Wyniki przeprowadzonych obserwacji wykazały
przydatność głowicy liniowej 3,5 MHz o szerokości
roboczej 11 cm do pomiarów zatoki mlekonośnej wy-
mienia kóz, a stosunkowo wysoki poziom korelacji
pomiędzy pomiarami zatoki strzykowej a dziennąpro-
dukcjąmleka umożliwia jego zastosowanie w ocenie
użytkowo ś ci ml e cznej kóz. Naj b ar dziej pr zy datnymi
do oceny wydajności mlecznej kóz okazały się szero-
kość i pole przekroju zatoki strzykowej. Wyższy po-
ziom wsp ó Łzalężności uzyskany w grup ie koz 2 -3 Ięt-
nich wskazuje na celowość prowadzenia pomiarów w
ujednoliceniu pod względem wiekowym grupie zwle-
r ząt. P o ziom kore 1 acj i był zr ó żnico w any w zalę żno ś ci
od serii pomiarowej. Najwyzsze współzalężnośct z
reguły wyliczano dla danych liczbowych uzyskanych
w 8 miesiącu laktacji, jednak ustalenie najbardziej
optymalnego terminu pomiaru wymaga kontynuacji
badai. Stosunkowo dlży wpływ na czytelność obra-
zów USG miał typ badanego wymienia. Najbardziej
wyraźny,pozbawiony artefaktów, odbić i innych znie-
kształcęńzarys zatoki mlekonośnej uzyskiwano u kóz
z wymionami owalnymi. Interpretacja obrazow USG
wymion asymetrycznych była trudna i w niektórych
przypadkach niemożliwa do pfzeprowa dzęnia. Zę
względu na stosunkowo duże zrożnicowanie wielko-
ści zatok strzykowych połówek wymienia, przy sza-
c owaniu p o ziomu mleczno ś ci ko z należy uwz ględnić
pomiar obu zatok.
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