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Summary

Foliculogenesis in three Polish Whito Goats was studied daĘ during their breeding season, from Septem-1
ber to November. Animals were kept in natural daylight, oestrus behavior was detected twice n day with a
vasectomized buck. Daily examinations were performed during four sequential oestrug cyclCs u5ińg transrectal
ultrasonic imaging. The wave was deIined as a group of follicles which start to grow simultaneously and giv e
origin to one or more follicles > 5 mm in diameter. The mean interovulatory interval r,vas 20.4 days. The mean
number of waves was five, but only follitles that grow > 4 mm have a wave pattern of growth. Emergonce,,,of
smaller follicles was a continuum. The mean rate of growth of the largest follicles was,,,0.8 mm per day. TŁe
maximum diameter of the largest follicles in nonovulatory waves was 6.2, and was bigger,in the ovulatóry
waves: 7 mm (P < 0.05). There was a highly significant difference between the two largestfollicle_s,,in t,he wave.
However, only in 53 oń of waves there was a divergence, which is typical for domination phenońenon in cattle.
Therefore the mechanism and even occurrence of dominance is still unclear in goats.

Ke;rvords: goats, follicular waves, oestrus cycle.

W 1960 r, Rajakowski (20) zapoczątkorł,ał trwającą
do dzi ś dyskusj ę dotyczącą mechanizmu doj rzewania
pęcherzyków jajnikowych bydła. W późniejszym okre-
sie podobnymi obserwacjami objęto tez inne gatunki
wykorzystuj ąc doskonalone niemal z każdym rokiem
techniki diagnostyczne. W przypadku bydła i koni
stwierdzono i niejednokrotnie potwierdzono falowy
ch arakter doj rzewania pęcherzyków j aj nikowy ch (1 2,
15-19). Natomiast wiele lat badań prowadzonych na
owcach nie zaowocowało tak satysfakcjonującymi
wynikami jak w przypadku bydła, bowiem niektóre
dane dość j e dnoznac znie s ugeruj ąc e. że rczw oj pęche-
rzykow jajnikowych u owiec ma charakter falowy (4,
7 0, I 4, 23 -25), były zapr zeczane pT zez wielu autorów
(I3 , 2I , 22, 26) . U koz badania dotyczące dojrzewa-
nia pęcherzyków jajnikowych w cyklu rujowym roz-
poczęto dopiero w 1994 r. co sprawia, ze proces ten
nie jest u tego gatunku dostatecznie wyjaśniony.

Celem przeprowadzonych doświadczęńbyło udzie-
lenie odpowiedzi na pylania czy:

pęcherzyki w cyklu rujowym kóz pojawiają się i
rosnąw grupach (falach), czy niezależnte,

- Iiczba fal w cyklu jest cechą osobniczą czy też
całkowi cie niezależnąi zmienną o r az czy długo ść cy-
klu wpływa na liczbę fal,

- na podstawie różnic w wielkości i charaktęrze
wzrostu największych pęcherzyków z falt można w
przypadku kóz mówić o zjawisku dominacji.

Materiał i metody

Obser-wacje przeprowadzono na trzech kozach rasy pol-
ska biała uszlachetniona, w wieku 2,5 roku, w okresie se-
zonu aktywności płciowej. Codziennej kontroli wzrostu
pęcherzyków j ajnikowych dokonywano podczas trwania
cztęrech cykli rujowych między wrześnienr i grudniem.
Zwierzęta utrzymywano w warunkach naturalnego dnia
świetlnego. Wystąpienie rui kontrolowano dwa razy dzien-
nie wazektomizowanym kozłem. Codzienna wizualizacja
wzro stu pęcherzyków przeprowad zona była przez j edne go
operatora przy użyciuultrasonografu ,,Aloka SDD 500 Mi-
cl-tls" i liniowej głowicy J,5 MHz. Kozy unieruchamiano
w specjalnie skonstruowanym do tego celu poskromie w
pozycji stojącej Głowicę z obficie nałozonym żelem ul-
trasonograficznym wprowadzano do prostnicy i odnajdy-
wano jajnik (11). Liczono pęcherzyki oraz mierzono ich
średnicę, wykonując dodatkowo szkic, oraz zdjęcie jajnika
w kilku pozycjach. Następnie odnajdywano drugi jajnik i
kontynuowano wyżej opisane czynności. Podczas badań w
kolejnych dniach głowicę i jajniki ustawiano w tej samej
pozyclt, aby pomiary średnicy pęcherzyków były powta-
rzalne. W ten sposób uzvskano dane odnośnie indywidua1-
nego wzrostui atrezjt wszystkich pęclrerzyków, które osią-
gnęły co najmniej 4 mm średnicy. Wystąpienie owulacji
stwierdzano jako nagły zanlk dużego pęcherzyka w czasic+' Badani:r rłykonane rv ralnach grantu KBN 5PO6D 0] ] ] 7
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malne. Istotność rożnicmiędzy tymi punktami oceniano te-

stem t-Studenta dla par skorelowanych. Istotność rożntc
między dniami w pojawianiu się pęcherzykow określano
analiząwarlancji i testem Duncana, podobnie jak istotność
r ożnic między maksymalnymi średnicami o siąganymi przez
największe pęcherzyki w falach. Istotność różnic między
maksymalnymi średnicami największych i drugich co do

wielkości pęcherzyków z fali oceniano testem t-Studenta.

Wyliczano też współczynniki korelacji między dfugością
cyklu a liczb ąfal, orazczasem wzrostu a maksymalnąśred-
nicą osiągan ąprzez największy pęcherzyk.

Wyniki iomówienie

Doświadczenie przeprowadzono w sezonie aktyw-
ności płciowej kóz, w warunkach naturalnego dnia
świ etlne go . Zw ter zęta nte byĘ też p o ddaw an e żadny m
dodatkowym zabiegom i miały kontakt zkozłem,któ-
rego zadaniem było wykrywanie rui. Wykonane ob-
serwacj e doĘ czą zatęm cyklu ruj owego przebtegają-

nym jako 19-23 dni. Jednakże jeden z cykli trwń 28
dnl P oza nadmi erną dtugo ś c ią cykl ten char aktery zo -

wał się też ponad przeciętnie dużą ilością fal ] . Jęd-
nak p

Pie membył
chara z dwóch
pierwszych klas wielko ści, a zatem osiągaj ące maksy-
malną średnicę 4 mm pojawiały się w cyklu rujowym
codziennie, nie wykazuląc żadnego rytmu. Dopiero
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gdy samica wykazywała objawy rui wykryte przezkozła.
W celu potwierdzenia poziomu owulacji po pięciu dniach
wykony.wano zabieg laparoskopii kontrolując liczbę cia-
łekżółtych.

Podczas interpretacji danych uzyskanych z obserwacji,
obydwa jajniki każdego zwierzęcia traktowano jako jeden
narząd. Dlatego też wykresy wzrostu i atrezjtpęcherzyków
zo staĘ wykon an e dla zw ier zęci a, a n i e dla p o sz cze gó lnych
jajników. Ponieważ często pęcherzyki osiągające swój
maksymalny wzrost w jednym cyklu rozpoczynŃy wzrost
jeszcze w cyklu poprzednim, interpretację danych zaczy-
nano w dniu - 2, czy7i dwa dni przed końcem poprzednie-
go cyklu (dzleń0: dzięń owulacji). Cały cykl rujowy po-

dzielono na pięć okresów, w których mogły pojawiac się
falę: -2:I; 2:5; 6: l0; 1 7:|3; 14:17 . Mianem fali określano
grupę pęcherzyków, które rozpoczynaĘ wzrost w zbltżo-
nym czasie (mieszczącym się w wyznaczonych okresach),
rosĘ powyżej 4 mm średnicy i zktórych wyodrębniał się
co najmniej jeden pęcherzyk o średnicy powyżej 5 mm.
Pęcherzyki z jednej fali mogĘ pojawiać się dłużej niż w
c iągu j edne go dnia (l 1) . Za naj istotniej s zy wy znacznlk ter -

minu pojawienia się fali uznano moment uwidocznienia się
pęcherzyka, który później osiągnął największą średnicę.

P o dc z as anallzy tlzy skanych w c zasie ob s erwacj i danych
obliczano następujące wartości: 1) średnią liczbę pęche-

rzyków rosnących powyzej 4 mm w fali i w cyklu; 2) śred-

niąliczbę pęcherzyków rosnących powyżej 5 mm; 3) śred-

ni przyrost dobowy największego pęcherzyka w fal1' 4)

maksymalną średnicę dwóch największych pęcherzyków z
poszczególnych fal; 5) średni czaspotrzebny na osiągnię-
cie maksymalnego wzrostu przez największy pęcherzyk z

fali. Analizując pojawianie się pęcherzyków rosnących > 5

mm średnicy po scentralizowaniu danych na dzień poja-

wiania się fali, wyznaczono punkty maksymalne i mini-
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Ryc. 1. Indywidualny wzrost 31 pęcherzyków w naturalnym pięciofalowym cyklu rujowym kozy nr 3
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dni trwania lali

Ryc. 2. Porównanie wzrostu dwóch największych pęcherzyków z fali; A - bez
dywergencji,B - z dywergencją

Ryc. 3. Jajnik z pęcherzykiem przed- Ryc. 4. Jajnik z ciałkiem żółĘm
owulacyjnym

pęcherzyki osiągające większe średnice formowały
grupy i jeśli z takiej grupy wyodrębnił się co najmniej
jeden pęcherzyk, który osiągnął średnicę > 5 mm to
nazywano ją falą. W przeprowadzonych badaniach
zaobserwowano najwięcej cykli pięciofalowych - 5 i
czterofalowych 4. Indywidualny wzrost pęcherzy-
ków w cyklu pięciofalowym obrazuje ryc. 1. Oprócz
tego wystąpiły dwa cykle sześciofalowe i jeden sied-
mio falowy. Sre dnia zatem liczb a fal wynio sła 4, 8 . Inne
miary centralnego skupienia (mediana i dominanta)
wyniosły 5. Powyższe obliczenia potwierdzająśred-
nie ilości pojawiających się pęcherzyków osiągających
> 5 mm średnicy. Uzyskane wyniki potwierdzająwnio-
ski wyciągnięte przez innych autorów (5, 11) dowo-
dzące falowego charakteru wzrostu pęcherzyków. Je-
dynie średnia liczba fal w cyklu w owych badaniach
byłaniższa (5, 11). Wdniach: -I,4,7,11i 15 cyklu
rujowego kóz pojawiało się istotnie więcej pęcherzy-
ków (p < 0,05) co jest najlepszym dowodem na falo-
wy charakter pojawiania się pęcherzykow osiągających
większe średnice. Podobnie jak w poprzednich bada-

niach nie udało się stwierdzic falo-
wego wzorca wzrostu pęcherzyków
osiągaj ących maksymalną średnicę 4
mm (11). Słuszną zatęm wydaje się
być podana przez Ginthera i Kota
(11) interpretacja tego zjawiska za-
kładająca, tż mniejsze pęcherzyki
tworzą pulę char aktery zując ą si ę cią-
głym wzrostem, a z tej puli w odpo-
wiednich warunkach wyodrębnia się
fala, w skład której wchodząpęche-
rzykt charakteryzuj ące się większą
średnicą. Srednia ltczba pęcherzy-
ków osiągających > 4 mm średnicy
wyniosła 5,8 (+ 1) w fali i 29,8 (+
4,9) w cyklu. Sredni czas pomiędzy
początkiem fali a dniem osiągnięcia
maksymalnej średnicy przez naj-
większy pęcherzyk wyniósł 4,I dnia
(+ 0,7), a średni odstęp między fala-
mi byłbardzo podobny i wyniósł 4,04
dnia (+ 1,4). Srednie tempo wzrostu
największego pęcherzyka z fali wy-
niosło 0,8 mm dziennie. Maksymal-
na średnica osiągnięta p rzez najwięk-
sze pęcherzyki fal nieowulacyjnych
wyniosła średnio 6,2 (+0,2) mm i nie
rożnlŁa się istotnie pomiędzy tymi
falami. Jedynie średni pęcherzyk owu-
lacyjny był istotnie większy (7 (+ 1)
mm; p < 0,05). Współczynnik kore-
lacji pomiędzy czasem wzrostu a
maksymalną osiągniętą średnicą wy-
niósł 0,85 i był istotny ze statystycz-
nego punktu widzenia.

Drugie zagadnienie jakie postano-
wiono opracować dotyczyło zmienności liczby fal w
cyklu rujowym kóz. Współczynnik korelacji między
długością cyklu aliczbąfal wyniósł 0,52 i był staty-
stycznie nieistotny, zatęmliczb falntę zalężała od dłu-
gości cyklu.Liczba fal wahała się od 4 do 6, a ponie-
waż ljednej kozy rnogły wystąpić po sobie cykle z
różnąilościąfal, nie jest to cecha osobnicza. W opisy-
wanym doświadczeniu nie udało się zatem odnalęźć
czynnlkawpływającego na liczbę fal w cyklu, stwier-
dzono natomiast iż jest to cecha zmienna.

T r zecie p o dj ęte zagadnienie dotyczyło występ owa-
nia zjawiska dominacji w cyklu rujowym koz.W przy-
padku bydła jest to zjawisko bardzo dobrzępoznane i
opisane (3, 8,9), jednakże jego występowanie u owiec
i kóz p ozo staj e kwe s ti ą sp orną. S z c z e gó lni e duża liczb a
publikacji dotyczących owiec powoduje istnienie wielu
teorii, często całkowicie ze sobą sprzęcznych. Więk-
szość tychże teorii wskazuje na istnienie zjawiska do-
minacji u owiec tyle, że charakter tego zjawiska wy-
daje się nieco inny nlż ubydła (7 , I0, 14,24, 27). Są
jednak i takie, które temu przęczą(6,2I,22).
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