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Eflicacy of ultrasound examination of heifel's mammary glands for pred,itting theil milk yield

Surnmary

The study examined the efficacy of the ultrasound method for secretor and adipose tissue content of Pre-
-calving heifers, based on ultrasound images. A link was also determined between the Percentage of secretor
tissue iń the udder and the subsequen,t milń yield of the heifers during the first 100 days of lactation The studY
was carried out with 25 Black-ańd-White heifers (6ż.5-92,101" Holstein-Friesian),25 Red-and White heifers
(53.8-87.5% Holstein-Frisian Red) and 25 Simmental heifers (dual-purpose type) from 15 to 7 days before
parturition. Mea§urements were made using an Aloka SSD 500 (Aloka C9. Ltd, Japan)_with,a 3,5 MHz trans-
^dr.". 

and,12 cm linear probe. The ultrasouńd images were binarized and the degree of brightness was deter-
mined on the grayness s^cale (0-255 luminance rangÓ). We assumed the lower and uPPer brightless thresholds
to be 128 ana)ss, respectively. We matched image points with brightness of_0-127 to adiPose tissue, and those

rvith brightness oil2d-255 to secretor tissue ofthe analyzed udder quarter. Bright area percentage was calcu-
lated in ihe specified section of the image. The results vere recorded and took into account the surface area of
the ultrasouńd i-ug. section and the giey areu as well as the percentage of grey area, and then were recorded
as a ighly significant coirelation was found between the etor tissue in the

udd ńeiiers and their subsequent milk yield during th lactation. When
imp d for evaluating udder stiucture in heifers based on ,rnaY be useful,,in

experimental work and breeding practice.
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Znajomość struktury tkankowej gruczoh,r mlekowe-
go jałowek w okresie późnej ciĘy pozwala przewt-
dywaó p óżniejsząpro dukcyj no ś ć mleczną krow pi er-
wiastek (13). W badaniach nad strukturą tkankową
gruczołumlekowego stosuje się obecnie metody bio-
chemiczne, które polegają Ia oznaczarliu zawartości
DNA, RNA, białka całkowitego itŁuszcz:ttw mtĘsztt
gruczoŁu mlekowego j ałowek po ich uboju lub w prób-
kach pobranych metodąbiopsji (3-6, 10, 14). Wyko-
rzystywane sąrównież pośrednie metody oceny ),war-
tości produkcyjnej" wymienia u jałówek na podsta-
wie monitorowania tempa wzrosfu długości strzyków
w przednich i Ęlnych ćwiartkach (1-9).

W związku z r ozw ojem techniki ultrasono graftcz-
nej (USG), w ostatnim dziesięcioleciu zaistniaĘ rów-

niez mozliwości wykorzystania tej metody do pomia-
rów gruczołu mlekowego i jego struktury tkankowej
u małych przeżuwaczy (2, 12, 16). Obecnie brakuje
badań nad mozliwością wykoruystania metody ultra-
sonograficznej do oceny struktury tkankowej wymie-
nla u
póżni
cZaS S

tury tkankowej gruczołu mlekowego j ałowek, metoda
ultrasonografi czna j est Łatw tejszado przeprow adzenta
w prakĘc e rolniczej, ze w zg|ędu na mozliwo ść j ej wy-
konyłvania, między inn5mri, w warunkach oborowych.

Celem badań było określenie przydatności metody
ultrasonograficznej do oceny zawartości tkanki wy-
dzietniczej i tłuszczowej w wymieniu na podstawie
utrwalonych obrazów USG oraz ustalenie zależności
między procentową za-w artością tkanki vry dzielntczejt) Badania wykonano w ramach projektu badawczego KI}N nr 5 PO6E044 19



Ryc. 1. Miejsce przyłożenia sondy podczas badania USG
struktury gruczołu mlekowego u jałówek
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Ryc, 2. Obraz z badania USG gruczołu mlekowego w postaci pliku dysko-
wego
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Ryc. 3. Pola hyper- i hypoechogeniczne w wyznaczonym obrazie USG poz-
bawionym artefaktów

i tłuszczowej w wymieniu cielnych jałówek aichpóź-
niej szą mlecznością w okresie 1 00-dniowej laktacj i,

Mateilał imetody
Badania ultrasonograftczne przeprowadzono na ż5 ja-

łówkach ras y czamo -b iałej ($2,5 -9 r, l %o h.f .), 2 5 j ałówkach
rasy czerwono-białej (53,5-87,5Yo h.f. red.) oraz25 jałów-
kach rasy simentalskiej (typ mięsno-mleczny) w okresie
od 15.-7. dniaprzed planowanym terminem porodu. Po-
miary USG wykonywano przy użyctll aparatll Aloka SSD
500 (CO, LTD Japonia) wyposazonego w głowicę liniową
3,5 MHz, o szerokości roboczej I20 mm, która służy głów-
nie do badania narządów miĘszowych. Przeprowadzono
je w oborze, bezpośrednio na stanowiskach dla zwierzą|
w czasie od 2 do 3 godzin po rannym karmieniu. Do badań
wybrano zwierzeJazdrowe, nie wykazujące klinicznych ob-
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j awów zapalnych wymienia. P o nałożenil żell,
głowicę przykładano poprzecznie na przednią
prawą cwiartkę wymienia zvv racając uwagę, aby
krawędź powierzchni emisyjnej znajdowała się
w polowie wysokości zawieszenia wymienia
(.yc. 1 ). Obr azy ultras ono gra ftczne transmito -

wano poprzez kartę CSS Video Fost Frame
Grabler do komputerai gromadzono w postaci
plikow dyskowych (mapa bitowa). Pomiarów
pro centowej zaw artoścl, tkanki wydzielni czej
i tłuszczowej w miązszu wymienia dokonywa-
no na uprzednio zapisanych obrazach USG,
z wykorzy staniem oprogramowania Multi
Scan@ ver. 8.08. (ryc, 2). W każdym obrazte
USG wyznaczano pole powierzchni, które sta-
nowiło fragment możliwie j ak najb ar dzlej p oz-
bawiony artefaktów tj. obszarow rozmytych
(ryc 3). Wykorzystując mozliwości tego pro-
gramu, kńdy zapisany obraz USG binaryzowa-
no według przyjętego poziomu i określano sto-
pień jasności w skali szarości (w zakresie lu-
minacji 0-255). Jako dolny próg jasności bada-
nego obrazuprzyjęto I28, a gómy 255.Za-
łozono, że dla tkanki tłuszczowej (hypoecho-
genicznej) podporza.dkowane są te punkty ob-
razl, których jasność mieściła się w zakresie
0-127, a dla tkanki wydzie7niczej (hyperecho-
genicznej) te punkty obrazll, których jasność
mieściła się w zakresie 128-255. Tkanka tłusz-
czow a charakteryzowała się ciemno s zatym,
a tkanka wydzielnicza jasnoszarym odcieniem
(ryc. 3), W Wznaczonej uprzednio powierzch-
nt obrazl określano pole obrazujasnego i sza-
Iego, a następnie obliczano procentowy udział
polajasnego i szarego w zaznaczonej całkowi-
tej powierzchni.

Użytkowość mleczną oceniano na podstawie
produkcji maksymalnej (PM) uzyskanej
w pier,wszych 100 dniach laktacji oraz całko-
witej wydajności mleka, tfuszcz:.l, białka i lak-
tozy. Krowy dojono dwarazy dziennie. Pomia-
ry ilości udojonego mleka od każdej krowy
przeprowad zano co dziennie za pomocą mleko-
metrów typu TRU-TESI a skład mleka ozna-



Tab. 1. Zawartość tkanki wydzielniczej i tłuszczowej w prawej ćwiartce wymienia cielnych jałówek i wydajność mleczna
krów pierwiastek

Pole oblazu (mm2)

Tkanka wydzielnicza ( %)

Tkanka lłuszczowa (%)

Wydajność w ok]esie pieruszych 100
dni laktacii (kg):

- mleko

- tłuszcz

- białko

- lakloza

Produkcia maksymalna mleka
(ks/dzie ń )

35,73

1,56

1,56

54,49

2,56

1,65

2,72

0,47

965,0B

22,5B

77,6B

2404,0B

100,98

75,7B

117,68

26,4B

1165,5A

46,4A

53,6A

2919,2A

1223A

94,2A

143,8A

32,5A

39,05

3,20

3,20

64,12

2,82

2,27

3,32

0,72

1122,3

24,0B

76,0B

2429,OB

99,3B

78,3B

118,1B

27,5B

1208,8

46,3A

53,7A

2857,1A

116,4A

92,4^

139,1A

32,8A

30,73

3,14

3,14

55,89

2,29

1,90

2,7g

0,71

942,0D

18,68

81 ,4B

1354,3B

56,58

46,88

65,7B

17,4B

1 098,5a

30,2A

69,8A

1$2,2A

78,3A

59,5A

89,2A

20,8A

Objaśnienia: - N niższy iW - wyższy poziom produkcji (kg mleka w 100 dniach laktacji); a, b - p < 0,05; A, B - p < 0,0l

Tab. 2. Zależność między zawartością tkanki wydzielniczej (TW) w gruczole
mlekowym jałówek przed wycieleniem a ich wydajnością mleczną (WM)
w pierwszych 100 dniach laktacji

woliło to na wykonanie pomiaru pola po-
wierzchni obrazu jasnęgo l szaręgo w za-
Znaczonęj całkowitej powierzchni obra-
nJ oraz obliczenie na tej podstawie pro-
centowego tchldziała w całkowitej po-
wierzchni obr azu, Umozliwiło to określe-
nie procentowego udziału tkanki tłuszczo-
wej i wydzielniczej w badanej ćwiartce
wymienia jałówek, a tymsamym na osza-
cowanie ich póżniejszej wydajnoŚci
mlecznej. Można więc sądzić, ze stoso-
wane dotychczas w badaniach na bydle
metody biochemiczne do oceny rozwoju

gruczołu mlekowego (5, 6), jak i metody pośrednie
(8) oceniające stopień rozwoju gruczoŁu mlekowego
na podstawie tempa wzrosfu długoŚci strzyków, bę-
dzię możnaw przyszłości zastąpić mniej skompliko-
wanąmetodąUSG, Ruberte i wsp. (12) stwierdzllt,że
ultrasono gr afta możę by ć lżyteczną technik % pozw a-
Iającąna ocenę sekrecji mleka w wymionach owiec,
aAyadi i wsp. (I) lważają żę mętoda USG pozwala
na ocenę ilości mleka zmagazynowanego w zatocę
mlecznej krów co moze sŁuLżyć do opracowania prog-
ramu częstotliwości doj enia.

S p o śró d b adanych r as zw ier ząt, najwy ższą łvydaj -
nościąmlecznącharakteryzowaĘsiękrowypierwiast-
ki rasy czarno-btałej (c.b. x h.f.), nieco ntższązwie-
rzętarasy czerwono-biaŁej (cz.b. x h.f. red.), anajniż-
sząpierwiastki rasy simentalskiej (sim.) (tab. 1). W ob-
rębie każdej rasy pierwiastki o wyższej wydajności
mlecznej (grupy: W) odznaczały się równocześnie
większą procentową zawartością tkanki v,ry dzielniczej
w badanej ćwiartce gruczołu mlekowego, w porów-
naniu ze zwterzętami o niższej produkcyjności (gru-
py: N). Wykazane,między Ęmi grupami róznice we
w skaźnikach pro dukcyj ny ch or az pro c entowej zaw ar -
tości tkanki wydzielntczej i tŁwzczowej w gruczole
mlekowym okazaĘ się statystycmie istotne (p < 0,01).

czano w okresach tygodniowy ch, przy lżyciu aparatu Mil-
ko-Scan FT 120 Foss Elektric. Wartość energetycznąi biaŁ
kową pasz oraz skład dawek pokarmowych ustalano
według notm zywienia bydła stosowanych w kraju (l5),
stosując programy komputerowe Winwar (wersja 1.6, 2000)
i INRAtion (wersja 2.63,1998).

Obliczenia statystyczne wykonano posługując się pro-
gramem statystycznym SAS (1989), przy azym ocenę
wskaźników produkcyjnych i zawartości tkanki wydziel-
niczej i tfuszczowej w przednie prawej ćwiarlce wymienia
wykonano metodąj ednoczynnikow ej analizy w ariancj i we-
dług procedury GLM. Różnice między grupami określano
za pomocąwielokrotnego testu rozstępu Duncana. WspóŁ
czynniki korelacji między procentową zawańością tkanki
wydzlelniczej (TW) gruczołu mlekowego jałówek apóż-
niej szą wydajnością mleczną pierwiastek (WM) obliczono
i oszacowano istotność rożnic według procedury CORR.

Utlyniki iomówienie
Z lzy skanych obrazów U S G p ozb awionych arte fak-

tów (obszarow rozmytych) można było odczytać pola
o roznylTl stopniu nas y cenia szarością. Pola powierzch-
ni obrant obejmuj ące hypoechogeniczną tkankę tłusz-
czowącharakteryzowŃysięznaczntewiększymstop-
niem nasycenia szaroś ciąniżpola powierzchni zawię-
rające hyperechog enicznątkankę wydzielnic zą P oz-

c.b. x h.l.

cz.b. x h.l. Bed.

Sim.

WM = 2070,5 + 17,13 TW

WM = 2090,7 + 15,38 TW

WM = 911,8 + 28,00 TW

0 855

0 826

0 802

WM = 1438,4 + 27,30 ST



Podobne zależności, określone na podstawię zawar-
to ś c i DNA, RNA, b iałka całkowite g o i tł:uszcztt w po-
branych próbkach miĘszu gruczoŁu mlekowego u j a-
łówek rasy holsztyńsko-Ęzyj skiej wykazalt równiez
tnni altor zy ( 3 - 6, 1 0), cho ciń nie zaw sze uzy skiwano
staty styc zni e i s to tną zalężno ś ó między zwi ęks z onym
udziałemtkanki wydzielnic zej w gruczole mlekowym
j ałówek a tch p óżniej szą wydaj no ścią mle czną (3) .

O szac owane dla p o szc ze golny ch ras współc zynni-
ki korelacji między procentową zawartością tkanki
wydzielniczej (TW) w badanej ówiartce wymienia
a wydajnośctąmleczną (WM) w okresie pierwszych
100 dni laktacji mieściĘ się w granicach od 0,802 do
0,855 (tab.2). Wskazuje to na możliwość wykorzy-
stania metody USG do oceny wydajności mlecznej
jałówek w czasie pierwszej laktacji. W badaniach na
kozach Wojtowski i wsp. (16) v,rykaza|i, że metoda
US G p ozw ala na uzyskanie wysokie go współczynni-
ka korelacji między pomiarami zatoki strzykowej
a dziennąprodukcj ą mleka, c o umozliwia o cenę użfi-
kowości mlecznejkóz,

Obrazy otrzymane z ultrasono graftcznego badania
zawartości tkanki wydzielnic zej i tłuszczowej gruczołu
mlekowego ) I7Ie zawsze charakteryzowńy się dobrą
jakością którazależała głównie od wielkości i uksztaŁ
towania wymienia oraz sposobu zachowanta się zwie-
rzęcia. Stwierdzony w obrębie każdej rasy u krów pier-
wiastek o v,ryższej wydajności mlecznej, w porówna-
niu z krowami o niższej produkcyjności, więks zy pro-
centowy udział tkanki wydzielniczej w badan;rm mląz-
szu prawej ówiartki wymienia pozwala sądztó, że za-
stosowana mętoda możebyc przydatna przy progno-
zowaniu wydajności mlecznej krow pierwiastek. Po-
Bvierdzająto uzyskane we wszystkich stadach wyso-
kie wsp ółc ąrnniki korelacj i między okre śloną według
tej metody pro c entow ą zaw arto ścią tkanki wydzielni-
czej (TW) w gruczole mlekowym jałówek aichpóż-
niej szą wydaj no ś c ią mleczną(WM) w okre s ie pierw-
szych 100 dni laktacji. Nasuwa sięjednakpytanie,czy
na podstawie ultrasonograficznej oceny udziału tkan-
ki wydzielniczejitłuszczowej tylko w jednej ówiartce
wymieniajałówki można sądzić o ichpóźniejszej pro-
dukcyj ności mlecznej, Mozliwe, żę w skazane byłoby
pr zepr ow adzenie b adań na ws zystki ch cztęr e ch ćwi art-
kach wymienia i ustalenie wspołzależności między
zawartością tkanki wydzielniczej w każdej ćwiartce
wymienia jałówki a ich wydajnościąmlecznąw pierw-
szej laktacji, co wymaga jednak dalszych badah.

podsumowanie

W ykazana w obręb i e każdej rasy wy s ok a zalę żno ś c
międzł oszacowanąw uzyskanych obrazach USG pro-
centową zawartością tkanki wydzielntczej w gruczole
mlekowym j ałówek przed wycieleniem a ich p óżniej -
szą wydajnością mlecznąw okresie pierwszych 100
dni laktacji, wskazuje naprzydatność metody ultraso-
nograficznej do oceny zawartości tkanki wydzielntczej
w wymieniu jałowek przed wycieleniem i przewidy-

wania na tej podstawie ich późniejszej produkcyjno-
ści mlecznej . Ze względujednak na stosunkowo duze
zróżnicowanie jakościowe uzyskiwanych obrazów
USG nalezałoby nadal doskonalić technikę prowadze-
nia tych badah, w celu ułatwienia późniejszej obróbki
utrwalonych obrazów
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