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Podstawą prawidłowe go funkcj onowania kazde go
organu jest odpowiednte zaopatrzenie w krew. Nawet
najmniej sze niedokrwienie moze spowodow ac zabu-
rzęnia funkcji, a w dalszej konsekwencji trwałe uszko-
dzenta struktury ofganu. Wczesne wykrycie takich
zabur zeń mo że p ozwo lic na o dp owi e dni ą interwencj ę
zanim dojdzie do trwaĘch uszkodzeń.

W andrologii ludzkiej techniką z wybotu, sŁużącą
do badania stanu naczyńjąderjest ultrasonografia dop-
plerowska z użycl,em koloru otaz tzw. doppler mocy.
Metody te stosuje się do badania naczyń krwionośnych
j ąder u pacj entów z zespołem,,ostrej mo szny", w przy -

padkach podejrzenia procesu nowotworowego lub sta-
nu zapalnego jąder lub naj.ądrzy, jak równiez u męz-
c zy zn ze zmlanami n ac zyni owymi go nad zw tązany mi
z wiekiem (2,3, 13).

Do medycyny weterynaryj nej ultrasonografl,czne
badanie układu rozrodczego ogierów wprowadzono
wiele lat temu. Prawidłowy obraz jąder i najądrzy ogie-
ra w badaniu ultrasonograflcznym (USG) oraz przy-
kłady typowych patologii tychnarządów i ich charak-
terystyka ultras ono gr aftczna zo staŁy do syc dokładni e

opisane. Przedstawiono również prawidłowy obraz
USG przekrojow żyły centralnej c:raz powrózka na-
si ennego z częściąskłębioną tętnicy j ądro w ej, a także
przypadki żylaków oraz skrętu powrózka nasiennego
(8, 9, 12). Jednakze w dostępnej literairze nie natra-
fiono na szczegóŁowe informacje dotyczące badania
naczyń tętniczych samego jądra. Brak jest również
danych na temat zmianpatologicznych jąder ogierów
zw lązany ch z z abur zęniami n ac z y n i owym i . Ty mc za,
sem, jak wynika z naszych wstępnych obserwacji, za-
burzenia takie występują i mogą wpływać na uzytko-
wanie rozpłodowe ogierów.

W dostępnych podręcznikach anatomii prawidłowej
zagadntenie unaczynienia jąder samców zwterząt do-
mowych, w tym ogiera, jest traktowane bardzo pobież-
nie. Oryginalne prace doĘczące tego problemu zostaĘ
opublikowane głównie w latach 60-§ch, 70-Ęch i 80-

§ch (1, 4-6,10). Jest w nich jednak szereg nieścisłości,
a nawet sprzeczności otaz występują rożnice w stoso-
waniu fachowej terminologii anatonricznej przez róż-
nych autorow. Zachodzi więc potrzeba uzupełnienia
brakujących danych i przeprowadzenia nowych badań
nad przebie glęm naęzyń krwionośnych jądra oglera ze
zwróceniem szczegolnej uwagi na nrozliwość zastoso-
wania Ęch informacji w badaniach klinicznych.*) Badania wykonano rv tamach projektu badarł,czego KBN nr 5 PO6D 0 ] ] ] 7



Matetiał imetody
Materiał sekcyj ny. B adania anatomiczne przeprowadzo-

no na J2 izolowanych j ądrach ogierów, z których 46 lzy-
skano z kastracji, a pozostałe 26 pozyskano poubojowo.
Wszystkie jądra pozyskano od ogierów w wieku powyżej
dwóch lat. Jednakze bardziej szczegółowe dane dotyczące
wieku i rasy wszystkich zwierząt nie były znane,Iądratzo-
lowano zachowując mozliwie długi odcinek powrózka na-

siennego oraz ciągłość naczyń przebiegających po po-
wierzchni.

Każdy preparat poddano oględzinom wstępnym, podczas
których określano kształt jądra oraz przebieg widocznych
na jego powierzchni naczyń krwionośnych. Dla każdego
jądra wykonywano szkic widocznych gołym okiem struk-
tur. Równocześnie przeprowadzano wstępną selekcję ma-
teriału do dal szych b adań, przy czy m jądr a z przeciętą o słon-

kąbiaławą o Taz przerw aną ciągłościąnaczyń klwionośnych
były odrzucane z badań radiologicznych czy korozyjnych.
Wszystkie uzyskane jądrazamrażano w temp. -20oC iprze,
chowywano przez okres około 6 miesięcy. Przedrozpoczę-
ciem dalszych badań każdy preparat rozmrażano w tempe-
raturze pokojowej przez około 2-4 godzln.

Ultrasonografia, Jądra uzyskane z kastracji badano przy
pomocy ultrasonografu typu B, Pie Miedical 200 (Pie Me-
dical Equipment B. U., Holandia) wyposażonego w głowi-
cę liniowąze zmiennączęstotliwością5 i7 ,5 MHz. W tym
ce\u zarurzano je w wodzie aby w ten sposób zapewnić
nieechogeniczne (czarne) tło. Głowicę ultrasonografu
umieszczano w plastikowej rękawicy wypełnionej żelem
do badania USG. Dla każdego jądraprzeglądano obraz kil-
ku przekroj ów podłuźny ch oraz poptzeczlych, a naj lepsze
znichutrwalano przy pomocy drukarki laserowej do obra-
zu video (Videoprinter Mitsubischi, Japonia).

Radiografia. Do badań radiograftcznych użyto 11 jąder

ogierów z nieuszkodzoną osłonką białawą pobranych po-
ubojowo. Preparowano dostępny odcinek części prostej
tętnicy jądrowej po czym plzy pomocy kaniuli naczynio-
wej o przekroju 1,2 mm, wprowadzano do tętnicy jądrowej
środek kontrastowy - siarczan baru (Barium sulfuricum,
Terpol - Przedsięb i orstwo Fatmaceutyczne S. A., Sieradz).
Po wypełnieniu naczyń tętniczych podwiązywano odcinek
prosty tętnicy jądrowej i tak przygotowane preparaty trans-
pońowano w ciągu około 2 goclzin do pracowni rentgeno-
graficznej. Dla kazdego jądra wykonywano zdjęcia rent-
genowskie od strony bocznej oraz od strony krawędzi wol-
nej jądra (aparat rentgenowski - General Electric Compax
20S, USA; stanowisko pracy 100MA, czas naświetlania
0,06 sek., obciązenie lampy 50KV).

Metody korozyjne, Wykonano odlewy naczyń 5 jąder
ogierów pTzy czyn,| do tętnicy jądrowej wprowadzano
mleczko kauczukowe lub Dentakryl.

Odlewy lateksowe naczyń krwionośnych jąder (n : 2)

wykonano w oparciu o metodę opisanąprzez Tischnera (11).

Jako wyp ełn iacza lży to mle czka kauczukowe go (P o l gum,

Kraków), a do jego wprowadzenia lżyto stępionej igły i
strzykawki. Po wypełnieniu naczyń tętniczych jąder i pod-
wiązaniu tętnicy jądrowej, preparaty lm7eszczano w ]0oń
alkoholu etylowym na okres 14 dni w celu utwardzenia
masy plastycznej. Po upły,wie tego czasu jądra zanurzano
w 30oń roztworze wodnym NaOH na 7 dni w celu macera-

cji tkanki jądra, po czyrnprzepłukiwano preparat pod ma-

łym strumieniem biezącej wody aby usunąć resztki nadtra-

wionej tkanki.
Wykonano również 3 odlewy naczyń tętniczych jąder

ogierów z wykorzystaniem Dentakrylu (Dentacryl Plus,
Spofa Dental, S.A. Republika Czeska), w oparciu o zmo-
dyfikowaną metodę opisaną przez Jantośovićovą i Jan-
tośovića (5, 6). W celu umozliwienia wypełnienia drob-
nych naczyń uzyto mieszanki srrbstancji i rozpuszczalnlka
w stosunku 7:4,anie,jakzalecaproducent, 1 : I.Zarazpo
wypełnieniu naczyń tętniczych preparat umieszczano w
łazni wodnej o temp. ok. 65'C na okres 8-10 godzin, Wy-
trawianie tkanki j ąder odbywało się analogicznie j ak w przy-

padku odlewów lateksowych.
Badania przyzyciowe. Badanien objęto 17 ogierów róż-

nych ras i w róznym wieku, należących do dwóch stad ogie-
rów. Srednia masa ciała ogierów wynosiła 590 kg, aprze-
dział wiekowy obejmował4-I6Iat. U każdego ogiera prze-
prowadzano badanie palpacyjne oraz szczegołowe bada-

nie ultrasonografl,czne obu jąder stosując dwie częstotli-
wości fali ultradźwiękowej 5 orazJ ,5 MHz (sprzęt USG
opisany wyżej) W celu lepszego przylegania głowicy skó-
rę moszny powlekano warstwązelu do badania USC. Przy-
kładając głowicę bezpośrednio do powierzchni bocznej,
pr oraz do krawędzi wolnej i

dr obrazyprzekrojówpoprzec
or h każdego jądra. W każdy
zowano zyłę c entralną na przekroj LL p opr zecznym, b adano
jej przebieg na mozliwie długim odcinku i przeprowadza-
no pomiar jej średnicy zawsze w połowie długości jądra.

W następnej kolejności badano powrózek nasienny i prze-
bieg tętnicy jądrowej, Próbowano lokalizować tętnicę ją-

clrową w powrózku nasiennym oraz na powierzchniach i
krawędziach jądra. W wypadku uzyskania obrazuprzekro-
ju poptzecznego tętnicy j omiar
jej średnicy. Gromadzon obra-

zów USG przy pomocy (opis

sprzętu powyżej),

Wyniki iomówienie
kanych
pochod
onnych

WSZe jądra lewe,
Podczas wstępnych oględzin uzyskanych prepara-

tów zaobserwowano iż zwoje części skłębionej tętni-
cy jądrowej ) zwanę stożkiem naczyniowym, przybie-
raĘ najczęściej ksztah romboidalny (najszerszy w czę-
ści środkowej) lub trapezowaty (najszerszy przy kra-
wędzi najądrzowej jądra). Ze względll na dużą ilość

rało jeden z trzechwzorów przebiegu.
Pojedyncza tętnica jądrowa (n : 66)
We wszystkich 66 przypadkach tętnica jądrowa bieg-

ła wzdtużbrzegu najądrzowego jako tętnica btzężna



w postaci pojedyncze go naczyniaprzybierającego wy-
r aźny kształt fal i sty. S zc ze golnie mo cne,,zal<r ęĘ" da-
wały się zauważyc na końcu ogonowym jądra. Tętni-
ca przebiegała dalej zgodnie z przebiegiem krawędzi
jądra i schodziła nabrzeg wolny jądra. W większości
przypadków (n: 39) nabtzeguwolnym tętnica jądro-
wabiegła dalej jako pojedyncze naczynte oddając licz-
ne odgałęzienia boczne na powierzchnię bocznąiprzy-
środkową ażwnlkaław tkankę jądra w okolicy końca
głowowego jądra, W 15 przypadkach tętnica jądrowa
rozdzięIała się na dwa równorzędne naczynla krwio-
nośne na krawędzi wolnej jądra, Natomiast w pozo-
stałych l}-Iuptzypadkach tętnica jądrowa po przeby-
ciu około 1/3 długośei jądra po krawędzie wolnej roz-
gałęziaŁa się na wiele (powyżej trzech) równorzędnych
naczyh tętniczych.

Podwójna tętnica jądrowa (n = 5)
W 5 przypadkach zaobserwowano obecność dodat-

kow e g o o dgaŁęzieni a tętni cy j ądrow ej pr zebie gaj ąc e -

go po powi ęrzchni bocznej j ądra. Główny pień tętnicy
jądrowej przebiegał podobnie jak opisano wyżej, jed-
nakże jeszcze pr zed o siągnięcie mbtze gu naj ądrzowe-
go od tętnicy jądrowej odgałęziało się dodatkowe, sil-
ne naczynie tętnicze. Przebiegało ono po powierzchni
bocznejjądra w kierunku brzegl wolnego, zwykle w
połowie długości jądra, a w jednym przypadkuw Il3
przedniej długościjądra (ryc. 1).

Ryc. 1. Jądro z dodatkową tętnicą j ądrową (T2) - powierzch-
nia boczna: a. głowa najądrza, b. ogon najądrza

Ryc. 2. Jądro z dodatkową tętnicą jądrową (T2) - krawędź
wolna: a. głowa najądrza, b. ogon najądrza

Potrójna tętnica jądrowa (n : 1)
Tylko w jednymprzypadku od głównego pnia tętni-

cy jądrowej odgałęziaŁy się dwa dodatkowe naczynia
tętntcze i biegły po powierzchni bocznej jądra w kie-
runku krawędzi wolnej, w Il3 przedniej długości ją-
dra.

Jądra z pojedynczą tętnicą jądrową miały zawszę
kształt elipsoidalny, podczas gdy jądra z dodatkowy-
mi odgałęzieniami tętnicy jądrowej biegnącymi po
p owi erz chni b o czn ej zaw sze mi aĘ kształt zbliżony do
gruszkowa te go, P rzy czy m wyr aźne uwypukl eni e do -

tyczyło miejsca, w którym przebiegało dodatkowe
odgałęzienie boczne tętnicy jądrowej (ryc. 2). Wszyst-
kie jądra ogierów wnętrów miaĘ pojedynczą tętnicę
jądrową.

Na obrazach ultras ono gr aftczny ch przekroj ów p o -

przecznych i podłużnych jąder uzyskanych zkastracji
widoczny był j edno licie e cho geni czny (szary) miĘsz,
s i lni e e cho g eniczna (b i ała) Ęła c entr alna ( skrzep krwi)
oraz silnie echogeniczne plamy prawdopodobnie od-
powiadające wylewom krwawym w miejscu wprowa-
dz ęnia ś ro dka znle c zulaj ąc e go .

Na podstawie analizy 11 radiogramów ustalono, iż
w 7 przypadkach stozek naczyniowy miał kształt rom-
bu, a w 4 przypadkach miał on kształt tr ape^l, Na zdj ę-
ciach widoczne były drobne odgałęzienia od części
prostej oraz odczęści skłębionej tętnicy jądrowej kie-
rujące się do najądrza (ryc. 3). Widoczne były ltczne
drobne odgałęzienia boczne biorące początek na kra-
wędzi wolnej oraztętntczki dośrodkowe i odśrodko-
we. Jednakże ichprzebieg nie był wyraźnie widoczny
na dwuwymiarowych radio gramach.

Odlewy lateksowe naczyńtętniczych j ąder ogierów
pokazaĘ wyrażnie falisty kształt ich przebiegu. Jed-
nak odlewy te łatwo się odkształcały l,ulegały spląta-
niu tote ż szcze gółow a analtza p o szcze golny ch naczy ń
nie była możliwa. Natomiast możliwe było wyprosto-
wanie głównego pnia tętnicy jądrowej od części pro-
stej aż do jej najdalszego końca t zmierzente całej tęt-
nicy na tym odcinku. Długość tak zmtetzonej tętnicy
wynosiła 170 cm. Długość tętnicy, którarozgałęziała
się na dwanaczynia na krawędzi wolnej wynosiła do
r ozgałęzienta I28 cm długo śc |, a p oszczęsólne odga-
łęzienia 19 i 12 cm. Odlewy z użyciem Dentakrylu
do skonal e zachow aĘ kształt pr zestr zenny j ądra i p o -

zw oliły na s zc ze gółow ą analizę p rz eb i e gu c z ę ś c i s kł ę -

bionej tętnicy jądrowej w stożku naczyniowym oraz
po powiórzchni jądra (ryc. 4).Zachowany został fali-
s§ kształt drobnych o dgałęzieib o c znych or az wy r aź-
nie prostopadły do powierzchni jądra kierunek prze-
biegu tętniczek dośrodkowych. Wyraźnie widoczne
byĘ równi e ż tętniczki o dśro dkow ę or az, w ni e li c znych
przypadkach, rami trans c uren tes (ryc. 5 ). Odlewy na-
czyń krwionośnych ogiera pomocne były w interpre-
tacji obrazów uzyskanych podczas badania USG na
żywrychzwterzętach.

We wszystkich przypadkach badania USG jąder
ogierów (n : 36) uzyskano obrazy przekrojów po-



W trakcie badania USG 36 jąder
og
po
w
ne byĘ zwykle podczas przeglądanta
okolicy końca ogonowego jądra, tuż
p o d o gonem naj ądt za, pr zy przyłoże -
niu głowicy do brzegu najądrzowego
lub do brzegl wolnego jądra. Praw-

lu nieechogenicznych punktów (ryc.
7). Widoczne byłorvyraźnę pulsowa-
nie ścian tętnicy. Srednica badanych
tętnic wahała się pomiędzy 2,5-5,3
mm (średnio 4,5 mm). W 4przypad-
kach uwidoczniono obraz przekroju
poprzecznę go przez dodatkową tętni-
Ćę boczną biegnącą po powierzchni

Ryc. 3. Radiogram pojedynczej tętnicy
jądrowej ze środkiem kontrastowym od
strony powierzchni bocznej jądra: a.

część prosta tętnicy jądrowej, b. część
skłębiona tętnicy jądrowej, c. część
brzeżna tętnicy jądrowej (koniec ogo-
nowy jądra), d. tętniczki dośrodkowe i
odśrodkowe przebiegające w miąższu
jądra, e. odgałęzienie od tętnicy jądro-
wei do najądrza

Ryc. 5, Preparat korozyjny (Dentakryl) tętnicy jądrowej ją-
dra ogiera - widok od strony bocznej jądra: a. charaktery-
styczne rozg ałęzienie utworzone przez tętniczki do śro dkowe
i tętniczki odśrodkowe

szało się aż nie było już widoczne.

Ryc, 4. Preparat korozyjny (Dentakryl)
tętnicy j ądrowej j ądra ogiera - widok od
strony bocznej jądra: a. część prosta tęt-
nicy jądrowej, b. część skłębiona tętnicy
jądrowej. c. część brzeżna tętnicl, iądro-
wej(koniecogor,o*yląa;j;.;i;ńi" nosiłY: 3,3_; 3,3; 4,6 i 5,3 mm, W
tętnicze przebiegaj ąc. ;';ń; i ąlil;, dwPch spośród c 
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Ryc. 6. Ultrasonograficzny obraz prze-
kroju poprzecznego jądra ogiera z przy-
tożenia głowicy do krawędzi wolnej - ba-
d,ania przyżyciowe: a. obraz przekroju
poprzecznego żyły centralnej

Ryc. 7. Fragment u|trasonograficznego
obrazu podłużnego przekroju jądra ogie-
ra - badania przyżyciowe: a. obrazy po-
przecznych przekrojów tętnicy jądrowej
w okolicy ogona najądrza

Ryc. 8. Ultrasonograftczny obraz prze-
kroju poprzecznego jądra ogiera zprzy-
łożenia głowicy do powierzchni przyśrod-
kowej: a. przekrój poprzeczny dodatko-
rvej tętnicy jądrowej na powierzchni
bocznej

czas wykonylvania biopsji. Podczas badania ogierów
pfzy pomocy USG zlokalizowano to naczynięw cztę,
rech pTzypadkach. W jednym przypadku miało ono
nawet średnicę 5,3 mm. Uszkodzenie takiego naczy-
nla mo że sp owo dow aĆ p ow ażne krwawieni e. Je dnak-
że §lko w 17 przypadkach na31badanych jądermoż-
n a był o zlokallzow ać nac zy nia tętnicze j ąder o gi er ów
przy pomocy konwencjonalnego USG. ByĆ może dal-
sze doskonalenie techniki operatora pozwoli polepszyc
ten wynik. Wydaje się jednak, że potrzebne jest także
zastosowanie innych, dokładniejszych technik obra-
zowych do badania tych drobnych naczyń krwiono-
śnych,

Badanie USG jest niezwykle przydatne w diagno-
zi e ni ektórych p ato 1o gi t zew nętr znych narz ądów pł c i o -

wych u ogiera. Pomaga ono ocenić zakres zmian w
przypadku nowotworów czy cyst jąder, blokady prze-
wodu najądrza, skrętu lub żylaków powrózka nasien-
nego orazwodniaka jądra (8, 9,I2). Jednakże niektÓ-
fe wczesne zmtany patologiczne mającharakter na tyle
subtelny, iż nie sąuchwytne podczas badaniakonwen-
cjonalnym ultrasonografem typu B.

W ostatnich latach zdolność diagnostyczna niektó-

rych ośrodków klinicznych została znacznlę rozszętzo-
na poprzęz wprowadzenie ultrasono grafu dopplerow-
skiego z kolorowym obrazem.Pozyvala on na wykaza-
nie nawet bardzo subtelnych zmian naczyniowy chnvią-
zanych z różnego Ępu procesami patologicznymi. Do
tej pory nie przeprowadzono takich badańna ogierach.
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DONALDSON A. I., ALEXANDERSEN S.:
Względna odporność świń na zakażenie wirusem
pryszczycy w naturalnych aerozolach. (Relative
resistance of pigs to infection by natural aerosols
of FMD virus). Vet. Rec. 148, 600-60ż,200I (I9)

Świnie są dobrymi sjelł,cani wil,usa droga powietrzną Czterdzieści śrviń

eksponowano indywidualnie na darvkę od l4 do 930 TCID.. szczepu 0l Lozan-
na lrLb o poł-korea r,r,irusa pryszczycy Tylko u jednej świni po ekspozycji na

darł,kę około 200 TCID.,, szczepu OJ lvystąliła choroba W przypadku szczepu

O Poł-Korca objarvy choroby 11ę y,ystapiły po ekspozycji na średnia dawkę 650

TCID.. W badaniach nad siell,stwell wirusa pryszczycy świnie ,,sierł,cy" za|<a-

żano podskórnie lub śródskórnic 0,5 ml zar.viesiny szczepu 34/2001 w datvce

l0],3 TCID,n/ml Stężenie witusa w pomieszczeniu g<lzie przebyrł,ali dawcy wy-

nosiło 2500 TClD../m3. Zadnc zwierzę niezakażone będące ,,biorcą" przebywa-

jące w tym pomieszczeniu nie zachorowało. Nie r.vystąpiła też serokonwersja u 9

z l0 biorców 
G.


