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Ultrasonografia w badaniu narządu rozrodczego buhaia
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Ultlasonogtaphy technique in bul! leploductive olgan examination

Summary

The ultrasonic examination of bull reproductive organs provides a valuable tool to complement clinical
evaluation and could be a technique of the greatest importance in cases of subclinical changes. The result of
clinical examination together with semen evaluation is often insufficient to specify the reason for lower fertil-
ity. The visualisation of a pathological change can be useful for a precise diagnosis that is fundamental to
effective treatment or e|imination. Practical application of ultrasonographic images for the evaluation of
young bulls to be qualified for breeding offers opportunities to develop this new technique. Similarly it should
be noted that the efficiency of mature bulls could be different although the parameters of testes measurements
are similar. The ultrasound examination of bulls proved that the echotexture of the testes is correlated with
seminiferous tubule area. This fact can be used to compare bulls in the routine examination.
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B adani e ultras ono g t aftc zne nar ządu r o zr o dc ze go
buhaja moze stanowic cenne uzupełnienie badania kli-
nicznego i jako jedna z metod diagnostyki otwiera
nowe możliwości. Oczywiście badanie kliniczne po-
zostanie stałym elementem oceny stanu narządu roz-
rodczego obejmując zarówno zewnętrzne jak i we-
wnętrzne jego części, to jednak w przypadku zmian
podklinicznych, nie stwierdzanych palpacyjnie bada-
nie ultrasonograficzne moze stanowić metodę z wy-
boru. Wynik badania klinicznego buhaja, połączony z
oceną nasienia, często nie jest wystarczający do pra-
widłowego określeni a przy czyny zaburzeń płodności.
U Ą cie ultrasonografu pozwala na zobrazowanie zmian
i postawienie lub potwierdzenie rozpoznania, Próba
określenia prawidłowego obrazu ultrasonogr aflczne-
go poszczegolnych odcinków narządu rozrodczego j est
podstawą do opisu zmian patologicznych, co stanowi
materiał na oddzielnąpracę. Indywidualna ocena czę-
sto bardzo cennych osobników zmusza do precyzyj-
ne go okre śIanta zmian dyskwali fi kuj ących buhaj a.
Także stwierdzenie prawidłowości budowy i funkcjo-
nowan i a nar ządu r o zr o dc ze go po p art e o c en ą ej akula-
tu wiąże się z dopuszcz,eniem buhajadoroztodu i uży-
clem naslenla na szeroką skalę. Podjęcie obiektyłvnej
decyzji wymaga szeregu rutynowych badań, wśród
których ultrasonografia powinna znaleźc swoje stałe
mleJSce.

Kwalifikacja do rozrodu odbywa się w bardzo wcze-
snym okresie życiabuhaja, kiedyjeszcze niewiele wia-
domo o mozliwościach rozpłodnika. Opracowano wie-
le pomiarów i wskaźników pomocnych w ocenie po-
tencjału spermatogenetycznego buhajów w różnym
wieku, jednak porniar obwodu moszny jest metodą

wykonywaną naj częściej . Wiadom o, że u młodych ro-
snących buhajów istnieje zależnośc pomiędzy wymia-
rami j ąder a wydaj no ś c i ą ro zrodc zą char aktery zując ą
się głownie koncentracją nasienia oraz ogolnąliczbą
oddawanych plemników (7). Wykazano, że obwód
moszny jest cechą skorelowanąz paramętrami nasie-
nia, jednak wielkości związkow korelacyjnych obli-
czonych przez rożnych autorów dla tej samej cechy,
wykazują dośc znaczne róznice (7). WiĘe się z tym
istotna splawa przydatności określonych pomiarów i
wskazn ików do oceny potencj ału spermatogenety cz-
nego buhajów w rożnym wieku. Wydajnośc rozrod-
cza buhajów dorosłych w zależności od wielkości go-
nad moze przedstawiac rożne wartości nawet u osob-
ników o podobnych parametrach (7). W związku z
nasuwającym się pytaniem na temat zależności cech
somaĘcznych jak obwód moszny z wydajnościąpłcio-
wąbuhajów młodych i buhajów o zakoiczonymroz-
woj u s oma ty czny m analiza obr azl U S G mo że okazac
się pomocna w określeniu obecnych ale przede wszyst-
kim przy szłych możliwo śc i buhaj a.

Aparat USG wyposazony jest w szereg funkcji
umożliwi aj ących wykonanie pomiarów długo ści, ob-
wodu czy pola powierzchni. Przeprowadzono wiele
doświadczeń analirując zalety aparatuUSG w pomia-
rach testometrycznych (l). Stwierdzono, że pomiar
średnicy i obwodu jądta zapomocą USG stanowi bar-
dziej wiarygodną metodę oceny mozliwości rozpłod-
nika niż pomiar obwodu moszny. Współczynnik ko-
relacji obwodu jądra mierzonego przy pomocy ultra-
sonografu zmasąi objętościąjądra jest wyższy w po-
równaniu z kor elacjąobwodu moszny a parametrami
określaj ącymi wydaj no ść procesu spermatoge nezy (3,
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6). Stwierdzono także rcżnice echogeniczności jąder
co sugeruje możliwość szukania zwląz|<uz wydajnoś-
cią tkaŃi plemnikotworczej. Może mieć to zasadni-
cze znaczenie podczas oceny możliwości produkcyj-
nych rozpłodnika na podstawie obrazu USG (6).

D o świ adczeni a przeprowadzone na r oczny ch buha-
jachv,rykazaĘ że ultrasonograftczne badanie jądra gŁo-
wicą o częstotliwości 5 MHz w czasie nie dłuższym
niż 3 minuty nie wywiera negatywnego wpĘ,wu na
procent plemników o ruchu postępowym, na procent
plemników z wadami pierwotnymi i wtórnymi oraz
na prawidłową budowę akrosomów (5). Badanie ul-
trasonograficzne nie wpĘwa też negatywnie na wy-
dajnośó procesu spermatogenęzy I na wielkość rezęr-
wy najądrzowej nasienia (5).

Mateńał imetody
Badania przeprowadzono na trzydztestu buhajach róż-

nych ras i w róznym wieku nalezapych do Małopolskiego
Centrum Biotechniki w Krasnem. Ptzedział wiekowy obej-
mował buhaje w wieku 2-9lat. U każdego buhaja badanie
ul tras on o gra ft czne p oprze dzone by ło szcze gół owym b ada-
niem klinicznyrn.

Badanie ultrasonograficzne jąder i najądrzy przeprowa-
dzono przez bezpośrednie przyłożenie głowicy do skóry
worka mosznowego po uprzednim nałozcniu warstwy zelu
w celu eliminacji powietrza. Badanie ultrasonograficzne
dodatkowych gruczołów płciowych wykonywano wprowa-
dzając głowicę ultrasonografu w plastikowej rękawicy
wypełnionej żelem do prostnicy zwierzęcia, Posługiwarro
się ultrasonografem typ B, 485 ANSER Vet (Pie Medical
Equipment B. V., Holandia) wyposażonym w głowicę li-
niowąze zmiennączęstotliwością6 i 8 MHz. Zdjęciautr-wa-
lano przy pomocy drukarki laserowej Mitsubishi P 9l E.

Wyniki i omówienie

Tkanka j ądra w badaniu ultrasonogr aftcznym przed-
stawi a j ednorodny, hip o e cho ge niczny obr az zar ów no
na przekroj u popr zecznym, j ak i podłużnym narządu
(ryc, 1 i 2). PrawidŁowy obraz zdrowego jądraprzed-
stawia homogenicznąmasę o jednolitym odcieniu sza-
rości na całej powierzchnt oglądanego przekroju. Wi-
docznymi strukturami dającymi obraz hiperechoge-
nicznyjest skóra moszny z błonąkurczliwąi osłonką
pochwową widoczne jako jaśniejsza warstwa otacza-
jąca jądro. Są one wzajemnie nieroztożnialne. Kolej-
ną strukturą silnie hiperechog enicząj est śródj ądrze
widoczne w przekrojupoprzecznym jako biała, kon-
centrycznie ułozona plama, a jako biały sznur biegną-
cy ptzęz środek jądra w przekroju podfużnym. Łącz-
notkankow e przegrodyj ądra odcho dzące od śródjądrza
widoczne sąu starszych osobników jako promieniście
o dchodzące o d m ed i a s ti n um hip er echo geniczne struk-
tury. Obserwacje te pokrywają się w całości z danymi
przytaczanymt przez innych autorów (3).

N aj ądrze w b adaniu ultras ono gr aftczny m widoczne
jest jako jednorodna echogenicznie tkanka, podobna
w obrazie do j ądra j ednak b ardzi ej hipoecho ge niczna.
Ob szary nieecho gen iczne pr zedstawiaj ąc e przewody
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Ryc. 1. Ultrasonograticzny obraz przekroju poprzecznego
iądra buhaj a z przyłożenia głowicy do brzegu najądrzolt,e-
go: a - obraz poprzccznego przekroju śródj alrza, b - obraz prze-
kroju skóry lnoszl,Iy

Ryc. 2. Ultrasonograficzny obraz przekroju podłużnego ją-
dra buhaja z przyłożenia glowicy do brzegu najądrzoł,ego:
a obraz podłużnego przekroju śródjądrza, b - obraz przckroju
skóry moszny

Ryc. 3. Ultrasonograficzny obraz głoły najądrza buhaja w prze-
kroju podłużnym z przyłożenia głowicy do powierzchni bocznej
jądra: a obrazprzektoju podłużnego głowy najądrza, b frag-
ment ultrasonograficznego obrazu jądra w przekroju podłuznynl,
c - fraglnent splotu wiciowatego w przekroju podłużnym

odprowadzające jądra występująw okolicy głowy na-
j ądr za i o gona gdzie magazynowane s ą plemniki (.yc.
3,4I5). Nasieniowód w badaniu ultrasono graftcznym
jest niewidoczny. Natomiast opisywana cienka nie-
echogeniczna warstwa płynu surowiczego w jamie
pochwowej (3) nie została stwierdzona podczas bada-
nia zdr owych o s obników.
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W badaniu ultrasonogr aftcznym gruczołów pęche-
rzykowych otrzymano obraz jednorodny, podobny do
tkanki jądra inajądrzy. Widoczna j estzrazikowa struk-
tura gruczołu pęcherzykowego otoczona silnie echo-
genicznątorebką co zaznacza się w postacijasnej ob-
wódki wokół gruczofu. Widoczne nieechogeniczne
przestrzenre wewnątrz gruczołu sąt ozszerzonymi prze-
wodami z wydzie|inągruczołu (ryc. 6,7, 8). Istnieje
rnożliwość pomiaru długości gruczołów pęcherzyko-
wych zapomocąUSG u młodych osobników. W przy-
padku dużych buhajów wydaje się to niemożIiwe ze
względu na ich znacznądługość. Możliwym jest po-
miar szerokości lub grubości gruczoŁu na wybranym
odcinku,

W obrazi e ultras ono gr aftcznym wido czny j e s t trzon
prostaty o budowie charakterystycznej dla tkanki gru-
czołowej. Otrzymanie przekroju podłużnego i po-
przęcznego trzonu prostaty daje jednocześnie mozli-
wość dokonania pomiarów tego narządu (ryc. 9 i 10).

B ańki nas i eni owodów w obr azie ultrasono gr aftcz-
nym (ryc. 11 i 12) widoczne sąjako podłuZne twory
miej scami nieechogeniczne co odpowiada zgromadzo-

Rl,c. 4. Ultrasonograficzn1,obraz trzonu najądrza buhaja
lr przekroju podłużny,m zprzy,łożenia głorvicl,do brzegu na-
jądrzowego: a obraz przekroju podłr-rżncgo trzonu naja.drza.
b - obraz podłużncgo przekroju śródjeldrza

Ryc. 5. Ultrasonograticzny, obraz przekroju podłużnego ogo-
na najądrza z przyłożenia głouicy do końca ogonorvego .ią-
dra: a ogon najądrza w przekro.ju podłużnyrr z ił,idocznynli
nieechogeni czllyllli przcstrzctriarni odpowiadaj a.cylni zgtotladzo-
ncnru nasielliu. b - fragnent ultrasonograflcznego obrazu jądra
rł, przekr-oj r-r podłu żlryrn

Ryc. 6. Ultrasonograliczn.v obraz przekroju podłużnego gru-
czołu pęcherą,kowego z prz1,iożenia głowicy do polvierzchni
grzbietowej gru czołu : a - obraz h ipcrechogenicznej torebki gru-
czołu. b - nieechogerliczny obraz przewodów grltczołu ze 7gro-
madzonąwydzieliną

Ryc. 7. Ultrasonograficzny obraz przekroju podłużnego gru-
czołu pęcherzvkowcgo z przyłożenia głowicy do powierzchni
grzbietolvej gruczołu: a charakterystyczny obrazpęcherzyko-
rł,ei stl-uktr-lty grttczołLr. b obraz hipcre chogerriczlej torebki gnr-
czohl

Rl,c. 8. Ultrasonograliczny, obraz przekroju podłużnego gru-
czolu pęcherzl,korvego z prz_lłożenia głouic1, do połvierzchni
grzbietorvej gruczołu: a przekrój podłLrżlry przew,odu gruczo-
ł Ll z nieechogeniczrrą il,yclzicliną

nemu na tym odcinku nasieniu. Obraz baniek często
widoczny jest jednocześnie z obrazęm gruczołu pę-
cherzykowego. Swiadczy to o dogrzbietowym poło-
żeniu baniek względem gruczołów pęcherzykowych
co mamiejsce w około 4)ońprzypadków. Drugie4Ooń
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Rl,c. 9. U l tra s o n o g rafi c z n 
_v.' ob r az pr zekroj u p odł u ż n e go tr zo-

nu prostaty buhaja z przl,łożenia głorvic1, do polvierzchni
grzbietowej gruczołu: a przckrój podłużny h-zonu pl,ostaty

Ryc. l0. Ultrasonograficzny obraz przekroju podłużnego trzo-
nu prostaty z przyłożenia głowicv do powierzchni grzbieto-
wcj gruczolu: a przekrój podłLrzny trzonu prostaty, b frag-
tnent gruczołu pęcherzykowego w przekroju podłużnyrn

przypada na dobrzuszne położenie baniek względem
głr;iczołow pęcherzykowych, a żOoń przypadków wska-
zujęnapołożenie pośrodkowe, pomiędzy lewym i pra-
wym gnrczołem pęcherzykowym (2) (ryc. 1I i I2).

B adani e ultras ono gr aftczne powinno stać si ę stałym
e l ementem o c eny nar ządu r o zr o dcze go buhaj ów w każ -
dym wieku. Włączenie ultrasonografii do badań kwali-
fikujących młode buhaje do rozrodu może rozszerzyc
zestaw ru§mowo stosowanych pomiarów testometrycz-
nych. Także możliwość diagnozowania podklinicznych
zmtan j ąder, naj ądr zy i wewn ętrznyc h narz ądów płc i o -

wych buhaj ów o zakoń c zony m r ozwoj u s omat y czny m
przemawia zalżyciemtej metody. Próba oceny moz-
liwo ś c i pro dukcyj nych starszych buhaj ów zap ow tada
możliwości wykorzystania ultrasonografii na tym polu.
Nowatorski charakter zagadnienta zmusza do prowa-
dzęnia dalszych badań i ciągłego doskonalenia tech-
niki. Może to ułatwić w przyszłości podjęcie obiek-
tywnych decyzjizarówno w przypadku brakowań jak
i dopuszczenia do rozrodu. Wykazanie zależności nie-
których parametrów wydajności produkcji nasienia od
uzyskiwanego obrazu USG może mieć decydujące
znaczenie przy ocenie prawidłowości rozpłodowych
samców i ocenie przydatności nasienia do sztucznego
unasieniania.
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Rl,c. 1l. Ultrasonograficzn1, obraz przekroju podłużnego bań-
ki nasieniowodu buhaja z przyłożenia gloł,ic_v do powierzch-
ni grzbietoł,ej bańki: a obraz podłużnego przckroju bariki
nasicn iowodu, b tlieech o getr i c zne pr7-estr zeni e odpowi ailaj a.cc

zgromadzotremu nasieniu, c - fl,agmellt Lrltrasonograficzllcgo
obrazu pęcherza ll1oczowego

Rl,c. l2. Ultrasonograficzny obraz przekroju podłużnego bań-
ki nasieniowodu buhaja leżącej pod gruczołem pęcherzyko-
w\rm: a - obraz podłuzrrcgo przekroju bańki nasieniowodu.
b - fragrr-rent gruczołu pęcherzykowego w przckroju podłuznyln.
c - fragtnent ultrasonograficzllego obrazu pęcherza moczo\\/cgo
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