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Ultlasound evaluation of stallion's extetnal genitalia

sttnrrnarv

The goa| of this paper is to present current information on the use of ultrasonography in evaluating the
external genitalia ofstallions. The article describes the technique ofthis procedure and ultrasound characteris-
tics of the scrotal contents, structures of the spermatozoa cord and penis. It also presents examples of typical
pathologies of testes, epididymis and other structures of the scrotum lvith special emphasis on their u|tra-
sound characteristics. The article concludes that the ultrasound technique facilitates the diagnosis of many
pathologies in their early stages and therefore should be routine|y used during the process of evaluating the
breeding potential of stallions.
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Od wielu lat w medycynie uzywane sątechniki ob-
razowe, takie jak: ultrasonografia i endoskopia. Pozwa-
l aj ą o ne na ni e inwa zy jnąw lzualizacj ę s trukfu ry nar zą-
dów wewnętrznych, co pomaga w rozpoznaniu nawet
subtelnych zmian patologicznych i ułatwia precyzyj-
ne monitorowani e efektow lęczęnia. Ultras ono grafi a
stosowana jest rutynowo w wielu dziedzinachwetery-
naryjnej kliniki medycznej , a szczególnie w rozrodzie
zwierząt - do badania jajnikow oraz do Tozpoznawa-
nia wczesnej ciązy uklaczy i owiec maciorek.

W latach osiemdziesiąĘch metoda ultrasonogr aftcz-
na znalazła równiez swoje zastosowanie w androlo-
gii. Dzięki tej technice można dokładnie zbadać ho-
mogenicznośc miĘszu jądra, stan oraz rozmięszcze-
nie naczynkrwionośnych, strukfur ę najądrza oraz po-
wr ózka nasienne go, grubo śc poszcze gólnych warstw
moszny ttp. (I7, 24). W klinikach andrologicznych
wprowadzona została ostatnio technika ultrasonogra-
ftczna z zastosowaniem zjawiska Dopplera. Pozwala
ona m.in. na ocenę przepływów naczyniowych w tęt-
nicy jądrowej u mężczyzn i na wczesną diagnostykę
niektorych zablrzeń funkcji jąder (23,33).

W polskiej literaturze weterynaryjnej niewiele jest
opracowań doty czący ch wykorzystani a technik obra-
zowych do badania struktury zewnętrznych oraz we-
wnętrznych narządów płciowych ogiera. Dlatego tez
celem opfacowania jest przedstawienie obecnego sta-
nu wiedzy na temat wykorzystania techniki ultrasono-
graftcznej do badania układu rozrodczego ogierów.
Prezentowany materiał oparty jest na wynikach badań
własnych około 450 ogierow skierowanych do bada-
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nia przydatności do rozrodu w latach 1994-2002
w porównaniu z danymi piśmiennictwa. Badanie
ogierów przeprowadzono w Szkole Weterynaryjnej
Uniwersytetu Pensylwanta i w Weterynaryjnym Uni-
wersytecie Stanu Michigan w USA oraz w Katedrze
Rozrodu Zwlerząt AR w Krakowie i w stadach ogie-
rów w polsce.

Badanię ultrasonograftcznę (USG) układu rozrod-
częgo ogiera możliwe jest do przeprowadzenia w wa-
runkach terenowych. W większości przypadków wy-
starczającejest ustawienie ogiera w rogu obszemego
pomieszczenia, bokiem i tyłem do ścian. Można też
wprowadzić ogiera do poskromu z otwartąjedną stro-
ną zapewniającą dostęp do moszny.

Zasadniczo możliwe jest zastosowanie każdego,
dobrej j ako ś ci ultras ono grafu weterynaryj ne g o !\ryp o -

sazonego w głowicę liniową 5 MHz. Głowice linio-
we, sektorowebądź typu konweks o wyzszej często-
tliwości emitowanych ultradźwiękow (7,5-10 MHz)
przydatne są do badania małych struktur, takich jak
najądrze lub powrózek nasienny. Wskazane jest wy-
posażenie ultrasonografu w urządzenie pomiarowe do
pr ecy zy jnego okre ś lania wi e lko ś ci b adanych e lemen-
tów. Mozna również wykorzystać ultrasonograf wy-
posazony w opcję Dopplera kodowanego kolorem do
badania ukrwienia poszczególnych tkanek, jak rów-
niez do pomiarów przepływu krwi w naczyniach
krwionośnych.

Badanie ultrasonograficzne zawartości worka
mosznowego ogiera. W badaniu USG prawidłowy
mtĘszjądra ogiera powinien mieć charakter jednoli-



cie echogenlczny, Na tym tle
widoczny jest przebieg żyły
centralnej (hypoechogeniczny)
biegnącej od końca ogonowe-
go jądra w kierunku splotu wi-
ciowatego (ryc. 1a). Można
również dostrzec naczynie tęt-
nicze, zwykle na krawędzi na-
jądrzowej (grzbietowej), po-
między trzonem najądrza a 1ąd-
rem lub na końcu ogonowym
jądra, bezpośrednio pod ogo-
nem najądrza (26). Drobne tęt-
niczki wnikające do miązszu
jądra widoczne sąjedynie spo-
radycznie, zwykle na krawędzi
wolnej (dolnej), pod osłonką
białawą(17, 18). Dzięki zasto-
sowaniu metody Dopplera ko-
dowanego kolorem naczynla
tętnicze jądra ogiera są bardzo
dobrzę widoczne (27). Dodat-
kowo metoda fali impulsowej
umożliwia pomiary prędkości
przepĘwu krwi w tętnicy jądro-
wej oraz kalkulację wskaźnika
opofowego i wskaźnika pulsa-
cji (27). Podczas badania ultra-
s ono graficzne go p o szc ze golne
warstwy moszny są trudne do
odróznięnia. Jednak wyrażna
jest granica pomiędzy osłonką
pochwową własną a osłonką
pochwową wspólną, Wyjąt-
kowo zazflaczol7a j est równiez
nieechogeniczna linia płynu pomiędzy osłonkami
pochwowymi. Zwiększona ilość tego płynu świadczy
o wodniaku jądra (hydrocoele) (9) (ryc. 1b).

Najądrze jest nieco trudniejsze do wyrażnego zlo-
kalizowani a pIzy pomocy ultrasonogr afil, gdyżnie ma
wyraźnych obrysów. Obraz USG głowy najądrzanie
jest takjednolicie echogeniczny jakmiĘsz jądra, gdyż
znajdująsię tam kanaliki wyprowadzające i początek
przewodu najądrza, struktury większe i mniej ,,zbite"
niz kanaliki kręte i proste jądra. Dalej mozna śIędzic
przebieg trzoru najądrza biegnącego na krawędzi na-
j ądrz ow ej j ądr a or az s trukfu rę o g o na naj ądr za leżąc e -
go na końcu ogonowym jądra.Przy lżyciu dobrej ja-
kości sprzętu (głowica 7,5 MHz) można zalważyć
przekroje poprzecznę przewodu najądrza w postaci
nieechogenicznych punktów. Podczas badania USG
okolic ogona najądrzawidocznb jest czasem więzadło
własne jądra. Więzadło to jest szczegolnie dobrze wi-
doczne u ogierów młodych oraz gdy obecna jest nie-
wielka ilość pĘnu w jamie pochwowej.

Struklury naczyniowe powrózka nasiennego widocz-
ne sąpodczas badania głowowej części jądraz gŁowt-
cąprzyŁożonąrownolegle do długiej osi jądra, przesu-

Ryc. l. Ultrasonograficzny obraz jąder ogiera: a - przekrój poprzeczny przez prawidło-
we jądro bez zmian patologicznych (A - żyła centralna), b - wodniak jamy pochwowej
jądra (A - ptyn w jamie pochwowej), c - przepuklina mosznowa (A - widoczna pętla
jelit w jamie pochwowej), d - pogrubione osłonki pochwowe (A), e - krwiak jamy poch-
wowej jądra, f - guz nowotworowy jądra

waną od krawędzi naj ądrzowej j ądra w kierunku pierś -
cienia pachwinowego zewnętrznego. Widoczne są
wtedy przekroje poprzeazne i skośne poskręcanej tęt-
nicy jądroyej, podobne do ,,sera szwajcarskiego"
(ryc.2a). Zyły splotu wiciowatego są bardzo małe
i zwykle nie sąwyraźnie widocznęw rutynowym ba-
daniu ultrasonograficznym. Jednakże badanie USG jest
b ar dzo pr zy datne w di a gno z ow aniu żylaków p ow r o z-
ka nasiennego (varicocele), kiedy światło naczyhżyI-
nych jest znacznie powiększone (17, 18).

Obraz USG zmian patologicznych zawartości
worka mosznowego ogiera. Wszelkie odchylenia od
j e dno li ci e e cho geni c z ne go obr azl mtĘszu j ądra na-
suwaj ąpod ejrzenieprocesu patologicznego. W dostęp-
nej literaturze medy cznej mozna znależć Iicznę opisy
takich zmian u człowieka, natomiastbardzo niewiele
opublikowanych danych doĘczy ogiera (11, 15, 16,
28). Badania własne przeprowadzofie na dużej popu-
lacji ogierów wskazują że charaktęrystyka USG po-
szczególnychzmianpatologicznych jąderopisywanych
w literaturze medycznej jest porównywalna z podob-
nymi zmianami występującymi w jądrach ogierów.
Obrzęk jądra powoduj e zmntejszenie echogenicznoś-



Ryc. 2. Ultrasonograficzny obraz powrózka nasiennego: a - przekrój poprzeczny przez
prawidłowy powrózek nasienny - widoczne struktury naczyniowe (tętnica jądrowa i sp|ot
wiciowaty), b - przekrój poprzeczny przez powrózek nasienny - stan po chronicznym
skręcie powrózka

c i, natomiast zwłóknie nlę czy mineralizacj a miĘsn l,
doprowadza do jej zwiększenia, PĘn zawafty w cys-
tach jest nieechogeniczny, podczas gdy zawartośó
krwiaków może mieć charakter lekko echogeniczny,
a po organi zacji hyp erecho geniczny. Interpretacj a ob-
razu ultrasonograficznego struktur worka mosznowe-
go zwykle nie jest trudna, jednak odróznienie subtel-
nych zmian patologicznych w początkowej fazie pro-
cesu od obrazu normalnego wymaga wprawy. Dla ułat-
wienia można porównać obraz strony zmienionej ze
stroną zdrową gdyż zvłykle proces chorobowy ma
charakter j ednostronny.

Badanie USG struktur moszny przeprowadza się
najczęściej w przypadkach ostrego obrzęku i bolesnoś-
ci tej okolicy. W takich przypadkach występują silne
bóle kolkowe, stan ogólny zwierzęcia szybko siępo-
garsza i konieczna jest szybka diagnoza i właściwe
p o stęp owani e terap euty czne. P r zy czy nami taki e go sta-
nu rzęczy są zwykle: ostry skręt powrózka nasienne-
go, przepuklina mo s zno w a, stan zap alny j ądr a lub ur az
mechaniczny.

Skręt powrózka nasiennego zdarza się stosuńkowo
często, zwłaszcza u ogierów młodych lub u osobni-
ków o luznym aparacie więzadłowym (25). Skręt o 1 8 0
stopni nie upośledzakĘenia w istotny sposób i dla-
tego też nie wywofuje zwykle żadnych objawów kli-
nicznych. Skręt o więcej niz 180 stopni doprowadza
bar dzo szybko do zablxzeń w krązeniu i do nieodwra-
c alnych zmian martwic orvych tkaŃi j ądra. P odnies i o -
na ciepłota miejscowa zaczyna równiez wpływaó na
jądro sąsiednie, zablxzając spermatogenezę. W obra-
zie USG widoczne jest zwyklę rozszerzenie światła
tętnicy jądrowej w powrózku nasiennym orazmńych
tętniczek bocznych i przyśrodkowych biegnących na
powierzchni jądra, Jeśli przepĘw krwi przez te na-
czynta nie jest widoczny, całkowity skręt powrózka
nasiennego z odcięciem dopĘwu i odpĘwu krwi jest
bar dzo prawdopodobny. Obrzęk zastoinowy j ądra po -
woduje początkowo zmniejszenie, a następnie zwięk-
szenie echogeniczności miąższu. W wypadku podej-
rzenta o ostry całkowity skręt powrózka nasiennego

należy podjąć szybką decyzję
o usunięciu dotkniętego jądra,
aby uratować jądro pozostałe
(30). Spotykane są przypadkt,
w których dochodzi do sponta-
nicznego powrotu jądra do po-
zycji prawidłowej. Przez pe-
wien czas objawy mogą byó
jeszcze wyrażne, jak w stanie
ostrym, ale widoczny jest wy-
raźny przepŁyw Wwi przez na-
czynia krwionośne. W takim
przypadku należy ograniczyć
się do leczenia zachowawczę-
go. Pozostałością po przebyqm
skręcie powrózka nasiennego
może być lekkie przewęzenie

powrózka nasiennego i hyperechogeniczne zmiany
utkania okolicznych tkanek powrózkanasiennego nad
miejscem skrętu widoczne podczas badania USG
(ryc.2b).

W diagnozie przepukliny mosznowej zasadn iczym
elementem jest badanie palpacyjne moszny orazba-
danie pr zez pro stnicę i okre śl enie struktur bie gnących
przez przewód pachwinowy. Objawy kliniczne mogą
byc nasilone w różnym stopniu w zalężności od stop-
nia uwięźnięcia jelit oraz od czasu trwania schorze-
nia. Badanie USG może mieć charakter pomocniczy
ipozwala zwykle na określenie rodzaju przepukliny
(bezpośrednia lub pośrednia). Podczas tego badania
widoczna jest pętla jelit wykazująca cechy ruchow
perystalĘc znych, a czasemdaje się zaobserwować sieó
z licmyni drobnymi nacąmiami krwionośnymi (ryc. 1c).

Zapalenie jąder moze byc związane z uogólnionym
procesem, zwykle o podłożu infekcyjnym lub jest
wynikiem ura^I i ma wtedy charakter ograniczony.
Objawy mogąbyć bardzo ostre (uraz) lub mogąnasi-
lać się stopniowo. W początkowej fazie (obrzęku)
miĘszjądra ma zmniejszoną echogenicznośó. Kon-
turjądra możebyć nieostry w jamie pochwowej może
być nagromadzony pŁynz nitkami włóknika (I4).Prze-
krwienie moze byc widoczne dzięki zastosowaniu
metody Dopplerowskiej. W wyniku przewlekłego pro-
cesu zapalnego dochodzi do zwłóknienia miĘszl
i zwiększenia echogeniczności, początkowo w formie
rozsianych, hyperechogenicznych punktów, a póżniej
w formie j ednolicie rozlanej hyperechogeniczności.
Mozna zauważyc równiez pogrubienie osłonek poch-
wowych, ktore wyglądająjak biĄ (hyperecho genicz-
ny) pancerz okrywający całe jądro (ryc. 1d). Zmiany
tęw znacznym stopniu wpływająna fuŃcje jąder i na
płodność. Mają one zwykle charakter trwały.

Sporadycznie diagnozowane są krwiaki lub ropnie
jamy pochwowej jako efekt urazów. Są one stosunko-
wo łatwe do rozpoznania.Możliwe jest to już na pod-
stawie wyłviadu i badania palpacyjnego zawartości
worka mosznowego. Na obrazie USG widoczne sąwy-
r ażnie odgraniczo ne przestrzenie wypełnione pĘnem
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mniej lub bardziej echogenicz-
nym (2, 4). Zależy to od zawar-
tości komórkowej oraz obec-
ności nitek włóknika w organi-
zującym się krwiaku (ryc. 1e).
Podobnie wyglądają zmiany
typu zawałjądra. Część ulega-
jąca martwicy ma charakter
hypoechog eniczny, a póżne
zmiany zwapnieniowe są silnie
hyperechogeniczne (5 ).

Badanie USG jąder przepro-
wadza się równiez w przypad-
kach wykrycta zmian konsy-
stencj i j ąde r oraz obecności wy-
ra.żnych guzów podczas bada-
nia przez omacywanie. Najczęściej powodem takich
zmian jest uogólnione zwłoknienie jąder (jak wyżej),
obecność cyst lub guzów nowotworowych (ryc. 1f).
Badanie USG umozliwia precy zyjne z|okalizowanie
patologii, określenie jej zasięgu,kształtu i charakteru
echo genicz ne go or az określenie obj ętości pozostałej
zdrowej tkanki (11, 15,28). Rozpoznanię rodzajupro-
cesu nowotworowego przy użyctu badania USG nie
jest jednak możliwe. Do tego cęlu konieczne jestprze-
prowadzenie badania histopatolo gicznego próbki pa-
tologicznego tworu, pobranej techniką biopsji. Spo-
śród zmian nowotworolvych jąder ogiera do najczęś-
ciej diagnozowanych należąnasieniaki jąder (semino-
ma) orazznacznte pojawiające się nowotwory komó-
rek śródmi Ęszov"rych (I, 2I, 23, 3 I).

Poważnym problemem wpĘrvającym na płodność
ogierów jest degeneracja jąder. Kliniczną manifesta-
cją tego procesu jest róznego stopnia atrofia, minera-
lizacja i zwłóknienie jąder. Często brak jest w począt-
kowym okresie wyrażnych klinicznych zmian lub są
one bardzo niewyrażne (lekko wiotka konsystencja
jąder). Badanie USG może wykazac zmiany związane
z degeneracją ale dopiero w okresie bardzo zaawan-
sowanym, gdy zwłóknienie bądź mineralizacja tkanki
jest daleko posunięta, W początkowym stadium tego
procesu klasyczne badanie USG jest zwykle nieprzy-
datne (32). W andrologii ludzkiej opisane sąprzypad-
ki wykorzystania ultrasonografu z opcją Dopplera do
określenia wczesnych zmlannaczyniowych świadczą-
cych o procesie degeneracyjnym (33). Metoda ta zo-
stała ostatnio wprowadzona do andrologii weteryna-
ryjnej. Wartości referencyjne prędkości przepĘwu krwi
w tętnicy jądrowej, jak rowniez wskaźników oporo-
wych i puls acjt zostĄ określone dla normalnych, płod-
nych ogierów (27).

Coraz większą uwagę zwraca się ostatnio na pato-
lo gię naj ądrza. Wiele j e st nowych informacj i doty czą-
c ych typ ow y ch zmian w n as i en iu zw iązany ch z zabl -
r zęntami fu nkcj i p o szcze gólnych o dc ink ów naj ądr za.
Ni ektóre z ty ch p ato lo gii można r ozp oznać za p omo -
cą badania USG, Do najczęstszych nieprawidłowości
należą cysty, stany zapalne, spermiostaza. CysĘ na-
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Ryc. 3. Ultrasonograficzny obraz bańki nasieniowodu i jądra ogiera - wnętra: a - bańka
nasieniowodu, b - przekrój poprzeczny przez jądro położone w jamie brzusznej, c -
przekrój podłużny przez jądro położone w jamie brzusznej

j ądr za z7okalizowan e s ą zwykl e w oko 1 i c ach głowy na-
jądrzaisązvviązanez,,kana7lkamizbaczającym1"(duc-
tuli aberrantes) Ilb mogą być pozostałością kanałów
przyśródnerczowych w formie przydatku najądrza.
Twory te nie mają znaczenia, jeśli ich wielkość nie
doprowadza do ucisku na struktury sąsiednie. Duze
cysty dopr owadzająj ednak do upośled zenia pasażu
nasienia i spermiostazy. Znaczne poszerzenie światła
przewodu najądrza moze świadczyc o spermiostazie
na skutek zablokowania dalszych odcinków drog wy-
prowadzających nasienie lub jedynie o dŁlższym okre-
sie spoczynku płciowego i chwilowym nagromadze-
niu nasi eni a w dro gach wyprowa dzaj ący ch. P r zerw a-
nie ciągłości przewodu najądrza na skutek migracji
larw słupkowców lub gruczolistości doprowadzić
może do wydostania się plemników do podścieliska,
co wywołuje powstanie ziarniniaka (3, 6). W badaniu
USG ziarniniaki najądrza mają charakter hypoecho-
geniczny z hyperechogeniczną osłonką. Zmiany wy-
glądu przewodu najądrza w przebiegu stanu zapalne-
go, widoczne podczas badania USG są trudne do in-
terpretacj i (7 ). Zary s najądrza może by ć początkowo
zamazany podczas badania USG, po czym, w wyniku
dłuższego procesu przewlekłego, staje się bardzo do-
brze zaznaczony. CaŁe najądrze może być wtedy po-
większone i otoczone hyperechogenicznąwarstwą
zmienionej tkanki (7, 29). Zdarzają się równiez no-
wotwory najądrza. W literaturze opisano przypadek
chłoniakomięsaka najądrza u ogiera wykazuj ącego
vłyraźne zmlany echogeniczności w badaniu USG (8).

Badanie wnętrów. Zlokalizowanie jąder u ogierów
- wnętrów jest często bardzo trudne. Podstawowym
badaniem u takich osobników jest omacywanie okoli-
cy p i erś c ienia pachwinowe go zewnętr zne go or az b a-
danie przez prostnicę. W ten sposób można odnalężc
pierścień pachwinowy wewnętrzny i zidenĘfikować
struktury wpadające do kanału pachwinowego. Jeśli
jądro znajduje się w kanale pachwinowym, elementy
powrózka nasiennego również się tam znajdują,
W przec iwnym wypadku j ądro moze znaj dow ac się na
każdej wysokości jamy brzllsznej. Możę ono lezeć
bezpośrednio na pierścieniu pachwinowym wewnętrz-



928

nym, ale może się znajdować w okolicy lędźwiowej,
tużprzy nerkach, Odnalezienie go,,na ślepo" popIzez
omacywanie jamy brzusznej przez prostnicę nie jest
łatwe, zwłaszcza, ze jest ono zwykle małe i wiotkie.
W tej sl.tuacji badanie USG jestbardzoprzydatne (13).
Po odnalezieniu bańki nasieniowodu (na wysokości
szyi pęcherza moczowego) należy ślędzić przebieg
nasieniowodu w kierunku jamy brzusznej.W przypad-
ku jądra zlokaltzowanego w kanale pachwinowym lub
w mosznie bańka nasieniowodu, a potem znacznlę
cieńszy nasieniowódzagina się gwałtownie w kierun-
ku dobrzusznym. Jeśli jądro leży w jamie brzusznej,
nasieniowód biegnie dogłowowo lub zagina się w kie-
runku dogrzbietowym, Potwierdzeniem faktu, iż ba-
dana struktura jest rzeczywiście jądrem zlokalizowa-
nym w jamie brzusznej jest typowy obrazmiĘszu jąd-
r a z wyr aźnie wido c zn ą żyłą c entralną (ryc, 3 ). Okre ś -
lenię lokalizacji oraz wielkości niezstąpionego jądra
ułatwia wykonanie zabtegl chirurgiczn ego, zwłaszcza
techniką laparoskopową.

Zastosowanie ultrasonografii do pomiarów jąder.
Mierzenie szerokości moszny należy do staĘch czyn-
ności podczas oceny przydatności ogiera do rozrodu.
W dokładniejszym badaniu mierzy się równiez lvyso-
kość, szerokość i długość każdegojądra. Słuządo tego
przyrządy podobne do cyrkla, zwane testimetrami.
Trudno jest jednak z ich pomocądokonać dokładnych
pomiarów, gdy ż moszna ule ga odkształceniu podczas
przykŁadania przyrządl oraz nie jest ,,widoczna" jej
wewnętrzna struktura i grubość jądra. Wykorzystanie
U S G p o zw ala na znac znie b ar dziej pr e cy zy jne do ko -
nanie pomiarów, ktore przydatne są do kalkulacji ob-
jętości jąder oraz do obliczenia spodziewanej dziennej
produkcji plemnikow w odniesieniu do objętości jąder.
Badania pTzeprowadzone na illżej liczbtę ogierów
pozwoliĘ na sformułowani e takich zależności (I 9, 20),

Badanie ultrasonograficzne prącia. Badanie prą-
cia ogiera ogranicza się zwykle do oglądania tego na-
r ządu tlń pr zed p obrani em nas i enia, p o dczas p ełne go
wzwodu, Zwraca się uwagę na zdolność osiągnięcia
erekcji oraz na wygląd powierzchni prącia. W przy-
p adku zauw ażęnia zmian, które mo g ą ob ej mow ać c i ała
jamiste prącia można zastosować technikę USG.
Szczególnie jest ona przydatna przy określaniu stop-
nia zwłóknienia tkanki jamistej po urazie lub po dłu-
gotrwaĘm paraliżu prącia, w przypadku krwiaka lub
obrzęku (12). Trzeba zwrócic uwagę na echogenicz-
ność ciał jamistych oraz na wielkość i wypełnienie
naczyn grzbietowych prącia. Przy zwłoknieniu tkanki
ciała jamiste mają charakter hyperechogeniczl7y, a na-
czynia grzbietowe są powiększone ( 1 9).

Badanie USG zewnętrznych narządów płciowych
ogiera jest bardzo przydatne do diagnozowania wczes-
nych zmian patologicznych. Technika ta powinna być
zastosowana na szeroką skalę w andrologii weteryna-
ryjnej, co pozwoli na szersze poznanie przyczynobnt-
żenia pŁodności cennych reproduktorów i umozliwi
zasto s owanie skutecznych meto d ter ap ellĘ cznych.
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