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B adani e w ewnętrzn y ch nar ządow płc i owych u o g i e -
rów jest najczęściej pomijane w czasie ruĘnowej oceny
przydatno ś ci s amc a do rozro du. Lekar zę praktycy uni -
kaj ą zwykle badania o gi erów pr zez pr ostnicę ze wzglę-
du na domniemane niebezpieczeństwo wypadku. Po-
nadto brak jest szczegołowych danych dotyczących
wpływu zmian patologicznych lub zaburzęh funkcji
wewnętrznych narządów płciowych ogierow na ich
płodność. Wprowadzenie nowych technik diagnosĘcz-
nych dostarczyło wiele interesujących informacji wska-
zujących na potrzebę oceny stanu klinicznego we-
wnętrznych narządow płciowych ogierów uzywanych
do rozrodu. Wykazano też, że wczesna diagnoza pato-
logii tych struktur pozwala często na skutecznęlęczę-
nie problematycznych ogierów i na poprawę ich wy-
nikow w rozrodzię,

Badanie dodatkowych gruczołów płciowych oraz
odcinka miednicznego cewki moczowo-płciowej nie
jest łatwe i wymaga zwykle zastosowania metod ob-
razowych. W andrologii klinicznej stosuje się szereg
takich metod, w tym m.in.: technikę radiologiczną (5),
ultras on o gr afi c zną (3), m e to dę re z onansu magnety cz-
nego (14) i laparoskopię (6).

Badanie ultrasonograftczne gruczołów dodatkowych
ogiera wprowadzono do praktyki weterynaryjnej
w 1987 r. Przedstawiono wstępny opis techniki oraz
ori entacyj ne wymiary i charakterystykę echo g r aftcz-
ną tych gruczołów u normalnych ogierow (2, ], I7).
Okazało się, ze przy pomocy ultrasonografii można
z p ow o dzeni em uzyska c obr az struktury morfolo gicz-
nej gruczołów do datkowych z lw zględnieni em ilo ś c i
oraz charakteru wydzieliny. Prześledzono tez proces
ej akulacj i u o giera i ldziaŁ p o szcze go|nych gruczołów
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w kolejnych stadiach emisji i ejakulacji (18, 19). Opi-
sano kilka przypadków klinicznych ogierów z proble-
mami płodności, w których badanie ultrasonograftcz-
ne ptzyczyniło się do ustalenia diagnozy i podjęcia
prawidłowego leczenia (7, 8). Ostatnio opublikowano
również warto śc i referencyj ne wymiarów p oszcze góI-
nych gruczołow do datkowych r ó żny ch grup ras orłych
ogierów uzyskanych podczas badania ultrasonografi cz-
nego (18).

Informacje podane w niniejszym opracowaniu oparte
są na danych piśmiennictwa literaturowych oraz na
badaniach własnych przeprowadzonych na ok. 450
ogierach stanowiących materiał kliniczny kierowany
do klinik szkół weterynaryjnych w USA oraz doKa-
tedry RozroduZwięrząt AR w Krakowie (I2).

Badanie wewnętrznych narządów płciowych
ogiera przez prostnicę z zastosowaniem ultrasono-
grafii. Podstawą badania wewnętrzny ch narządów
płciowych u ogierajest manualne badanie przezprost-
nicę. W większości przypadków jest to możIiwębęz
drastycznych metod poskramiania. Ogiery ustawiane
są w otwaĘch drzwiach boksu, przy ściance lub ba-
rierce t pr zytrzymywane sąprzez j edną osobę za kan-
tar. Jedynie sporadycznie konieczne jest zastosowanie
środków trankwilizuj ących.

Podczas wstępnego badania pTzęz prostnicę możlt-
we jest zlokalizowanie i zbadanie odcinka miednicz-
nego cewki moczowo-płciowej, baniek nasieniowo-
dów oraz, w niektorych przypadkach, gruczołów pę-
cherzykowych. W ten sposób określić możnapołoże-
nie, wielkość i konsystencję omac}nvanych strukfur.
Jednak poznanie morfologicznej struktury wewnętrz-
nej poszczegolnych gruczołów lub rozpoznanie zmian
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patologicznych nie jest mozliwe bez zastosowania
ultrasonografii (USG). Do tego celuwskazane jestuzy-
cie dobrej jakości ultrasonografu przenośnego wypo-
sazonego w głowicę rektalną 7,5 MHz. Ewentualnie
można zastosować uniwersalną głowicę 5 MHz, ale
uzyskany w ten sposób obraz jest znacznie słabszej
jakości, a niektóre szczegóĘ budowy dodatkowych
gruczołów płciowych nie są widoczne. Pełne badanie
U S G w ewn ętrznych nar ządów płc i owych o gier a w r az
z pomiarami, przeprow adzonę przęz wprawnego ope-
ratora, trwa przeciętnie 6-8 minut (badania własne).

Technika b adania ultras ono gr aftczne go o gter a t óż-
ni się zasadniczo od badania klaczy. Większość bada-
nych struktur znajduje się w obrębie jamy miednicz-
nej i dlatego nie ma potrzeby wprowadzania ręki zbyt
głęboko, Dobrym punktem orientacyjnym jest cewka
moczowo-płciowa i pęcherz moczowy. Obraz USG
przekroju podłużnego cewki moczowo-płciowej uzy-
skuje się łatwo dzięki mięśniowi cewkowemu, który
stanowi j ej wytaźny, hypoecho g eniczny obrys.

Bańki nasieniowodow lezą po obu stronach szyi
pęcherza moczowego. W obrazie USG widoczne są
zwykle w postaci przekroju podłuznego jako jednoli-
cie echogeniczne, grube linte znieechogeniczną cien-
ką liniąw środku (płyn w świetle banki) (ryc. 1a). Scia-
ny b aniek nas i eniowodow maj ą r ożną grub o ść i r óżny
stopień echogeniczności, a czasem można zauwaĘć
hypoechog eniczne, nieregularnie ro zsiane miej s ca
w ich obrębie, co prawd.opodobnię wynika z dużej ak-
tywności sekrecyjnej. Swiatło baniek często nię za-
wiera żadnej wydzieliny, czasem możębyć wypełnio-
ne, a nawet rozdęte nieechogenicznym pĘnem bądż
też zawteraniewielką ilość hyperechogeniczn ej zawar-
to ści (prawdop o dobni e b ar dzo zagęszczone na si eni e)
(ryc. 1b).

Gruczoły pęcherzykowe zlokalizowane są na grzbie-
towej stronie lub lekko bocznie od baniek nasienio-
wodów. Często występują trudności z tch odnalęzię-
niem, zwłaszcza gdy są całkiem opróżnione (1). Gru-
czoł ten ma zwykle ksztah cienkościennego woreczka
(ściany echogeniczne) zawierającego wydzielinę o roz-
nym stopniu echogeniczności (ryc, 2). Zwiększenie
e cho geniczno ś c i zawańo ś c i gruczoŁu p ęcherzykowe -
go świadczy o procesie zapalnym (4,9). Jednak pod-
czas badań własnych zaobs erwowano duzą róznorod-
ność indywidualnąw obrazie USG tego gruczołu,na-
wet wśród normalnych ogierów ( 1 2). Naj częściej świa-
tło gruczołu pęcherzykowego wypełnione jest w mniej-
szym lub większym stopniu przez nieechogeniczną
wydzielinę, czasem z e cho genic znymi, drobnymi ziar-
ni sto ś c iami. Można r ównież zaob serwow ac pr zyp ad-
ki z e cho genic zną lub hypere cho g enlczną zawarto ścią
gruczołów pęcherzykowych nie zwlązaną z procesem
patologicznym. Jest to spowodowane dużą gęstością
wydzielanego śluzu. W skrajnych przypadkach ogiery
takie wydalają podczas ejakulacji biĄ,,korek" ślu-
zow o kształcie zbliżonym do gruczołu pęcherzyko-
we go. Takiej ej akulacj i tow ar zy szązwykl e obj awy l ek-

Ryc. l. Obraz ultrasonograficzny baniek nasieniowodu: a -
światło bańki wypełnione nieechogeniczną zawartością; b -
światł1 bańki wypełnione echogeniczną zawartością

Ryc. 2. Obraz ultrasonograficzny gruczołów pęcherzykowych:
a - światło gruczołu wypełnione nieechogeniczną zawartością;
b - światło gruczołu wypełnione echogeniczną zawartością

kiej bolesności. Najczęściej sytuacja taka obserwowana
jest u ogierów dominujących w grupie jednopłciowej
i nie mających bezpośredniego dostępu dok|ac4lprzez
dłuższy czas (1 1).

Prostata jest dobrze widoczna podczas badania USG.
Dwa płaĘ połączone cieśnią leżą po obydwu stronach
szyi pęcherza moczowego. Sąone zwykle symeĘcme
i jednorodnie echogenicznę oraz zawierająhypo- lub
nieechogen iczne przestrzentę wypełnione wydzieliną
rozmlęszczone w mtĘszu gruczołu (ryc. 3). Wielkośó
oraz echogeniczność tych miejsc rózni się pomiędzy
osobnikami i jest zalężna od stanu pobudzenia płcio-
wego oraz aktyrvności płciowej. W przypadkach dłu-
gotrwałego pobudzenia płciowego obraz prostaty jest
podobny do gąbki nasączonej pĘnem zbardzo wąski-
mi prze grodami echo genicznego miĘszll. Po pewnym
czasie, zwłaszcza po ki lku ej akulacj ach, ilo ść wy dzie -
liny pro staty zmntej sza się znacznie.

GruczoŁy opuszkowo cewkowe znajdująsiępo obu
stronach odcinka miednicmego cewki moczowo-płcio-
wej,iż za prostatą. Mają one charakterystyczny, owal-
ny kształt i otoczone sąprzez mięsień, ktory daje wy-
raźny, niecheogeniczny obrys podczas badania USG.
Sam gruczoł jest jednorodnie echogeniczny zmaĘmi
ni e echo gen icznymt pr zestt zeniam i wlp ełnionymi wy-



Ryc.3. Obraz ultrasonograficzny prostaty: a - przekrój po-
dłużny kanałów prostaty; b - przekrój poprzeczny kanałów
prostaty

Ryc. 4. Obrazultrasonograficzny gruczołów opuszkowo-cew-
kowych: a - gruczoł z niewielką ilością wydzieliny; b - gru-
czoł z dużą ilością wydzieliny

dzieliną (ry c . 4 a), W s kraj nyc h pr zy p adkach, p o dob -
nie j ak w wypadku pro staĘ gruczoły opuszkowo-c ew-
kowe wyglądająjak gąbka (ryc. ab),

Podczas badania USG ogieraptzęz prostnicę częs-
to widoczna jest pozostałość po przewodachprzyśród-
nerczowych czyli macica męska, Ma ona zwykle po-
stać pojedynczej cysty leżącej pomiędzy bańkami na-
sieniowodóW a czasem można zaobserwować więk-
szą strukturę, składającą się z dwoch rownoleg§ch,
krótkich przewodów wypełnionych pĄmem.

Odwrócenie głowicy o 180 stopni i skierowanie stru-
mienia ultradźwięków w kierunku dogrzbietowym
p o zw ala na ott zy mani e obrazu u ltra s ono gr aftczne go
końcowego odcinka aorty oraz początkowych odcin-
kow tętnic biodrowych.Wyraźnie widoczny jest prze-
krój podłużny aorty, aprzy skierowaniu głowicy lek-
ko bocznie uwidaczniaj ą się przekroj e poprzec zne tęt-
nic biodrowych, U normalnych ogierów obserwuje się
cienkie i gładkie ściany naczyn oraz swobodny prze-
pływ krwi,

Podczas badania USG dodatkowych gruczołów
płciowych ogiera można dokonywać precyzyjnych
pomiarów poszczegóInych struktur. Badania własne
przeprowadzonę na grupie 102 ogierów roznych ty-
pow (konie miniaturowe, kuce, konie gorącokrwiste,
konie zimnokrwiste) wykazaĘ, że istnieje duże zróż-
nicowanie w wymiara ch p oszczególnych gruczołów
pomiędzy typami koni. Natomiast różnice w wymia-
rach dodatkowych gruczołów płciowych pomiędzy
grupami rasowymi w obrębie koni gorącokrwistych są
b ar dzo ni ewi elkie i doĘ cząj edynie gruczołów opusz-
kowo-cewkowych i prostaĘ (12).

Przykłady zmian p atolo gicznych wewnętrznych
narządów płciowych ogiera oraz końcowego odcin-
ka aorty. Do tej pory opisano jedynie kilka stanów
patologicznych struktur okolicy miednicowej u ogie-
rów, które mogą doprowadzió do powazny ch zablxzeń
płodności lub całkowitej niepłodności.

1. Zablokowanie baniek nasieniowo dów. Zabvzę-
nie to diagnozowane jest u ogierów starszych, zwłasz-
czapo długiej przerwie w uzytkowaniu rozrodowym,
jak równiez u niektorych młodych ogierów przedroz-
poczęciem kariery rozpłodowej, Charakteryzuje się
ono oligo- lub azoospermią słabą ruchliwościąplem-
ników oraz dużąItczbąplemników bez witki (8), W ba-
daniach własnych zablokowanie baniek nasieniowo-
dów rozpoznawal7e było bez większych trudności.
Podczas badania USG moznabyŁo zalważyó rozdęte
światło baniek nasieniowodu. Sciana baniek była wtedy
stosunkowo cienka, natomiast światło wlpełnione było
ni e e che o ge nicznązawarto ś ci ą. W ni e lic zny ch pr ryp ad-
kach zawartośó ta miała charakter echogeniczny, co
prawdop o dob ni e zw lązane było z dużym zagęszc ze -
niem długo zalegającej zawartości. U kilku badanych
ogierów, w okolicy wzgorka nasiennego, zaobserwo-
wano obecność tworów cystowatych, które mogły
utrudniaó pasaż nasienia. W celu opróżnienia baniek
nasieniowodów mozna zastosować masaż per rectum
oraz podanie oksytocyny (20-40IU, iv) 5-10 minut
pr ze d ej akul acj ą. W ni ektory ch pr zyp adkac h koni e c z -
ne jest więlokrotne powtórzenie tego zabiegu.

2. Ostry lub przewlekĘ stan zapalny gruczołów pę-
cherzykowych. Jest on najczęściej wywołany infekcją
bakteryjną ( zwykle P s eudomonas aeruginos a). Dopro-
w adza to do hemo spermii, ob ecno ś ci dużej Iiczby ko -
mórek stanu zapalnego w nasieniu (granulocy{y obo-
jętnochłonne), bolesności podczas ejakulacji (2, 15).
Podczas badania przez prostnicę gruczoĘ pęcherzy-
kowe objęte stanem zapalnym mogąbyć powiększo-
ne i bolesne, natomiastpodczas badania USG mozna
zauważyó pogrubione ściany gruczołów i zmętniałą
e ch o g eni c z ną zaw artoś ó. W pr zyp adkach wątp liwych
przydatne jest badanie endoskopowe. Podczas tego
b adania można zob aczy c wnętrze gruc zołu wlpełnio-
ne ropą bądż obrzęk i przekrwienie ujść przewodów
wyprowadzaj ących gruczoĘ p ęcherzykowe (3) . L ecze -
nie infekcji gruczołów pęcherzykowych nie jest łatwe
i często, pomimo zastosowania antybiotyków o szero-
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kim spektrum działanta lub antybiotyku wskazanego
przez antybiotykogram, nie jest skuteczne, Wynika to
z bar dzo ograniczonej penetracj i większości chemio-
terapeutyków do światła gruczołów pęcherzyko!\Tch.
Niektore kliniki weterynaryjne stosują z dużym po-
wodzeniem preparaty zaw ier ające trimetoprim or az
sulfonamid (2). Jednak najbardziej skuteczne okazaŁo
się podawanie anĘbiotyków bezpośrednio do światła
gruczołu pęcherzykow ego prry uzyciu endoskopu gięt-
kie go. Wskazane j est równie ż przephlkanie gruczołu
pĘnem ftzjo|ogicznym przed podaniem antybiotyku.

3. Zatory końcowego odciŃa aorĘ lub początko-
wego odcinka tętnic biodrowych. Moze do nich dojść
na skutek formowania się guzków pasozytniczych(lar-
wy Strongylus vulgaris) lub zmian nowotworo\\ych
(9, I 4) . P r zej aw ia się to zabur zeniamt neuro lo gi czny-
mi, zaburzeniami chodu, a czasem widoczne jest je-
dynie podczas krycia klaczy. Najczęściej w takichprzy-
padkach występuj ą zaburzenia procesu ej akulacj i.
W obrazie USG mozna zaobserwowaó guzki wpukla-
jące się do światła naczyn lub zewnętrzne twory ucis-
kające ściany naczyń i zmniejszające lub całkowicie
zamykające ich światło.W przypadku guzków paso-
ż:rĄntczychprzeprowadzęniezabięguodrobaczeniapo-
winno przynieść dużąpoprawQ, a nawet całkowite
cofnięcie się objawów. W przypadku nieodwracalne-
go procesu nowotworowego można uzyskać nasienie
od ogiera, wywołując ejakulację metodami farmako-
logicznymi lub pobierając nasienie do sztucznej poch-
!\y typu zamkniętego mocno podtrzymywanej przęz
operatora, bez prowokowania wspięcia ogiera.

Podsumowljąc należy stwierdztc, że technika
ultra s ono g r aftc zna znac znie r o zszet za mo z l iwo ś c i
diagnozow anta zmian p atolo gic znych układu r ozr o d-
czego ogierów. Pozwala to na wczesne zastosowanie
skutecznych metod terapeutycznych i często naprzy-
wrócenie ogiera do aktywności rozpłodowej. Dlatego
też winna być szeroko stosowana w celu zebrania jak
naj wi ęc ej aktualnych informacj i doĘ czący ch st anu kli -
nicznego układu rozrodczego ogierów uzywanych do
rozrodu w polsce.
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MENDES G. M., SELMIA. L.: Zastosowanie kom-
binacji propofolu i fentanylu lub sulfentanilu do
całkowitego znieczulenia dożylnego u kotów. (Use
of combination of propofol and fentanyl or sulfen-
tanil for total intrayenous anaesthesia in cats).
J. Amer. Vet. Med, Ass.223, 1608-1613, 2003 (11)

okreŚlono wpływ stosowania dożylnego samego propofolu oraz propololu
z fentanylem, alfentanilem lub sulfentanilem na krążenie i oddychanie u 6 loso-
wo wybranyclr kotów Po dożylnym zastosowaniu fentanylu, alfentanilu lub sul-
fentanilu oraz 0,09% NaCl indukowano znieczulenie propofolcm (7 rng/kg masy
ciała), która utrzymywano podając przez 90 min w iniuzji propolol łącznie
zfentanylem (0,1pg/kglmin.), alfentanilem (0,5 lpg/kg/min.) lub 0,9% NaCl
(0,08 ml/kgimin.) Minirnalne tempo infuzji propofolu koniecznc do znjesienia
reakcji na szkodliwe bodźce było wyższe, gdy zastosowano 0,9% NaCl Nasyce-
nie krwi t]cncm nie zmieniało się istotnie po zaslosowanilt badanych kombinacji.

YERUHAM I., ELAD D., AVIDAR Y., GOSHEN T.,
ASIS E.: Czteroletnie badania nad zakażeniami
układu moczowego cieląt w Izraelu. (Four-year
§urvey of urinary tract infections in calves in
Israel). Vet. Rec. I54,204-206,2004 (1)

Przedstawiono wyniki obserwacji klinicznyclr, badań bakteriologicznych. cpi-
denriologicznych i sekcyjnych zakażeń bakteryjnych układu moczorvego u cicląt
w trzech stadach krów mlecznych w la|ach 1991-2000 w lzraelu. Wiek cicląt wa-

hałsięodtygodniado3miesięcy.Przyzachorowalnościwynoszącej l6,17oodse-
tek padnięć rvśród byczków wynosił 0,8%, a u cielicz,ck 1,4oń. Zrymazów z poch-
wy. napJetka i z t-lloczu izo]or.vano w: 357o przypadków Escherichia coli,140ń
Con nebacteriuln renale, l2% koagulazo-ujemne gronkowce, |2oń Pseudomo-
nas uentginosct, l2oń Proleus sp,5nń ArcanobacleriLltl1 p):ogenes, l0% rr-he-

nloiityczne paciorkowcc W surowicy chorych cieląt poziom nieol,ganiczncgo
tbsforu był statystycznie istotnie niższy aniżeli w surowicy zdrowych osobników.


