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Ultrasonografia w badaniu naruądów płciowych knura
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Ultnsonoglaphy in bgat's reptoductive organ examination

Summary

This paper describes the application of the ultrasound technique in evaluating external and internal
genitalia oi boars. Normal ultiasound characteristics of testicles and accessory §ex glands were presented.
A thorough examination of the reproductive organ is generally not performed in boar's A.I. centers. OnlY
boars witń problems undergo a forrn of a breeding soundness examination which compare testes, epididYmis
and accessóry sex glands. These problems are: lower qua|ity of ejaculates, higher number of leukocytes,
erytrocytes and pańologica| pathógens in semen. Also a lower libido, testicular tumors, hydrocele and. testi-
.oiu. ut.ophy indicate the necessity of ultrasound examination. On the basis of the presented material we

concluded that an ultrasound evaluition of boar's reproductive organs should be performed routinelY, during
breeding soundness examination. To be precise, the diagnosis of the ultrasound examination of entire boars'
reproduitive organ§ should be performed to complement the clinical eva|uation as a technique of greater
importance in case of subclinical changes.
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W stacjach produkcji nasienia knurow badanie kli-
ntczne narządl rozrodczego ogranicza się do badania
z ew nętr zny ch nar ządów ro zro dc zy ch, ob ej muj ąc
określenie wielkości, symetrii i konsystencji jąder,
ocenę uj ścia worka napletkowego i prącia w czasie po-
bierania nasienia, W czasie tego badania ocenia się
r ownięż stan skóry mo szny. B adaniem uzupełniaj ącym
jest nie zawsze wykonywany pomiar jąder za pomocą
linij ki lub cyrkla testometryc znego . Jednak w p rzypad-
kach pogorszenia jakości nasienia, obecności w na-
sieniu zwiększonej Iiczby leukocytoq erytrocytow lub
drobnoustrojow patologicznych, kiedy stwierdza się
osłabione libido lub zaburzenia procesu spermatoge-
nezy, występuj e koni e czno ś ć przepro w adzęnta p ełne -

go badania, obejmującego oprócz jąder i najądrzy tak-
ze dodatkowe gruczoły płciowe (2). Równieżw przy,
p adku p odej rzeni a zmlan p atolo gicznych, takich j ak :

glzy, atrofta jąder,wodniak czy topnlę, ocena klinicz-
na pozostaj ę zawszę ocenąorientacyjnąnawetw przy-
padku doświadczonego badającego. Obowiązkowo
wykonuj e się wówczas badanie ultrasonograftczne,
daj ące możliwośc j ednoczesnego wykonania pomia-
row długości, szerokości i obwodu jąder.

Ultrasonografia moszny w prezentacji B-mode sta-
ła się obok badania klinicznego podstawową metodą
obrazową w diagnostyce chorób jąder i moszny za-
równo u ludzi, jak i u zwierząt. Obraz ultrasonogra-
ftczny w czasie rzeczywtsĘm, wykorzystując głowice
liniowe o wysokich częstotliwościach, umożliwia wia-

rygodną ocenę poszczegolnych odcinkow natządu roz-
rodczego samca. Całkowite bezpieczeństwo ultraso-
no gr afii przemawia za ttĘ ciem tej meto dy przy wszyst-
kich nieprawidłowościa ch mviązanych z funkcj onowa-
niemposzczegóInychodcinkównarządlrozrodczego.

odpowiednimi parametrami (8). Dlatego ultrasonogra-
fi a j e st s zc ze golnie pr zy datna w o dni e s i eniu do knura,
u którego moszna umieszczona pomiędzy odbytem
a I<r o czem, pr zylegając do tułowia, uni emozliwia do -

konanie pomiaru obwodu moszny. Po zastosowaniu
nakładek dystansujących lub wykorzystaniu głowic
sektorowych o kącie penetracji zbltżonym do 180"
mozliwy staje się pomiar długości i szerokości jądra
nawet u knurów o duzych jądrach.

Wykonaniezdjęćprzekło jówpodłużnych,poprzecz-
z jądra, przęz poszczę-
niowód i powrózek na-
iezbędną do dalszej ana-

Itzy i możliwości stawiania prawidłowej dtagnozy
dotyczącej stanu narządu rozrodczego. Podobnie zo-
brazow anie dodatkowych gruczołów płciowych umoz-
liwia ustalenie ewentualnych zmian patologicznych



Ryc. 1. Ultrasonograficzny obraz prze-
kroju poprzecznego jądra knura po przy-
łożeniu głowicy do brzegu wolnego: A -
przekrój przez miąższjądra, B - hiper-
echogeniczny obraz osłonki białawej
jądra

Ryc. 2. Ultrasonograftczny obraz prze-
kroju podłużnego jądra knura po przy-
łożeniu głowicy do brzegu wolnego: A -
hiperechogeniczny obraz podłużnego
przekroju śródj ądrza, B - przekr ój przez
miąższ jądra

Ryc. 3. Ultrasonograficzny obraz głowy
najądrza knura w przekroju podłużnym
po przyłożeniu głowicy w okolicy końca
głowowego jądra: A - obraz przekroju
podłużnego głowy najądrza, B - frag-
ment splotu wiciowatego w przekroju
podłużnym, C - fragment ultrasonogra-
ficznego obrazu jądra w przekroju po-
dłużnym

i dokonanie porównania budowy tych gruczołów
u knurów różniących się, na przykład,poszczegolny-
mi parametrami ejakulatu. Zmiany w tych gnrczołach
udokumentowane na zdjęcil,s, stanowią podstawę do
dalszego postępowania i podjęci a decyzji o zatrzyma-
niu lub wybrakowaniu knura.

Różnice w obrazie ultrasonogr aflcznym miĘsnl,
j ąder u p o s zc ze gólny ch o s obnikow wskazuj ą na zw ią-
zek echogeniczności z wydajnością tkanki plemniko-
twórczej (3). Oceniając na tej podstawie mozliwości
produkcyjne rozpłodnika możliwe staje się poszerze-
nie dostępnych metod oceny przydatności rozpłodo-
wej, a w rczultacie wydanie obiektył,rrej prognozy.

Materiał imetody
Badania przeprowadzono na 40 knurach róznych ras

w wieku od 7 miesięcy do 4 l,at, należących do Małopol-
skiego Centrum Biotechniki w Kfasnem, Stacji Eksploata-
cji Knurów w Kleczy Dolnej.

B adanie ultras ono grafi czne j ąder i najądr zy przeprowa-
dzono przezprzyłożenie głowicy do skóry worka moszno-
wego po uprzednim nałożenit warstwy żelu w celu elimi-
nacji powietrza. Jądra w trakcie badania ustalano manual-
nie, wykonując przekroje poprzecznę, podłuzne i skośne
w celu uwidocznienia tkanki jądra i poszczególnych od-
cinków najądrzy.

Badanie ultrasonogr aftczne dodatkowych gruczołów
płciowych wykonyrvano w pozycji leżącej zwierzęcia. Gło-
wicę ultrasonografu umieszczoną w plastikowej rękawicy
wypełnionej żelem wprowadzano do opróznionej uprzed-
nio prostnicy. Podczas badania knury pozostawały w sta-
nie głębokiej sedacji.

Posługiwano się ultrasonografem typ B 485 Anser Vet
(Pie Medical Equipment B.V., Holandia) wyposazonym
w głowicę liniowąze zmienną częstotliwością 6 i B MHz.
Zdjęciautrwalano przy pomocy drukarki laserowej Mitsu-
bishi P 91 E.

Wyniki iomówienie
MtĘsz tkanki jądra knura w badaniu ultrasonogra-

ftcznym prezentuj e j ednorodny e cho genicz nte obr az
zarówno na przękrojl poprzęczn5zm, j ak i podłużnym
narządul (rYc. 1 i 2). Prawidłowy obraz j ądraprzedsta-
wia homogenicznąmasę o jednolitym odcieniu sza-
rości na całej powięrzchni oglądanego przekroju.
Strukturami dającymi obraz hiperechogeniczny jest
skóra moszny z błoną kur czltw ąi osłonką pochwową
widoczne jako jaśniejsze warstwy otaczające jądro.
Strukturą daj ącą się dobrzę wyodrębnió j est błona bia-
ław a j ądr a, prz e dstawi aj ąc a obr az s i lni e hip ere cho ge -
niczny.Wyznacza ona granice ustawiania kursora, co
daj e mozliwo ś ć dokonywania pomiarów średnicy j ąd-
ra, Kolejną stnrkturą silnie hiperecho genicznąjest śród-
jądrze. Moze być oceniane w badaniu ultrasonogra-
fi cznym w przekroj u p o pr zecznym. wi do c zrre j ako bia-
ła, koncentrycznie lłożona plama lub w przekroju
podłuznym jako biaĘ sznur biegnący przęz środek
jądra. Łącznotkankowe przegrody odchodzące od śród-
jądrza widoczne są u starszych osobników jako pro-
mieniście odchodzące od mediastinum hiperechoge-
niczne strukfury, Ultrasonograftczny obraz j ąder knu-
ra jest łpolvy i przedstawia się podobnie jak u sam-
ców innych gatunków (4,5,7).

Naj ądrze w badaniu ultrasonogra ftcznymwidoczne
jest jako tkanka echogenicznie jednorodna, podobna
do tkanki jądra. Głowa naj ądrzawidoczna jestnazdję-
ciachzmiĘszem jądra i fragmentem splotu wiciowa-
tego (ryc. 3). Nieechogeniczneprzestrzente w obrębie
trz onu. naj ądr za r o zp o znane zo staĘ j ako z grom adzo -
ne nasienie w rozszęrzonym przewodzie (ryc. 4). Po-
dobnie ogon najądrza przedstawia się w obrazie jako
hip o echo g eniczny tw ót z ni eecho gen iczny mi prze -



Ryc. 4. A - ultrasonograficzny obraz
trzonu najądrza w przekroju podłużnym
po przyłożeniu głowicy do brzegu nająd-
rzowego jądra

Ryc. 7. Ultrasonograficzny obraz prze-
kroju podłużnego przez gruczoł opusz-
kowo-cewkowy knura po przyłożeniu
głowicy do powierzchni grzbietowej gru-
czołu: A - charakterystyczny obraz nie-
echogenicznego przewodu zbiorczego
gruczołu, B - przekroje poprzeczne
mniejszych przewodów wypełnionych
wydaliną gruczołu, C - hiperechogenicz-
na torebka gruczołu

Ryc. 5. Ultrasonograficzny obraz prze-
kroju podłużnego ogona najądrza po
przyłożeniu głowicy do końca ogonowe-
go jądra: A - ogon najądrza w przekro-
ju podłużnym, B - końcowy odcinek trzo-
nu najądrza, C - fragment ultrasonogra-
ficznego obrazu jądra w przekroju po-
dłużnym

Ryc. 6. Ultrasonografi czny obraz począt-
kowego odcinka nasieniowodu po skoś-
nym przyłożeniu głowicy do powierzch-
ni przyśrodkowej jądra w okolicy końca
ogonowego: A - początkowy odcinek na-
sieniowodu z widocznym światłem, B -
obr az przekroju przez miąższ j ądra

kroju gruczołu pęcherzykowego z cha-
rakterystycznymi nieechogennymi jam-
kami wypełnionymi wydaliną gruczolu

Ryc. 9. Ultrasonograficzny obraz prze-
kroju podłużnego trzonu prostaty knura
po przyłożeniu głowicy do powierzchni
grzbietowej gruczołu: A - niewielkie nie-
echogeniczne przestrzenie przedstawia-
jące przewodziki wyprowadzające gru-
czołu

strzeniami, które odp ow iadaj ązgr omadzonemu nas le -

niu (ryc. 5).
W obrazie ultrasonoglaflcznym widoczne są hipo-

echogeniczne, początkowe odcinki nasieniowodów,
układające się po przyśrodkowej stronie jąder w po-
bliżu ogonów najądrzy (ryc. 6).

Gruczoły opuszkowo-cewkowe w obr azię ultraso-
nografi cznym przedstawiaj ą j ednorodną echogenicz-
nie masę na całym przekloju gruczoŁlJ, otoczoną hi-
perechogeniczną torebk ągftlczoŁv, Widoczne nieecho-
geniczne, podłużne przęstrzenie biegnące przęz śro-

dek całej długości grvczołuto kanĄ odprowadzaj ące
wydalinę gru czołów, Widoczne sątakżę licznę niewiel-
kie, okrągłe nieechogeniczne jamki, w których gfo-
madzi się wydalina (ryc. 7). Podczas badania zaobser-
wowano, Że przestrzenie te są mniejsze u knurów nie
uz}.tkowany ch przęz dŁuższy czas r ozpŁodowo. Pomiar
dfugości §ch gruczołow jest nie możliwy zęwzględul
na wielkoŚc gruczołv.

W badaniu gnJczołów pęcherzykowych otrzymano
obraz hipoechogenlczny, co związane jest z dużąIicz-
b ą niewielk tch przestrzeni, w których gromadzona j e st
wydzielina gruczoŁll (ryc. 8), Zgromadzona wydzieli-
na w obr azie ultras ono gr aftcznym prz e dstawi a s i ę j ako
nieechogeniczne plamy w obrębie miĘsztl gruczoŁu.

Ryc. 8. Ultrasonograftczny obraz prze-



Wykonanie pomiaru długości lub szerokości jest nie-
możliwe ze względu, na wielkoś c gruczołu.

Gruczoł krokowy w obrazie ultrasonograftcznym
widoczny jest jako hipoechogenlczna struktura zlicz-
nyrrri bardzo maĘmi nieechogenicznyrni przestrzenia-
mi, co rozpoznane zostało jako kanaliki odprowadza-
jącewydzielinę gruczołu (ryc. 9).

Włączenie badania ultrasonografic znęgo do rutyno-
wego badania klinicznego daje możliwość obrazowa-
nia i oceny strukturyjądra, moszny i dodatkowych gru-
czołow płciowych. W przypadku stanow zapalnych
jądra, podejrzenia obecności guzów, krwiaków lub
ropni b adani e ultra s ono gr aflczne mo że okazac s i ę b a-
daniem decydującym, ułatwiając rozpoznanie (6). Po-
dobnie w przypadku urazow moszny ultrasonografia
powinna stać sięjednym z podstawowych badań. Cny
łość i specyficznośc obrazu ultrasonograftcznego
w diagnostyce urazówjądra i mosznyumężczyzn oce-
nia sięna 94-100% (6). Ultrasonograf,ta w wielu przy-
padkach może okazać się pomocna w podęciu decyzji
o eliminacji rozpłodnika z dalszego uzytkowanla, Qo
w przypadku wartościowych zwterząt sprawia wiele
trudności. Takżę zmiany patolo§tcznę poza jądrem,
a mające wpĘw najego prawidłowe fuŃcjonowanie,
wymagaj ą często potwierdzenia ultrasonogra ftcznego
(6). Okresowe badania i pomiary wykonywanę zapo-
mocą ultrasonografu mogą dać obraz zmtan uchwyt-

nych ultrasonograftcznie w jądrach knurow w czasie
ich kilkuletniej eksploatacji.Łącznie z badaniem kli-
nicznym i badaniem nasienia pozwoli to lekarzowi
nadzorującemu stado na podjecie szybkiej decyzji
i ewenfualne leczenie lub usunięcie knura z hodowli.

piśmiennictwo

\.CarteeR E, GrayB W, PoweT.A,HudsonR S.,Whitesides J.:Prelimina-

ry implications ofB-mode ultrasonography ofthe testicles ofbeefbulls with
normal breeding soundness examinations. Theriogenology 1 989, 3 1, 1 1 49-
_1]57

2.Clark S. G, Althouse G C: B-mode ultrasonographic examination of the

accessory sex glands of boars Theriogeology 2002, 57, 2003-2013
3 Gabor G , Sasser R C , Kastelic J. P, Meze.g M., Falka1l Gy , Bozo S., Volgyi

Csik J., Barany I., Hidas A, Szasz Jr E, Boros G.: Computer analysis of
video and ultrasonographic images for evaluation ofbull testes. Theriogeno-
logy 1999, 50,223-228.

4.Jaśkowski J. M,, Urbaniak K., Antosik P., Galant K., Zbylut J., Bukowska D.:
Ultrasonograficzna ocena narządów rozrodczych u młodych buhajów. Me-
dycyna Wet. 2004, 60, 994-99'I.

5 Jędraszczyk J.: Ultrasonografia w badaniu narządu rozrodczego buhaja. Me-
dycyna Wet. 2003, 59, 3l1-314

6.Pajk A , Jakubtlwski I/.: Diagnostyka ultrasonograficzna narządów moszny.
Wyd. Medyczne MAKmed, Gdańsk 2002.

'7 
. Pozor M.: Ultrasonograficzne badanie zervnętrznych narządów płciowych
ogiera. Medycyna Wet 2004, 60, 924-928

8.Rozporządzenie Ministra Rolnichva i Gospodarki Zyłrłrościowej z dnia27
kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mają-
cych zastosowanie do nasienia świń (Dz. U. Nr 100, poz 1017)

Adres autora: lek. wet. Jarosław Jędraszczyk, Krasne 30/14, 36-007
Krasne k. Rzeszowa; e-m ail : j arekjed @poczta.fm

Zachowan ie się zwie rząt3
zagadnienia podstawowe i aplikacyjne
O rgan izowane przezi Zaldad Psychologi i Porównawczej i Ewo l ucyj ne|

Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej

W programie studium m.in.: etologia ipsychologiazwierząt. ochrona prawna.
' metody poprawy dobrostanu zwierząt hodowlanych i doświadczalnych .

Kurs adresujemy do: hodowców, lekarzy weterynarii, osób pracuiących
ze zwierzętami w rożnych obszarach działalności.

Wykładowcami są pracownicy naukowi PAN, SGGW, UW oraz SWPS.
Program rea!izowany będzie podczas pięciu ziazdow sobotn io-n iedzielnych.

ukończenie studium zostanie udokumentowane nadaniem każdemu słuchaczowi
imiennego i zarejestrowanego ceftyfikatu ukończenia szkolenia.

Opłata za studium wynosi l950 PLN.

Zgloszenia przyjmowane są pocztą elektroniczną: anim-beh@swps.edu.pl oraz na adres:

,,Zachowanie się zwierząt", Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, p. 332
ul. Chodakowska l9l3l, 03-8l5 Warszawa. telefon informacyjny| (2ż) 5l7 99 żż


