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Szybki rozwój techniki w ciągu kilkunasfu ostatnich
lat umożliwił wprowadzenie do medycyny ludzkiej, a
następnie do medycyny weterynaryjnej szeregu nowych
meto d di agno styc zny ch i terap eutyc zny ch. W op arciu
o nowoczesnąaparaturę i instrumentarium można do-
kładnie zdlagnozować wiele różnych schorzeń, a na-
stępnie przeprowad zic ichterapię o minimalnym stop-
niu inwazyjności. Do nowych technik badawczych sto-
sowanych i sprawdzonych już od dawna w medycynie
ludzkiej, a od kilku lat w medycynie weterynaryjnej
należy ultrasonografia (USG) i endoskopia. Znalazły
one do tej pory zastosowanie w diagnostyce i terapii
wielu schorzeń. Jednym z obszarów, w których nie byĘ
dotąd stosowane w kraju są schorzenia strzyków gru-
czoŁa mlekowego.

Etiologia zmian sttuktulalnych strryka wymienia

Zastosowanie doju mechanicznego do pozyskiwa-
nia mleka oraz nowoczesne technologie utrzymanta
zwierzątz jednej strony usprawniły ich obsługę i pod-
niosły jakość mleka pod względem higienicznym, z
drugiej natomiast stały się jednocześnie przyczyną
wielu schorzeń gruczołu mlekowego. Dynamiczny
rozwoj techniki udojowej stale zmniejsza ryzyko
uszkodzenia tkanek wymienia, niemniej niewłaściwe
użytkowanie tych urządzeń (w określonym czasie)
przyczynia się do powstania trwaĘch zmiananatomo-
patologicznych w zakresie strzyka i zatoki mlekono-
śnej płata wymienia. Zmtany tew 90oń dotycząkana-
łu strzykowego, jego ujścia zewnętrznego i wewnętrz-
nego, rozeĘ Fi,irstenberga, cysterny strzyka i zatoki
mlekonośnej płata. U krów pierwiastek ) tozpoczyna-
jących produkcję mleka, kanał strzykowy jest niewy-
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czuwalny, wiotki, cienki z punktowym niewidocznym
ujściem zewnętrznym. Po krótkim czasie niewłaści-
wego doju dochodzi do pogrubienia jego ścian i staje
s i ę on wyc zuwaln y. Dłuższy okre s dział ania czynnlka
urazowego powoduje wyraźne zgrubienie kanału, sta-
je się onpowrózkowaty, ozbitej spoistości. Zewnętrzne
ujście kanału początkowo otoczone jest pierścieniem
zgrubiałego i zrogowaciałego naskórka, niekiedy pro-
mieniście popękanego. Do tego dochodzi wynicowa-
nie jego nabłonka. Ostatecznie ujście kanału staje się
lejkowate iprzemieszczonę na boki, a kopuła strzyka
silnie zniekształcona w postaci zakończenia talqzo-
watego lub płaskiego (3, 4).

Utrzymanie krów o wysokiej wydajności mlecznej
w chowie alkierzowym z wąskimi i krótkimi stanowi-
skami lub w systemie wolnostanowiskowym zpodło-
gą rusztową pozbawioną odpowiedniej ściółki, powo-
duje mechaniczne uszkodzenia wymienia, takie jak
rany, przetoki, zgniecenia i krwiaki.

Wszystkie wymienione zmiany w obrębie przewo-
dów wyprowadzających mleko z części gruczołowej
wymienia, przyczyniają się do powstawania infekcji i
stanów zap alny ch, obniżenia j ako ś c i hi gi enicznej mle-
ka i twardego doju, który w 90% spowodowany jest
zw ężeniem (s t en o s i s) kan ału s trzykowe g o i zmianami
patomorfolo gicznymi w rozecie Fiirstenberga (5 ).

Zalety nowych technik badawczych

Badanie strzyków l<rów z zaburzeniami doju wy-
maga dokładnego ustalenia rodzaju,lokalizacji i roz-
le gło ś c i zmlan. W c o dziennej praktyc e lekar z wetery-
narii posiad a ograniczone możliwości dokładn ęgo Toz-
poznania wymienionych schorzeń. DoĘchczas stoso-



Ryc. 1. Schemat badania strzyka w dwóch
płaszczyznach

wane metody diagnostyczne jak oglą-
danie, palpacja, sondowanie (katete-

ryzacja) zatoki strzykowej i mlekono-

Ryc. 2, Fizjologiczny obraz zatoki i ka-
nału strzyka Ryc.3. Oderwanie fragmentu błony ślu-

zowej zatoki strzyka

nieechogennązatokę strzyka i zatokę mlekonośną. Te
ostatnie są oddzielone fałdem hyperechogennej błony
wewnętrznej. Ponadto dobrze jest widoczna tozeta
Ftirstenberga. Sama struktura miĘszu gruczołu jest
hypoechogenna, w obrębie której widoczne sąnieecho-
genne punkty : naczynia krwiono śne oraz otwieraj ąc e

się do zatoki mlekonośnej duże przewody mlekono-
śne (6).

Przy pomocy USG można obserwowac zwężenia,
ropnie, krwiaki, nowo twory, zmiany przero stowe war-
sfi ływewnętrznej,polipowatezniekształcenia,zachyŁ-
ki i ciała obce (ryc, 3). Metoda ta doskonale nadaje się
do bezp o średniej ob serwacj i niewyczuwalnych zło gów
wydzieliny zapalnej, również zalegającej u podstawy
strzyka. Ponadto metodę tę można wykorzystać w pro-
filaktyce schorzeń wymienia. Stwierdzono korelację
pomiędzy średnicą światła kanafu a ilością izolowa-
nychzniego bakterii. Fakt ten może w istotny sposób
r zutow ać na występ owanie predyspozycj i do schorzeń
tkanki gruczołowej (2).

Wnioski

1. Metoda ultrasonograftczna w diagnostyce scho-
rzeń sttzyków j e st go dną p olec enia w co dziennej prak-

Ęce|ekarza weterynarii sprawującego opiekę nad sta-
dem krów mlecznych.

2. Jest to technika szybka tłatwa w wykonaniu, a
interpretacj a obrazlnie nastręcza trudności.
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śnej wymienia oraz sprawdzanie łatwości doju umoż-
liwiaj ą p o stawieni e niep ełnej diagnozy dotycząc ej ro -
dzajll wy s tępuj ąc y ch zabur zeń.

Sytuację tę mogązmienić nowe techniki badawcze,
stosowane i sprawdzone już w od dawna w medycy-
nie ludzkiej, a od kilku lat w medycynie weterynaryj-
nej. Do takich technik zaliczycnalęży ultrasonografię
(USG) i endoskopię. Obie techniki dają możliwość
dokładne go r o zp oznania stanu zdrowotne go gruczołu
mlekowego, poprzęz bezpośredni wgląd do wnętrza
str zyka l płata wymi eni a, a nas tępni e b ar dzo szczę go -
łowego badania ich wewnętrznych struktuf bez ko-
nieczności zńiegs chirurgicznego, Sąto techniki w
minimalnym stopniu inwazyj ne, daj ące obraz powięk-
szony, wielobarwny, co zwiększa dokładność posta-
wionej diagnozy i efektywność przeprow adzonej wła-
ściwej terapii (5).

Uzyskanie w badaniach tych wartościowych danych
wymaga użycta odpowiedniego sprzęfu i umiejętno-
ści interpretacji wyników badania endoskopowego i
ultras ono gt aftczne go .

Badanie metodą USG

Przybadaniu strzyka i płata wymienia metodąUSG
stosuje się aparaty wyposazone w głowice sęktorowe
lub liniowe, zwykle o częstotliwości fal od 5 MHz do
10 MHz. Badanie można przeprowadzic poprzez za-
nurzenie strzyka w płynie lub nałożenie na niego od-
powi e dni ej warstwy że lu. Ob s erw acj e pr zępr ow adza
się w płaszczyźnie sagitalnej i poprzecznej (ryc. 1).

Na otrzymanym obrazię można dokładnie prześledzić
strukfurę morfo lo gic zną oT az okre śli ć j ako ś ć wydzie-
liny f,rzjologtcznej lub patologicznej, zalegającej w
dolnychprzewodachwyprowadzających.Otrzymany
obraznależy utrwalió izachowac w postaci wydruku,
Moze miec to znaczenie przy ocenie skuteczności le-
czenia, szczegolnie przy większejltczbte zwierząt (I).

W ścianie strzyka wyrożnia się dwie stosunkowo
c ienkie i hyp erecho genne warstwy- zewnętr zną i w e -
wnętrzną oraz warstwę środkową- hypoechogenną
Gy c. 2). Spośród elementów anatomtcznych, podda-
wanych kontroli, należy wymienić hyperechogenny
mię s ień zw ier acz strzyka (m. sph i n c ter p ap i l l a e), cie -
niutki nieechogenny przewód strzykowy (ductus pa-
pillaris) - umieszczony w fałdach błony wewnętrznej,


