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Jędraszczyk J.
Pathological changes of bull's testes in ultlasound images

Surnmary

The ultrasonic examination of the scrotum should become a part of bull's reproductirre organ examination,
especially in case of reproductive disorders. B-mode ultrasound images with high-frequency tranducers (6-10
MHz units) are recommended for routine examinations of the scrotum. lndications fbr ultrasound examina-
tion should be suspicion of scrotal trauma, acute and chronic inflammation of the testes and scrotum, torsion
of the testis, testicular atrophy, testicular tumors, varicoce|e, some extratesticular lesions and oligospermia,
azoospermia, or asthenospermia. Sagittal, transverse and oblique images were done in the presented results
to demonstrate parenchyma of the testes, mediastinum and scrotum.
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Ultrasonografia w prezentacji B-mode jest podsta-
wową metodą diagnostyczna słuzącą do rozpoznawa-
nia stanów patologicznych moszny i jąder. Zaletąme-
tody j e st możl iwo ś ć r ozpoznania zmjan b ez konię cz-
ności stosowania metod tnwazyjnych. W przypadku
badania moszny u buhaja, ultrasonografia jest, obok
b adani a kl in iczne go, b adani em r o zstr zy gającym w ro z -
poznawaniu zmian. Zdjęcie USG stanowi wiarygod-
ną charakterystykę nieprawidłowości występujących
w jądrach bezpotrzeby dodatkowych dowodów w po-
staci badania histopatologicznego. Dlatego ultrasono-
graftczne badanie mosznypowinno stać się staĘm ele-
mentem b adani a nar ządu r o zr o dcze go s amc ó w, Szc ze -
golnie w przypadku zaburzeń płodności. Obraz ultra-
sono grafi czny umozliwia wiarygodną ocenę poszcze -
gólnych odc inków n ar ządl r ozrodcze go. S ondy o częs-
totliwościach 6- 1 0 MHz zapewniają wystarczającą
rozdzielczość, by zobrazować nawet subtelne zmiany
parenchymy jąder. Często są to zmiany nierozpozna-
walne palpacyjnie lub na podstawie omacywania moz-
na j edyni e domni emyłv ać, że mamy do czynieni a z o d-
chyleniami od normy. Badanie ultrasonograftczne sta-
je się wówczas rozstrzygające. Badanie kliniczne
uzup ełni one badani em ultras ono gr afl,czny m p omaga
badającemu ocenić budowę anatomiczną strukturę
mtĘszll or az zr ębu j ądr a, a takz e tkanęk o t ac z aj ący c h.
Całkowite b ezpteczehstwo ultrasono grafi i pozw ala na
stosowanie tej metody przy wszystkich nieprawidło-
wo ś c i ach zw tązany ch z fu nkcj onowan i em nar ządu r o z-
rodczego. Wskazaniem do badania ultrasonograflcz-
nego moszny powinno byćpodejrzenie urazu, stanów

zapalny ch, skrętu p owró zków nasiennych, obe cno śc i
stwardnień w tkance jądra czy atrofii jąder. Wskaza-
niem są także zaburzęnta płodności zwlązane ze
zmniejszeniem liczby plemnikoq aspermią lub wzro-
stem liczby plemnikow ze zmianami morfologiczny-
mi. Zmtany widoczne lv obrazie ultrasonograftcznym
pozwalają na umiejscowienie t rozrożntenie chorób
jąder od chorob nalądrzy czy moszny (3). Ultrasono-
grafta umozliwia takze obserwacje zmtan zachodzą-
cych w trakcie leczęnia.

Celem tego opracowania jest przedstawienie cha-
rakterystyc zny ch zmian stwi erdzanyc h w ulff a s o n o gra -

ftcznym b adaniu mo s zny buh aj ow. W pi śmi enni c twi e
krajowym brak jest opisu postępowania diagnostycz-
nego przy użyciu ultrasonografu w celu określenia
i rozpoznanta zmian dotyczących zawartości moszny.
Jedynym opracowaniem jest artykuł opisujący mozli-
wość zastosowania USG do badania naczintętntczych
jądra u ogiera (4). W piśmiennictwie angloj ęzycznym
dostępna jest również ograniczona liczba informacji
z zahesu diagnostyki ultrasonogr aflcznej przypadków
p atolo gic znyc h z ewn ę tr zny ch i w ewn ętrzny c h c z ęś c i
narządutozrodczego buhaja (2). W zwtązku z brakiem
wzorców z zahęsu weterynarii w niniej szym opraco-
waniu za podstawę opisu techniki badania ultrasono-
graftcznego moszny buhaja posłużyła metodyka diag-
nostyki ultrasonograftcznej narządów moszny u męz-
azy zn (3 ). Wszystkie przedstawione nieprawidłowoś-
ci mają charakter kazuistyczny i obejmują opisy kon-
kretnych przypadków klinicznych, w ktorych wstępne
rozpoznanie na podstawie badania klinicznego po-
twierdzonę zostało ultrasonograftcznię.



Mateilał imetody
Badania przeprowadzono na 80 buhajach róznych ras,

w wieku 2-9 lat nalezących do Małopolskiego Centrum
B i otechniki w Krasnem, B adanie ultrasono gra ftczne nar zą-
dll rozrodczego poprzedzane było szczegółowym badaniem
klinicznym. Badanie ultrasonograftczne jąder przeprowa-
dzano przez bezpośrednie przyłożenie głowicy do skóry
worka mosznowego, obrazując przekroje poprzęcznę, po-
dfuzne i skośne miązszu jądra. Posługiwano się ultrasono-
grafem 485 ANSER Vet (Pie Medical Equipment B.V.,
Holandia) wyposazonym w głowicę liniową ze zmienną
częstotliwością 6 i 8 MHz. Zdlęcia utrwalano przy pomocy
drukarki laserowej Mitsubishi P 91 E. Histogramy wyko-
nywano na podstawie dwóch zdjęć USG jąder tego same-
go buhaja. Do komputerowej analizy obrazll wykorzysty-
wano wycinek zdjęcia USG jądra zmienionego zapalnie
i wycinek zdjęcia USG jądra zdrowego o takiej samej po-
wierzchni. Do przeprow adzenia analizy wykorzystywano
zawsze wycinki jąderleżące tuz pod skórąmoszny.

Wyniki i omówienie

Ostre zapalenie jądra. Najczęstszym stanem cho-
robowyrrr jąder, najądrzy i ich osłonek jest zapalenie
(1). OpisywarLy przwadek dotyczył buhaja, u którego
klinicznie stwierdzono zapalenię prawego jądra o nie-
ustalonej etiologii. Wśród objawów na\eży wymienió:
obrzęk, powiększenie i bolesność prawego jądra, a tak-
że tęgą konsystencję jądra, zaczerwienienie skóry
moszny, skręcenie worka mosznowego, Bo1 i związa-
na z Ęm utrata libido uniemożliwiaĘ pobieranie na-
sienia. Po leczeniu nastąpił pełny powrót do normy.
Nalezy zaznaczyó, że obrazy ultrasonograftczne zapa-
Ienia narządów moszny są bardzo różne (3). Cechą
ostregozapaleńa jestwysięk,azapaleniaprzewlekłego

przerost tkanki Łącznej i rozplem komórek (5). Uzys-
kane obrazy różniąsięw zależności od zaawansowa-
nia procesu chorobowego. W ostrym zapaleniu naj-
częściej zmienione zapalnte jestcałe jądro (3). Proces
obej muj e Medy cĘ miĘszj ądra. Je śli uda się uchwy-
cić początek choroby, to wówczas obraz USG jądra
w skali szarości przedstawia się jeszcze prawidłowo
(3). W miarę rozwoju i zbierania się pĘnu wysięko-
wego dochodzi do obniżenia echogeniczności mtąz-

Ryc. 1. Ultrasonograficzny obraz przekroju podłużnego ją-
der tego samego buhaja: a - jądro prawe objęte proce§em
zapalnym, b - jądro lewe bez zmian chorobowych, c - śród-
jądrze o rozpulchnionej i zatartej strukturze, d-pogrubiona
skóra moszny

szu jądra objętego procesem zapalnym (ryc, l). Moż-
na tęż zauwaĘć zmiany w obrębie śródjądrza, które
staje sięjak gdyby rozpulchnione i hipoechogenicze
w porównaniu z śródjądrzem jądra zdrowego, Pogru-
bieniu ulega także skóra moszny jądra objętego zapa-
leniem. Czas trwania ostrego zapalenta wynosi prze-
ważnte poniżej trzęch tygodni (5). Podczas badania
U S G j ąder konieczne j est porównywanie echo g enicz-
ności miązszu obydwu jąder. Jest to szczególnteważ-
ne w diagnostyce chorob obejmujących cĄ miĘsz
jądra (3). Badanie powinno się rozpoczynać od jądra,
w którym nie podejrzewa się zmian. W tej części ba-
dania dobiera się optymalne nastawy ultrasonografu,
których nie zmienia sięprry badaniu jądra objętego
procesem zapalnym (3). Przy obnizonej echogenicz-
no ś c i mi ąz sz j ądr a obj ęte g o zap alentemj e st c i emni ej -
szy, co widać tabęnahistogramie. Histogram ilustru-
je graftcznie sposób rozmieszczenia pikseli tworzą-
cych obraz,zależnte od natęzenia, koloru od czemi do
bieli (ryc. 2 i3).Zmiana stopnia echogeniczności miąż-

Ryc. 2. Histogram wykonany na podstawie komputerowej
obróbki obrazu ultrasonograficznego wycinka jądra zdrowe-
go, przedstawiający rozkład pikseli w zakresie czerni i bieli:
a - wycinek poddany analizie

Ryc. 3. Histogram wykonany na podstawie komputerowej
ob róbki obrazu ultrasono graficznego wycinka j ądra obj ęte-
go procesem zapalnym: a - nycinek zapalnie zmienionej tkan-
ki poddany analizie
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szlt j ądr a może być tak nie-
wielka, że nie jest ona moz-
liwa do stwierdzenia bęz
pr zept ow adzenta b adanta
porównawczego (3).

OsĘproces zapalnyjest
często wynikiem urant jąd-
ta, w następstwie którego
może dojść do przerwania
osłonki białawej. Trudno
wtedy ustalić ultrasonogra-
ftcznię granice zmienione -
go jądra (3). Tkanka jądra
możę być zlokalizowana
częściowo poza osłonkami
1ądra, co moze świadczyc
o przerwaniu osłonki biała-
wej. Moze to być spowo-
dowane Llrazem lub gro-
madzącym się wysiękiem
i wzrostem ciśnienia w ob-
rębie jądra (ryc. 4).Opisy-
wany przypadek dotyczył
buhaja, u którego podczas
ru§mowego badania stwier-
dzonoznacnrcpowiększenie
obwodu moszny (64 cm)
i rozpoznano ostre zapale-
nie jądra prawego w wyni-
ku urazu. Konsystencja
moszny była bardzo tęga,
co uniemożliwiło ocenę

Ryc. 4. Ultrasonograficzny
obraz przekroju poprzecz-
nego jąder buhaja zprzyło-
żenia głowicy do powierzch-
ni bocznej jądra zdrowego:
a - jądro zdrowe, b - jądro
objęte ostrym zapaleniem
w wyniku vrazu) widoczna
zatarta granica obrysu jądra
i liczne nieechogeniczne
przestrzenie z wysiękiem za-
palnym

palpacyjnąjąder i najądrzy.Leczente buhaja nie dało
efektu, co zadecydowało o jego wybrakowanl0.Otrzy-
many w tym przypadku obraz był hipoechogeniczny,
ale nieregularny, miejscami nieechogeniczny, co wy-
nikało z nagtomadzonego wysięku. Zobrazowanie,
śródjądrza, które stanowi część prawidłowego obrazu
ultrasonograftcznego jądra, było niemozliwe .Uraz do-
Ęczyłnie Ęlko jądra, ale i pozostaĘch struktur mosz-
ny, co zaznaczyło się w postaci obrzęku ściany mosz-
ny i jej pogrubienia,

Zwłóknienie i zanik jądra. Po ustąpieniu ostrego sta-
nu zapalnego jąder następuje proces gojenia. W prze-
biegu powrofu do stanu wyjściowego nie stwierdza się
w obrazie USG odchyleń od stanu prawidłowego. Nie-
korzystnym zejściem ostrych stanów zapalnych jest
goj enie poprzez wŁoknienie (6). Jądra ulęająprzy tym
zmniejszeniu, od niewielkiego do bardzo znacznęgo,
nabierają konsystencji ścisłej, tęgiej lub wręcz twar-
dej, a ich powierzchnia staje się nieregularna.MiĘsz
jądra jestwznaczne jmierzezastępowanytkatkąłącz-
ną w Ęm równieżbltznowatą. Tkankę śródmiązszo-
wą jąder charakterynlje wytwarzanie tkanki łącznej,
a to prowadzi do nieodwracalnych zmtan. Obsenvuje
się wtedy zmniejszenie objętości i zwiększoną echo-
geniczność jąder (ryc. 5). Opisane powyżej objawy ob-
serwowano u buhaja, u którego zwłóknieniu uległo

jądroprawe. Buhaj był
nadaluzytkowany, ale
ejakulaty charaktery-
zowaĘ się niskąkon-
centracją plemników
tw rezultacie ruch falo-
wy nasienia był słabszy.

Zapalenie chro-
niczne. Zapalente ją-
der ma najczęściej
charakter pr zewlel<ły,
co powodowane jest
opóźnionym rozpoz-
naniempoczątkowych
stadiów ostrej postaci.
Symptomatyczna jest
zazwyczaj obniżona
płodność (I). Zapale-
nie przewlekłe powstaj e zntelęczonego, nieleczącego
s ię lub nieleczone go o stre go zap alenta. W przyp adku
utr zy myw ani a s i ę czynntka wywołuj ąc e g o, pro c e s

możetrwac nawet kilka miesięcy (5), Postać przewlek-
Ła mo że w ni ektory ch pr zy p adkach pr ry pomin ać o stre
zapalente. W obrazie ultrasonogr aftcznym j ądra wi-
doczne są bezechowe, nieregularne przestrzenie wy-
pełnione płynem pochodzącym z ognisk martwicy
(ryc. 6). Często zapaleniu przewlekłemu towarzyszy
wodniak jądra (ryc. 7). Przedstawiony obraz ultraso-
no gr aftc zny j ąder buhaj a p o ch o dzi z b adania pt zepr o -
wadzonego po 2 miesiącach od rozpoznania zapale-
nia jąder o nieustalonej etiologii, Pomimo leczęnia
objawy nie ustępowĄ. Kliniczrrie stwierdzono znacz-
ne powiększenie obwodu worka mosznowego (50 cm)
i tęgą konsystencję, co uniemożliwiało omacywanie
jądra i najądrza.

Zwyrodnienie jądra.
Jedną z najczęstszych
pr zy czyn obnizonej pło d-
ności u samców jestzv,ry-

Ryc. 6. Zapa|enie przewlekłe
jądra w obrazie ultrasono-
graficznym: a - skóra mosz-
ny, b - nieechogeniczne prze-
strzenie odpowiadaj ące prze-
strzeniom płynowym pocho-
dzącym z ognisk martwicy,
c - rozpulchniony, hipoecho-
geniczny miąższ jądra

Ryc. 5. Ultrasonograflczny obraz
przekroju poprzecznego jądra
zprzyłożenia głowicy do brzegu
najądrzowego jądra: a - hiper-
echogeniczny obraz jądra objęte-
go zanikiem i zwłóknieniem

Ryc. 7. Ultrasonograficzny
obr az pr zekroj u pop rzeczne-
go jąder buhaja zprzyłożenia
głowicy do powierzchni bocz-
nej jądra lewego: a - jądro
mniej uszkodzone, b - jądro
objęte przewlekłym zapale-
niem z odczynowym wodnia-
kiem,c-skóramo§zny
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rodnienie jąder (l).
Przebiegaczęstow po-
staci podklinicznej nie
ryrvołując zmian,kto-
re byĘby dostrzegalne
klinicznie. W prrypad-
ku niewielkiego natę-
żenia schor zenia, jądr a
są niezmienione pod
względem kształtu
i spoistości, natomiast
nięznacznię moze ob-
nizać się objętość eja-
kulatow, gęstość oraz
ruchliwość plemni-
kow. Zwyrodnienie
prowadzi do mniej lub
bardziej posuniętego

Ryc. 8, Ultrasonograficzny obraz
zlvyrodnienia jądra w przekroju
poprzeczny m z przyłożenia głowi-
cy do brzegu najądrzowego: a -
skóra moszny, b - przekrój po-
przeczny jądra

zmniejszenia jąder w wyniku zwłóknienia, gdy w tkan-
ce miązszowej dojdzie do bujania łącznotkankowego
o różnymnatężeniu (ryc. 8). Opisany przypadek doty-
czyłblhaja. u którego klinicznie nie stwierdzono nie-
prawidłowości. Natomiast podczas badania nasienia
stwierdzono obnizenie koncentracji plemników oraz
zanlk ruchu falowego nasienia przy zachowaniu pra-
widłowego ruchu i procentu plemników o ruchu pra-
widłowym. Nalezy to oceniać j ako przypadek trwałe-
go uszkodzenia nabłonka nasieniotwórczego, nteroz-
poznawalnego poprzez omacywanie,

Wodniak jądra powstaje w wyniku gromadzenia
się pĘnu miedzy osłonkami jądra (3). Wodniak jądra
należy do j ednej z pr zy czyn p owięks zenia s i ę mo szny,
która pozostaje niebolesna, o skórze gładkiej i przesu-
walnej (1). Przy omacyłvaniu stwierdza się chełbota-
nie, ajądra sątrudno wyczuwalne. W większości przy-
padkow wodniaki mają przyczynę idiopaĘczną i są
wypełnione pĘnem surowiczym (3). Najczęściej spo-
tyka się wodniaki otaczające jądro. Wodniak może
rozwtnąć sięw sposób ostry w następstwieurazu(50oń
wodniaków to wodniaki pourazowe), ostrego zapale-
nta najądrza lub jądra (3). Schorzenie to u buhajów
jest często następstwem aseptycznego stanu zapalne-
go jąder lub ich osłonek (1). Zwiększenie ilości pĘnu
opłaszczającego jądra inajądrzamożę w sposób me-
chaniczny wpływać na ukrwieniemiĘszu jąder i fuŃ-
cj onowanie nabłonka plemnikotwo rczego. Przy duĘm
ciśnieniu płnu może to doprowadzjć do zmniejsze-
nia, a nawet zanikujądra (3). Wodniaki mogą pro-
w adzić do obniżenia pło dno ś c i p oprzez zmni ej s zenie
ltczby p lemnikow or az zmniejszenie o ds etka p lemni -
kow wykazuj ących prawidłowy ruch (7 ). Tłumaczy s ię
to zabur zeniami te rmore gul acj i mo s zny wp ływaj ąc y-
mi na spermatogenezę. W obrazie ultrasonograftcz-
nym widoczna jest bezechowa przestrzeń otaczająca
jądro (ryc. 9). Przestrzeń ta wypełniona płynem od-
dzielajądro i najądrze od skóry. Badanie ultrasono-
gr afi c zne j est b adan i em r o zstr zy gającym. Ze w zględu
na utrudnione omac}ryvanie, tylko ultras ono gr afta p oz-

Ryc. 9. Ultrasonograficzny obraz jądra
w przekroju poprzecznym: a - przekrój po-
przeczny jądra, b- nieechogeniczny płyn ota-
czający jądro, c - skóra moszny

Podczas omacywania wyczuwano chełbotanie, stwier-
dzając obecnośc płynu pomiędzy osłonkami jądra.
Utrudniało to omacywanie jądra i najądrzy. Buhaj
wykazywał libido na poziomie L1, Pobierane nasienie
char aktery zował okre s owy zanik ruchu falowe g o, dury
procent plemników o ruchu nieprawidłowym ze zmia-
nami pierwotnymi i wtórnymi. Parametry nasienia nie
odp owiadaĘ okre ś lonym nofinom t zgr omadzenie od-
powiedniej ltczby daweknasienia sprawiało wiele trud-
ności, co doprowadziło do dyskwalifrkacji buhaja.

Na podstawie rutynowych badań, mających na celu
zarówno ocenęprzydatności rozpłodowej, jak i badań
prz epro wad zany ch dl a wyj aś n tenta pr zy czy n obniżo -
nej pło dno ś ci czy zmian doty czący ch zawarto ści wor-
ka mosznowego nasuwa się szereg wniosków:

1. Wprowadzęnie ultrasonografii do rutynowych,
okresowych badań buhajow w stacjach unasienniania
wraz z gromadzeniem dokumentacji zdjęciowej ułat-
wia lekarzowi prowadzącemu rej estrowan ie zachodzą-
cych zmian w tkance jąder.

2. Badanie ultrasonograftcznę moszny połączone
z b adaniem klini c znym i o c en ą na s i enla znac zni e skra-
ca czas potrzebny do postawienia dtagnozy.

3. Ultrasonograftczna obserwacja w trakcie lecze-
nia utwierdza w przekonaniu o właściwym lub nie-
właściwym rozpoznaniu lub doborze leków.

4. Ultrasonograftczny obraz stanu zawartości mosz-
ny tzmianw parenchymie jąder może słuzyć jako pod-
stawa właściwego w czasie brakowania buhaja z ho-
dowli, co ma ekonomiczne znaczenie.
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wala na oce-
nę miąższu
jądra. Przy-
padek doty-
czyŁbuhaja,
u którego
klinicznie
stwierdzono
powiększe-
nie obwo-
du worka
moSznowe-
go (53 cm)
i zniekształ-
cenie obry-
su moszny.


