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Use of Doppler ultrasonography in the reproduction of cows
Summary
Transrectal colour Doppler ultrasonography is a useful non-invasive technique used for the assessment
of blood flow through the reproductive organ during various cycle phases, pregnancy, and postpartum period.
It also provides additional information on physiological and pathological processes in the ovaries and the
uterus, which may contribute to the development of new methods for the treatment of reproductive disorders
in cattle. The purpose of this work was to present the use of Doppler ultrasonography, which consists in the
colour imaging of blood flow through vessels, during the reproduction of cattle. During the oestrus cycle in
cows, colour Doppler ultrasonography and the so-called Power Doppler are excellent tools for the assessment
of ovarian follicles during the oestrus cycle and of changes during the first 12 weeks after calving. It has also
been used to examine the effects of superovulation by measuring the uterine blood flow and its relationship
with the steroid hormone level, reaction of ovaries, and the number of embryos obtained in cows. Hormonal
stimulation is related to a significant increase in blood flow velocity (BFV) and a reduction in the pulsation
index (PI) in uterine arteries, concurrent with the development of numerous follicles and corpora lutea. Colour
Doppler techniques can offer useful information for the assessment of corpus luteum (CL) function. Since
proper angiogenesis plays an important role in correct CL functioning, research on blood flow volume may
provide valuable information on CL physiology and physiopathology. Doppler ultrasonography is also an
excellent method for the differentiation of ovarian cysts. The blood flow field in the cyst wall was found to be
positively correlated with the progesterone level in blood. Colour Doppler ultrasonography has also been used
to investigate the relationship between vascular blood flows inside the uterine horns during pregnancy and the
location of the embryo, as well as for the assessment of its development rate on the basis of the endometrial
vascularisation index. It has also been found that CL vascularisation increases in the first three weeks of
pregnancy, and the assessment of CL parameters between the 5th and the 10th day after insemination could
be a valuable method for pregnancy diagnosis as well as a marker for pregnancy loss. The transrectal colour
Doppler ultrasonography method considerably accelerates and improves the detection of fertility disorders,
which results in direct economic benefits of production.
Keywords: Doppler techniques, cows, reproduction

Technika kolorowego Dopplera (color Doppler 
CD) polega na barwnym obrazowaniu przep³ywu
(perfuzji) krwi w naczyniach, umo¿liwiaj¹c ich precyzyjn¹ lokalizacjê. Widoczne na ekranie zmiany
nasycenia barwy odpowiadaj¹ ró¿nym szybkociom,
wzglêdnie energii przep³ywu krwi. Technika ta dynamicznie rozwinê³a siê w ró¿nych obszarach medycyny,
s³u¿¹c do oceny elastycznoci naczyñ krwiononych,
identyfikacji obni¿onego przep³ywu krwi charakteryzuj¹cego obszary niedokrwienia, przekrwienia zapalnego lub zwiêkszonego i nieregularnego przep³ywu

w szybko rosn¹cych, dobrze unaczynionych guzach
nowotworowych, a tak¿e we wczesnym rozpoznawaniu zmian patologicznych w obrêbie mi¹¿szu w¹troby. Wykorzystywana jest te¿ w po³o¿nictwie do oceny
powik³añ ci¹¿y oraz okrelania funkcjonalnej aktywnoci pêcherzyków jajnikowych u kobiet. Kolorowe
obrazowanie przep³ywu, nazywane tak¿e sonoangiografi¹ (color energy, color angio, Power Doppler),
wprowadzone zosta³o w 1993 r. Doppler mocy jest
technik¹ wizualizacji powszechnie uwa¿an¹ za bardziej czu³¹ od kolorowego obrazowania prêdkoci
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przep³ywu, zw³aszcza w obrazowaniu przep³ywów
powolnych  m.in. badaniu naczyñ obwodowych.
Umo¿liwia odwzorowanie anatomicznego przebiegu
naczyñ nawet w obszarach, w których trudnoci obrazowania s¹ wynikiem niewielkich przep³ywów krwi
(26). Pozwala tak¿e uwidoczniæ przep³ywy tkankowe
w sytuacjach kiedy naczynia s¹ ma³e lub g³êboko po³o¿one (26, 36). Od kilku lat obserwuje siê wzrost
zainteresowania technik¹ kolorowego Dopplera w ginekologii weterynaryjnej i andrologii (7, 15, 21, 29).
Niektórym elementom z tego obszaru badañ powiêcono niniejsze opracowanie.
Pêcherzyki jajnikowe
i prognozowanie wyniku superowulacji
Zaopatrzenie w krew pêcherzyków jest cile powi¹zane ze wzrostem pêcherzyka, atrezj¹ i owulacj¹.
U krów podczas cyklu rujowego kolorowa ultrasonografia dopplerowska i Doppler mocy s¹ znakomitymi
narzêdziami do oceny angiogenezy, umo¿liwiaj¹c ocenê stanu funkcjonalnego pêcherzyków jajnikowych
(28). Perfuzja pêcherzyków jajnikowych jest znacz¹co wy¿sza w pêcherzyku dominuj¹cym ni¿ pêcherzykach podrzêdnych, natomiast w pêcherzykach artretycznych brak jest przep³ywu krwi, co obrazowane jest
w standardowej skali szaroci (1, 3). Podobnie, korzystaj¹c z tej techniki, potwierdzono hipotezê o dodatniej korelacji pomiêdzy wielkoci¹ dop³ywu krwi do
przedowulacyjnego pêcherzyka a póniejszym prawid³owym rozwojem ci¹¿y (20). Ze wstêpnych badañ
wynika, ¿e przep³yw krwi w pêcherzykach jajnikowych, mierzony maksymalnym polem powierzchni
kolorowych pikseli i przep³ywem krwi w macicy oceniany na podstawie urednionego czasu przep³ywu
maksymalnej objêtoci krwi oraz indeksu pulsacji naczyñ macicy podczas owulacji jest wy¿szy po indukcji luteolizy przeprowadzanej podczas pierwszej fali
wzrostu pêcherzyków jajnikowych w porównaniu do
drugiej ich fali, wzglêdnie naturalnego cyklu rujowego (20). Z nowszych danych wynika, ¿e liczba ma³ych
pêcherzyków jajnikowych, które wykazuj¹ przep³yw
krwi w momencie startu terapii gonadotropinami mo¿e
byæ u¿ytecznym wskanikiem przewidywania wyniku superowulacji (19, 28).
W innych badaniach oceniano u krów efekt podawania gonadotropiny w celu indukcji superowulacji
na podstawie pomiaru macicznego przep³ywu krwi
i zwi¹zku tego przep³ywu z poziomem hormonów
steroidowych, reakcj¹ jajników i liczb¹ pozyskanych
zarodków. Reakcja jajników by³a definiowana liczb¹
pêcherzyków o rednicy > 5,0 mm w 13. dniu cyklu
rujowego oraz liczb¹ cia³ek ¿ó³tych w dniu wyp³ukiwania zarodków. Unaczynienie macicy oceniano na
podstawie prêdkoci przep³ywu krwi (blond flow
velocity  BFV) i indeksu pulsacji (PI) w têtnicach
macicznych (19). Obie zmienne wykazywa³y podczas
superowulacji ró¿n¹ dynamikê: BFV wzrasta³a o 94%,
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a PI obni¿a³ siê o 30%, miêdzy dniem startu programu
superowulacji a dniem pozyskiwania zarodków. W 13.
dniu cyklu rujowego  po zakoñczeniu stymulacji hormonalnej  BFV korelowa³a z liczb¹ pêcherzyków jajnikowych, czego nie notowano w odniesieniu do PI.
W dniu pozyskiwania zarodków BFV korelowa³ dodatnio, natomiast PI ujemnie z liczb¹ stwierdzanych
na jajnikach cia³ek ¿ó³tych i poziomem progesteronu.
Liczba zarodków przydatnych do transferu natomiast
korelowa³a z BFV mierzonym w 13. dniu cyklu. Badania te po raz pierwszy wykaza³y, ¿e stymulacja hormonalna u krów stosowana podczas programu superowulacji jest zwi¹zana ze znacz¹cym wzrostem BFV
i obni¿eniem PI w têtnicach macicznych, zbie¿nym
z rozwojem licznych pêcherzyków i cia³ek ¿ó³tych.
Wykazano te¿, ¿e transrektalna kolorowa sonografia
dopplerowska têtnic macicznych nie u³atwia prognozy
odnonie do liczby zarodków pozyskiwanych w efekcie prowokowania owulacji mnogiej.
Cia³ko ¿ó³te
Transrektalna kolorowa ultrasonografia dopplerowska (transrectal color Doppler sonography (TCDS)
umo¿liwia ocenê przep³ywu krwi w cia³ku ¿ó³tym
(luteal blond flow  LBF) u krów (8). Jak wynika
z niektórych badañ, okrelenie wielkoci przep³ywu
krwi w cia³ku ¿ó³tym mo¿e dostarczyæ wielu wa¿nych
informacji odnonie do oceny funkcji CL i nasilenia
angiogenezy (8, 30, 31). W³aciwa angiogeneza w pierwszych dniach po owulacji odgrywa zasadnicz¹ rolê
w przedostawaniu siê steroidów cia³ka ¿ó³tego do
krwiobiegu. Zapewnia tak¿e transport do komórek
lutealnych kr¹¿¹cych substratów oraz lipoprotein
o niskiej gêstoci, niezbêdnych do biosyntezy progesteronu. Z tego powodu wydaje siê, ¿e dop³yw krwi
do jajników i CL mog¹ byæ szczególnie wa¿ne dla regulacji funkcji tego gruczo³u dokrewnego (30). Zaopatrzenie w krew zwiêksza siê równolegle ze wzrostem
cia³ka ¿ó³tego. Z kolei gwa³towny wzrost przep³ywu
krwi notowano w dojrza³ym cia³ku ¿ó³tym krótko przed
jego regresj¹ (28). Jak siê wydaje, we wczesnym cia³ku ¿ó³tym (4. dzieñ cyklu) wiêkszoæ barwnych obszarów odpowiadaj¹cych przep³ywowi krwi obserwowano w podstawnej jego czêci, podczas gdy obszary
barwne w rozwiniêtym cia³ku ¿ó³tym (10.-12. dzieñ)
lokalizowa³y siê g³ównie na jego obwodzie, stanowi¹c
oko³o 20% ca³kowitej powierzchni. Wzmo¿ony przep³yw krwi w CL notowano po iniekcji prostaglandyny.
Ju¿ po 30 minutach pojawia³ siê wykrywalny obszar
przep³ywu krwi, który przemieszcza³ siê z obwodowych do wewnêtrznych partii cia³ka ¿ó³tego, obejmuj¹c 35-45% ca³kowitego pola powierzchni CL. Zmian
takich nie obserwowano w przypadku podania prostaglandyny we wczesnym okresie cyklu rujowego, co
³¹czone jest z brakiem wra¿liwoci CL na prostaglandynê w tym okresie. Wydaje siê, ¿e nag³y wzrost przep³ywu krwi wewn¹trz cia³ka ¿ó³tego po iniekcji pro-
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staglandyny mo¿e inicjowaæ kaskadê luteolityczn¹
Cysty jajnikowe
poprzez produkcjê naczyniowo aktywnych substancji,
Czêstoæ cyst jajnikowych u krów wynosi od 5,2%
takich jak endotelina 1 i angiotensyna II. Zmiany do 27,9% i jest jedn¹ z istotnych przyczyn zaburzeñ
w kr¹¿eniu krwi, wywo³ane zmian¹ rednicy naczyñ p³odnoci u byd³a (23, 25). Klinicznie przyjmuje siê
krwiononych w obrêbie cia³ka ¿ó³tego, wykrywalne za cysty pêcherzowate twory o rednicy powy¿ej 2,5 cm
kolorowym Dopplerem s¹ efektem m.in.: hipertrofii
i hiperplazji komórek w cianie naczyñ krwiononych,
akumulacj¹ w³ókien kolagenowych, degeneracj¹ b³ony wewnêtrznej i uwypukleniem komórek ródb³onka
do wiat³a kapilar (2).
Podczas funkcjonalnej luteolizy, rozpoczynaj¹cej siê
u ja³owic oko³o 16.-19. dnia cyklu rujowego, stê¿enie
progesteronu obni¿a siê. Zmniejszaj¹ siê tak¿e rozmiary cia³ka ¿ó³tego i wielkoæ przep³ywu krwi. W badaniach przeprowadzonych w 12-godzinnych odstêpach
miêdzy 13. a 22. dniem cyklu nastêpowa³o 25%
zmniejszenie pola powierzchni CL i 65% zmniejszenie przep³ywu krwi ju¿ na 12 godzin przed funkcjonaln¹ luteoliz¹ (P4 < 1 ng/ml) (30). Badania krów podczas cyklu rujowego wykaza³y, ¿e koncentracjê progesteronu we krwi, w szczególnoci podczas regresji
cia³ka ¿ó³tego, ³atwiej przewidzieæ na podstawie
wartoci wielkoci przep³ywu krwi w cia³ku ¿ó³tym
ni¿ na podstawie rozmiarów cia³ka ¿ó³tego (8, 12).
W innych badaniach ustalono, ¿e rozmiary cia³ka
¿ó³tego ocenianego ultrasonograficznie podwaja³y siê
podczas fazy lutealnej do 7. dnia cyklu rujowego, pozostawa³y na podobnym poziomie w fazie statycznej
(8-16) i zmniejsza³y stopniowo w fazie regresji (5
do 1 dni). Z kolei wielkoæ przep³ywu krwi ulega³a
podwojeniu w fazie wzrostu cia³ka ¿ó³tego, podwaja³a siê ponownie w fazie sta³ej oraz obni¿a³a raptownie w fazie regresji. Ustalono, ¿e przep³yw krwi przez Ryc. 1. Du¿a cysta pêcherzykowa w czarno-bia³ej prezentacji
cia³ko ¿ó³te stanowi niezawodny wskanik statusu (iSkan, Dramiñski)
lutealnego i pozwala z powodzeniem
prognozowaæ poziomy progesteronu
powy¿ej 1 ng/ml przy osi¹gniêciu
przez CL zaledwie 35% maksymalnej objêtoci, podczas gdy rozmiary
cia³ka ¿ó³tego musz¹ byæ wy¿sze
od 60% maksymalnej jego objêtoci
w celu niezawodnego wykazania
obecnoci funkcjonalnego cia³ka ¿ó³tego (16).
Zmiany w unaczynieniu cia³ka
¿ó³tego obserwowano tak¿e u krów,
którym w 5 dni po inseminacji podawano GnRH lub zak³adano wk³adki
CIDR. O ile podanie GnRH zwiêksza³o dop³yw krwi do CL i powodowa³o istotny wzrost stê¿enia progesteronu w 12. dniu po inseminacji,
o tyle wprowadzenie wk³adki progesteronowej by³o powodem redukcji
unaczynienia cia³ka ¿ó³tego i obni¿enia koncentracji hormonu ci¹¿o- Ryc. 2. Ta sama cysta z widocznym wyranym przep³ywem krwi w cianie cysty
wego (13).
sugeruje obecnoæ komórek lutealnych (color Doppler, Mindray)
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utrzymuj¹ce siê na jajniku przez wiêcej ni¿ 10 dni. W badaniu ultrasonograficznym za kryterium cystowatoci
przyjmuje siê  wed³ug ró¿nych autorów  pêcherzyki
o rednicy wiêkszej od, odpowiednio, 20 i 17 mm przy
przetrwa³oci tych struktur minimum 7 dni (6, 11, 14,
36). Ich pole powierzchni wynosi przewa¿nie oko³o
1600 mm2, co odpowiada w przybli¿eniu 4,5 cm rednicy (32). Ma³e pêcherzyki nie ró¿nicuj¹ siê w pêcherze o rednicy powy¿ej 25 mm. W przypadku cyst pêcherzykowych, których ciany maj¹ gruboæ mniejsz¹
ni¿ 3 mm, poziom progesteronu we krwi jest ni¿szy od
1 ng/ml. ciana cyst luteinowych jest grubsza od 3 mm,
a towarzysz¹cy im poziom progesteronu we krwi
wy¿szy od 1 ng/ml. Cysty s¹ w badaniu klinicznym
per rectum tworami stosunkowo ³atwo rozpoznawalnymi, jednak palpacyjne rozró¿nienie ich rodzaju napotyka na du¿e trudnoci. Problemy te w mniejszym
stopniu dotycz¹ monochromatycznego badania ultrasonograficznego. Potwierdzaj¹ to fakty. O ile pozytywna wartoæ prognostyczna wynosi dla cyst pêcherzykowych i luteinowych w badaniu rektalnym 66,1%,
to w badaniu ultrasonograficznym wzrasta do, odpowiednio, 74% i 85%. Podobnie wysoka, choæ daleka
od idea³u, jest w badaniu ultrasonograficznym czu³oæ
i specyficznoæ, które wynosz¹, odpowiednio, 61,5%
i 100%. Dodatkowy pomiar koncentracji P4 w mleku
lub osoczu krwi zwiêksza prawdopodobieñstwo w³aciwej diagnozy. B³êdna diagnoza  w tym przypadku
z³e rozpoznanie rodzaju cysty, poci¹gaæ mo¿e za sob¹
niew³aciw¹ terapiê (32). Co interesuj¹ce, rozró¿nianie cyst jajnikowych nie stanowi wiêkszego problemu
w badaniu dopplerowskim. Ocenie podlega w nim
wielkoæ pola przep³ywu krwi w cianie cysty jajnikowej. Równoczenie, im wiêksze by³o pole przep³ywu krwi w cianie cysty, tym wy¿szy by³ poziom
progesteronu. W ocenie porównawczej cyst pêcherzykowych i luteinowych w badaniach ultrasonograficznych za tzw. z³oty standard (potwierdzony badaniem
hormonalnym) przyjmuje siê pole powierzchni cian
pêcherzyka wynosz¹ce przynajmniej 90 mm2. Graniczny obszar perfuzji w cystach jajnikowych ocenianych
ultrasonografem dopplerowskim wynosi³ oko³o 40 mm2.
Im wiêksze by³o pole perfuzji krwi ciany cysty, tym
silniej zluteinizowana by³a jej ciana. Ocena wielkoci perfuzji ciany przeprowadzana 10-12 dni po podaniu GnRH mo¿e byæ tak¿e znakomitym sposobem
pomiaru efektów leczenia torbieli jajnikowych. W przypadku krów leczonych GnRH i reaguj¹cych na terapiê
(wzrost stê¿enia progesteronu 10-12 dni po rozpoczêciu terapii), ju¿ 30 minut po podaniu preparatu obszar
barwny u wiêkszoci w ten sposób leczonych krów
ulega³ powiêkszeniu o 59,3%, natomiast u niewielkiej
ich czêci zmniejsza³ siê o 19,7%. U krów nie reaguj¹cych na terapiê powiêkszenie lub zmniejszenie pola
perfuzji wynosi³o, odpowiednio, 15,9% i 16,8% (32).
Podobn¹ ocenê efektów terapii cyst jajnikowych po
podaniu GnRH umo¿liwia³ obserwowany na czarno-
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-bia³ym obrazie ultrasonografu wzrost liczby pikseli,
bêd¹cy odbiciem rosn¹cego unaczynienia ciany cyst
jajnikowych (33). Z wielu badañ wynika, ¿e czêæ cyst,
a tak¿e du¿e pêcherzowate twory pojawiaj¹ce siê
na jajnikach w okresie poporodowym mog¹ ulegaæ
spontanicznej regresji. W oparciu o ultrasonograficzny pomiar ich rednicy oraz struktury cian nie jest
jednak mo¿liwe ustalenie dalszych losów torbieli (pozostawanie na jajniku, spontaniczna regresja). Jak siê
obecnie wydaje, równie ma³o prawdopodobne jest
precyzyjne przewidywanie losów cyst jajnikowych
w oparciu o badanie dopplerowskie (22).
Ci¹¿a, strata ci¹¿y
Kolorowa ultrasonografia dopplerowska u¿ywana
by³a do badania zale¿noci pomiêdzy naczyniowymi
przep³ywami wewn¹trz rogów macicznych podczas
ci¹¿y oraz umo¿liwia³a prawid³ow¹ lokalizacjê zarodka
i ocenê tempa rozwoju ci¹¿y w oparciu o wskanik
unaczynienia endometrium. Unaczynienie endometrium wzrasta proporcjonalnie w obu rogach macicy
miêdzy 14. and 18. dniem po inseminacji (dzieñ 0
= owulacja) u niecielnych ja³owic, czego nie obserwuje siê u ja³owic cielnych. Wzrost ten jest równoleg³y w czasie z obni¿eniem osoczowego stê¿enia
progesteronu i wzrostem poziomu estradiolu (35).
U ja³owic cielnych przejciowy wzrost w unaczynieniu ipsilateralnego rogu nie by³ wykrywalny przed 18.
dniem, pomimo ¿e miêdzy 13. a 17. dniem notowano
krótkotrwa³y wzrost przep³ywu krwi w têtnicy zaopatruj¹cej róg ipsilateralny. Unaczynienie endometrium
w ipsilateralnym rogu macicy wzrasta³o dopiero miêdzy 18. a 20. dniem. Dzieñ 20. uznawany jest za pocz¹tek adhezji pomiêdzy kosmówk¹ a macic¹. Wzrost
unaczynienia w kontralateralnym rogu macicy miêdzy
18. a 22. dniem by³ s³aby. Zdecydowanie wiêkszy
rejestrowano dopiero po 32. dniu ci¹¿y. Trzydziesty
drugi dzieñ ci¹¿y uznawany jest za dzieñ penetracji
owodniokosmówki do kontralateralnego rogu macicy.
W dniu 42. wskaniki unaczynienia by³y podobne
w obu rogach macicy, a owodniokosmówka wype³nia³a
oba rogi. W 42.-60. dniu, kiedy w ipsilateralnym rogu
stwierdza siê obecnoæ placentomów, unaczynienie
tego rogu pozostawa³o wzmo¿one, natomiast obni¿a³o siê w rogu kontralateralnym. Badania te pozwoli³y
potwierdziæ hipotezê, ¿e za perfuzjê naczyñ krwiononych w obu rogach macicy podczas wczesnej ci¹¿y
odpowiada bezporedni kontakt pomiêdzy zarodkiem
a macic¹.
W innych badaniach oceniano wielkoci przep³ywu
krwi (blond flow volume  BFV) w drugiej po³owie
ci¹¿y u krów mlecznych. Badania prowadzono w 21.,
25., 29., 33., 37. i 39. tygodniu ci¹¿y. Krowy podzielono w zale¿noci od masy cia³a na lekkie (£ 575 kg)
i ciê¿kie (> 575 kg). Podobnie za lekkie i ciê¿kie uznawano cielêta o masie cia³a, odpowiednio, £ 42 i > 42 kg.
BFV mierzono przy pomocy transrektalnej dopplerow-
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skiej sonografii obu têtnic macicznych. Podczas okresu
obserwacji stwierdzono liniowy wzrost macicznego
BFV z 3053 ± 1143 ml/min. do 16912 ± 5793 ml/min.
Istnia³a umiarkowana korelacja pomiêdzy macicznym
BFV miêdzy 21. a 37. tygodniem ci¹¿y a mas¹ urodzeniow¹ ciel¹t oraz wysoka korelacja w 39. tygodniu
ci¹¿y. Maciczny BFV w 21. tygodniu ci¹¿y by³ istotnie wy¿szy u ciê¿kich ni¿ lekkich krów (3394 ± 1119
ml/min. wobec 2658 ± 1064 ml/min.). W porównaniu
do lekkich krów, wzrost macicznego BFV by³ podczas
ca³ego okresu dowiadczenia o 32% wy¿szy u ciê¿kich krów. W 21. tygodniu ci¹¿y nie stwierdzono ró¿nic w macicznym BFV pomiêdzy krowami bêd¹cymi
w ci¹¿y z du¿ymi i ma³ymi cielêtami. Wzrost BFV by³
o 43% wy¿szy u krów rodz¹cych ciê¿kie cielêta ni¿
lekkie. Jednoczenie krowy z ró¿n¹ mas¹ cia³a, ale tak¹
sam¹ mas¹ urodzeniow¹ ciel¹t nie wykazywa³y ró¿nic
pod wzglêdem wzrostu macicznego BFV, podczas gdy
u krów o takiej samej masie cia³a wzrost BFV by³
wy¿szy u samic rodz¹cych cielêta ciê¿sze ni¿ l¿ejsze.
Stwierdzono liniowy wzrost w macicznym BFV u krów
w laktacji podczas drugiej po³owy ci¹¿y z wyranie
zaznaczon¹ zmiennoci¹ indywidualn¹. Zró¿nicowanie w dynamice wzrostu (rise) BFV by³o w wiêkszym
stopniu powodowane przez p³ód ni¿ mas¹ cia³a krowy
(17). Pole powierzchni przep³ywu krwi w cia³ku ¿ó³tym by³o wy¿sze u krów cielnych ni¿ niecielnych i niekrytych w 15. (2,50 ± 0,16, 2,01 ± 0,16, i 2,00 ± 0,18
cm2, odpowiednio) i 18. dniu (2,40 ± 0,19, 1,45 ± 0,19,
i 0,95 ± 0,21 cm2) po rui. U krów z gro¿¹c¹ wczesn¹
miertelnoci¹ zarodkow¹ pole powierzchni przep³ywu krwi wynosi³o w 15. i 18. dniu ci¹¿y, odpowiednio, 2,00 ± 0,34 i 2,05 ± 0,39 cm2 i by³o mniejsze ni¿
u krów cielnych, wiêksze jednak ni¿ u niecielnych. Pomimo ró¿nic pomiêdzy krowami cielnymi i niecielnym z powodu znacznych indywidualnych ró¿nic wielkoæ przep³ywu krwi w cia³ku ¿ó³tym nie jest dobrym
wskanikiem diagnostycznym aktualnego statusu ci¹¿y (16). Dop³yw krwi do cia³ka ¿ó³tego (blood flow)
w 10. dniu po inseminacji wykazywa³ wy¿sz¹ prêdkoæ redni¹ w czasie (time average medium velocity
 TAMV) i ni¿szy indeks oporowy (PI) u ciê¿arnych
bawolic w porównaniu do niecielnych. Ujemn¹ korelacjê obserwowano pomiêdzy rednic¹ cia³ka ¿ó³tego
a indeksem oporowym (RI) i indeksem pulsacji (PI),
koncentracj¹ P4 i RI oraz RI a ci¹¿¹. Dodatni¹ korelacjê notowano miêdzy obecnoci¹ ci¹¿y a wielkoci¹
cia³ka ¿ó³tego, a tak¿e rednic¹ cia³ka ¿ó³tego miêdzy
5. i 10. dniem po inseminacji oraz polem cia³ka ¿ó³tego a stê¿eniem progesteronu. W oparciu o te badania
ustalono, ¿e okres pomiêdzy 5. a 10. dniem po inseminacji jest bardzo wa¿ny dla rozwoju cia³ka ¿ó³tego
i kluczowy dla rozwoju ci¹¿y. W konsekwencji ocena
parametrów cia³ka ¿ó³tego miêdzy 5. a 10. dniem po
inseminacji mo¿e byæ wartociowym wskanikiem
prawdopodobieñstwa istnienia ci¹¿y (38).
Poniewa¿ wzrost ³o¿yska i jego unaczynienie poprzedzaj¹ wyk³adniczy wzrost p³odu, wa¿ne jest nie
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tylko w³aciwe u³o¿yskowanie, ale równie¿ plastyczne
zmiany funkcji ³o¿yska podczas ci¹¿y. Niew³aciwe
rodowisko matczyne podczas ci¹¿y mo¿e zmieniaæ
przebieg organogenezy oraz wzrost p³odu, powoduj¹c
upoledzenie rozwoju postnatalnego potomstwa. Regulacja i czas trwania ograniczeñ w od¿ywianiu matczynym wydaje siê oddzia³ywaæ na rozwój w³oniczek, profil angiogeniczny i funkcjonowanie naczyñ
krwiononych ³o¿yska u prze¿uwaczy. W rodowisku,
w którym dochodzi do naruszenia wzrostu i organogenezy, niektóre leki mog¹ zwiêkszaæ objêtoæ transportowanych rodków od¿ywczych i poprawiaæ rozwój p³odu. Podawanie specyficznych bia³ek i suplementów hormonalnych, takich jak indolamina, podczas czasu restrykcji ¿ywnociowej mo¿e sprzyjaæ
funkcji ³o¿yska. Obecnie u¿ycie techniki kolorowej
ultrasonografii dopplerowskiej pozwala na wielokrotne pomiary przep³ywu krwi w pêpowinie, w³¹czaj¹c
ocenê hemodynamiki ³o¿yskowo-macicznej. Te zmienne mog¹ byæ sukcesywnie monitorowane w po³¹czeniu z rozwojem p³odu i ³o¿yska w krytycznych okresach ci¹¿y (39). Sta³e monitorowanie akcji serca p³odu (continous fetal heart rate  FHR) przy u¿yciu transabdominalnej sonografii dopplerowskiej mo¿e byæ
wykorzystane w przysz³oci do uzyskania informacji
o ¿ywotnoci p³odu w ostatnim trymestrze ci¹¿y i jego
niew³aciwej kondycji. Spoczynkowa czêstoæ akcji
serca p³odu obni¿a siê z 114 w trzecim do 109 uderzeñ w drugim tygodniu przed narodzeniem, pozostaj¹c od tego momentu na niezmienionym poziomie a¿
do porodu.
Wielkoæ przep³ywu krwi przez cia³ko ¿ó³te mo¿e
byæ tak¿e wczesnym markerem ci¹¿y u biorczyñ zarodków oraz jej utraty (18, 37). U biorczyñ w 3-4-dniowych odstêpach pomiêdzy dniem transferu a 33. dniem
ci¹¿y kontrolowano poziom progesteronu we krwi oraz
dokonywano krótkich sentencji filmowych cia³ek ¿ó³tych. Spadek poziomu progesteronu w tych dniach
poni¿ej 1 ng/ml traktowano jako wczesn¹ stratê zarodka. Za pón¹ stratê zarodka przyjmowano brak
obecnoci struktur zarodka w 26., 33. i 40. dniu po
rui. Pierwszy wykrywalny wzrost przep³ywu krwi
w cia³ku ¿ó³tym, sugeruj¹cy wczesn¹ mieræ zarodkow¹ notowano w 17., 19. i 21. dniu i by³ on skorelowany z poziomem progesteronu. O ile mieræ zarodka
nastêpowa³a póniej, przep³yw krwi w cia³ku ¿ó³tym
w wymienionych wy¿ej dniach nie ulega³ zwiêkszeniu. Badanie wielkoci przep³ywu krwi w cia³ku ¿ó³tym oceniane oko³o 3. tygodnia po zap³odnieniu z powodu niskiej specyficznoci i czu³oci (porównania
miêdzy 6 lekarzami) nie nadaje siê jednak do wykrywania wczesnej ci¹¿y u krów.
Badanie macicy po porodzie
Z niektórych badañ wynika, ¿e technika transrektalnego kolorowego Dopplera têtnic macicznych mo¿e
byæ u¿yteczn¹ metod¹ oceny zmian zachodz¹cych
w macicy podczas pierwszych 12 tygodni po wyciele-
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niu. W cotygodniowych badaniach prowadzonych na
krowach wieloródkach od dnia porodu do 56. i dodatkowo w 86. dniu po porodzie ustalono, ¿e wielkoæ
przep³ywu krwi (BFV) obni¿a³a siê stopniowo miêdzy 1. a 7. dniem po wycieleniu z 4312 ml/min. do
1443 ml/min. i dalej stopniowo do 230 ml/min. w 28.
dniu po porodzie, w którym nastêpowa³o zakoñczenie
inwolucji macicy. Od tego momentu nie notowano
istotnych zmian w BFV a¿ do zakoñczenia badañ.
Indeks pulsacyjny (PI) têtnic macicznych wzrasta³
z 1,54 w dniu 1., osi¹gaj¹c 5,56 w 28. dniu i obni¿a³
siê liniowo do 3,13 w dniu 86. Wyrane zmiany wielkoci przep³ywu krwi w macicy s¹ stwierdzane wy³¹cznie podczas pierwszych 4 tygodni po wycieleniu.
Z kolei PI mo¿e byæ przydatny w badaniach nad zmianami perfuzji macicy podczas nastêpnych 8 tygodni
po wycieleniu (24). Badania powy¿sze wykaza³y, ¿e
transrektalna technika kolorowego Dopplera (TCDS)
jest dodatkowym, wartociowym sposobem pomiaru
zmian w obrêbie macicy u krów w pierwszych 12 tygodniach po porodzie.
Patologie macicy
Kolorow¹ ultrasonografiê dopplerowsk¹ wykorzystywano tak¿e w niektórych stanach patologii narz¹du
rodnego, kontroluj¹c przep³ywy krwi w naczyniach
macicznych i jajnikowych u krowy z prawostronn¹
aplazj¹ rogu macicy. Ustalono, ¿e w pierwszym cyklu
rujowym CL formuj¹ce siê na prawym jajniku nie ulega³o regresji. Nie dochodzi³o tak¿e do owulacji nastêpuj¹cej z prawego jajnika. Podczas kolejnego, drugiego
cyklu rujowego CL tworz¹ce siê na lewym jajniku ulega³o opónionej regresji, po której dochodzi³o do owulacji. Objêtoæ krwi docieraj¹ca têtnic¹ do prawego
rogu macicy by³a ni¿sza od dop³ywaj¹cej do lewego
jej rogu w obu obserwowanych cyklach rujowych. Iloæ
krwi w prawej i lewej têtnicy jajnikowej natomiast nie
ulega³a zmianie mimo aplazji rogu i zale¿a³a bardziej
od obecnoci CL. Badania te wykaza³y, ¿e przep³yw
krwi w prawej têtnicy macicznej by³ bardzo s³aby oraz
¿e aplazja jednego rogu macicy wp³ywa³a na przebieg
cyklu rujowego, w szczególnoci regresjê cia³ka ¿ó³tego (4).
Manipulacje na macicy
Powszechnie wiadomo, ¿e manipulacje w obrêbie
macicy mog¹ powodowaæ lokalny wzrost przep³ywu
krwi w efekcie fizycznej stymulacji lub uszkodzeñ
tkanki oraz zapalenia. Korzystaj¹c z kolorowej ultrasonografii dopplerowskiej wykazano, ¿e wyp³ukiwanie jednego rogu macicy w 6. dniu po inseminacji powoduje porównywalny wzrost perfuzji naczyñ w obu
rogach macicy. Wzrost przep³ywu krwi jest przemijaj¹cy i ustêpuje w ci¹gu 6 godzin po zabiegu. Nie stwierdzono natomiast wp³ywu jednostronnej manipulacji na
rogu macicznym, liczby godzin po zabiegu oraz interakcji tych czynników na zmiany gruboci endometrium
(5).
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Podsumowanie
Wraz z postêpuj¹cymi miniaturyzacj¹ i spadkiem
ceny kolorowych ultrasonografów dopplerowskich,
precyzyjna ocena unaczynienia struktur funkcjonalnych jajników, a tak¿e wielkoci przep³ywu krwi
i ukrwienia narz¹du rodnego u samic bêd¹ coraz chêtniej wykorzystywane w praktyce weterynaryjnej jako
komplementarne i nowoczesne ród³o wiedzy, a tak¿e
sposób monitorowania cyklicznej funkcji pêcherzyków
jajnikowych, oceny aktywnoci cia³ka ¿ó³tego i rodzaju
torbieli jajnikowych. Równoczenie technika ta umo¿liwiaæ bêdzie w bardziej precyzyjny sposób ocenê efektów terapii hormonalnej. Zmiany w ukrwieniu macicy
mog¹ byæ wykorzystywane z jednej strony do oceny
jej inwolucji po porodzie, z drugiej  zmienione
ukrwienie cian narz¹du mo¿e byæ wskanikiem prawid³owoci rozwoju ci¹¿y lub metod¹ wykrywania jej strat.
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