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INTRODUCERE

În prezent, în R. Moldova există două sisteme de creştere şi ex-
ploatare a bovinelor: sistemul clasic sau tradiţional, practicat pre-
ponderent în gospodăriile ţărăneşti şi cele individuale ale cetăţenilor, 
şi sistemul industrial. Dar, indiferent de forma de gospodărie infer-
tilitatea şi sterilitatea vacilor continuă să rămână problema majoră a 
patologiei veterinare, de rezolvare căreia depinde creşterea fecundi-
tăţii, respectiv a producţiei de lapte şi carne.

În lucrarea de faţă ne vom strădui să reflectăm cauzele principa-
le care determină infertilitatea, precum şi măsurile de combatere şi 
profilaxie a tulburărilor de reproducţie la taurinele exploatate atât în 
sistemul extensiv, cât şi în cel intensiv.

După datele din literatura de specialitate, anual în diferite cres-
cătorii de bovine, rămân infertile 20-30% din vaci şi circa 40-50% 
din viţelele destinate reproducerii. Pe baza analizei a numeroase date 
obţinute, se apreciază, că afecţiunile genitale puerperale, chiştii ova-
rieni şi hipotrofia gonadelor sunt cauzele principale care în ultimă 
instanţă duc la întârzierea reluării ciclicităţii sexuale, mărirea servi-
ce-periodului, respectiv a intervalului dintre fătări şi la infertilitate 
sau chiar sterilitate. Astfel, la o prelungire a intervalului dintre două 
fătări peste 365 de zile (ciclu generativ normal) numărul de viţei ob-
ţinuţi de la 100 de vaci se reduce, ceea ce nu asigură realizarea sintag-
mei „vaca, anul şi viţelul”. Datele din literatura de specialitate atestă, 
că cele mai bune rezultate economice se obţin atunci când intervalul 
dintre două fătări este egal cu 360-370 de zile, ceea ce înseamnă că o 
vacă anual trebuie să fete un viţel, să prezinte o lactaţie egală cu 305 
zile, un repaus mamar cu o durată de 60 zile şi un service-period nu 
mai mare de 60-80 de zile.
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În urma analizei procentuale a factorilor de infertilitate, conform 
datelor noastre, în 45-70% din cazuri infertilitatea este determinată 
de tulburările trofice şi funcţionale ovariene, iar din punctul de vede-
re al structurii patologiilor gonadale responsabile de infecunditate, 
ponderea cea mai mare o au hipotrofiile ovariene.

După datele din literatura de specialitate, cauzele principale care 
determină hipotrofia ovariană, corelată cu întârzierea reluării activi-
tăţii ciclice post-partum şi respectiv cu mărirea duratei service-peri-
odului, sunt reprezentate de furajarea inadecvată în prima lună de la 
parturiţie, corelată cu rezervele energetice proprii reduse (depozite 
corporale de grăsime), producţiile înalte de lapte şi lipsa de mişcări 
active. Creşterea necesarului energetic pentru producţia de lapte, 
asociat cu pofta de mâncare redusă generează un bilanţ energetic ne-
gativ în primele săptămâni şi/sau luni post-partum, conducând la 
tulburarea funcţiei de reproducţie prin disfuncţii ovariene şi întârzi-
erea reluării activităţii ciclice, aceste circumstanţe ducând la creşte-
rea service-periodului şi respectiv la infertilitate.
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I. ANATOMIA APARATULUI GENITAL 
LA FEMELE ANIMALELOR AGRICOLE

Anatomia aparatului genital la vacă

Organele genitale al femelelor se clasifi-
că în: organe genitale externe (Organis ge-
nitalia externa) şi organe genitale interne 
(Organis genitalia interna). Organele ge-
nitale externe sunt: vulva, vestibulul vagi-
nal şi clitorisul. Organele genitale interne 
sunt: vaginul, cervixul, uterul, oviductul, 
ovarele şi ligamentele uterine (figura 1).

Vulva (Labia vulvae) este constituită 
din două labii care, unindu-se, formează 
fanta genitală. La exterior vulva este aco-
perită cu piele care conţine glande sudo-
ripare şi sebacee. Comisura superioară a 
vulvei este rotungită, iar cea inferioară –
ascuţită.

Atenţie! Este important, ca în timpul 
efectuării însămânţării artificiale, să 
evitaţi atingerea cu vârfului pipetei sau 
seringei-cateter a suprafeţei labiilor vul-
vare. Astfel, veţi preveni contaminarea 
instrumentului şi, ulterior, a organelor 
genitale interne cu microflora de pe su-
prafaţa pielii.

Vestibulum vaginal (Vestibulum va-
ginal) – organ tubular situat în cavitatea 
pelviană, începe de la fanta genitală şi se 

Fig. 1. Aparatul genital la vacă. 
1- clitorisul; 2-labiile vulvare; 
3-orificiile ventrale şi dorsale 

ale glandelor; 4-vestibulul 
vaginal şi sinusul uro-genital; 
5- meatul urinar; 6-himenul; 
7-vaginul (deschis); 8-vezica 
urinară; 9-ostiumul vaginal; 
10-colul uterin; 11-corpul 

uterin; 12-ligamentul propriu 
al ovarului; 13-ovarul; 14-ovi-
ductul; 15-coarnele uterine; 

16-ligamentul larg al uterului, 
intens vascularizat.
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termină la meatul urinar. ţesutul muscular al vestibulului vaginal 
este format din muşchiul striat (m. constrictor vulvae), care are rol 
de constrictor al vestibulului. Mucoasa vestibulului vaginal este aco-
perită cu epiteliu plat stratificat sub care este un strat gros de ţesut 
conjunctiv bine vascularizat. Acest lucru se observă, în mod special, 
în stadiul de excitaţie, când mucoasa vestibulului vaginal este hipe-
remiată şi dobândeşte o culoare roz intensă.

Vestibulul vaginului este îndreptat uşor în sus şi apoi trece în va-
gin, proiectat orizontal. El este delimitat de vagin printr-un pliu a 
mucoasei numit himenul rudimentar (la juninci), care reprezintă un 
pliu inelar al mucoasei. Meatul urinar este precedat de un buzunar 
orb numit diverticul suburetral. Această particularitate anatomică 
trebuie luată în consideraţie la introducerea pipetei în vestibulul 
vaginal în timpul însămânţării artificiale: pipeta trebuie introdusă 
sub un unghi de 45 grade până ce contactează cu peretele dorsal al 
vaginului.

În partea inferioară a pereţilor laterali a mucoasei vestibulului va-
ginal, se găsesc glande mici, care produc mucus. În pereţii laterali 
superiori, sunt evidente glandele mari Bartholin, care se deschid prin 
canale excretoare proeminente.

Clitorisul (Clitoris) este organul analog penisului masculin. Este 
situat în comisura inferioară a labiilor vulvare şi reprezintă două cor-
puri cavernoase, care se termină cu un glandul. În timpul actului se-
xual, clitorisul percepe iritaţiile neuro-sexuale, având rol important 
în crearea excitaţiei psiho-emoţionale, care influenţează benefic pro-
cesul de fertilizare. Acest lucru va fi luat în consideraţie în procesul 
de însămânţare artificială.

Vaginul (Vagina) este un organ tubular, cu o lungime de până 
la 30 cm, situat în cavitatea pelvină, fiind delimitat anterior de cer-
vixul uterin şi posterior de meatul urinar. Partea mărită a vaginului 
formează fornix (fornix vaginae), în care se extinde partea posteri-
oară a colului uterin. Acest organ are la bază trei straturi: seroasa, 
musculoasa şi mucoasa. Grosimea şi elasticitatea peretelui vaginal 
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nu permit de a simţi clar conturul lui în timpul examenului rectal. 
Mucoasa vaginală formează o serie de pliuri longitudinale, care fac 
posibilă dilatarea acestuia.

Uterul (uterus, hystera, metra) este format din cervix, corp şi 
două coarne. Este localizat sub rect, deasupra vezicii urinare şi este 
suspendat liber pe un ligament uterin lat (Lig. latum uteri).

Cervixul uterin (Cervix uteri) – organ muscular cu pereţi groşi 
care uneşte cavitatea uterină cu cea vaginală. La vacile negestante, 
cervixul are o lungime medie de 7-8 cm (până la 12 cm) şi un dia-
metru de 3 cm. Cervixul uterin este format din trei straturi: seroasa, 
stratul muscular şi mucoasa. Mucoasa cervicală formează numeroa-
se pliuri longitudinale şi patru (uneori 3-5) pliuri transversale mari. 
Existenţa acestui tip de pliuri, în canalul cervical, provoacă dificultăţi 
în timpul manipulărilor cu pipeta. Mucoasa cervixului este căptuşită 
cu epiteliu cilindric care elimină mucus de consistenţă vâscoasă. În 
timpul căldurilor mucusul este fluid şi se elimină prin vagin la exte-
rior. La vacile gestante cervexul uterin este închis cu dop de mucus 
vâscos de gestaţie. Pliurile mucoasei şi mucusul asigură o închidere 
ermetică a canalului cervical. Acesta este deschis în timpul călduri-
lor, parturiţiei, în perioada postpartum şi în unele patologii.

Porţiunea vaginala a cervixului patrunde cu 2-3cm în cavitatea 
boltei vaginale sub forma unei rozete.

La examinarea rectală a vacilor şi în timpul însămînţării prin me-
toda recto-cervicală, cervixul uterului poate fi palpat ca un corp ci-
lindric, rigid.

Corpul uterului (Corpus uteri) are o lungime de 2-6 cm. Este 
format din trei straturi: seroasă, un strat muscular şi mucoasă. Înce-
pe de la nivelul cervixului şi se termină cu bifurcaţia coarnelor ute-
rine.

Coarnele uterine (Cornua uteri) serveste ca spaţiu pentru dez-
voltarea produsului de conceptie. La vaca sunt curbate cu convexita-
te dorsală, iar spre vîrf se micşorează în diametru, ceea ce le confera o 
asemanare cu coarnele unui berbec. Lungimea coarnelor uterine va-
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riază în dependenţă de vîrsta, rasa şi poate atinge 30 cm şi mai mult. 
La baza bifurcării coarnele au un diametru de 3-5 cm. Între coarne 
se găseşte ligamentul intercornual. Zona de unire a bazei coarnelor 
uterine este marcată, la exterior, printr-un şant (brazda, jgheab) lon-
gitudinal. Aceasta brazda intercornuală se palpează cu mâna prin 
traversul rectului şi are însemnătate la diagnosticarea gestaţiei şi ste-
rilităţii. De aici coarnele devin divergente, curbându-se înainte, în 
jos şi lateral (forma de coarne de berbec). Astfel curbura superioara 
(curvatura major) e mare, iar curbura inferioară (curvatura minor) – 
mică. De curburile mici se prind ligamentele largi. Aproximativ 5cm 
din vârful coarnelor nu sunt suspendate de ligamentele largi, ceea ce 
antreneaza uneori torsiunea uterina la femelele gestante.

Ţesutul muscular al uterului şi al coarnelor uterine, în special, în 
momentul parturiţiei, asigură expulzarea fătului din cavitatea uteri-
nă. La animalele care nu sunt gestante, aceasta oferă capacitatea de a 
se contracta la palpare (aşa-numita rigiditate uterină).

Mucoasa uterină sau endometrul prezintă nişte formaţiuni ovale 
mici – carunculi – cu rol de fixare a placentei în timpul gestaţiei. 
Fiecare caruncul are niste dâncituri – cripte, în care se ancoreaza 
vilozitatile învelitorii vasculare a fătului. În corpul uterin se găsesc de 
la 3-4 pînă la 6-7 carunculi (fig 8). În coarnele uterine carunculii sunt 
dispuşi în 4, mai rar în 5 rînduri, cîte 8-15 în rînd. La vacă numarul 
lor variază între 88 şi 90 carunculi (44-127). La cele negestante (rasa 
Roşie de stepă, Simmental, Balţată cu negru), carunculii au lungimea 
9-13 mm, laţimea 4-7mm şi înalţimea 2-4 mm, iar la examenul rectal 
nu sunt palpabili. În perioada de gestaţie carunculii se măresc de zeci 
de ori în dimensiuni şi vor fi luaţi în considerare atunci când se di-
agnostică gestaţia, în momentul în care, cornul-gestant este coborât 
adânc în cavitatea abdominală şi este inaccesibil pentru palpare.

Oviductul (Salpings) este un organ par, tubular, flexuos cu o lun-
gime de circa 30 cm, care se întinde de la ovar pâna la vârful cornu-
lui uterin. Pavilionul oviductului are forma de pâlnie cu marginea 
zimţată numită fimbrie care partial concreşte cu ovarul. Acest lucru 
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facilitează prinderea ovulului, care iese din folicul după ovulaţie şi 
direcţionat în oviduct. Diametru ampulei oviductului constituie 4-8 
mm. Porţiunea terminală a oviductului este îngustă de 1,0-1,5 mm. 
Mucoasa formează numeroase cute longitudinale căptuşite cu un 
epiteliu cilindric, ciliat, derecţionaţi spre uter. ţesutul muscular al 
oviductului asigură reducerea lui, contribuind de asemenea la miş-
carea ovulului în cornul uterin.

Ovarele (ovaria, oophoron) au formă alungită, ovală, rotunjită 
sau neregulată, sunt situate în cavitatea pelviană, suspendate pe me-
zenter şi ligamentele ovariene speciale. Dimensiunile şi forma ovare-
lor variază în dependenţă de vârsta animalului, etapa de dezvoltare a 
folicolului şi corpului galben. Greutatea ovarelor constituie în medie 
14-20 g, lungimea 3,5-5,0 cm, lăţimea 2,0-2,8 cm şi grosimea 1,5-2,0 
cm. De obicei ovarul drept este mai mare comparativ cu cel stîng. În 
secţiune transversală ovarul este format: la exterior dintr-un epiteliu 
germinativ sub care se gaseste o fibroasă numita albuginee. Sub al-
buginee se disting doua zone: corticală şi medulară. Zona corticală 
este formată dintr-o stromă conjunctivo-vasculară şi parenchimul 
ovarian, format din foliculi şi corpi galbeni, care se gasesc în diferite 
etape evolutive si involutive. Zona medulară este formată dintr-un 
ţesut conjunctiv străbătut de o reţea deasa de vase sanguine şi fibre 
nervoase. În ovare se formează, dezvoltă şi maturizează celulele se-
xuale (ovulele) şi hormonii sexuali (estradiol, estron, estriol).

Ovarele pot fi palpate în cavitatea pelvină, chiar sub baza coarne-
lor uterine.

Cervixul, corpul şi coarnele uterine la vacile negestante sunt am-
plasate în cavitatea pelvină, suspendate de ligamentele largi. În tim-
pul gestaţiei porţiunea anterioară a cervixului, corpului şi coarnelor 
uterine şi ovarele se deplasează în cavitatea abdominală.

Ligamentele uterine au funcţia de suspendare a organelor geni-
tale interne şi prezintă doua pliuri ale seroasei peritoneale, în inte-
riorul căruia sunt numeroase fibre musculare netede, vase şi nervi. 
Deosebim ligamentele largi (ligamenta lata uteri) ale uterului, liga-
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mentul propriu a ovarului (lig. ovarii proprium) şi mezosalpinxul 
(mesosalpinx). Ligamentele largi ale uterului se insera în curbura 
mica a coarnelor, corpului şi colului uterin. Marginea anterioara a 
acestuia, se formează ligamentul propriu al ovarului, care face le-
gătura între ovar şi suprafaţa laterală a cornului uterin. Ligamentele 
largi sunt ataşate de la peretele dorsal lateral al bazinului spre pere-
tele cavităţii abdominale.

Particularităţile aparatului genital femel la alte specii  
de animale agricole. Organele genitale la ovine şi caprine

Organele genitale la ovine şi ca-
prine se deosebesc de cele ale bovi-
nelor doar prin dimensiuni (Fig. 2).

Vestibulul vaginal are o lungime 
de 4-5 cm, vaginul – 8-12 cm, cervi-
xul uterin – de la 3 până la 7 см. Pe 
cervixul uterin se diferenciază 7-8 
pliuri transversale, formând un ca-
nal cervical flexuos. Pliul membra-
nei mucoase a cervixului se extinde 
în vagin, formând „gura de peşte”. 
Corpul uterin are dimensiunea 2-4 
cm. Coarnele uterine sunt şerpui-
toare, cu lungimea de la 10 până la 
20 cm. Pe mucoasa coarnelor uteri-
ne sunt amplasaţi 88-110 carunculi 
în formă de cupă (în ei sunt ampla-
sate criptele). Pentru depistarea lor, 
la femelele negestante, este necesară 
lupa. În timpul gestaţiei carunculii 
se măresc semnificativ în dimensi-
uni.

Fig.2. Organele genitale la oaie 
1-clitoris; 2-labiile vulvare; 3- orificiile 

ventrale şi dorsale ale glandelor; 
4-vestibulul vaginal şi sinusul uro-
genital; 5-meatul urinar; 6-himenul; 

7- vaginul (deschis); 8-vezica urinară; 
9-ostiumul vaginal; 10-colul uterin; 

11-corpul uterin; 12-ligamentul propriu 
al ovarului; 13-ovarul; 14-oviductul; 

15-coarnele uterine; 16-ligamentul larg, 
puternic vascularizat, al uterului
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Oviductele sunt sinusoidale cu lungimea 10-18 cm. Ovarele au 
formă ovală cu lungimea de 0,5-1,0 cm, lăţimea 0,3-0,5 cm, iar în 
stare de excitaţie constituie 2,2х2,0 cm.

Organele genitale la scroafă

Vulva la bază formează o comi-
sură ascuţită şi este acoperită cu o 
piele subţire, pliată. Partea exteri-
oară a organelor genitale la scroa-
fă este numită buclă. Clitorisul la 
scroafe este lung şi subţire (figura 3).

Vestibulul vaginal are o lungime 
de 5-10 cm, este bogat în mucoasă 
cu pliuri longitudinale şi transver-
sale. Glandele mici ale vestibulului 
vaginal sunt repartizate în rânduri 
longitudinale. Sub mucoasă, în par-
tea inferioară a pereţilor laterali ai 
vestibulului vaginal se află structuri 
vasculare speciale – plexul cavernos. 
La delimitarea vestibului vaginal şi 
vagin există o supapă urinară bine 
dezvoltată.

Vaginul la scroafă are aspectul 
unui tub muscular îngust, care pro-
eminează treptat în colul uterin.

Uterul este amplasat în cavitatea abdominală.
Cervixul vaginal nu este strict delimitat, are o lungime de 12-20 

см, cu mucoasa formată din pliuri – protuberanţe groase, formând 
un canal în formă de tirbuşon.Corpul uterin este scurt de 3-5 см, 
se ramifică în două coarne uterine care pe o lungime 5-10 cm sunt 
concrescute între ele.

Fig. 3. Organele genitale la scroafă. 
1-clitoris; 2-labiile vulvare; 3- orificiile 

ventrale şi dorsale ale glandelor; 4-ves-
tibulul vaginal şi sinusul uro-genital; 

5-meatul urinar; 6-himenul; 7- vaginul 
(deschis); 10-colul uterin; 11-corpul 

uterin; 12-ligamentul propriu al ovaru-
lui; 13-ovarul; 14-oviductul; 15-coarnele 

uterine; 16-ligamentul larg, puternic 
vascularizat, al uterului
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Coarnele uterine – flexuoase, intestiniforme, aproape în întregi-
me se afla în cavitatea abdominala. Lungimea lor constituie 100-255 
сm, iar la femelele gestante – până la 6,5 m.

Oviductele – au curburi mici şi se termină într-o fimbrie distinc-
tă. Lungimea lor la scroafă constituie 12-23 сm (conform unor au-
tori – 25-30 сm). ampulele sunt bine evidenţiate la scroafe.

Ovarele. La scroafă, ovarele, datorită unui numar mare de foli-
culi, au aspect muriform sau de ciorchine. Ele sunt acoperite în bursa 
ovariană. Dimensiunile şi greutatea ovarelor variază semnificativ. La 
scrofiţele precoce ovarele au lungimea de 2,0-3,5 cm, laţimea – 1,5-
2,0 сm şi grosimea 0,9-1,3 сm, greutatea constituie 5-9 g. Foliculii 
maturi au dimetru de pînă la 10 mm fiecare.

Organele genitale la iapă

La exterior vulva este acoperită cu piele care conţine glande sudo-
ripare şi sebacee. Mucoasa vulvei este formată de un epiteliu stratifi-
cat. Comisura inferioară a vulvei are formă rotungită din care proe-
mină glandulul clitorisului.

Vestibulul vaginal la iepele tinere este delimitat de vagin prin-
tr-un pliu al mucoasei – himenul rudimentar, situat la nivelul orifi-
ciului extern al uretrei.

Lungimea vestibului vaginal constituie 8-16 сm. Canalul lui este 
orientat de jos în sus şi anterior. În pereţii laterali a mucoasei vesti-
bulului vaginal, se găsesc două rînduri de glande tubulare, care pro-
duc mucus. În pereţii laterali superiori, sunt evidente glandele mari 
Bartholin.

Pe părţile laterale ale vestibulului, sub mucoasă şi sub muşchiul 
inelar al vulvei, există două corpuri cavernoase într-o membrană 
fibroasă densă. Aceste corpuri cavernase, când sunt hiperemiate în 
timpul actului sexual, provoacă îngroşarea labiilor şi deschiderea 
fantei genitale, facilitînd introducerea penisului.

Vaginul în partea laterală a cavităţii pelvine este acoperit de pe-
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ritoneu, care derivă de la uter. Are 
o lungime de 18-22 cm, se lărgeşte 
în partea anterioară, formând un arc 
superior, pronunţat, care pătrun-
de în partea vaginală a cervexului 
uterin pe o porţiune de 2,0-3,5 cm. 
Membrana mucoasă este acoperită 
cu un epiteliu stratificat plat şi nu 
conţine glande.

Cervixul uterin la iepe este bine 
dezvoltat, cu o lungime de 5-7 cm şi 
grosime de 3,0-4,5 cm. Partea pos-
terioară a cervixului se extinde în 
cavitatea vaginală sub forma unei 
proeminenţe. La atingere este mult 
mai moale decât la vacă, este uşor 
palpabil în cavitatea pelviană prin 
rect, sub forma unui corp cilindric 
rigid. Are un canal drept care poate 
fi uşor extins cu degetele. Membra-
na mucoasă a cervixului formează 
pliuri longitudinale.

La iapa corpul uterin este usor turtit dorso-ventral cu o lungime 
10-15 cm şi 7-12 cm lăţime. Zona de unire a bazei coarnelor uterine 
este numită fundul uterului. La iapă, corpul şi coarnele uterine, ca 
regulă, se află în cavitatea abdominală.

Coarnele uterului au formă plat-lentiform, cu 15-20 cm lungime 
şi 3-7 cm lăţime. Sunt curbate de la corp ventral şi lateral, apoi dor-
sal. Suprafaţa lor convexă este orientată ventral şi anterior. Corpul 
şi coarnele uterului servesc ca loc pentru dezvoltarea produsului de 
conceptie. Ataşarea placentei este posibilă pe întreaga suprafaţă a lui.

Oviductele (tuburi uterine) organe tubulare flexuoase de 14-30 
cm. Extremitatea ventrală a oviductului formează o pâlnie a cărei 
margini neregulate sunt îndoite în jurul fosei de ovulaţie a ovarului.

Fig. 4. Organele genitale la iapă. 1- 
clitorisul; 2-labiile vulvare; 3-orificiile 

ventrale şi dorsale ale glandelor; 4-ves-
tibulul vaginal şi sinusul uro-genital; 

5- meatul urinar; 6-himenul; 7-vaginul 
(deschis); 8-vezica urinară; 9-ostiumul 
vaginal; 10-colul uterin; 11-corpul ute-
rin; 12-ligamentul propriu al ovarului; 
13-ovarul; 14-oviductul; 15-coarnele 
uterine; 16-ligamentul larg puternic 

vascularizat al uterului.
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Ovarele sunt mari, în formă de fasole sau ovale, se află în treimea 
posterioară a cavităţii abdominale. Diametrul 3-8 cm. Dimensiunea 
lor depinde de faza ciclului sexual. Pe partea supero-posterioara a 
ovarului se gaseste hilul ovarului. Formarea foliculului şi ovulaţia se 
produc doar în faza ovulaţiei. Dimensiunea foliculului constituie 60 
mm. De vârful cornului uterului, ovarul este legat prin intermediul 
ligamentului ovarian.

Irigarea sanguină a organelor genitale

La femelele animalelor agricole, irigarea cu sânge a organelor ge-
nitale este efectuată de arterele uterine paralele – anterioare, medii 
şi posterioare. Sângele venos circulă analogic celui arterial. La oi, 
venele uterine medii lipsesc, iar sângele este direcţionat prin venele 
uterine posterioare şi cistice.

Artera spermică internă (a. spermatica interna) se ramifică de 
la aorta abdominală în regiunea vertebrei L-4 în aria ovariană (ra-
mus ovaricus), care irigă ovarul şi în artera uterină cranială (a. ute-
rine cranialis), direcţionată în regiunea anterioară a cornului uterin.

Artera uterină medie (a. uterine media) se ramifică din artera 
ombilicală (a. umbilicalis). La vacă ea are legături cu arterele uterine 
anterioare şi posterioare. În timpul gestaţiei, diametrul lor sporeşte 
de 4 ori.

La iapă artera uterină media se delimitează de artera iliacă exter-
nă (a.iliaca externa).

Artera caudală (a. uterine caudalis) începe de la artera iliacă in-
ternă (a. iliaca interna) şi se ramifică în regiunea caudală a uterului, 
vagin şi vezica urinară.

La iapă artera caudală uterină derivă din arteria hemoroidală 
(a. haemorrhoidalis).

Organele genitale externe sunt irigate cu sînge de artera pudentă 
internă (a. pudenta interna). Aceasta derivă de la artera iliacă inter-
nă, iar la iapă de la artera orturatorie (a. orturatoria) şi perinee (a. 
perinea).
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Sîngele venios circulă prin venele analogice arterelor.
Este necesar să se ţină seama de irigarea sanguină a organe-

lor genitale, care este vizibilă în stadiul excitaţiei şi căldurilor. În 
timpul gestaţiei orgale genitale sunt irigate semnificativ, deaceea 
apare riscul hemoragiilor în cazul leziunelor mecanice a lor. Prin 
urmare, toate procedurile legate de examinare, însămînţare artifi-
cială, obstetrică şi proceduri terapeutice trebuie să fie cât mai blân-
de (atraumatice) pentru a evita pierderea hemoragiile.

Inervaţia organelor genitale

Organele genitale ale femelelor sunt inervate de ramuri care de-
rivă de la plexul spermatic (pl. spermaticus) hipogastric (pl. hupo-
gastricus) şi sacral (pl. sacralis).

Plexul simpatic începe de la plexul mezenteric caudal, iar cel pa-
rasimpatic – din nervii sacrali.

Trebuie de reţinut că toate organele genitale, în special clitori-
sul, colul uterin şi ovarele, sunt enervate cu un număr mare de ter-
minaţii nervoase şi sunt foarte sensibile. Acest lucru trebuie luat 
în considerare la efectuarea procedurii de examinare, însămînţare 
artificială, precum şi la efectuarea procedurilor terapeutice.
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II. FIZIOLOGIA APARATULUI GENITAL  
LA FEMELELE ANIMALELOR AGRICOLE

Ciclul sexual

Ciclul sexual – un proces coordonat neurohumoral, însoţit de un 
complex de modificări fiziologice şi morfologice ale organele geni-
tale şi a întregului organism femel de la o etapă de excitaţie la alta. 
În ciclul sexual se deosebesc trei etape: 1) excitarea; 2) frînare şi 3) 
echilibrare.

1)Etapa excitării se caracterizează printr-o manifestare vie a patru 
fenomene:

– estrus;
– excitare sexuală (reacţie generală);
– libido-ul;
– maturarea foliculului şi ovulaţia.
Fiecare dintre aceste fenomene este specific şi reflectă o parte a 

ciclului sexual. Fenomenele de mai sus derulează într-o relaţie reci-
procă, dar nu se manifestă simultan, dar în consecutivitate depen-
dent de legităţile şi condiţiile de existenţă a organismului. Modifică-
rile caracteristice fiecărui dintre aceste fenomene se manifestă prin 
intensificare, inhibare şi echilibrare ulterioară.

În stadiul de excitaţie, schimbările apar nu numai în aparatul ge-
nital, ci şi în întreg organismul: la femele se măreşte tensiunea arte-
rială, se schimbă compoziţia sângelui şi a laptelui.

Estrul (Oestrus) – procesul de eliminare a mucusului la nivelul 
organelor genitale, ca urmare a modificărilor morfologice ale apa-
ratului genital femel. În timpul estrului are loc hiperemia puternică 
a organelor genitale, edemaţierea mucoase şi secreţia abundentă a 
glandelor vestibului vaginal, cervixului şi a mucoasei uterine (endo-
metrul). În timpul estrului, se deschide canalul cervical, iar mucu-
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sul uterin prin vagin se elimină în afară. În dependenţă de nivelul 
de deschidere a canalului cervical şi cantitatea de mucus secretat, se 
apreciază gradul de manifestare – unu, doi sau trei.

Reacţia generală este o schimbare a comportamentului femelei 
asociată cu etapele de maturizare a foliculului. Reacţia generală are 
loc mai târziu decât debutul estrului şi se manifestă prin reacţie ge-
nerală a organismului exprimată sub formă de pierderea apetitului, 
uneori agresivitate, scăderea productivităţii şi a calităţii laptelui. În 
timpul reacţiei generale, femela manifestă interes faţă de mascul, 
poate sări pe el sau pe alte femele, permite să fie călărită de alte fe-
mele, dar nu admite masculul. Pe măsura sporirii concentraţiei de 
estrogeni în sânge, semnele de estrus şi reacţia generală se intensifică 
şi ajung la cel mai înalt grad sub formă de libidou.

Libidoul (Libido sexualis) – cel mai înalt grad de excitaţie se-
xuală, în care femelele prezintă un comportament activ în prezenţa 
masculului. Femela tinde să se apropie de mascul, manifestă poziţia 
pentru actul sexual, adesea urinează, permite saltul masculului şi in-
troducerea penisului (coitus).

Maturarea foliculului şi ovulaţia. Dezvoltarea şi maturarea foli-
culului se numeşte foliculogeneză. Acesta decurge ascuns, nu se ma-
nifestă clinic şi este împărţită în mai multe etape. Iniţial, ei sunt mici 
şi se numesc foliculi primordiali (primari). În interiorul lor există o 
ovogonie, acoperită cu un singur strat de celule foliculare.

Ulterior, celulele foliculare cresc, formând o zonă pelucidă. Mai 
multe straturi de celule noi se înmulţesc din coroană formînd stratul 
granular. În acest timp, membrana foliculului primar se îngroaşă şi 
devine transparentă. Astfel de foliculi cu mai multe straturi de celule 
foliculare în jurul ovocitului sunt numite secundare. Ei nu au încă o 
cavitate şi sunt dispuşi mai adânc decât foliculii primari.

Celulele stratului medular cuprind toate acestea într-o membra-
nă formată din două straturi: fibroasă şi vasculară. După formarea 
membranei, celulele produc un lichid folicular în care este localizată 
foliculina. Se formează aşa-numitul folicul matur de Graaf. Acestea 
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sunt formaţiuni mari care ajung în diametre de 4,0-6,0 cm la iapă, la 
vacă – 1,0-2,0, la scroafă – 1,0-1,2, la ovine şi caprine – 0,5-0,7 cm. 
Un astfel de folicul ocupă întreaga grosime a membranei corticale 
şi se extinde deasupra suprafeţei ovarului. Acestea pot fi găsite cu 
uşurinţă la animalele de talie mare în timpul examinării rectale, iar 
la animalele mici – în cu ajutorul ultrasonografiei.

Numărul de foliculi în ovarul femelelor tinere poate ajunge la 100 
mii sau mai mult, dar numărul lor scade odată cu vârsta. În acelaşi 
timp, nu toţi foliculii ajung maturi, unii dintre ei mor sau suportă 
involuţie. Acest proces se numeşte atrezie foliculară şi este observat 
din momentul pubertăţii femelelor.

Momentul eruperii foliculului maturat şi eliminarea ovulului se 
numeşte ovulaţie. La vacă şi iapă ovulaţia, adesea, se produce noap-
tea sau dimineaţa devreme (într-un mediu liniştit şi calm). Copula-
rea cu un mascul sau însămînţarea artificială efectuată în mod cores-
punzător accelerează debutul ovulaţiei.

Cu puţin timp înainte de ovulaţie, vasele sanguine ovariene se 
extind şi fluxul de sânge sporeşte, iar cantitatea de lichid folicular 
creşte semnificativ. Membrana foliculului matur este subţire şi se 
extinde sub forma unei eminenţe conice. În acest loc, membrana se 
sparge şi conţinutul foliculului se curge lent în pâlnia oviductului. La 
animalele de talie mare, în timpul palpării neglijente, există riscul 
ruperii prematură a membranei foliculare şi pierderea ovulului în 
cavitatea abdominală.

După ovulaţie în locul foliculului erupt, se formează o depresiune 
cu margini neregulate, care, la animalele de talie mare, poate fi uşor 
detectată la palparea rectală a ovarului. Ovarul devine mai mic şi îşi 
pierde elasticitatea. Cavitatea golită este umplută cu un cheag de sân-
ge în care predomină celulele granulare ale epiteliului folicular. Ce-
lulele acumulează pigmentul galben – luteina. Ea determină întregii 
formări o culoare galbenă. Prin urmare, formarea care a apărut în 
locul foliculului erupt este numită corpul galben. Corpul galben re-
zultat, datorită multiplicării ţesutului conjunctiv, capătă o structură 
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lobată. Este mai densă decât foliculul, iar vacii proemină deasupra 
suprafeţei ovariene. Corpul galben este o glandă temporară cu secre-
ţie endocrină şi secretă hormonul progesteron. El asigură pregătirea 
mucoasei uterului pentru nidarea embrionului şi dezvoltarea pla-
centei, favorizează instalarea sarcinii şi creşterea ţesutului glandular 
al glandei mamare. Progesteronul inhibă creşterea foliculilor maturi 
noi şi ovulaţia lor, prin urmare la femelele gestante ciclicitatea sexu-
ală se întrerupe.

Rolul fiziologic şi tipurile de corp galben. În cazul când ovulaţia 
este urmată de gestaţie, este vorba despre corpul galben gestagen. El 
este mare şi persistă pe ovar pe parcursul întregii perioade de dezvol-
tare a fătului. Dacă nu survine gestaţia, atunci corpul galben degra-
dează timp de 14 zile. Acesta este corpul galben ciclic .

Şi, în sfârşit, există un al treilea tip de corp galben. Dacă după par-
turiţie corpul galben nu a degradat şi continuă să funcţioneze, atunci 
ovulaţia nu are loc, deoarece progesteronul frânează ovulaţia. şi nu 
se manifestă nici un fenomen. Acest corp galben reţinut se numeşte 
corp galben persistent şi se observă la animale cu diferite patologii.

Stabilirea tipului de corp galben necesită un o înaltă calificare şi 
experienţă a specialistului. Mai multe despre persistenţa corpului 
galben vor fi scrise în continuare.

2) Etapa de inhibiţie este stadiul de diminuare a semnelor de ex-
citare sexuală. Se caracterizează prin pierderea femelei interesului 
faţă de mascul, calmarea animalului, restabilirea treptată a apetitu-
lui, normalizarea calităţii laptelui, compoziţiei sângelui şi stării mu-
coasei organelor genitale şi alte schimbări care au survenit în stadiul 
de excitare. Odată cu diminuarea hiperemiei, volumul aparatului 
genital revine la normă. Cervixul uterin se închide, mucusul nu este 
secretat, glandele care îl produc sunt în curs de involuţie.

Astfel, etapa de inhibiţiei este o involuţie, dezvoltare regresivă a 
proceselor care au avut loc în etapa excitaţiei ciclului sexual (fig.5, A).

3) Etapa de echilibrare precedentă etapei de inhibiţie a proce-
selor sexuale şi durează până la debutul unei noi etape de excitaţie. 
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În această etapă, starea generală a femelei este echilibrată, se obser-
vă o atitudine indiferentă sau negativă faţă de mascul, în ovar sunt 
prezenţi foliculi şi corpi galbeni funcţionali. Odată cu echilibrarea 
stării generale în corpul femelelor, apar procese biologice complexe, 
manifestându-se prin anumite modificări fiziologice şi morfologice, 
organismul acumulând potenţial pentru următoarea etapă de excita-
ţie a ciclului sexual.

Fig 5. Schema ciclurilor sexuale (conform A.P. Studenţov). A – complet; B, C, D şi E – in-
complet: B – anovulator; C – аnestral; D – alibid; E – аreactiv.
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Cicluri sexuale complete şi incomplete

Perioada de excitaţiei a ciclului sexual poate fi considerată un 
complex de fenomene fiziologice care pregătesc organismul femel, 
în special, sfera sa sexuală, pentru a crea condiţii favorabile pentru 
fertilizarea şi dezvoltarea embrionului. Prin urmare, însămînţarea 
trebuie efectuată în această perioadă în care se manifestă:

1) estrul;
2) reacţia generală (excitare sexuală);
3) libido-ul;
4) maturizarea foliculilor şi ovulaţia.
Ciclul sexual este complet dacă se manifestă toate fenomenele 

sale – estrul, reacţia generală, libido-ul şi ovulaţia. Ciclul sexual este 
considerat incomplet în cazul în care lipseşte unul sau mai multe din 
fenomene ca estrul (de exemplu, un ciclu sexual anestral), libido-ul 
(un ciclu sexual alibid), semnele unei reacţii generale (un ciclu sexual 
areactiv), ovulaţia (ciclul sexual anovulator) (Fig.5). Pot exista cicluri 
sexuale mixte incomplete (arecativ-anestrale) etc.

Deseori, există situaţii în care femela manifestă excitare sexuală 
pronunţată şi libidou, dar estrul şi ovulaţia sunt absente. Acest feno-
men este denumit călduri false.

În cazul ciclului sexual complet, stadiul excitaţiei poate surveni 
sincron (simultan), când toate fenomenele – estru, reacţia generală, 
libidoul şi ovulaţia, de exemplu la vacă, se manifestă timp de 48 de 
ore şi asincron – când fenomenele se manifestă individual cu întîr-
ziere, chiar şi la 5-6 zile după iniţierea stadiului de excitaţie (la iapă).

Toate aceste momente trebuie luate în consideraţie pentru a de-
termina dacă femela este gata de însămînţare, precum şi la studiul 
cauzelor infertilităţii.

Ritmul ciclurilor sexuale, consecutivitatea şi durata lor, este specifi-
că pentru fiecare specie de animalele. Unele specii de animale, manifes-
tă ciclul sexual frecvent, în timp ce altele, doar un singur ciclu sexual pe 
tot parcursul anului. Astfel, toate animalele sunt subdivizate în polici-
clice şi monociclice. Majoritatea animalelor de fermă sunt policiclice.
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Factorii care favorizează ciclul sexual

Ritmurile ciclurilor sexuale, consecutivitatea şi interdependenţa 
fenomenelor sexuale (ovulaţie, estru, libido-ul şi excitarea sexuală) 
pot fi explicate prin interacţiunea sistemelor nervoase şi umorale ale 
organismului. O condiţie necesară pentru debutul şi decurgerea ci-
clului sexual este prezenţa a două grupe de hormoni: gonadotrop şi 
gonadal (ovarian).

Există trei hormoni gonadotropi produşi de hipofiză: folicolos-
timulant (FSH), luteinizant (LH) şi luteotrop (LTG) sau lactogen. 
Hormonul folicolostimulant favorizează creşterea şi maturarea foli-
culilor în ovare. Corpul galben se formează sub acţiunea hormonilor 
LH şi LTG care reglează funcţionarea lui şi stimulează producerea 
laptelui în perioada lactaţiei.

Hormonii gonadali implicaţi în reglarea ciclului sexual sunt pro-
duşi de ovare. Aceştea includ hormonul folicular (foliculina, folicu-
losteronul) şi hormonul corpului galben al ovarului (progesteron, 
hormonul luteo).

În prezent, esenţa proceselor neuroendocrine poate fi descrisă 
astfel: sub acţiunea stimulatorilor externi, care influenţează percep-
ţiile vizuale, auditive, olfactive şi tactile, impulsurile nervoase sunt 
direcţionate de la cortexul cerebral la hipotalamus. Hipotalamusul 
stimulează eliminarea FSH de hipofiză. Sub acţiunea

FSH în ovar se produce maturarea foliculilor şi ovulaţia. Pe mă-
sură ce foliculii se dezvoltă, în ei se acumulează foliculin, care, prin 
intermediul sângelui, este direcţionat în trei direcţii principale: hi-
pofiză, sistemul nervos central, aparatul genital.

1. În hipofiză, odată cu sporirea cantităţii de foliculină, scade se-
creţia de FSH, şi creşte producţia de hormon luteinizant (LH). 
Sub influenţa hormonului luteinizant (cu un raport optim de 
FSH şi LH, aproximativ 1:10), se produce ovulaţia şi formarea 
corpului galben. Dacă acest raport de hormoni nu se respectă, 
atunci ovulaţia nu apare (ciclu sexual anovulator).

2. În sistemului nervos central produce o reacţie generală a orga-
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nismului, o excitare sexuală şi, într-o perioadă de timp strict 
determinată, înainte de ovulaţie, începe libido-ul – un feno-
men specific, caracterizat printr-o reacţie pozitivă a femelei 
faţă de mascul, cu schimbarea comportamentului animalului.

3. În aparatul sexual al femelei, sub influenţa foliculinei, se des-
făşoară fenomenul de estrus: tumefiere, hiperemia şi creşterea 
temperaturii locale a mucoasei, creşterea în volum a glandelor 
şi secreţia abundenţă a acestora. Se deschide cervexul uterin.

Sub influenţa hormonului luteinizant (LH) în locul foliculul se 
dezvoltă corpul galben care produce progesteron.

Progesteronului acţionează în trei direcţii: hipofiză, sistemul ner-
vos central şi uter.

1. În hipofiză scade cantitatea hormonului luteinizant.
2. În sistemul nervos central are loc stimularea libidoului, iar ex-

citarea sexuală şi reacţia generală dispar.
3. În uter are loc pregătirea pentru nidarea zigotului şi se dezvol-

tă placenta.
Pentru procesul fiziologic al ciclurilor sexuale sunt necesari hor-

monii epifizei, glandelor suprarenale, glandei tiroidă şi alte glande. 
Astfel, se stabileşte o relaţie strânsă între ciclicitatea sexuală şi fac-
torii de mediu care afectează starea sistemului nervos. Aceşti factori 
sunt: condiţiile de întreţinere, hrănire şi exploatare a animalelor.

Caracteristici specifice ale ciclului sexual  
la femelele animalelor agricole

Ciclul sexual la vacă. Durata ciclului sexual la vacă este de – 18-
22 zile, în medie 21 zile. La animalele sănătoase ciclurile sexuale se 
repetă pe tot parcursul anului. După parturiţie ciclul sexual se ma-
nifestă la a 18-25 zi. Absenţa ciclului sexual (anafrodisie) mai mult 
de 30 de zile după fătare este considerată o formă de infertilitate. 
La momentul actual, la vacile înalt productive, începutul ciclului 
sexual la a 45-60 zi după fătare este considerat normal.
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Stadiul excitaţiei durează 3-5 zile; primăvara şi vara în medie – 
98 de ore, toamnă şi iarna – 84 ore. În mai multe cazuri, aceşti indi-
catori pot fi semnificativ mai mici datorită semnelor neevidente de 
excitaţie. În stadiul de excitaţie vaca este agitată, mugeşte frecvent, 
scade pofta de mancare şi producţia de lapte. În acelaşi timp, vaca se 
mişcă mai mult, puţin stă în decubit, temperatura corpului creşte cu 
0,8-1,2 ° C, pulsul şi respiraţia devin mai frecvente. Aceste schimbări 
pot fi observate atât de sistemele de monitorizare automată utilizate 
pe scară largă în exploataţiile moderne, cât şi de către proprietarii 
fermelor mic de bovine. În stadiul de excitaţie, vaca sare adesea pe 
alte vaci şi le permite altor vaci să sară pe ea.

Estrul se manifestă prin edemul vulvei, hiperemia mucoasei 
vestibulului vaginal şi al vaginului. Din fisura genitală se prelinge 
un mucus estral vâscos şi transparent. Spre sfârşitul estrului, mu-
cusul devine mai consistent cu nuanţă bej deschis. Uneori, estrul 
este depistat numai prin urmele uscate de mucus de pe tegumentul 
crupei, coapselor sau coadă. În perioada păşunatului, semnele estru-
lui sunt mai pronunţate decât în perioada de stabulaţie. Foarte des, 
semnele estrului sunt limitate la înroşirea mucoase vestibulului va-
ginal, iar eliminările mucoase apar doar după masajul transrectal 
a organelor genitale. Prin urmare, examinarea mucoasei vaginale 
şi examinarea rectală a stării organelor genitale interne poate fi 
utilizată pentru a stabili statutul animalului şi pentru a spori efi-
cacitatea însămînţării.

Libido-ul la vaci şi juninci durează 10-23 ore, în medie 16 ore. Iar-
na, el are o durată mai scurtă – 13,8-14,8 ore. La rasele de bovine de 
carne, în perioada primăvara-vara, libido-ul durează 12-14 ore, iar 
iarna – 7-10 ore şi este detectat doar prin metoda testărilor cu mascu-
lul. În lipsa masculului, libido-ul poate fi stabilit prin examinarea 
rectală şi masajul organelor genitale ale vacii. În acest caz, datorită 
contracţiilor ţesutului muscular al colului uterin se elimină mucu-
sul estral sub formă de bule. De asemenea, trebuie de luat în consi-
deraţie reacţia clitorisului la masaj uşor. În acest caz, vaca ridică 
coada, se îndoaie uşor şi demonstrează o reacţie de imobilitate.
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Ovulaţia la vaci se produce la 10-15 ore după finisarea sau la 28 
de ore de la începerea libido-ului. Ovulaţia, în aproximativ 85% din 
cazuri, se produce seara şi noaptea. Momentul ovulaţiei poate fi 
determinat prin examinarea rectală a ovarelor sau prin metoda ul-
trasonografică. Având în vedere pericolul de a provoca o ruptură 
prematură a foliculului, nu se recomandă de a manipula cu ovarele 
în această perioadă. La 4-6 ore după ovulaţie, la majoritatea vaci-
lor, mucusul conţine urme de sânge, eliminat din vasele membranei 
foliculare în momentul ovulaţiei. Urmele de sînge nesemnificative, 
la sfârşitul stadiului de excitaţie, indică că a avut loc ovulaţia, dar 
absenţa acesteia nu înseamnă că ovulaţia nu a avut loc (ciclu sexu-
al anovulator).

De regulă, vacile prezintă mai întâi semne de estru, apoi (după 2-4 
zile) excitare sexuală şi la 4-15 ore după aceasta – semne de libidou. 
Uneori, la început, femelele manifestă semne de exitaţie generală, 
apoi estru şi libidou, însă evoluţia acestor fenomene are loc simultan. 
La vaci există două tipuri de excitaţie sexuală: sincronă şi asincronă 
(Fig. 6).

În cazul hrănirii, întreţinerii şi exploatării corespunzătoare, în 
cele mai multe cazuri, estrusul, excitarea sexuală şi libido-ul se mani-
festă aproape simultan (sincron). În formarea asincronă a stadiului 
de excitaţie, debutul manifestării estrului, excitare sexuală şi libido 
nu coincide în timp, ceea ce face foarte dificilă stabilirea momentului 
optim pentru însămînţarea.

Etapa inhibării durează 1-3 zile. În această perioadă, se inhibă 
libidoul şi excitarea sexuală, apoi semnele de estru. Reacţia femelei la 
taur este negativă.

Etapa de echilibrare durează 6-14 zile şi se caracterizează prin 
absenţa semnelor de excitaţie şi estru. Mucoasa vestibulului vaginal 
are o culoare palid roz. Reacţia femelei la taur este negativă.

Ciclul sexual la oaie. Durata ciclului sexual variază de la 14 pînă 
la 19 zile, mai fregvent 16-17 zile. Oaia este un animal policiclic, iar 
sezonalitatea manifestării ciclului sexual nu se datorează specificului 
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speciei, dar trebui apreciată ca o manifestare a infertilităţii climati-
ce. După parturiţie, ciclurile sexuale sunt reluate în prima lună, ceea 
ce face posibilă obţinerea noilor descendenţi. Ovinele întreţinute în 
condiţii favorabile pot fi însămînţate în orice anotimp al anului.

Stadiul de excitaţie durează 3-6 zile. Acesta este bine exprimat la 
animale bine îngrijite şi hrănite.

Estrusul se manifestă prin edemaţierea, hiperemia şi umectarea 
vulvei. În vagin se acumulează o cantitate nesemnificativă de mu-
cus. La unele animale mucusul se elimină din fisura genitală. La oaie, 
semnele estrusului, pot fi des apreciate prin metoda vaginoscopică, 
folosind speculumul vaginal special şi o sursă de lumină.

Fig 6. Schema evoluţiei excitaţiei sexuale (conform N. I. Polianţev):  
А – sincronă şi B – asincronă.
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Libidoul se manifestă prin zberături, nelinişte, pierderea apetitu-
lui. Oile bat cu membrele anterioare, încearcă să se apropie de ber-
bec, uneori merg după el în grupuri.

Pentru a identifica libido-ul se folosesc berbeci-încercători, din 
un berbec pentru 50-100 de femele. Oile în călduri permit actul co-
pulativ cu masculul. Pentru a efectua o împerechere naturală sau în-
sămînţare artificială, oile care au manifestat reflexul imobilităţii sunt 
scoase din efectiv. Suplimentar, pentru depistarea oilor în călduri, 
se efectuiază vaginoscopia, deoarece oile care nu prezintă semne de 
estru, de regulă, nu se însămînţează.

Libido-ul la oi durează aproximativ 1,5 zile şi depinde de rasă şi 
condiţiile de întreţinere. În medie, pentru majoritatea raselor cres-
cute în Republica Moldova, durata libido-ului este de 33,7-39,8 ore. 
La oile adulte a rasei Romanov constituie 59 de ore, iar la mioare- 48 
de ore.

Ovulaţia la ovine are loc peste 30-36 de ore de la începerea li-
bido-ului. La ovinele rasei Romanov, foliculii ovulează după 44-48 
de ore de la începutul libido-ului. Intervalul dintre ovulaţie nu de-
păşeşte 4 ore.

Ciclul sexual la capre. La capre, ciclul sexual decurge exact ca la 
oaie. Caprele sunt animale policiclice, iar în condiţii bune de întreţi-
nere şi hrănire pot fi însămînţate în orice anotimp al anului. Semnele 
de excitare sexuală sunt mult mai pronunţate decât la oi; sunt expri-
mate prin ţipăt puternic al unei capre în timpul libido-ului atunci 
când este izolată de ţap. Durata ciclului sexual este de 13-14 zile. Du-
rata libido-ului este de 27-44 ore (în medie, 35 ore). Ovulaţia (cu 
maturarea mai multor foliculi) începe după 28-32ore şi se termină 
după 36-40 de ore de la începutul libido-ului.

Ciclul sexual la scroafe are loc cu o frecvenţă de 20-21 de zile. 
Porcii sunt animale policiclice şi pot fi însămînţaţi pe tot parcursul 
anului. Cu o bună hrană şi îngrijire, stadiul excitaţiei la scroafe se 
observă în prima lună după fătare.

Etapa excitaţiei la scroafe poate fi sincronă, când estru, excitaţia 
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sexuală şi libidoul se manifestă unul după altul în decurs de 24 de 
ore, sau poate fi asincron, când aceste fenomene au loc cu un inter-
val de la 24 pînă la 177 de ore. Manifestarea asincronă se observă în 
timpul verii.

Estrul se caracterizează prin hiperemia şi tumefierea vulvei, în-
roşire nesemnificativă a mucoasei vestibulului vaginal, uneori cu 
eliminarea mucusului. Spre sfârşitul estrului se observă hiperemia 
congestivă (cianoza vulvei) a vulvei.

Reacţia generală se manifestă prin nelinişte, scăderea apetitului, 
tendinţa de a călări alte femele.

Libidoul începe peste o zi după debutul estrusului şi durează 40-
50 de ore (până la 60 de ore). În această perioadă, scroafa prezintă 
interes faţă de mascul şi, contactînd cu acesta, permite montarea. La 
atingerea zonei sacrale şi lombare, scroafa stă liniştită.

Nu toate scroafele prezintă semne evidente de libidou şi în timpul 
examinării, nu este întotdeauna posibil să fie detectate. De aceea, li-
bido-ul este determinat cu ajutorul vierului-încercător.

Ovulaţia apare adesea la a doua zi după manifestarea libido-ului 
şi de obicei se termină în 24-48 de ore, la tineret – 21-23 ore.

Ciclul sexual la iepe. Durata medie a ciclului sexual la iepe este 
de 20-21 zile. În absenţa fertilizării, ciclurile sexuale se repetă pe tot 
parcursul anului. Primăvara şi toamna, semnele stadiului de excita-
ţie sunt mai pronunţate.

Etapa excitaţiei apare după parturiţie peste 5, mai des peste 7-12 
zile şi durează în medie 6-12 zile.

Estrul durează 5 zile şi mai mult. Mucoasa vestibului vaginal şi a 
vaginului sunt de culoare roz, acoperită cu mucus. Mucusul se elimi-
nă din misura genitală. Iniţial, mucusul este vâscos, translucid, apoi 
devine mai transparent şi mai fluid, se elimină în formă de fire lungi. 
Spre sfârşitul estrului, mucusul devine tulbure. Colul uterin se des-
chide 2,5-3,5 cm, contururile părţii sale vaginale au forma de rozetă. 
La examenul rectal se constată scăderea rigidităţii uterului (contrac-
tilitate), coarnele sale obţin o consistenţă moale, iar colul uterin este 
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simţit ca o şuviţă suculentă. Conform gradului de extindere a colului 
uterin, hiperemiei mucoasei organelor genitale, cantităţii şi calităţii 
mucusului secretat se apreciază estrusul de gradul unu, doi sau trei.

Semnele de excitare sexuală, la majoritatea iepelor, sunt bine pro-
nunţate. Se manifestă prin intensificarea reacţiei la stimulii externi, 
scăderea poftei de mâncare, tendinţa de a se apropia de alţi cai, nu 
se subordonează personalul îngrijitor, uneori manifestă agresivitate.

Libido-ul durează 2-12 zile. Acest indice este destul de individu-
al, deşi cu vârsta durata libido-ului creşte. Astfel, la iepele tinere, li-
bido-ul durează în medie 4-5 zile, la cele de vîrstă medie 5-7 zile şi 
la iepele bătrîne – 7-12 zile. Prezenţa libido-ului este determinată de 
reacţia femelei la armăsar, ţinând seama de reacţiile auditive, vizu-
ale, olfactive şi tactile. Atunci când armăsarul nechează, femela în 
călduri se nelinişteşte, ridică capul, mişcă în mod activ urechile, se 
întoarce în direcţia sunetului, răspunde nechezînd. Uneori îşi ridică 
coada, îndepărtează membrele posterioare, produce contracţii ritmi-
ce cu labiile vulvare, urinează des.

La apariţia armăsarului aceste simptome se intensifică, iapa tinde 
spre armăsar, îl miroase (percepţiile olfactive) cînd acesta se apropie, 
se atinge de gâtul şi capul lui, se întoarce cu crupa spre el. Odată cu 
intensificarea contracţiilor ritmice ale vulvei din fisura genitală se 
elimină o cantitate mare de mucus (uneori „stropeşte”).

Ovulaţia coincide adesea cu libido-ul, estrusul şi excitare sexuală, 
dar poate decurge şi fără manifestarea acestor semne (alibid, anestral 
sau un ciclu sexual areactiv). Foliculul devine precoce în decurs de 
9-35 zile. Primăvara şi vara maturarea se produce mai repede decât 
toamnă şi iarna. Specialiştii experimentaţi pot determina apropierea 
ovulaţiei prin examenul rectal. În baza unui studiu regulat al stării 
ovarelor, pot fi apreciate şase faze ale stării lor: patru – maturarea 
foliculului, a cincea – ovulaţia, a şasea – formarea corpului galben. 
În cea de-a patra fază, foliculul este cel mai dezvoltat. Datorită presi-
unii intra-foliculare membrana lui este puternic extinsă, tensionată 
şi subţire; fluctuaţia foliculului este elastică, tensionată. Insămînţarea 
în acest moment dă un procent ridicat de fertilitate.
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La iapă, foliculii ovulează doar în faza ovulaţiei. Ovulaţia se pro-
duce cu 24-36 ore înainte de sfârşitul libido-ului, de regulă după 
miezul nopţii (de la 2 pînă la 7 dimineaţa).

Dimensiunile foliculului nu poate servi ca un indice pentru pro-
gnozarea timpului ovulaţie. Semne ale ovulaţiei sunt considerate flu-
ctuaţia şi scăderea presiunii intra-foliculare, în asociere cu libido-ul 
pronunţat, estru şi reacţia generală.

Aparişia etapei de excitaţie. Au fost stabilite mai multe etape în 
dinamica formării stadiului excitaţiei. La unele iepe, semnele tuturor 
fenomenelor ciclului sexual apar şi se desfăşoară aproape simultan, 
la altele, mai întîi se manifestă semnele de estru, apoi apar semnele 
excitării sexuale şi ale libido-ului. Uneori, intervalele dintre mani-
festarea semnelor fenomenelor individuale ajung la 12 zile sau mai 
mult. În unele cazuri, orientarea numai după semnele estrului şi ex-
citare sexuală nu pot garanta însămînţarea eficientă.

Etapa de frînare durează 2-8 zile. În această perioadă, dispar 
semnele de excitare sexuală şi de libido şi treptat dispar semnele de 
estru. Semnele de excitare sexuală dispar, temperamentul şi apetitul 
se restabilesc. Când masculul se apropie de iapă, reacţia este negati-
vă (retragerea): iapa se nelinişteşte, îşi ciuleşte urechile, încearcă să-l 
muşte, să-l lovească sau să fugă.

Mucoasa vestibularului vaginului şi vaginului are o culoare roz-
pal, acoperită cu mucus vâscos tulbure, cervixul se închide. La exa-
minarea rectală, se constată o rigiditate sporită a uterului, el devine 
mai elastic.

Etapa de echilibrare durează 4-17 zile. Nu există semne de estrus. 
Comportamentul este adecvat, reacţia la armăsar este negativă. Mu-
coasa vestibulului vaginal este roz-pal sau roz, uşor umectată cu mu-
cus vâscos translucid. La palparea transrectală cervixul şi coarnrle 
uterine prezintă contururi bine definite.
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III. FERTILIZAREA

Tranzitul spermatozoizilor  
în organele genitale ale femelei

Introducerea spermei în tractul genital al femelei sau însămîn-
ţarea nu garantează fertilizarea. Pentru fertilizare, este necesar con-
topirea spermatozoizilor cu ovulul. Acest proces nu este vizibil, dar 
este necesar pentru obţinerea de descendenţi. Celulele sexuale mas-
culine au capacitatea de a se deplasa în mod activ.

Spermatozoizii mamiferelor se mişcă liniar, translaţional. Mişca-
rea se realizează prin îndoire şi îndreptarea rapidă a cozii; ca rezul-
tat al acestor fluctuaţii, spermii se resping din lichidul din jurul lor. 
Totodată spermatozoizii se rotesc în jurul axei sale longitudinale. 
Combinaţia de lovituri cu rotaţie a spermilor în jurul axei, asigură 
mişcarea rectilinie. Această mişcare este foarte intensă. Astfel, la o 
temperatură de 37  °C, coada spermatozoidului de taur produce 9 
batai pe secundă. Acest lucru permite spermatozoizilor să parcurgă 
o distanţă de 60-70 de ori mai mare decât lungimea lui. Spermii au 
proprietate să se deplaseze prin oviduct, depăşind rezistenţa cililor 
şi fluxul de lichid, cauzat de mişcarea lor. Această proprietate se nu-
meşte rheotaxis

În plus, contracţia stratului muscular al tuturor părţilor uterului 
joacă un rol important în mişcarea spermei de-a lungul tractului ge-
nital, care depinde în mod direct de gradul de excitaţie a animalului, 
de starea lui psiho-emoţională în timpul procedurii de însămînţare.

Astfel, viteza mişcării spermatozoizilor de-a lungul căilor sexuale 
ale femelei depinde de metoda de însămînţare, de activitatea mişcă-
rii spermilor şi de reacţia sistemului muscular al uterului în timpul 
manipulării şi imediat după procedura de însămînţare. În acelaşi 
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timp, mobilitatea redusă a spermiilor de taur şi contracţia slabă a 
uterului în timpul procedurii de însămînţare nu pot fi compensate 
complet prin introducerea mai profundă a spermei în tractul geni-
tal (însămînţarea în corpul sau în cornul uterului).

La diferite specii de animale, spermii se deplasează de la locul de 
depunere pînă în treimea superioară a oviductului de la 15 secunde 
până la 1-3 ore. La vacă, spermii ajung în treimea superioară a ovi-
ductului în 3 ore (conform altor date – timp de 2,5 minute). La oi, 
acest proces are loc timp de 0,5-1 oră (după alte date timp de 6 minu-
te). În rezultatul montei naturale, spermii ajung în oviduct la scroafă 
dupa 0,5-1 ore, iar la însămînţarea artificială – după 1,5-2 ore. La 
iapă spermii ajung în oviduct la 30-60 minute după însămînţare.

Termenul de supravieţuire a spermiilor  
în aparatul genital femel

De obicei, ovulaţia nu coincide cu apariţia estrului şi a excitaţiei 
sexuale, deaceea însămînţarea nu poate duce la fertilizare, deoarece 
spermatozoizii sunt introduşi în organele genitale ale femelei cu mult 
înainte de ovulaţie, când ovulul nu a apărut încă sau mult mai târziu 
decât debutul, adică cînd ovulul a pierdut deja capacitatea de a parti-
cipa la fertilizare. În timpul însămînţării, înainte de debutul ovulaţiei, 
un rol foarte important îl joacă timpul supravieţuirii spermatozoizi-
lor, păstrarea capacităţii lor de a fertiliza ovulul. Acest indicator este 
influenţat de numeroşi factori, dar mai întâi de toate, condiţiile de 
mişcare în diferite porţiuni ale aparatului sexual al femelei. Vaginul 
femelei are mediul cel mai favorabil pentru viabilitatea spermatozoi-
zilor. Durata maximă de viaţă a spermei în vaginul iepei este de 4-4,5 
ore, în vaginul oilor şi vacilor – 1-6 ore. Procesele inflamatorii din 
vagin scurtează viaţa spermatozoizilor până la 1-2 ore.

Cel mai favorabil mediu pentru spermatozoizii vitelor cornute 
mari şi mici este cervixul uterului în timpul libido-ului. În cervixul 
uterin al vacilor, spermii pot trăi până la 30 de ore, a ovinelor – până 
la 48 de ore. După terminarea libido-ului, aceşti indicatori se reduc 
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pînă la 2-4 ore. La porci şi iepe, cavitatea şi coarnele uterine sunt cele 
mai favorabile pentru spermatozoizi, unde pot trăi până la 30-48 de 
ore. Conform acestor date, trebuie determinat momentul optimal al 
însămînţării animalelor.

De asemenea, este necesar să se ţină cont de faptul că pentru a 
obţine capacitatea de fertilizare, spermii, trebuie să treacă încă un 
proces de maturare în treimea superioară sau în aşa-numita ampulă 
a oviductului. Pentru maturarea spermiilor taurului trebuie sa trea-
ca cel putin 6 ore, la spermii berbecului procesul dureaza 1-1,5 ore, 
vierului – 2-3 ore. Spermatozoidul deja matur aşteaptă ovulul în am-
pula oviductului, unde a avut loc maturarea.

Viabilitatea ovulelor

Eficacitatea însămînţării depinde nu numai de sperma, ci şi de 
soarta ovulului după eliberarea sa din folicul. La momentul ovula-
ţiei, aceasta, împreună cu fluidul folicular, este proiectată în cavi-
tatea pâlniei oviductului. Deşi la vaci, capre şi oi pâlnia oviductului 
nu acoperă întregul ovar, ovulul eliminat este transportat în pâlnia 
oviductului. Aceasta se datorează fluxului de lichid din către uter, 
condus de cilii epiteliului, căptuşind pâlnia şi oviductul. Prin ovi-
duct, ovulul coboară în uter. Acest proces la vacile adulte durează 
1-3 zile (Tabelul 1). Oul parcurge prima treime a drumului în 6-12 
ore.Ovulul este capabil de fertilizare primele 4-6 ore. Dacă în acest 
timp, fertilizarea nu a avut loc, ovulul moare şi se reabsoarbe.

Таbelul 1. Viabilitatea ovulului, mobilitatea zigotului, nidarea  
(după R.H.Hanter).

Specia
Viabilitatea 

ovulului după 
ovulare,ore

Pătrunderea zigo-
tului în uter după 

ovulare, ore

Eliberarea zigotu-
lui de membrana 
transparentă, zile

Nidarea, 
zile

Vacă 10-12 72-84 9-11 22
Оaie 10-15 66-72 7-8 15

Scroafă 8-12 46-48 6 18
Iapă 8-10 140-144 8 37
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Fertilizarea şi dezvoltarea zigotului

Fertilizarea este un proces fiziologic care constă în contopirea 
ovulului şi a spermilor, formînd o nouă celulă (zigot), care are o 
ereditate dublă. Acest proces complex are loc în treimea superioară 
a oviductului.. În timpul parcurgerii acestui drum, ovulul este, de 
asemenea, supus procesului de maturare şi pierde celulele coroanei 
radiale. Timpul exact necesar pentru maturizarea ovulului nu este 
încă stabilit. Se ştie că la oi durează aproximativ două ore. Maturarea 
ovulului se produce numai sub influenţa spermatozoizilor. În acest 
caz, pentru procesul normal de fertilizare şi obţinerea unui făt viabil, 
este necesară contopirea doar a celulelor sexuale normale. Celulele 
defectuoase nu intră în procesul de fertilizare sau intră, dar embrio-
nii pier în stadiu incipient. În acest sens, o importanţa deosebită are 
timpul însămînţării, vârsta ovulelor şi activitatea spermilor.

Fig. 7. Schema de fertilizare şi migrare a embrionului de-a lungul lumenului oviductului 
în uter: 1-ovar; 2 folicul matur rupt; 3-pâlnia oviductului; 4 ovul cu o coroană radiantă; 5 
ovul, eliberat de coroana radiantă; 6-penetrarea spermilor prin membrana transparentă a 

ovulului; 7-formarea zigotului (fuziunea nucleelor celulelor sexuale masculine şi feminine); 
8 oviduct; 9-divizare în doi blastomeri; 10 –divizarea în patru blastomeri; 11-divizarea în opt 

blastomeri; 12-morula; 13-segmentul superior al cornului uterin;14-blastocit.

După contopirea nucleelor celulelor sexuale femenine cu cele 
masculine se formează o nouă celulă (zigotul), care începe să divi-
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zeze rapid (Figura 7). Comparativ cu deviderea organismelor uni-
celulare, celulele care rezultă din diviziunea zigotului, nu se separă 
una de cealaltă, dar rămân ca un tot întreg; în prima perioadă mări-
mea embrionului nu se schimbă. Divizarea zigotului la vacă durează 
aproximativ opt zile.

În primele 4 zile, divizarea are loc în oviduct şi apoi întrunul din 
coarnele uterine.

Peste 48 de ore după ovulaţie zigotul constă din doi blastomeri, 
după 72 de ore – din patru, după 84 ore – din opt şi dup 96 ore dupa 
ovulatie, la etapa de morulă pătrunde în cornul uterin (Figura 7). 
În acest caz, zigotul are o dimensiune egală cu ovulul sau puţin mai 
mare decât dimensiunea lui. Următoarea etapă va fi formarea blasto-
citului şi manifestarea eterogenităţii blastomerilor. Stratul lor exteri-
or formează trofoblastul, iar stratul interior formează embrioblastul.



37

IV. GESTAŢIA

Gestaţia (graviditas) – starea fiziologică a organismului femel în 
perioada de gestaţie. Ea începe din momentul fecundării şi se termi-
nă cu naşterea fătului. În practică începutul sarcinii este considerată 
a fi ultima zi de însămânţare. Gestaţia poate fi primară, care apare 
la femelă pentru prima dată sau repetată. Este primit să diferenţiăm 
sarcina fiziologică, atunci când mama şi fătul se află într-o stare nor-
mală de dezvoltare şi sarcină patologică, atunci când procesele fizio-
logice din corpul mamei şi fătul în curs de dezvoltare sunt încălcate.

Fătul are anumite cerinţe faţă de organismul matern, care sunt 
specifice pentru fiecare perioadă de gestaţie. Pentru formarea siste-
melor şi organelor vitale la făt, este o mare necesitate de a le oferi 
substanţele cuvenite pentru formarea şi functionarea acestora. Toate 
elementele fătului sunt formate din elementele corpului mamei. Şi 
dacă pentru un careva motiv corpul mamei nu primeşte cu alimente 
substanţele necesare pentru făt sau nu le poate asimila sau nu le poa-
te procesa în compuşi adecvaţi pentru făt, necesitătile fătului sunt sa-
tisfăcute prin sărăcirea ţesuturilor şi organelor organismului matern 
de către aceşti compuşi.

Dezvoltarea fătului depinde de viabilitatea acestuia şi de starea 
organismului mamei. Orice dereglare a funcţiei organismului ma-
mei influenţiază starea şi dezvoltarea fătului. De aceea, dezvoltarea 
embrionului depinde nu numai de ereditatea inerentă a ovulelor şi 
spermatozoizilor, ci şi de starea funcţională a organismului matern. 
Cu exploatarea excesivă, cu hrănire inadecvată, cu prezenţa unor 
boli ale sistemului digestiv, cardiovascular şi ale altora, nu va fi ni-
ciodată posibil să se obţină un urmaş de mare valoare chiar şi de la 
producătorii de elită. Această prevedere serveşte ca bază pentru pro-
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prietarii de animale pentru a începe îngrijirea animalelor tinere, nu 
din ziua naşterii, ci din ziua pregătirii perechilor pentru insemînţare.

Nidarea embrionului.În formă de blastocist embrionul pătrun-
de din oviduct în uter. Acest fenomen are loc peste 3-4 zile după 
insemînţare. Numai în ziua a 9-a embrionul îşi pierde membrana 
transparentă (tabelul 1), iar trofoblastul începe să joace rolul mem-
branei exterioare. Fermenţii secretaţi de ea pregătesc membrana 
mucoasă a uterului pentru a inocula embrionul, adică existenţa sa 
în cavitatea uterină până la dezvoltarea propriilor membrane fetale. 
Pentru inocularea embrionului, mucoasa uterină trebuie să fie pre-
gătită în mod adecvat: embrionul se reţine în zonele uterului, care 
sunt mai favorabile dezvoltării acestuia.

Dezvoltarea membranelor fetale. În continuare, pe măsura dez-
voltării embrionului, din stratul exterior al trofoblastului se formea-
ză membranele fetale, care vor juca un rol important în dezvoltarea 
sa până la momentul naşterii. Datorită prezenţei vilozităţilor, alcă-
tuite din epiteliu şi ţesutul conjunctiv, zigotul este ataşat în mucoasa 
uterului, aşa numită implantarea embrionului. Termenele de im-
plantare sunt prezentate în tabelul 1. Mai târziu, în zigot şi vilozităţi-
le acestuia, se formează o reţea vasculară foarte dezvoltată, prin care 
se vor transmite substanţe nutritive de la mamă la făt. Inima fătului 
funcţionează ca o pompă dublă (aspiraţie şi pompare), astfel încât 
diferenţa dintre tensiunea arterială şi cea venoasă este neglijabilă.

La vaci pentru percepţia vilozităţilor placentei fetale la nivelul 
membranei mucoase a uterului se dezvoltă placenta mamă, care este 
o carunculă uterină extinsă (Figura 8). În timpul gestaţiei, carun-
culul mărit atinge dimensiunea unui ou de gâscă şi iese în cavitatea 
uterină sub formă de ciupercă, suspendate pe formaţiuni de picior. 
Numărul lor variază de la 80 până la 100. Suprafaţa placentei ma-
terne este acoperită cu un număr de cripte (indentări), în care intră 
vilozităţile placentei fetale (fig.8, 5).

La ovine şi caprine, carunculurile uterului au în centrul o depre-
siune cu marginile ridicate şi sunt mai mici în comparaţie cu carun-
culurile la vaci.
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Fig. 8. Placenta materna (carunculuri): 1 – carunculi in uterul non-gravid la vaci; 2, 3 şi 4 
– carunculuri în uterul vacilor în diverse stadii ale sarcinii; 5 – ataşarea placentei fătului la 

placenta mamă; 6 – caruncul de oaie (capră) (mărit).

La porcine, placenta fătului este ataşată pe întreaga suprafaţă a 
corionului, dar în unele zone formează legături mici (noduli corio-
nici) asemănătoare placentelor la vaci.

La iapa vilozităţile sunt situate pe întreaga suprafaţă a corionului, 
iar criptele, respectiv, pe întreaga suprafaţă a mucoasei uterului. Se 
consideră că funcţia de cripte îndeplinesc glandele uterine.

Nutriţia fătului. Creşterea embrionului şi a fătului are loc extrem 
de rapid. În câteva luni, din micul zigot se formează corpul fetal cu 
greutate de până la 50 kg şi mai mult. O astfel de intensitate de creş-
tere în perioada postnatală niciodată nu se va observa. Toate acestea 
se întâmplă datorită capacităţii organismului matern în perioada de 
gestare de a produce o mare cantitate de substanţe nutritive şi de 
capacitatea organismului fetal de a le absorbi intens.

La animalele domestice, comunicarea placentară asigură o rela-
ţie strânsă între sistemele sangvine ale fătului şi organismul matern. 
Placenta, prin urmare, reprezintă pentru făt activitatea a o serie de 
organe implicate în metabolismul de la un animal adult. Intensitatea 
schimbului biochimic al placentei este aproape de funcţia ficatului, 
iar ca organ endocrin este aproape de funcţia ţesuturilor ovarelor, 
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testiculelor şi glandelor suprarenale ale unui animal adult. Placenta 
îndeplineşte rolul plămânilor pentru făt, în timp ce satisface nevoia 
lui de oxigen şi eliminînd produsele în urma metabolismului. Pla-
centa preia funcţiile intestinului fătului, furnizând nutrienţii nece-
sari pentru creştere şi dezvoltare. Placenta funcţionează ca şi organ 
de excreţie, ea eliberează ţesuturile fătului în creştere de produse me-
tabolice, care au fost acumulate în sistemul sangvinic. Toate aceste 
procese sunt extrem de intense.

Cordonul ombilical (funiculus umbilicalis). Cordonul om-
bilical este un cordon format din arterele şi venele ombilicale, din 
conducta urinară şi a soldurilor din sacul vitelin. Prin aceasta sunt 
transportate în organismul fetal oxigenul, substanţele nutritive şi 
substanţele sintezate din vasele sanguine ale placentei, iar din orga-
nism sunt eliminate dioxidul de carbon şi toxinele. În plus, urina 
din cavitatea vezicii urinare este excretată prin conducta urinară în 
membrana urinară. Lungimea cordonului ombilical la viţel este de 
30-40 cm, la mieii şi iezi de 7-12 cm, la purcei de la 20 la 77 cm, la 
mânz de la 70 la 100 cm. În timpul naşterii cordonului ombilical la 
purcei se poatet întinde aproape de două ori. În procesul fătării, cor-
donul ombilical se rupe, de regulă, în apropierea peretelui abdomi-
nal. Prin nerespectarea măsurilor de igienă a întreţinerii nou-năs-
cuţilor şi prin neîndeplinirea prelucrarii a cordonului ombilical cu 
mijloace speciale, porţiunea agăţată a cordonului ombilical devine 
un substrat nutritiv pentru microflora patologică care, prin vasele 
golite ale cordonului ombilical penetrează cu uşurinţă în cavitatea 
abdominală a nou-născuţilor.

Circulaţia sanguină a fătului este efectuată de un sistem închis 
independent, izolat de sistemul circulator al mamei. Sângele fătului 
nu trece la mamă, aşa cum şi sângele mamei nu intră în vasele pla-
centei şi fătului. Atriul stăng comunică cu cel drept prin aşa-numita 
diafragmă ovală. Ca urmare sângele arterial al faptului se amestecă 
cu cel venos. De aceea, sângele fătului este mereu mai sărac în oxi-
gen decât sângele mamei. În timpul naşterii, când cordonul ombili-
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cal este strâns sau se rupe, circulaţia sângelui prin acesta se opreşte. 
Fetusul inhalează reflexiv, simultan cu care supapa ovală se închide. 
Astfel, atriurile drept şi stâng sunt izolate.

După naştere vasele ombilicale ale fătului se transformă în liga-
mente. Un ligament ombilical-hepatic este format din vena ombili-
cală şi ligamentele urachus din arterele ombilicale.

Dezvoltarea embrionului şi a fătului – este divizată în două pe-
rioade: embrionar, atunci când apare un marcaj de organe, şi cea a 
fătului, atunci când are loc finalizarea de formare a corpului şi se 
remarcă o creştere rapidă a fătului.

Cel mai intens fătului creşte în ultima treime a gestaţiei când la 
bovine ajunge 76%, la porci 74% şi la cai 83% din masa nou-născu-
tului.

Dezvoltarea embrionului şi a fătului la vacă.

La prima lună, lungimea trunchiului este de 0,8-1,3 cm, masa fi-
ind de 0,3-0,5 g. Există fante branhiale; un marcaj al gurii şi al ochilor 
este vizibil; Membrele sunt vizibile sub formă de proeminenţe mici. 
Membrana vasculară fără vilozităţi şi nu este ataşată la membrana 
mucoasă a uterului.

La două luni, lungimea trunchiului este de 6-8 cm, greutate 8-30 
g. Cavităţile corpului sunt închise. Abdomenul este mărit. Toate or-
ganele sunt formate. Sunt vizibile rudimentele ugerului şi scrotului. 
Începutul ataşamentului placentar. Cotiledoanele de 1,5-2,5 mm.

La trei luni lungimea trunchiului este de 12-17 cm, masa este de 
135-400 g. Masculii formează scrotul. Cotiledoane cu dimensiunile 
de 1-1,5 cm. Pot exista fire de păr pe buze, bărbie, pleoape.

La patru luni lungimea trunchiului este de 22-32 cm, greutate 1-2 
kg. Sunt evidente rudimentele coarnelor. Fire rare de păr pe buza su-
perioară şi sprâncene, pot apărea pe arcurile superioare şi membrele 
inferioare. Cotiledoanele de 1,5-2,5 cm.

La cinci luni lungime trunchiului este de 30-45 cm, greutate – 2,5-
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4 kg. Testicolele coboară în scrot. Femelele au sfârcuri bine definite. 
Apare înveliş pilos pe buze şi sprâncene. Cotiledoane cu dimensiu-
nea de 2,5-4 cm.

La şase luni lungimea este de 40-60 cm, greutatea de 3,5-10 kg. 
Părul gros de lângă buze şi pe sprăncene. Apar genele, părul în jurul 
cojilor de pe urechi şi rudimentele coarnelor, părul pe membre până 
la încheieturi şi coapse. Cotiledoane de 4-5 cm.

La şapte luni lungimea trunciului este de 50-75 cm, greutate 8-18 
kg. Părul bine dezvoltat pe buze, sprăncene, membrele inferioare şi 
coadă. Cotiledoane de 5-7,5 cm.

La opt luni lungimea trunchiului de 60-85 cm, greutate – 15-25 
kg. Învelişul pilos pe tot trunchiul. Apariţia dinţilor din faţă. Cotile-
doane de 6-9 cm.

La nouă luni lungimea trunchiului este de 70-100 cm, greutate 
20-67 kg. Întregul corp este acoperit cu păr gros. Adăugător la dinţii 
din fată apar şi molari. Cotiledoane de 8-12 cm.

Dezvoltarea embrionului şi fătului la ovine şi caprine

Perioada embrionară durează până la 46 de zile. În a 12-a zi de 
gestaţie vezicula embrionară atinge o lungime de aproape 10 mm. 
La sfârşitul primei luni lungimea vezicii fetale este de 40-50 mm, iar 
lungimea embrionului este de aproximativ 10 mm. Toate organele 
sunt aşezate; branhiile sunt clar vizibile; cavitatea corpului este deja 
formată.

La două luni lungimea fătului este de 8 cm, greutatea este de apro-
ximativ 50 g. În oasele membrelor începe depunerea de săruri.

La trei luni lungimea este de aproximativ 16 cm.
La patru luni lungimea este de aproximativ 25 cm, greutate de 

până la 2 kg. Observăm păr pe buze şi sprăncene.
La cinci luni făt format. Înveliş pilos pe tot corpul. Dinţii incisivii 

şi primii molari (premolari) au erupt. Lungimea fătului este de 30-50 
cm, greutatea 2-3,5 kg.
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Dezvoltarea embrionului şi a fătului la porcine

Perioada embrionară este de 38 de zile, iar de la 39 la 114 – fetală.
La prima lună lungimea embrionului este de 1,6-1,8 cm. Toate 

organele sunt încorporate. Cavitatea abdominală este închisă.
La două luni lungimea este de aproximativ 8 cm, masa este de 90-

190 g. Contururile speciilor sunt distinct vizibile, sexul este deferin-
ţiat. Osificarea oaselor tubulare începe. Colţii sunt fixaţi pe maxilarul 
inferior, ochii sunt închişi.

La trei luni lungimea este de 14-18 cm. Pe buze, sprîncene, coada 
si pe marginea auriculelor apar fire de par. Fanta ochiului este des-
chisă. Pe maxilarul inferior se dezvoltă colţii. Pe maxilarului superi-
or începe să erupă incisivii şi sunt arătaţi primii molari.

Sfârşitul celei de-a 4-a luni. Fătul matur este acoperit cu păr cu 
o lungime de 20-25 cm, greutate aproximativ 1 kg. Osificarea cra-
niului. Observăm incisivi ascuţiţi şi colţi. Cu căt mai multe fături 
sunt, cu atât mărimea şi greutatea individuală a fiecărui fetus este 
mai mică.

Dezvoltarea fătului la cabaline.

Prima lună lungimea embrionului este de 0,5-1 cm, greutate 0,2 
g. Din partea inferioară a coloanei vertebrale sunt clar identificabile 
ficatul,sub formă de protuberanţe inegale, şi membrele sub formă de 
protuberanţe oclucitoare.

La două luni lungimea este de 4-7,5 cm, greutate 10-20 g. Ca-
pul obţine o formă caracteristică. Cavităţile corpului sunt închise. Pe 
membre apare configuraţia copitelor. Bontul ombilical care conţine 
8-15 ml de lichid tulbure este clar vizibil. Se observă ochii, gură, şi 
conturul corpului.

La trei luni lungimea este de 10-15 cm, greutate 100-180 g. Se 
observă glanda mamară cu mameloane. Se evidenţiază copitele. Vi-
lozităţi vizibile pe corion.

La patru luni lungimea este de 15-30 cm, greutate 0,7-1,6 kg. Se 
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deosebesc contururile organelor genitale externe. Scrotul este gol. Pe 
pielea din jurul buzelor sunt uneori vizibile fire de păr rare.

La cinci luni lungimea este de 25-37 cm, greutate 1.5-4.5 kg. Pre-
ceptele şi scrotul sunt slab dezvoltate. Femelele au o vulva pronun-
ţată. Păr gros pe buze. Părul poate apărea în jurul orbitei oculare şi 
pe vârful cozii.

La şase luni lungimea este de 35-75 cm, greutate 3-6 kg. Apari-
ţia genelor, coamei, părului pe coadă, în preajma buzelor, pe creasta 
frunţii şi în jurul nărilor.

La şapte luni lungimea este de 45-85 cm, greutate 4,5-10 kg. Pilo-
zitate pe buze, nas, sprâncene. Coamă pronunţată.

La opt luni lungimea este de 50-90 cm, greutate 9-18 kg. Învelişul 
pilos acoperă întregul cap. Coama şi coada sunt pronunţate. Părul 
acoperă spatele de-a lungul coloanei vertebrale şi a părţilor inferioa-
re ale membrelor.

La nouă luni lungimea este de 60-115 cm, greutate 9-27 kg. Păr 
scurt pe tot trunchiul.

La zece luni lungimea este de 70-130 cm, greutate 18-40 kg. Cor-
pul este complet acoperit cu păr scurt.

La unsprezece luni lungimea este de 1-1,5 m, greutate 26-60 kg 
(1/14-1/16 din masă corporală a adultului). Întregul corp este aco-
perit cu păr gros. Testiculele coboară în scrot. Erup incisivii, colţii şi 
premolarii.

Durata gestaţiei la animalele de diferite specii depinde de carac-
teristicile specifice: cu cât femela este mai mică, cu atât gestaţia este 
mai scurtă. Asupra termenilor gestaţiei influenţează condiţiile de în-
treţinere şi alimentaţie a femelei, numărul şi sexul fătului, rasa şi alţi 
factori. Sa observat în repetate rânduri că naşterea unei femele apare 
mult mai devreme decât apariţia unui mascul. În cazul sarcinii cu 
gemeni, fătarea poate să se producă mai devreme.

Gestaţia la vaci durează 270-290 zile, la ovine şi caprine – 145-155 
zile, la scroafe 110-118, la iepe – 311-350 zile. Dar aceste date sunt 
relativ medii. Aşa dar, la porci fătarea în ziua a 114-a se produce 
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doar numai la 19,4-25,6% din cazuri, iar în celelalte – mai devreme 
sau mai târziu. La 35% din vaci fătarea se produce la 282-286 zile 
după insămînţare, în timp ce la 37% înainte şi la 28% după această 
perioadă. O situaţie similară survine la animalele de alte specii. Prin 
urmare, nu trebuie să se concentreze pe durata medie, ci să ia în con-
siderare fluctuaţiile în timp. Intervalul de durată a sarcinii la vaci 
este de 240-311 zile, pentru ovine şi caprine – 140-160 zile, pentru 
scroafe – 101-140 şi pentru iepuri 307–412 zile.

Diagnosticul gestaţiei şi infertilităţii. Conform reglementărilor 
în vigoare, femela poate fi considerată gestantă, dacă a manifestat 
prezenţa unui fat viu sau fetusi in uter sau în coarnele acestuia. Di-
agnosticul de gestaţie, precum şi identificarea vacilor sterpe, este o 
condiţie prealabilă pentru organizarea reproducerii în orice gospo-
dărie. În categoria sterpe sau infertile sunt incluse toate femelele care 
sunt insămînţate sau nu sunt insămînţate, dar nu sunt fertilizate în 
decurs de o lună după fătare, iar juncile – la o lună după ce ajung la 
maturitatea fiziologică. Atunci când se diagnostichează starea ani-
malelor, identificarea femelelor infertile nu este mai puţin impor-
tantă decât determinarea gestaţiei şi termenilor acesteia. Aceasta este 
singura modalitate de a stabili la timp problema infertilităţii şi de a 
lua măsuri pentru a o elimina.

Metodele existente de diagnosticare a gestaţiei şi infertilităţii pot 
fi împărţite în două grupe: metode de diagnostic clinic şi metode de 
diagnostic de laborator.

Metode de diagnostic clinic a gestaţiei. Examenul clinic include 
o serie de tehnici şi metode care vă permit să determinaţi semnele 
probabile (nespecifice) şi adevărate a gestaţiei. Metodele clinice de 
examinare includ anamneza, reflexologia, cercetarea externă şi cer-
cetarea internă.

Anamneza permite să stabilim următoarele semne probabile de 
gestaţie:

– nici un semn de calduri, excitare sexuală şi dorinţă de împreu-
nare, timp de 30 sau mai multe zile de la data ultimei insămîn-
ţări;
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– îmbunătăţirea poftei de măncare şi îngrăşarea animalului;
– cazuri de pervertirea poftei de măncare (lins pietre, pereţi, su-

prafaţa solului, nisipul de pe marginea drumului);
– oboseală rapidă şi transpiraţie abundentă;
– comportament calm, prudenţă în mers;
– la animalele mulgătoare – scăderea sau încetarea producţiei de 

lapte;
– apariţia umflării picioarelor şi a peretelui abdominal inferior;
– frecvente urinări şi defecari;
Datele anamnestice valoroase sunt înscrise în registre. Acestea va 

permit să urmăriţi starea organelor de reproducere în perioada post-
partum (date din Registrul de examinare medicală clinică) şi pentru 
a determina momentul exact al gestării (din Registrul de insămînţare 
artificială sau de împerechere a animalelor).

Metoda reflexologică de diagnosticare a gestării şi a infertilităţii 
implică luarea în considerare a reacţiei femelei la mascul şi reacţia 
masculului la femelă. Identificată prin această metodă de vânătoare 
sexuală indică absenţa gestaţiei, adică infertilitatea. În acest caz, ab-
senţa semnelor de întrare în călduri şi a unei reacţii negative la mascul 
este considerată doar un semn probabil al gestaţiei. Această metodă 
este deosebit de valoroasă la etapele timpurii ale gestaţiei, deoare-
ce nu numai că face posibilă identificarea semnelor de infertilitate, 
dar şi permite o inseminare repetată în termeni optimi. La cresterea 
cabalinelor, unde aceasta metoda a devenit cea mai raspandita, se 
practica aducerea iepei la armăsar care este plasat intr-un padoc sau 
pe o suprafaţă mică îngrădită. În creşterea caprinelor şi în creşterea 
porcilor, diagnosticarea în grup este mai des practicată atunci când 
untr-un mic grup de femele este infiltrat un mascul de probă special 
pregătit şi cu echipament cuvenit. Timpul şi multiplicitatea testului 
reflexologic la diferite specii de animale sunt prezentate în tabelul 2.

Masculul încercători trebuie să fie întreţinut izolat şi hrănit co-
respunzător masculilor reproducători. Comunicarea femelelor cu 
masculul încercător nu trebuie să depăşească 1-1,5 ore. O şedere în-
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delungată a încercătorului în rândul femelelor pentru reproducere 
reduce activitatea masculului. Femelele identificate de către masculul 
încercător cu semne de imobilitate trebuie imediat scoase din padoc.

Tabelul 2. Timpul şi frecvenţa examinării reflexologice  
a femelilor pentru gestaţie şi infertilitate.

Specia Frecvenţa examinării
Examinarea periodică 
după insămînţare, zile
Început Sfărşit

Cabaline 1 dată pe zi sau peste o zi 8 30
Bovine 2 ori pe zi 10 30
Suine 1-2 ori pe zi 15 30
Ovine 1-2 ori pe zi 10-12 30
Caprine 1-2 ori pe zi 5 30

Studiul extern pentru depistarea gestantei constă din trei meto-
de de diagnosticare: examinare, palpare şi auscultare.
Examinînd animalul se poate stabili:

– probabile semne ale gestaţiei: modificarea conturului de ab-
domen, majorarea glandei mamare, umflarea membrelor şi  a 
peretelui abdominal de jos;

– un adevărat   semn al gestaţiei este mişcarea fătului. În acest 
sens trebuie să se ea în vedere că mişcarea fătului poate fi con-
diţionată  de contracţiile voluntare şi involuntare musculare a 
peretelui abdominal. Cele mai pronunţate mişcări ale fătului 
se manifestă în ultimele etape de gestaţie la femela calm tolăni-
tă şi în timpul adăpării cu apă rece.

Cu palparea peretelui abdominal poate fi identificat fătul, propriu 
zis, la etapele avansate de gestaţie, precum şi stabilirea mobilităţii 
acestuia. Locul palpării fătului la vaci este linia care leagă articulaţia 
genunchiului drept cu arcul coastelor, paralel cu coloana vertebrală. 
Pentru procedură se produce  un efort moderat sau o serie de împin-
geri cu palma perpendicular pe peretele abdominal. În momentul 
împingerii, se poate simţi contactul palmei cu părţile adiacente ale 
fătului şi mişcarea acestuia ca răspuns la efort.
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Auscultaţia percepe bătăile inimii fătului. Se produce în aceeaşi 
zonă ca şi palparea. Un diagnostic pozitiv poate fi stabilit nu mai 
devreme de 5-6 luni de gestaţie la vite cornute sau de 7-8 luni de 
gestaţie la cabaline. Negarea gestaţiei pe baza studiilor efectuate prin 
metoda externă este imposibilă.

În ultimii ani pe scară largă s-a răspăndit metoda ultrasunetul 
exterior, care permite de a stabili căt prezenţa membranelor fătului 
atât şi a fătului propriu zis, precum şi de a stabili bătăile inimii lui. 
Diagnosticarea poate fi efectuată de pe dispozitive portabile (mobile) 
şi de pe dispozitive staţionare. El este cel mai eficient la cabaline, por-
cine şi ovine. La porcine şi la ovine la 1-1,5 luni după insămînţare, 
precizia diagnosticului ajunge la 95%. Dezavantajul acestei metode 
la etapa actuală este costul relativ ridicat al echipamentului şi ne-
cesitatea de a acumula experienţă în utilizarea aparatajului pentru 
diagnosticarea cu ultrasunete.

Metoda vaginală de stabilire a sarcinii se referă la cele interne şi 
vă permite să identificaţi următoarele semne de sarcină:

– mucoasele uscate de culoare pale, mucus consistent şi lipicios;
– închiderea strânsă a cervixului, dop de mucus;
– prin intermediul statului vaginal se pot palpa părţile adiacente 

a fătului.
În general, metoda are o semnificaţie practică redusă.
Metoda de control rectală pentru detectarea sarcinii şi infertili-

tăţii la bovine şi cabaline este în prezent cea mai exactă şi răspîndită. 
Aceasta permite nu numai să prezinte cu exactitate atât un diagnos-
tic pozitiv şi negativ pentru sarcină, cât şi pentru a determina durata 
gestaţiei. Metoda se bazează pe identificarea stării ovarelor, corpu-
lui şi colului uterin, a ligamentelor uterine, a vaselor care trec prin 
ele şi a fătului. Chiar şi în cazurile în care palparea fătului nu poate 
fi efectuată, complexul altor semne adevărate de sarcină permite să 
se dea o concluzie inconfundabilă cu privire la prezenţa sarcinii şi 
chiar termenul acesteia. În plus, metoda vă permite să identificaţi cu 
precizie starea patologică a organelor genitale, care adesea asigură 
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stabilirea cauzei infertilităţii. Metoda este suficient de sigură pentru 
cercetător şi pentru animalul însuşi, servind ca un instrument viabil 
în prevenirea şi eliminarea infertilităţii.

Tehnica de diagnosticare rectală a gestaţiei şi infertilităţii. Ani-
malul trebuie fixat, iar la cabaline folosesc adăugător fixarea mem-
brului anterior şi dacă este necesar se întroduc trancvilizante. Pentru 
cercetare rectală, este necesar să se tundă unghiile de pe mîna, care 
va fi introdusă în rectul animalului. Pentru a proteja mâna opera-
torului, este mai bine să utilizaţi mănuşi de unică folosinţă pentru 
insămînţarea artificială, care, pentru o manipulare mai uşoară, este 
necesr de folosit un lubrifiant special de mucus sau pur şi simplu 
umezite cu apă caldă. Nu acoperiţi mănuşa cu săpun sau alt deter-
gent, care poate provoca iritaţii ale peretelui intestinal şi provoca 
o anxietate suplimentară a animalului. Mâna operatorului intro-
dusă în intestin trebuie să fie neapărat caldă, ceea ce va creşte sen-
sibilitatea pielii şi va reduce în mod semnificativ iritaţia intestinului 
şi revolta animalului. Nu este necesară o dietă de foame. Apucând 
rădăcina cozii cu o mână, operatorul o duce în lateral şi cu cealaltă 
mână introduce prudent şi uşor în rect, degetul mâinii fiind îmbră-
cat într-o mănuşă. Apoi întroduc treptat două şi apoi trei degete, di-
latând treptat inelul muscular şi iritând rectul. Ca rezultat, de regulă, 
se petrece un act de golire a intestinului, permiţându-vă să finalizaţi 
examinarea fără complicări. Mai departe, cu mişcarea de forare se 
face introducerea mâinii cu degetele colectate sub forma unui con. 
În cazul în care o cantitate mare de materie fecală rămâne în expansi-
unea rectală sau în cursul investigaţiei, în continuare se introduc noi 
porţiuni de mase fecale, acestea trebuie îndepărtate manual. Dacă 
acest lucru nu este făcut, acestea vor interfera cu diagnosticul, ceea ce 
ar putea afecta calitatea acestuia. Atunci când se petrece diagnosticul 
rectal la cabaline, trunchiul cozii se bandajează, astfel încât, împreu-
nă cu mâna în intestin să nu fie atras părul, capabil să rănească mem-
brana mucoasă a rectului şi pielea mâinii. În mod similar, lubrifierea 
mâinii inserate în rect trebuie făcută insistent şi abundent, datorită 
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densităţii şi compoziţiei uscate a fecaliilor la cabalină comparativ cu 
cea la bovine. Mâna introdusă în rect, se mişcă aproximativ la nivelul 
cotului, astfel încât antibraşul să fie în intermediul intestinului, care 
este liber ataşat de mezenterium şi este relativ mobil. Mâna cum ar fi 
îmbrăcată într-o secţiune a intestinului într-o mănuşă cu patru de-
gete introduse în secţiunea îngustată a intestinului, iar degetul mare 
rămâne liber în partea extinsă. Această poziţie va asigura libertatea 
necesară de manipulare şi va minimiza iritarea peretelui intestinal, 
care apare atunci când alunecă peste membrana mucoasă a degetelor 
mâinii. Uneori, o mână introdusă în intestin se confruntă cu o rezis-
tenţă considerabilă sub formă de contracţii puternice ale peretelui 
intestinal, fixarea strânsă a mâinii sau blocarea lumenului intestinu-
lui. Cel mai adesea acest lucru se datorează iritării peretelui intestinal 
cu o mână rece sau atunci când lumenul este în mod grosolan elibe-
rat de fecalii. O astfel de contractare nu poate fi depăşită prin forţă, 
deoarece aceasta poate duce la crăparea sau chiar ruptura completă 
a peretelui intestinal. Trebuie reţinut faptul că contracţia va fi înlo-
cuită cu un moment de relaxare completă a intestinului, favorabil 
continuării cercetării. Acest moment vine cu o periodicitate de la 
30 de secunde păna la un minut. Înainte de a veni acest moment, 
trebuie să opriţi manipularea antibraşului, fără al scoate din intestin. 
Dacă mâna nu era suficient de caldă înainte de introducere, între 
timp, ea se va încălzi şi va irita mai puţin peretele intestinal. Uneori, 
odată cu introducerea mâinii în rect, lumenul său are forma unei ex-
tensii în formă de butoi, care exclude complet posibilitatea efectuării 
examinării. În acest caz, este necesar să se elibereze uşor lumenul 
intestinului de masele fecale şi exercităm netezirea uşoară a perete-
lui intestinal pentru a provoca contracţia intestinului. Numai prin 
eliberarea cavităţii rectului de fecalii şi, de asemenea, prin alegerea 
momentului de relaxare a intestinului, se poate începe examinarea 
organelor genitale interne.

Examinarea ar trebui efectuată cu ajutorul pernutelor degetelor, 
care, datorită sensibilităţii ridicate, permit simţirea subtilâ ale orga-
nelor, fără a cauza animalului senzaţii neplăcute. În acest caz, măna 
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şi antebraţul pănă la cot cu mănuşă sunt întrodusă în intestin şi se 
mişcă concomitent. Pentru o viziune clară despre starea aparatului 
genital al femelei, este necesar să se efectueze o examinare suficientă 
şi sistematică a componentelor sale. Doar acest lucru va reduce la 
minimum posibilitatea unei erori de diagnosticare.

La vaci, studiul este mai convenabil pentru a începe cu găsirea 
colului uterin. Pentru aceasta mâna introdusă în rect exploarează 
partea de jos a cavităţii pelviene cu mişcări moi alunecănd înainte 
şi înapoi, la stânga şi la dreapta. Cervixul este simţit ca un organ ri-
gid, amplăsat de-a lungul cavităţii pelvine. Determinarea consisten-
ţei, dimensiunii şi poziţiei colului uterin sunt de o mare importanţă 
practică. În caz de umplere a vezicii urinare sau în unele procese 
patologice, colul uterin se poate mişca uşor în sus şi în lateral, iar 
în timpul sarcinii, în special în termeni mai lungi, poate fi localizat 
la intrarea în cavitatea abdominală sau complet în ea. Prin urmare, 
în caz de nedepistare a colului uterin în partea inferioară a cavităţii 
pelvine, este necesară o examinare mai detaliată a pereţilor laterali ai 
bazinului şi a intrării din faţă a cavităţii pelvine. Când uterul coboarâ 
în cavitatea abdominală la intrarea în pelvis, puteţi simţi uterul, colul 
uterin sau vaginul.

Fig. 9. Determinarea gestaţiei şi a infertilităţii la vaci prin metoda rectală (după A.P. 
Studentsov): A – palparea uterului non-gestant al vacilor bătrăne; B – contractarea uterului 

non-gestant. 1-bifurcaţia coarnelor uterine; 2- cornul drept al uterului; 3-ovar; 4-rect; 5 – 
ligament uterin larg; 6 – cornul uterin stâng; 7 – brazda intercornală; 8 – vezica urinară; 

9-ilium; 10-sacrum; 11 – vaginul; 12 – corpul uterului; 13 – fundul bazinului pelvin.
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După determinarea stării cervicale, sunt examinate coarnele ute-
rine şi ovarele. Pentru a face acest lucru, mâna se întroduce mai adînc 
cu o mişcare alunecatoare, unde capetele degetelor încep să simtă 
corpul şi coarnele uterului. Coarnele uterului sunt simţite sub forma 
a două crestături separate printr-o brazdă intercornală, o depresiu-
ne longitudinală pe centrul uterului. Amplasănd degetul mediu al 
mâinii în brazda intercornală, îndepărtăm uşor degetele indicător şi 
degetul inelar extinzându-le uşor, astfel putem examina starea coar-
nelor uterine, comparându-le dimensiunea la bază. În plus, întro-
ducînd mâna mai adânc şi în jos, se examinează cornul drept. Prelu-
area acestuia se efectuiază între palmă şi capetele degetelor. Cornul 
stâng este explorat în acelaşi mod. În acest caz se determină con-
sistenţa lor, dimensiunile, precum şi disponibilitatea conţinutului. 
Trecând mâna sub corpul uterului, în imediata vecinătate a acestuia, 
se găsesc alternativ ovarele din stânga şi din dreapta, determinân-
du-le forma şi consistenţa. Astfel, manipularea în timpul perioadelor 
de relaxare a intestinului şi examinarea organelor genitale interne, 
operatorul poate determina cu exactitate nu numai faptul de sarcină, 
dar şi termenii ei aproximaţi, iar în cazul infertilităţii, poate obţine 
o informaţie despre starea organelor de reproducere. În cazurile în 
care diagnosticul final este discutabil, animalul este notat ca fiind în-
doielnic, iar datele obţinute prin examinarea rectală sunt înregistrate 
şi comparate cu datele din studiu efectuate peste 2 săptămâni după 
prima examinare.

Diagnosticul de laborator a gestaţiei şi infertilităţii se bazează pe 
aprecierea modificărilor specifice ale funcţiei hormonale a ovarelor 
sau placentei, a metabolismului mamei şi a produselor metabolis-
mului fetal care intră în corpul ei. Pentru aceasta, probele de mucus 
vaginal şi cervical, sânge, urină şi lapte pot fi selectate şi examinate. 
Cel mai adesea ele determină conţinutul de hormoni şi anume de 
progesteron. Pentru studiile hormonale, se utilizează atât stabilirea 
probelor biologice la animale de laborator, cât şi metodele moderne 
de laborator (reacţia radioimunologică, inhibarea hemaglutinării). 
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Metodele de laborator nu au fost utilizate pe scară largă din cauza 
productivităţii scăzute şi a costului relativ ridicat al implementării, 
precum şi a unei frecvenţe inexacte a rezultatelor.

Particularităţile diagnosticării gestaţiei  
şi infertilităţii la femele.

Vaci şi juninci. La vaca infertilă la examinarea rectala relevă ur-
mătoarele trăsături caracteristice: colul uterin, corpul, coarnele ute-
rului si ovarele sunt localizate în cavitatea pelviană (la vaci cu multe 
gestaţii, chiar şi în cazul de infertilitate a uterului poate fi coborât în 
cavitatea abdominală); brazdă intercornală distinctă clară şi sime-
tric dispuse în forme egale şi textura clară a coarnelor uterine; după 
mângâierea cu mâna a coarnelor uterului ele devin încordate, dimi-
nuându-se într-o oarecare măsură; Întregul uter cu coarne se poate 
încadra cu uşurinţş în palma mâinii, sub forma unei formaţiuni se-
misferice, împărţite în două jumătăţi printr-o brazdă longitudinală. 
La vacile care au fătat, la câteva luni după naştere, unul dintre coarne 
este de obicei puţin mai gros decât celălalt, însă această diferenţă nu 
este semnificativă. La junincile infertile dimensiunile organelor ge-
nitale sunt mult mai mici iar simetria coarnelor este obligatorie. Mă-
rimea şi forma ovarelor nu sunt constante, ceea ce depinde de stadiul 
ciclului sexual sau de prezenţa patologiei. De obicei, unul dintre ova-
re este ceva mai mare.

În prima lună de gestaţie. Mărimea şi poziţia genitalelor diferă 
puţin de organele vacilor infertile, dar contractarea uterului este slab 
exprimată. operatorul experimentat poate stabili o anumită creştere 
a cornului cu făt şi fluctuaţia acestuia. Ovarul acestui corn este mai 
mare decât ovarul cornului liber, corpul galben se distinge în el.

În a doua lună de gestaţie. Coarnele uterului şi ovarelor sunt co-
borâte în cavitatea abdominală, colul uterului este deplasat spre in-
trarea din faţă a bazinului. Cornul cu făt este de două ori mai mare 
decăt cornul liber. La palparea acestuia este depistată fluctuaţia, cu 
o precizie se poate de cercetat peretele vezicii fetale. Ţesuturile ce-
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lor două coarne sunt laxitate, moi şi suculente. Coarnele aproape nu 
răspund la atingere. Brazda intercoarnă este oarecum aplatizată, dar 
uşor de depistat. În ovar împreună cu corpul galben, pot fi de aseme-
nea palpaţi foliculii.

În a treia lună de gestaţie. Cornul cu făt este de 3-4 ori mai mare 
decât cornul liber, brazda intercornă nu se palpează. Uterul este sim-
ţit ca o vezică fluctuantă de dimensiunea capului unei persoane, con-
tururile sunt slab exprimate. La palpare, uterul poate fi confundat 
cu vezica urinară, însă o examinare detaliată, care permite stabilirea 
prezenţei colului uterin şi bifurcaţia coarnelor, oferă motive pen-
tru stabilirea diagnosticului potrivit. Foarte des în uter puteţi simţi 
prezenţa fătului. Bine se palpează vezica fetală. Ovarii sunt situaţi în 
aderenţa frontală pe peretele abdominal inferior.

În a patra lună de gestaţie. Uterul este situat în cavitatea abdo-
minală, cervixul este situat la intrarea în pelvis sau este coborât în 
cavitate abdominală. Uterul este simţit sub forma unei pungi fluide 
în care puteţi simţi fătul şi placenta de dimensiunea unei alune sau a 
unei boabe. Prin curbura mare a cornului puteti simti placentele de 
dimensiunea unui ou de porumbel.

În a cicea lună de gestaîie. În general, simptomele sunt aceleaşi ca 
în a 4 lună de gestaţie, dar fătul este coborât mult mai adânc în ca-
vitatea abdominală. Dacă este posibil să ajungeţi cu mâna, fătul este 
bine palpat prin vezica fetală. Mai des pot fi găsite numai placenta 
corpului uterin, care în acest stadiu are dimensiunea de jumătate de 
prună sau a caisului sălbatic.

În a şasa lună de gestaţie. Uterul şi colul uterin sunt în cavitatea 
abdominală, coarnele nu sunt adesea disponibile pentru palpare. Fă-
tul, de asemenea, nu este disponibil pentru palpare. Placentele au 
dimensiunea unui ou mediu.

În a şaptea lună de gestaţie. Simptomele sunt aceleaşi ca în a 6 
lună. Uterul este cercetat sub formă de cordon deluros, care se extin-
de în jos de aderenţa frontală. Mărimea placentelor este de la mări-
mea oului de porumbel până la oul de pui.
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În a opta lună de gestaţie. Cervixul este situat la intrarea în cavita-
tea pelviană. Organele fetale sunt uşor de simţit. Mărimea placente-
lor este de la oul mic de pui la cel mare.

În a noua lună de gestaţie. Cervixul şi organele fetale sunt în cavi-
tatea pelviană. Apar simptomele parturiţiei.

Toţi aceşti indici nu sunt absoluţi şi în funcţie de vârstă, rasă, în-
grăşare, forma de întreţinere şi caracteristici individuale, mărimea şi 
topografia uterului pot varia. Mărimea placentelor la fel poate varia. 
Din acest motiv este posibilă o eroare în stabilirea termenului gestării.

La cercetarea cu un ultrasunet intern, petrecut de obicei în stadiile 
incipiente, se foloseşte un ataşament rectal. Astfel, operatorul pri-
meşte date nu numai din senzaţiile tactile, ci verifică vizual prezenţa 
corpului galben al sarcinii, prezenţa vezicii fetale la făt şi vede bătăile 
inimii fetale. Aceasta reduce într-o oarecare măsură calendarul dia-
gnosticului şi îmbunătăţeşte în mod semnificativ precizia diagnosti-
cului unei gestaţii normale.

La ovine şi caprine în stadiile premature de gestaţie sau inferti-
litate petru diagnosticarea acestora este folosit masculul încercător. 
Mai precis se consideră diagnosticarea folosind metoda ultrasunetu-
lui extern. În a doua jumătate a gestaţiei la majoritatea femelelor deja 
devine vizibil modificarea abdomenului drept. În acest stadiu, se pot 
observa uterul cu placentele, 
dar cel mai des se poate dia-
gnostica doar fătul.

Pentru desfăşurarea dia-
gnosticării în efective, anima-
lele timp de 8-12 ore nu trebu-
ie să aibă acces la furage, dar 
acces liber la apă. Palparea se 
efectuează fie cu două mâini 
îmbrăţişând trunchiul caprei 
din două părţi, fie cu o mână, 
în timp ce ridicăm peretele Fig. 10. Palparea fătului la o capră.
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abdominal spre dreapta şi în sus fixînd cu genunchiul sub burta ani-
malului (figura 10).

Metoda de determinare a vibraţiilor arterelor uterine posterioare 
cu ajutorul unui deget introdus în vagin sau prin rect, propusă pen-
tru ovine şi caprine, nu a primit o răspîndire largă.

La porcine examinarea prin palpare nu are o răspîndire largă. 
Metoda rectală propusă pentru stabilirea gestaţiei, bazată pe palpa-
rea fetusului în uter şi determinarea vibraţiilor arterei uterine, este 
posibilă numai la scroafele cu talie mare şi este asociată cu un risc de 
accidentare a rectului. Prin urmare, în acest stadiu cea mai efectivă 
şi accesibilă metodă este diagnosticarea prin metoda ultrasunetului. 
extern descris mai sus.

La cabaline metoda de determinare a gestaţiei prin palpare poate 
fi aplicată în a doua jumătate a gestaţiei. Pentru aceasta, se practică 
examinarea externă cu scopul aprecierii schimbarii conturului pere-
telui abdominal stâng, pentru a aprecia mişcarea fătului, tot odată se 
practică ascultarea batailor inimii fatului cu stetoscopul sau fonen-
doscopulu. Palparea şi auscultaţia bătăilor inimii se efectuează din 
partea stăngă, pe linia delimitată de la genunchiul membrului spre 
regiunea ombilicală Acestă metodă poate doar să confirme faptul de 
gestaţie în termeni tîrzii, dar nu pot fi luate în considerare pentru 
excluderea gestaţiei. Din aceste considerente, pentru testarea gesta-
ţiei sunt folosite din ce în ce mai des metoda cu ultrasunet, ceea ce 
nu numai că stabileşte existenţa gestaţiei timpurii, ci poate furniza 
informaţii cu privire la numărul de fetuşi în curs de dezvoltare şi 
viabilitatea acestora. Examinarea cu ultrasunet se efectuează prin 
peretele abdominal într-o perioadă de la 32 până la 65 de zile şi mai 
mult.după însămînţare

Alte metode folosite pentru disgnosticarea gestaţiei sunt, metoda 
vaginală şi rectală. Metoda vaginală de determinare a gestaţiei în pre-
zent nu este pe larg practicată, dar se mai practică metoda studiului 
mucusului vaginal cu ajutorul microscopului.. În timpul examină-
rii vaginale, cu ajutorul speculumului vaginal se constată că la ca-
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balinele gestante mucoasa este palidă şi tulburoasă, iar întroducerea 
speculumului este asociată cu o rezistenţă mare datorită vâscozită-
ţii ridicate a mucusului vaginal. La cabalinele infertile introducerea 
şi scoaterea speculumului este uşoară.datorită faptului că mucoasa 
vaginală este umedă, lucioasă, iar mucusul este streveziu iar uneori 
pot apărea nuanţe tulbure. Partea vaginală a cervixului se extinde în 
lumenul vaginului, se află în centru sau uşor deplasată spre stânga 
şi nu conţine dopul gelatinos. Dezavantajul acestei metode este im-
posibilitatea de a determina termenul sarcinii, de iritarea mecanică 
a vaginului, precum şi a sterilităţii tractului genital. De asemenea, 
această metodă nu este utilizată pe scară largă.

Examinarea rectală a cabalinelor pentru diagnosticul gestaţiei 
este cea mai eficientă şi se practică înainte de hrănire şi după muncă, 
când presiunea intraperitoneală este redusă. Pentru fixarea iepei se 
practică un stand special echipat. Acest lucru va reduce la minimum 
riscul de accidentare a operatorului. Dacă nu există un echipament 
special, cabalina se îmbracă cu centura de talie prevăzută la monta 
naturală. Un asistent ridică capul cabalinei, iar celălalt – îndoaie ge-
nunchiul unui membru anterior şi îl ţine în aer.

Procedura detaliată este descrisă mai sus. Cel mai periculos mo-
ment este întroducerea mâinii în rect. După depăşirea muşchiului 
inelar al deschiderii anale, animalul tinde să se calmeze. În rectul 
eliberat braţul este introdus până la nivelul 4-5 al vertebrelor lom-
bare pentru a examina starea ovarelor. Ovarul stâng este ataşat la li-
gamentul ovarian şi este, de obicei în regiunea colonului descendent 
sau uşor în faţă. Uneori poate fi puternic deplasat, atunci este mai 
bine să îl căutaţi în regiunea ligamentului ovarian care provine de 
la vertebra lombară 4/5. Apucând uşor ovarul cu măna găsim fossa 
ovarică, determinăm forma, mărimea, consistenţa, prezenţa corpu-
lui galben sau a chistului. Apoi, mutaţi degetele în jos şi înapoi, mer-
geţi la ligamentul ovarului şi de la acesta la cornul stâng al uterului. 
Alunecând cu mâna de-a lungul cornului, determinăm forma, di-
mensiunea şi consistenţa.
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Prin urmare, palpînd de-a lungul cornului uterin ajungem la bi-
furcare unde examinâm corpul uterului şi cervixul, după care mâna 
este mutată la cornul drept şi la ovar. Ovarul drept se află uşor în 
faţă, la nivelul vertebrelor lombare 3-4. Se examinează în acelaşi mod 
ca şi cel din stânga. Procedura pentru studiu poate fi modificată prin 
examinarea mai întâi atât a ovarelor şi a coarnei uterine, apoi trece-
rea la corp şi cervix.

La cabalina care nu este gestantă şi în lipsa căldurilor coarnele 
uterului sunt simetrice, de forma unei pangliţi, moi la palpare şi con-
tractăndu-se timp de 5-10 secunde după ce se relaxează. Ovarii sunt 
în formă de fasolă, situati de obicei în apropierea coloanei vertebrale. 
Cervixul se află pe fundul cavităţii pelvine.

Până la sfârşitul primei luni de gestaţie în ovar de la coarnul cu 
fetus, este palpat corpul galben. Coarnele uterului devin elastice şi 
rotunjite. Cornul cu fetus este mai mare decăt cel liber, în el se pal-
pează o extindere alungită de dimensiunea unui ou de găină. Uneori, 
este palpată plutirea vezicii uterine în corpul uterului şi în cornul cu 
fetus.

În a doua lună de gestaţie ovarul din cornul cu fetus este coborât 
şi puţin mai mare decât ovarul din cornul liber. Cornul cu fetus şi 
corpul uterului conţin o vezică fetală cu o formă rotunjită de dimen-
siunea capului unui copil nou-născut. Membrana uterului este subţi-
re, slab contractabilă, se resimte fluctuaţia lichidului amniotic. Coar-
nele uterului care se îndepărtează de vezică au o formă de cârnaţ.

În a treia lună de gestaţie. ovarele sunt mărite coborâte până la 
nivelul pelvisului şi apropiate unul de altul. Cornul cu fetus este co-
borât în cavitatea abdominală, conţine un corp fetal de dimensiunea 
capului adultului. Fluctuaţia vezicii fetale este clar pronunţată. Pen-
tru a nu fi confundat cu vezica urinară, este necesar să palpaţi uşor 
zonele adiacente şi să găsiţi colul uterin situat în spatele vezicii fetale.

La a patra lună de sarcină. Ovarele sunt coborâte în cavitatea ab-
dominală până la nivelul regiunei pelviene. Uterul este coborât în ca-
vitatea abdominală. În uter se palpează vezica fetală de dimensiunea 
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unui pepene verde mare, cu o fluctuaţie densă, prin peretele căruia 
fătul este uneori simţit. Cervixul este situat la intrarea în cavitatea 
abdominală, mai jos pe symphysis pubica.

La a cincea lună de sarcină. Ovarele şi uterul sunt coborâte în ca-
vitatea abdominală. Uterul fluctuează bine. Uneori este posibil să se 
palpeze fătul.

La a şasea lună de sarcină. Uterul este coborât adânc în cavitatea 
abdominală, ajungând la peretele abdominal inferior, prin urmare 
este inaccesibil pentru palpare. Uneori este posibil să cercetaţi părţile 
adiacente ale fătului.

La 7-8 luni de sarcină. Uterul este adânc coborât în cavitatea ab-
dominală, ajungând la diafragmă. Foarte des, se simt bine părţile 
adiacente ale corpului fătului.

La nouă luni de sarcină. Cervixul revine în cavitatea pelviană şi se 
află pe marginea osului pubian. Părţile adiacente ale fătului sunt bine 
palpate în cavitatea abdominală.

La zece luni de sarcină. Cervixul este în cavitatea pelviană. Este 
uşor să simţiţi părţile adiacente ale fătului.

La unsprezece luni de sarcină. Cervixul este în cavitatea pelviană. 
Fătul este esenţial mai mare. În timpul examinării externe se observă 
precursorii fătării: edemul vulvei, mărimea glandei, uneori membre-
le şi peretele abdominal inferior sunt umflate.

Ecografia internă pentru sarcină este deosebit de importantă în 
primele luni de gestaţie, deoarece este posibil să se determine nu-
mărul exact de fetuşi şi viabilitatea acestora. Aceasta se realizează cu 
ajutorul unui ataşament rectal special pe animalul fixat în stand.

Întreţinerea animalelor gestante.

În timpul gestaţiei, când organismul femelei suportă o povară 
suplimentară pentru formarea şi dezvoltarea fătului, trebuie acor-
dată o atenţie deosebită asistenţei medicale şi alimentaţiei. Numai 
respectarea normelor de întreţinere va exclude posibilitatea apariţiei 
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leziunilor, patologiei la naştere şi a perioadei postpartum, care duc la 
moartea embrionară, moartea fătului, naşterea unui descendent slab 
şi ulterior ducănd la infertilitate îndelungată. Să ne concentrăm pe 
principalele puncte.

Încăperile pentru femelele gestante trebuie să fie curate, uscate, 
luminoase, spaţioase şi bine ventilate. Paturile de odihnă trebuie 
să corespundă dimensiunilor animalelor, pardoxseala trebui să fie 
dreaptă sau cu o mică înclinaţie, de preferat din lemn. Pardoxelele 
reci predispun la răceli, în special la porcine, precum şi la afectarea 
articulaţiilor membrelor. Pardoxelele cu înclinaţie mare în spate fac 
dificilă ridicarea animalelor, crează o sarcină suplimentară asupra 
membrelor posterioare, duce la dezvoltarea edemelor. Înclinarea 
pardoxelei spre partea cranială face dificilă la femelele gestante acti-
vitatea pulmonară şi cea cardiacă, datorită presiunii asupra diafrag-
mei. Pentru a evita accidentarea abdomenului, întrările în încăperi 
trebui să fie destul de largi cu culoar liber şi fără cotituri ascuţite. Nu 
sunt permise terase şi scări bruşte, care pot provoca căderea anima-
lelor.

Este de dorit să se efectueze gruparea femelelor după durata ges-
taţie. Acest lucru va asigura ca raţia pentru animalele gestante să 
satisfacă cel mai bine nevoile lor în această perioadă. Indiferent de 
tipul de animale, hrana trebuie să conţină suficientă proteină nece-
sară pentru construcţia ţesuturilor fetale. Este foarte important ca 
în raţiile animalelor să fie incluse suplimente minerale care conţin 
macro- şi microelemente, precum şi vitamine. Aceasta asigură pre-
venirea deficitului lor în perioada postpartum, când corpul mamei 
începe să poarte o povară legată de lactaţie. Animalelor gestante nu 
li se permite furaje voluminoase, se interzice adăparea cu apă rece 
a animalelor aflate în încăperi calde. Adăparea animalelor gestante 
se petrece de 2-3 ori pe zi, preferabil cu apă cu o temperatură de 
cel puţin 10-12 grade. Acest lucru este deosebit de important pentru 
cabalinele, caprinele şi, de asemenea pentru animalele care au avut 
anterior o reacţie negativă la apa rece.
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Femelele gestante trebuie să fie întreţinute într-o curăţenie adec-
vată, în deosebi este important respectarea curăţeniei ugerului. Una 
dintre condiţiile obligatorii pentru întreţinerea animalelor gestante 
este plimbarea. Fără ea, există o stagnare a sângelui şi a limfei, se dez-
volta umflarea membrelor şi a abdomenului, se acumulează cantităţi 
excesive de ape fetale, se dezvolta atonia uterului si a intestinelor, 
precum şi a proventriculului la rumegătoare şi alte modificări care 
predispun la nastere dificila si boli postnatale. Plimbarea se poate 
face în ocoluri amenajate sau chiar pe păşuni. Cel mai este durata 
şi distanţa plimbarilor: la taurine-3-5 km, ovine şi caprine 2-3 km, 
suine 1 km pe zi. Cabalinele gestante sunt eliberate de munca fizică 
în ultimele 3-4 luni, dar pot fi folosite la munci uşoare.

Perioada de repaus mamar pentru vacile de lapte trebuie să fie de 
cel puţin două luni. Acelaşi lucru este valabil şi pentru caprinele şi 
ovinele cu producţii de lapte mari. Monitorizarea obligatorie a stării 
glandei mamare în perioada repausului mamar va permite identi-
ficarea inflamaţiilor ascunse în ea şi va preveni atrofia ţesuturilor, 
precum şi introducerea agenţilor patogeni în corpul nou-născutu-
lui cu primele porţiuni de lapte. Junincile sunt deprinse în prealabil 
cu masarea ugerului, ceea ce contribuie la dezvoltarea şi formarea 
corespunzătoare a acesteia, şi, de asemenea, reduce reacţia la stres 
asociată primei alăptări. Pentru formarea glandei mamare, masajul 
uterului la juninci începe cu luna a 3-4a a gestaţiei şi se efectuea-
ză zilnic. Durata sesiunii este de 20-25 de minute. Nu este permis 
masajul mameloanelor şi extensia acestora. Se întrerupe executarea 
masajul cu apariţia primelor semne pradormale ale fătarii.

O atenţie deosebită trebuie să atragem la problema îndestulării 
femelelor gestante cu sare. Este deosebit de important ca ele să pri-
mească o cantitate suficientă de sodiu şi cloruri pentru vaci, oi, capre 
şi iepe. Lipsa de sare din raţiile acestora va duce la o serie de afecţiuni 
patologice, care se vor răsfrănge asupra animalului în timpul fătării 
şi în perioada postpartum. lipsă de sare la femele reduc semnificativ 
consumul de apă, ceea ce creează o povară mai mare asupra sistemu-
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lui excretor, contribuie la scăderea volumului sângelui şi acumularea 
produselor activităţii vitale în el. Se schimbă considerabil activitatea 
sistemului digestiv: se perturbează producţia de acid clorhidric în 
stomac, se dezvoltă atonia proventriculul şi celei intestinale precum 
şi acumularea în exces de gaze în acestea. Neajunsul excesiv de sării 
în raţii conduce la formarea edemelor voluminoase în ultimele săp-
tămăni ale gestaţiei şi în perioada postpartum, care ar putea afecta în 
mod semnificativ functia glandei mamare, de a crea infiltrate masive 
în peretele abdominal inferior, iar la cabaline – umflarea membre-
lor. Din cauza hipotoniei intestinului şi reducerea producţiei de acid 
clorhidric la cabaline creşte riscul de boli cu simptome de colită. Un 
aspect important este dezvoltarea edemului în zona placentei ma-
terne şi a placentei fătului. Reţinerea dezvoltării membranelor uteri-
ne, ca consecinţă, conduc la dezvoltarea de endometrită acută, care 
ameninţă viaţa femelei, şi necesită costuri considerabile de timp şi 
materiale pentru tratament. Anume, edemul vilozităţilor placentei, 
conform observaţiilor noastre, este unul dintre principalele motive 
pentru retenţia membranelor la animalele care stau în perioada pre-
natală. Consumul zilnic de sare pentru vaci este de 125-180 g, pentru 
capre şi oi 10-20 g, pentru iepi – 120-150 g. Sarea poate fi adăugată 
în norma zilnică a concentratelor sau poate fi pzsă ca să o lingă în 
locurile de acces liber al animalelor..

Trebuie accentuat faptul că animalelor gestante le sunt contrain-
dicate mai multe medicamente (arecolină, pilocarpina, veratrina, 
tinctura de spanz, un număr de medicamente antiparazitare şi alte). 
Când se prescriu, asiguraţi-vă că nu existe contraindicaţii pentru fe-
melele gestante. Oricum, nu poate fi ignorat tratamentul împotriva 
paraziţilor. Întârzierea sau eşecul deparazitarii preventive epuizeaza 
corpul unei femele gestante, poate provoca daune substanţiale pen-
tru sănătatea sa şi starea de sănătate a fătului, ce este adesea cauza de 
sacrificare prematură şi forţată a femelelor din efectiv. Preferinţa în 
tratamentul femelelor gestante trebuie acordată administrării medi-
camentelor antihelmintice din grupul fenotiazin (panacur) sau fen-
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bendazol (febtal, fenbendazol 10%, etc.). Pentru a combate paraziţii 
pe suprafaţa cutanată (pediculoză, psoroptoză, sarcoptoză) în timpul 
perioadei prenatale este posibil să se utilizeze injecţii de ivermek, un-
versect, dextomax etc. Administrarea acestora trebuie efectuată cel 
târziu cu 3 săptămâni înainte de fătarea aşteptată, astfel încât ei după 
naştere să nu să se elimine concomitent cu laptele.

O altă problemă serioasă, a cărei soluţionare este necesară pentru 
a fi efectuată în perioada prenatală, este prezenţa corpurilor străine 
în stomacul vacilor şi junincilor. Cel mai des este vorba despre rul-
mentul metalic, când fragmente de produse metalice, bucăţi de sâr-
mă şi alte obiecte străine formate din fier se acumulează în rumen. În 
mare măsură ele se pătrund împreună cu furaje mixte sau cu ames-
tecuri de furaje, dar cel mai adesea animalele le înghită împreună cu 
iarba de pe păşune. Majoritatea resturilor metalice nu reprezintă un 
pericol deosebit pentru vaci şi, cu timpul, pur şi simplu se transfor-
mă în rugină.

Dar unele obiecte, cum ar fi sârmă şi cuiele, devin în cele din 
urmă periculoase, penetrăndn peretele reticului, străpungândul   şi 
traumatizând organele adiacente.   Astfel de leziuni provoca infla-
maţia peretelui reticului   şi inflamaţia peritoneului, care pot duce 
la formarea de puroi în ficat, plămâni şi inimă. Acest lucru poate 
fi evitat prin utilizarea de capcane magnetice speciale introduse în 
stomacul  bovinei sau prin efectuarea unei proceduri de sonde cu o 
sondă magnetică. Trebuie să efectuăm aceste proceduri în perioada 
de pînă la fătare, de oarece obiectele ascuţite    adesea străpung pe-
retele stomacului în timpul contracţiilor fetale, iar acele incorporate 
provoacă dureri şi interferă cu fluxul normal al procesului de fătare. 
În plus, procesul inflamator în reticul iniţiază starea septică a cor-
pului, care poate provoca detenţia membranelor fătului, metrită şi 
mastită. Cel mai simplu mod de a identifica animalele bolnave este 
într-o perioadă de gestaţie timpurie, deoarece fătul în creştere rapidă 
contribuie la creşterea presiunii în abdomen, ceea ce provoaca dureri 
la locul traumei. Foarte adesea, astfel de animale gem în poziţie cul-
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cată, care t serveasc drept semnal pentru a lua măsuri urgente. Pro-
cesele inflamatorii traumatice se manifestă adesea printr-o scădere a 
contractilităţii rumenului. În acest caz, prescrierea medicamentelor 
va provoca mai multă daună animalului decât binele. Singura soluţie 
este sondarea magnetică şi extracţia obiectelor străine încorporate.

Astfel, punerea în aplicare a unui număr de măsuri complexe, dar 
în timp util permite evitarea multor probleme care apar adesea în 
timpul fătării şi în perioada postpartum, ceea ce va influenţa pozitiv 
starea generală a organismului şi funcţiile sale reproductive.
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V. FĂTAREA ŞI PERIOADA POSTPARTUM

Fătarea este un proces fiziologic în care fătul matur este expulzat 
din corpul femelei şi a membranelor fetale. Fătarea se efectuează da-
torită contracţiilor active a muşchilor uterini şi ale presiunii abdomi-
nale, cu participarea întregului organism al femelei.

Pentru rezolvarea cu succes a actului fătării trebuie respectate o 
serie de condiţii, atât de ordin anatomic cât şi fiziologic. O parte din 
aceste condiţii nu depind de proprietarul animalului, ci depind în 
mare măsură de organizarea corectă a maternităţii, pregătirea pen-
tru fătare şi îngrijirea competentă la fătare. De aceea este important 
să cunoaştem principalele poziţii ale fiziologiei fătării şi metodele de 
organizare adecvată a acestora.

Organizarea secţiilor de maternitate  
şi pregătirea pentru fătare.

În fermele de dimensiuni mari şi mijlocii trebuie să fie organizată 
secţia de maternitate şi încăpere pentru nou-născuţi. Aceasta va da 
posibilitatea de a păstra sănătatea şi productivitatea femelei, viaţa şi 
sănătatea nou-născuţilor şi de a oferi asistenţă adecvată în cazul fă-
tării dificile. În fermele individuale, este permisă organizarea fătării 
în încăperea pentru întreţinerea animalelor, cu condiţia ca o serie de 
măsuri să fie puse în aplicare pentru a asigura o stare confortabilă a 
femelelor, nou-născuţilor şi a persoanelor care efectuiază îngrijire 
obstetrică, dacă este necesar.

În maternitate trebui să fie uscat şi spaţios, prevăzută cu bună ilu-
minare şi ventilaţie. Pardoseala trebuie să fie caldă şi dreaptă. În sec-
ţia pentru purceii nou-născuţi trebuie să se asigure încălzirea. Făta-
rea la ovine se poate petrece în boxe mici. Având în vedere faptul că 
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majoritatea animalelor dau naştere pe timp de noapte, este necesar 
să se organizeze asistarea de noapte a personalului de serviciu.

Oile sunt plasate în boxe individuale cu 1-2 zile înainte de fătare 
şi numai după o igienizare a lânii şi a pielii.

Fiecare boxă, eliberată după fătare, trebuie curăţată şi dezinfec-
tată Normele aseptice şi antiseptice din maternităţi este o condiţie 
strictă pentru decurgerea normală a perioadei postpartum şi pentru 
sănătatea fătului.

Precursorii naşterii ar trebui să poată distinge nu numai medicul 
veterinar, ci şi personalul de exploatare şi proprietarii individuali ai 
animalelor. Aceasta este o condiţie prealabilă pentru pregătirea la 
timp a procesului fătării şi excluderea cazurilor în care animalului 
nu i sa acordat asistenţa necesară în momentul acestuia.

Semnele predormale ale fătării sunt :
– Ligamentele devin relaxate, lungimea lor creşte cu 1/3 sau 1/4. 

De obicei ligamentul amplăsat de la osul ischium spre osul sa-
cral (Fig. 11) atunci când este compresat în regiunea pliului 
subcaudal, poate fi palpat ca un tub rigid. Înainte de naştere 
ea devine liberă şi pliabilă ca plastilina, contururile sale sunt 
netede. Regiunea sacrală şi baza cozii coboară, ca şi când se 
scufundă. De obicei, formarea pelvisului fetal poate să apară 
cu 12-36 de ore înainte de naştere, dar uneori ligamentele se 
relaxează cu doar câteva ore înainte de naştere. În cazuri rare, 
ligamentele se relaxează cu 2-3 săptămâni înainte de fătare. În 
acest caz, ele se pot întări mai devreme şi apoi se vor relaxa din 
nou înainte de fătare;

– majorarea şi edemul labiilor; pielea lor devine netedă, încreţi-
turile se îndreaptă;

– lichefierea înainte de naşterea a mucusului vaginal. Din gros 
şi lipicios, mucusul devine vâscos şi elastic. Dopul care închi-
de canalul colului uterin se dizolvă şi se elimenă sub formă de 
mucus transparent, vâscos, atârnănd în jos din organele geni-
tale externe.
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– apariţia colostrului. De obicei, colostrul apare cu 2-3 zile îna-
inte de fătare. În unele cazuri, poate apărea cu o săptămână sau 
mai mult înainte de fătare sau imediat după fătare;

– scăderea temperaturii corpului cu 0,4-1,2 ° C timp de 12-50 de 
ore înainte de fătare. Înainte de aceasta, în ultima lună femelele 
gestante au o creştere a temperaturii corpului;

– scurtarea colului uterin, care poate fi stabilită prin examina-
rea rectală. Acesta indi-
că începutul deschiderii 
acestuia şi apare la ca-
baline cu 12-24 ore îna-
inte de fătare, iar la vacă 
– cu 2-3 ore înainte de 
fătare;

– căutarea şi pregătirea 
unui loc de naştere.

Trebuie de avut în vedere 
că, în mod specia, acestea nu 
pot fi semnale viabile ale naş-
terii propriu zise, ci ar trebui 
luaţi în consideraţie şi alţi fac-
tori.

Fătarea.

Eliminarea fătului din cavitatea uterului are loc sub acţiunea con-
tracţiei muşchilor uterului şi a presiunii abdominale. Aceste contrac-
ţii sunt ritmice şi corelează cu perioadele de relaxare. Contracţiile 
sunt însoţite de stimularea elementelor nervoase ale uterului şi ale 
pelvisului şi provoacă o durere puternică la femela. Anume contrac-
ţiile, în concordanşă cu perioadele de relaxare asigură naşterea unui 
făt viu. În absenţa pauzelor între contracţii, fătul moare pentru nea-
juns de oxigen.

Fig 11. Regiunea bazinului la vacă: 1- tubero-
zitatea osului iliac; 2- articulaţia coxo-femo-

rală; 3- tuberositatea ischiatică; 4- osul sacru; 
5- baza cozii; 6- regiunea fesei; 7- proectarea 

ligamentului schiatic-sacral.
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Conform forţei şi duratei contracţiilor se disting: contracţii de ex-
tindere (pregătitoare); contracţii de retragere (generice); contracţii 
postpartum.

Naşterea însăşi are loc în trei etape, care diferă în ceea ce priveşte 
natura contracţiilor şi schimbărilor în organele genitale: deschide-
rea, naşterea şi postpartum.

Etapa de deschidere a canalului cervical începe cu o contracţie 
musculară ritmiă a uterului, coarnelor uterine şi a colului uterin. De 
la bun început momentele de contracţii,durează pînă la o secundă şi 
sunt urmate de pauze lungi 20-30 minute. Treptat contracţiile sunt 
cu durata la 2-5 secunde şi pauzele între ele devin mai scurte (1-5 mi-
nute). In timpul acestui proces se petrece scurtarea uterului şi creş-
tere presiunea uterină. Contracţiile pregătitoare lărgesc canalul cer-
vical, iar fătul cu membranele fetale se deplasează la ieşire. În canalul 
deschis se deplasează partea adiacentă a vezicii fetale cu lichidul am-
niotic închis în ea. Ele apasă uniform pe pereţii canalului cervical şi 
îl deschid treptat într-o asemenea măsură încât contururile colului 
uteric se contopesc cu peretele uterului şi vaginul. O parte a vezicii 
urinare care pătrunde prin cervix trece prin vagin şi chiar dincolo 
de vulvă. La exterior, stadia de deschidere se poate manifesta prin-
tr-o uşoară anxietate a animalului, prin frământarea de pe un picior 
pe altul, unele animale schimbă adesea poziţia în picioare cu poziţia 
culcată. Durata etapei are atât diferenţe specifice, cât şi individuale. 
Etapa se termină cu ruperea vezicii fetale şi eliminarea primei părţi 
a apelor fetale.

Etapa de expulzare a fătului. Odată cu vezica fetală în canalul 
cervical pătrunde şi părţile anterioare ale fătului. În urma ruperii 
membranelor fetale, fătul pătrunde în canalul de naştere şi intensi-
fică stimularea receptorilor nervoşi din canalul de naştere. Aceasta 
provoacă o intensificare a contracţiilor. În acest stadiu contracţiile 
sunt foarte frecvente şi puternice, precum şi durabile (până la 5 mi-
nute), iar pauzele sunt scurte (până la 1-3 secunde). Cu fiecare con-
tracţie cavitatea uterină se micşorează. În timpul pauzelor, cavitatea 
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uterină nu revine la volumul iniţial. Presiunea asupra fătului creşte 
şi atinge un maxim. Sub influenţa presiunii, fătul este împins prin 
canalul de naştere, iar părţile sale ajung în fanta vulvei. Sub influen-
ţa contracţiilor fetusul este împinşi prin fanta vulvei. După aceasta, 
cordonul se rupe, iar fătul este îndepărtat. Membranele fetale rămân 
în cavitatea uterină.

În realitate etapa naşterii şi expulzare a fătului se manifestă în de-
pendenţă de specie şi temperamentul animalului. La durere, mai re-
pede reacţionează, de regulă, animalele tinere, dar există şi excepţie a 
sensibilităţii la durere şi la femele în dependenţă de vârstă. La acestă 
etapă, în timpul fătării, la femelă se observă o anxietate: animalul se 
schimbă de pe un picior pe altul, geme, se culcă şi se ridică repede, 
se uită înapoi la coadă, îndoaie spatele etc.. Unele animale în acest 
stadiu nu prezintă nici un semn de anxietate.

Etapa postpartum. După naşterea fătului, animalul se calmează, 
vine o pauză, care durează câteva minute. Apoi, contracţiile uterine 
sunt observate din nou, dar mult mai scurte (2-3 secunde) şi mai sla-
be, cu pauze lungi. Acestea continuă până la expulzarea apelor fetale 
şi a membranelor.
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VI. NOŢIUNE DE STERILITATE  
ŞI INFERTILITATE

Incapacitatea femelelor mature de a se reproduce reprezintă tul-
burări de reproducţie. Pentru definirea acestora se utilizează noţiu-
nile de sterilitate şi infertilitate.

Sterilitatea reprezintă tulburarea definitivă şi ireversibilă a func-
ţiei de reproducţie, pe când infertilitatea este considerată reversul 
fertilităţii şi constă în inaptitudinea termporară a femelelor de a pro-
duce urmaşi.

Pentru a putea sistematiza diferitele forme de manifestare a tul-
burărilor de reproducţie, au fost făcute numeroase clasificări, având 
drept criteriu momentul instalării, factorul cauzal, aspectul clinic etc.

După momentul instalării se cunosc:
- tulburări congenitale de reproducţie. Aceastea sunt, de regulă, 

ireversibile şi în acest caz se justifică folosurea noţiunii de sterilitate;
- tulburări de reproducţie dobândite. Apar şi se manifestă în pe-

rioada genitală activă a femelei, plasată între pubertate şi climacte-
rium. Acestea sunt, de obicei, reversibile, dacă se intervine la timp 
cu un tratament adecvat, şi aici se justifică utilizarea noţiunii de in-
fertilitate;

- sterilitatea senilă. Această tulbutare de reproducţie este ireversi-
bilă şi se instalează ca urmare a unei uzuri fiziologice a organismului, 
aspect care nu este singur şi simptomatic în procesul de îmbătrânire.

Ponderea cea mai mare o are infertilitatea dobândită, care cel mai 
frecvent este generată de afecţiunile ovarelor, oviductelor şi ale ute-
rului.

Funcţia reproductivă fiind extrem de sensibilă pe parcursul vieţii 
reproductive suferă modificări mai devreme decît alte organe. Acti-
vitatea ovarelor, prin dubla lor funcţie, endocrină şi germinativă, este 
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dependentă de hormonii elaboraţi la nivelul etajelor superioare hi-
potalamice şi direct de hormonii gonadotropi hipofizari. Doar con-
centraţii şi raporturi corespunzător ale acestor hormoni, determină 
o activitate ovariană normală, altfel se ajunje la tulburări funcţionale 
de intensitate diferită care se declanşează sub forma căldurilor in-
complete, tulburărilor de ritm ale acestora, a tulburărilor ovulatorii, 
a chiştilor ovarieni, a corpului galben persistent şi a tulburărilor tro-
fice ovariene.

Cauzele care generează afecţiunile ovariene sunt multiple şi de 
cele mai multe ori acţionează complex. Dintre cauzele importante 
sunt nivelul de furajare, macro- şi microclimatul, confortul din adă-
post, asigurarea mişcării zilnice la aer liber şi tehnologia de exploa-
tare.

Raţiile furajere, deficitare în proteine, energie metabolizabilă, mi-
nerale şi vitamine, alimentaţia cu furaje de calitate proastă, conta-
minate cu diverşi miceli, subalimentaţia tineretului femel destinat 
reproducţiei, suprasolici tarea pentru producţia de lapte fără asigu-
rarea unei alimentaţii corespunzătoare, balanţa energetică negativă 
şi pierderea în greutate în primele săptămâni după fătare, stabulaţia 
prelungită şi lipsa de plimbări active, nerespectarea parametrilor de 
igienă, temperaturile excesive şi lipsa ventilaţiei, nerespectarea ter-
menilor repausului mamar şi prelungirea perioadei de lactaţie pes-
te 300 de zile etc. induc cauza determinantă a tulburărilor trofice şi 
funcţionale ovariene, reprezentată de deficienţe şi/sau dezechilibre 
hormonale la nivelul hipotalamusului şi hipofizei.

Aceleaşi cauze care produc dereglări sau de hormoni gonadotropi 
afectează funcţia şi troficitatea ovarelor şi cu precădere, zona corti-
cală. Perturbarea metabolismului şi activităţii ovariene corespunde 
unei patologii care mai tîrziu duce la atrezie foliculară care depăşeşte 
limitele fiziologice, tulburarea mecanismului ovulator cu întârzirea 
ovulaţiei sau blocarea acesteia, rezultând în acest fel, foliculi chisti-
zaţi sau chişti ovarieni. Ovulaţia întârziată de multe ori, afectează 
capacitatea fecundantă a ovulei, iar pe de altă parte produce o necon-
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cordanţă între momentul ovulaţiei şi cel al însămânţării artificiale. 
În alte cazuri, ovula pleacă incomplet maturară, apărând în acest fel 
mortalitatea ovulară.

Distociile şi fătările laborioase, condiţiile de igienă nesatisfăcă-
toare în timpul asistenţei la fătare, însămânţarea vacilor cu sperma 
contaminată cu microbi etc. sunt factorii care conduc la inflamaţiile 
uterului, aceastea devenind factorii de infertilitate.

Nerespectarea condiţiilor biotehnologice la organizarea însămân-
ţărilor artifi ciale (montelor), de asemenea poate fi cauza frecventă a 
infertilităţii femelelor.

Infertilitatea nu constituie o stare patologică, ci un sindrom care 
corespunde diferitelor tulburări de reproducţie.

Pentru o mai bună orientare a medicului veterinar în stabilirea 
diagnosticului, afecţiunilor care cauzează infertilitatea pot fi grupate 
în două categorii şi anume:

– sindromul lipsei de călduri;
– sindromul montelor (IA) repetate.



73

VII. TULBURĂRI MANIFESTATE  
PRIN SINDROMUL LIPSEI DE CĂLDURI

După atingerea pubertăţii, activitatea ciclică ovariană se manifestă 
continuu, exceptând durata gestaţiei, o scurtă perioada post-partum 
şi climacteriumul. Aciclia reprezintă situaţia clinică a mai multor 
tulburări de reproducţie, de origine lezională, trofică şi funcţiona-
lă, manifestată prin lipsa prelungită a căldurilor, fie după parturiţie 
sau montă, fie după instalarea maturităţii sexuale. Tulburările de re-
producţie manifestate prin sindromul lipsei de călduri se manifestă 
printr-un complex de factori (alimentaţia, întreţinerea, exploatarea 
etc.) care induc cauză determinantă, reprezentată de insufucienţa 
sau absenţa stimulilor gonadotropi (FSH, LH) şi, ca urmare ovarele 
femelelor respective îşi reduc sau îşi sistează activitatea ciclică, ani-
malele în cauză încadrându-se din punct de vedere ginecologic în 
grupa cu hipo- sau inactivitate ovariană. Alteori, activitatea ovariană 
a femelelor aciclice este blocată de unile formaţiuni sau stări patolo-
gice cum ar fi chiştii ovarieni, corpii galbeni persistenţi sau hipertro-
fia ovariană.

La examenul ginecologic, efectuat prin exploraţie transrectală, la 
astfel de femele se pot stabili următoarele: uter şi gonade cu aspect 
hipoplazic, gonade cu aspect hipoplazic, gonade troficizate sau cu 
folicul dominant, corp galben persistent, chist tecal, chist luteal, chist 
de corp galben şi gonade hipertrofiate.

Este de menţionat faptul că în cazul unui animal cu chist folicu-
linic tecal, femela în cauză nu este aciclică, ci dimpotriva manifes-
tă călduri intense, repetate la intervale mai scurte, uneori ajungând 
până la nimfomanie. Doar în faza terminală, dacă femela nu este 
tratată, apare atrofia prin compresia celulelor foliculare şi ale tecii 
interne, scade excitaţia sexuală care în final dispare, instalându-se o 
stare de aciclie (anafrodizie).
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Pe lângă aciclia reală, la bovine, dar şi la alte specii, se pot înre-
gistra şi căldurile liniştite, care se caracteriazează prin manifestare 
slabă, discretă a libidoului, cu toate că modificările morfologice ca-
racteristice la nivel de aparat genital şi ovulaţia nu au loc.
Căldurile liniştite se manifestă în mod normal la ovine, mai ales 
în perioada de vară, însă acest comportament devine patologic la 
bovine, iapă şi scroafă. Afecţiunea se atestă frecvent la vacile cu 
producţii mari de lapte, ţinute în stabulaţie permanentă, în primele 
două luni după fătare.

Hipotrofia ovariană

Hipotrofia ovariană este caracterizată prin reducerea în volum a 
ovarelor – (hipoplazie) respectiv gradului de distrofie. În patologia 
de hipotrofie, zona germinativă (corticală) a ovarului este alterată, şi 
o dată cu aceasta are loc dimi nuarea sau oprirea activităţii ovariene 
(hipofuncţie sau inactivitate ovariană).

Hipofuncţia ovariană apare, de regulă, la felemele tinere după 
prima fătare şi la femelele adulte exploatate iraţional, întreţinute în 
condiţii proaste de igienă şi alimentate necorespunzător. Tulburarea 
se întâlneşte mai frecvent în sezonul de iarnă şi primăvară când ali-
mentaţia atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ devine tot 
mai deficilă. În condiţiile fermelor cu tehnologii specializate, dar şi 
în gospodăriile individuale, stările de inactivitate ovariană se înregis-
trează la 45-60% din vaci.

Etiologia şi patogeneză. Cauzele care generează hipotrofia ova-
riană sunt multiple şi de cele mai multe ori acţionează asociat. Între 
cauzele predisponibile au importanţă mare imperfecţiunile cantita-
tive şi calitative ale hranei, raţiile dezechilebrale, sărace în proteine, 
mai ales în aminoacizi, energie metabolizabilă, minerale şi vitamine. 
Condiţiile de zooigienă (stabulaţia îndelungată, microclimatul neco-
respunzător şi disconfortul din adăpost, adăposturile reci şi umede 
pe timp de iarnă şi supraîncălzirile din timpul verii etc.) şi tehnologia 
exploatării sunt cauze în instalarea hipotrofiei ovarelor.
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Factorii favorabili care duc la producerea tulburărilor sunt folosi-
rea prea timpurie a tineretului la reproducţie, fătările distocice, afec-
ţiunile puerperale, bolile cronice (parazitozele), producţiile mari de 
lapte, pierderile în greutate după fătare etc.

Apariţia hipotrofiilor ovariene şi întârzierea reluării ciclicităţii 
sexuale post-partum este corelată, aproape constant, cu aportul sub-
stratului energetic din raţii şi cu pro ducţia de lapte. În perioada pu-
erperală, odată cu debutul lactaţiei, organismul vacii este supus unui 
stres metabolic intensiv, în principal datorită necesităţilor energetice 
crescute impuse de producţia de lapte. Creşterea necesarului energe-
tic poate genera o balanţă negativă de-a lungul primelor 4-8 săptă-
mâni post-partum, conducând la tulburarea funcţiei de reproducţie 
şi întârzierea reluării ciclicităţii sexuale, fiind evidenţiată relaţia an-
tagonistă existenţă între producţia de lapte şi reproducţie.

Între alţi factori care influenţează activitatea ovariană post-par-
tum se menţionează ritmul eliberării hormonului LH, nivelurile 
glicemiei, insulinei, IGF1, progesteronului şi hormonilor tiroidieni. 
Glucoza reprezintă o sursă majoră de energie pentru ovar, în timp 
ce insulina influenţează secreţia Gn-RH şi a LH. Zincul are un rol 
im portant în stimularea secreţiei de insulină şi implicit în reglarea 
metabolismului glucidic, iar fosforul condiţionează secreţia antero-
hipofizară de FSH.

Deşi hormonilor tiroidieni li s-a rezervat implicarea în termore-
glare şi home ostazia metabolismului energetic, studiile recente au 
evidenţiat implicarea lor în reglarea funcţiei ovariene la rumugă-
toare, cu precădere la vacile aflate în puer partum. Reluarea ciclici-
tăţii sexuale post-partum este însoţită de creşterea cores punzătoare 
a progesteronului seric, nivelul atins de acest hormon pe parcursul 
ciclului sexual fiind relevant pentru fertilitate.

Prin urmare, balanţa energetică, conformaţia corporală, produc-
ţia de lapte, ritmul eliberării GH-RH, LH, hormonilor tiroidieni, 
progesteronului etc. sunt factorii cu rol important în patogeneza hi-
potrofiilor şi respectiv, hipo- sau inactivităţii ovariene post-partum.
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La femelele tinere, destinate reproducţiei, hipotrofia ovarelor este 
datorată unei subalimentaţii indelungate.

Cauza determinantă este de natură neuroendocrină şi constă în-
tr-o insuficientă eliberare de gonadotropine anterohipofizare (FSH, 
LH), responsabile de foliculogeneză şi derularea ciclului sexual, re-
spectiv de apariţia căldurilor. Diminuarea secreţiei acestor hormoni 
se reflectă în insuficienţa sau lipsa de răspuns ovarian (hipo- sau in-
activitate ovariană).

Gradul de hipo- sau inactivitate ovariană este dependent de ca-
racterul, intensi tatea şi durata de acţiune a factorului etiologic.

Simptomele. Manifestarea clinică a hipotrofiei gonadice este de-
pendentă de gradul distrofiei care va induce modificări morfologice 
utero-ovariene şi odată cu aceasta dereglarea activităţii gonadelor, 
deoarece hipotrofia determină întot deauna hipofuncţia sau inactivi-
tatea ovarelor.

Hipotrofia moderată se manifestă clinic prin hipoactivitate ova-
riană: căldurile pot să se manifeste, însă sunt neregulate şi destul de 
slab exprimate (călduri liniştite). Femelele cu călduri liniştite pot să 
desfăşoare toate stadiile unui ciclu ovulator, dar nu sunt observate 
în călduri, deoarece faza estrogenică a ciclului este foarte slab expri-
mată.

La examenul transrectal ovarele sunt reduse în volum, dar de con-
sistenţă apropiată de normal. Pe suprafaţa ovarului există formaţiuni 
funcţionale cu evoluţie incompletă: foliculi care nu au ajuns la sta-
diul de maturitate. Aceştia fac imposibilă ovulaţia; dacă ovulaţia are 
loc, gametul este incapabil pentru fecundaţie, iar corpul galben re-
zultat în urma ovulaţiei este caraterizat printr-o capacitate secretorie 
redusă. Alteori, activitatea latentă a ovarelor poate induce o atrezie 
foliculară marcată.

În cazurile mai severe de hipotrofie, manifestarea clinică domi-
nantă este lipsa ciclurilor sexuale (aciclia).

La examenul transrectal ovarele sunt netede, dense şi micşorate în 
volum. Pe suprafaţa acestora nu se găsesc corpi galbeni în dezvoltare, 
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eflorescenţi sau în regresie, ceea ce denotă lipsa activităţii ovariene. 
În stadiile avansate ale insufi cienţei hipofizo-ovariene ovarele devin 
mici şi dure, ajungînd la atrofia ovariană. Alături de atrofia ovariană 
apare şi hipoplazia uterină.

Diagnosticul se stabileşte în baza datelor analitice, a semnelor 
clinice (cicluri sexuale neregulate, călduri liniştite, aciclie) şi a exa-
menului ginecologic. La tineretul apt pentru reproducţie hipotrofia 
ovariană se caracterizează print-o stare corporală nesatisfăcătoare, 
animalul având părul mare, mat şi zburlit.

Diagnosticul diferenţial se execută între aciclia determinată de 
hipotrofia ovarelor, aciclia post-partum şi corpul galben persistent.

Aciclia post-partum se consideră fiziologică dacă nu depăţeş-
te anumite limite. Astfel, randamentul exploatării vacilor de lapte 
se apreciază atât în baza nivelului producţiei de lapte, cât şi în baza 
producerii unui viţel în fiecare an, ceea ce înseamnă că fiecare vacă 
trebuie să rămână gestantă în primele 85-90 de zile după fătare (ideal 
în primele 45-60 zile). Acest lucru este posibil doar în cazul declanşă-
rii normale a involuţiei organelor genitale şi manifestarea a 4 cicluri 
sexuale.

De regulă, la primul ciclu sexual, care apare la 22-25 zile după 
fătare, însă mânţarea se omite; vacile vor fi însămânţate în ciclul al 
doilea (la 43-46 zile după fătare). Dacă însâmânţarea în acest ciclu nu 
a fost rezultativă se va repeta la ciclul al treilea (în zilele 64-67 după 
fătare). Însă, dacă şi în acest caz vor rămâne femele infertile (nu mai 
mult de 2-3%), în rezervă mai rămîne un ciclu (85-88 zile după făta-
re), în care toate vacile trebuie să devină gestante.

Reeşind din aceste considerente, factorii manageriali trebuie di-
rijaţi în aşa manieră, încât în intervalul 45-60 zile post-partum toate 
vacile să-şi reia activitatea de reproducţie şi să fie însămânţate.

Prin urmare, aciclia post-partum se consideră patologică după 
45-60 zile de la fătare, cu toate că profilaxia şi combaterea acesteia 
trebuie începută cu mult înainte de aceste limite.

Din punct de vedere al fonului hormonal, atât în aciclia fiziologi-
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că post-partum cât şi în aciclia patologică, determinată de hipotrofie, 
nivelul progesteronului şi LH este scăzut, însă în aciclia post-partum 
(fiziologică) apar variaţii mult mai mari ale estradiolului, care atinge 
valoarea celui dintr-un ciclu normal (4-6 ng/ml).

Prezenţa corpilor galbeni persistenţi pe ovare se caractrizează 
printr-o progesteronemie crescută, asemănătoare celor din faza lu-
teală a ciclului sexual (în medie 6,6 ng/ml).

Diagnosticul diferenţiat se face prin examene transrectale sau 
prin determinarea concentraţiei progesteronului din lapte sau sânge, 
tot la interval de 10 zile.

Tratamentul vacilor cu hipotrofie ovariană, mai ales la cazurile 
în care sta rea corporală este necorespunzătoare, urmăreşte în primul 
rând îmbunătăţirea ali mentaţiei şi în particular creşterea cantităţii 
de alimente energetice, a aportului de săruri minerale şi macroele-
mente, în vederea recondiţionării trofice şi funcţionale a întregului 
organism. Prin aceasta se vor troficiza uterul şi gonadele şi vor fi cre-
ate premisele unui răspuns adecvat la tratamentul hormonal. Pentru 
normalizarea metbolismului şi refacerea rezervelor de vitamine se va 
proceda la administrarea Catozalului timp de 4-5 zile şi vitaminiza-
rea cu complexe vitaminice (trivit, tetravit, tetrahidrovit, etc.). Este 
bine ca în alimentaţia vacilor să fie folosită sarea iodată (Caiod).

Femelele vor benificia de plimbări zilnice.
Un rol important în stimularea activităţii ovariene, mai ales în 

perioada post- partum, îi revine tratamentelor neuroreflexe. Astfel, 
executarea masajului utero-ovarian, timp de 3-5 minute, din 2 în 2 
zile, irigaţiile vaginale cu 3-4 l de ser fiziologic încălzit la 38°C, pre-
cum şi pensulaţiile cervicale cu glicerină iodată pot favoriza reluarea 
activităţii ovariene.

Aceste tratamente, prin mecanisme neuroreflexe, stimulează se-
creţia de hor moni gonadotropi de la nivel hipofizar, produc conges-
tie locală, îmbunătăţesc metabolismul, cresc receptivitatea ţesuturi-
lor faţă de hormonii gonadotropi şi sti mulează imunitatea locală.

Dacă femelele nu răspund la aceste tratamente, se aplică o terapie 
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hormonală de substituiţie, care face apel la progestagene, gonado-
tropinele secice (PMSG) şi la gonadoreline (Gn-RH).

Tratamentul cu gestageni se bazează pe proprietatea acestora de 
a induce animalelor tratate o fază luteală similară cu faza luteală a 
ciclului sexual. Prin urmare, gestagenii se comportă, pe durata tra-
tamentului, ca un corp galben artificial şi blochează ciclul sexual în 
faza luteală, sistând eliberarea de gonadotropine (FSH şi LH). După 
suprimarea progesteronemiei, condiţionată terapeutic, are loc înce-
tarea blocajului de tip progestagenic, iar gonadotropinele antero-
hipofizare stocate se pun în circulaţie, derulând rapid o fază folicula-
ră care se va încheia prin apariţia căldurilor.

Pentru a obţine un ciclu fertil, lungimea tratamentului cu gesta-
geni trebuie să fie de 10-12 zile, iar pentru a facilita regresia eventua-
lilor corpi galbeni de dimensiuni mici existenţi în corticala ovarelor 
la animalele tratate, se recomandă şi asocierea unor factori luteoli-
tici. Opţiunile sunt:

injectarea prostaglandinei – F2 alfa la finele tratamentului cu pro-
gestagene.

La vacile cu hipo- sau inactivitate ovariană, gestagenii măresc 
susceptibilita tea axului hipotalamo-hipofizo-ovarian la eliberările de 
gonadotropine induse în urma tratamentelor cu gestageni.

Administrarea de gonadotropină serică (PMSG) după întrerupe-
rea tratamentu lui cu gestageni acţionează sinergic cu gonadotropi-
nele hipofizare puse în circu laţie în acest moment şi stimulează, îm-
preună cu acestea, maturarea foliculară şi ovulaţia.

Metodele moderne utilizate în terapia hipotrofiei ovariene şi con-
secinţele acesteia – aciclia, mai ales post-partum, sunt procedeele 
Abbovestrol, Crestar şi Synchrosyn.

Alte protocoale terapeutice pe bază de progestagene care pot fi 
aplicate la vacile cu hipotrofie ovariană sunt:

administrarea parenterală de – Progesteron 50 mg/zi, timp de 7 
zile consecutiv. În zilele 1 şi 7 ale tratamentului se administrează şi 
estradiol 5 mg: în ziua a 9-a se administrează PMSG, 500-750 UI. – 
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administrarea parenterală de Progesteron 125 mg/doză în prima, a 
treia, a şasea şi a noua zi de tratament. În prima zi se administrează 
şi o doză de Tetrahidrovit (Complexul A, D3, E, C), iar în ziua a do-
uăsprezecea o doză de PMSG (Folligon, Werfaser, etc.)

Tratamentul cu gonadotropine serice (Folligon, Serogonadin, Ver-
faser) se recomandă mai ales la vacile cu hipofuncţie ovariană, în 
căldurile liniştite. Acţiunea farmacodinamică principală a gonado-
tropinei serice (PMSG) este asemănătoare FSH şi accesoriu LH, de-
terminând troficizarea ovarelor, urmată de dezvoltarea şi maturarea 
folicu lilor ovarieni.

Pentru aciclia adevărată determinată de hipotrofii ovariene mai 
severe, se re comandă a se utiliza PMSG asociată la protocoalele te-
rapeutice cu gestageni. În aceste cazuri, dozele de PMSG indicate, 
variază între 250-750 UI.

Dacă se utilizează numai PMSG, neasociată cu progestageni, 
atunci doza terapeutică variază între 1000-3000 UI.

Terapia cu Gn-RH la femele are ca efect creşterea preponderentă a 
LH şi mai puţin a FSH. Deci, aplicaţiile terapeutice ale gonadoreline-
lor are la bază efecte fiziologice, concretizate în controlul maturării 
foliculare şi ovulaţiei.

Tratamentul cu Gn-RH se foloseşte cu bune rezultate în aciclia 
post-partum, determinată de hipoactivitatea ovarelor, mai ales la va-
cile de lapte.

Pentru stimularea maturării foliculare post-partum la vacile de 
lapte se admi nistrează o doză de Gn-RH în săptămână a treia sau a 
patra.

Dacă după prima administrare de Gn-RH nu apar căldurile, 
atunci, la 10 zile se repetă administrarea unei doze identice. Însă, cele 
mai bune rezultate în terapia acicliei post-partum se obţin atunci 
când administrarea de Gn-RH se face după 45 zile de la fătare.

Produsele comerciale care conţin gonadorelină sau buserelină 
sunt: Cystorelinul, Fertagylul, Receptalul, Dirigestranul etc.

Pentru scurtarea service-periodului şi programarea însămânţări-
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lor artificiale, Gn-RH se utilizează asociat ca PGF2 alfa (Protocolul 
Ovsynch/TAI-ovulation syn cronizaţion and timed artificial insemi-
nation). Astfel, la 45 zile post-partum vacilor se ingectează Gn-RH 
(Cytorelin, 100 mcg i.m.) şi cu PGF alfa (Lutalyse, 25 mg, i.m.), după 
7 zile. La 48 de ore după PGF2 alfa, femelelor li se administrează o a 
doua doză identică de Gn-RH şi se însămânţează 16 ore mai târziu. 
Rata gestaţiei după aplicarea acestui protocol depinde mult de starea 
de întreţinere a vacilor.

Profilaxia hipotrofiei ovariene urmăreşte asigurarea condiţiilor 
optime de furajare, întreţinere şi zooigienă la tineretul destinat re-
producţiei. Se va evita subalimentaţia şi se va asigura volumul de 
alimente nutritive, şi în special de aminoacizi esenţiali, substanţe 
energetice, vitamine, săruri minerale, oligoelemente. Întregul efectiv 
destinat reproducţiei va beneficia tot timpul anului de mişcare activă 
zilnică.

Corpul galben persistent

Corpul galben este considerat persistent, dacă nu regresează şi se 
menţine pe ovar o perioada depăşind 25 de zile după parturiţie sau 
după ultimul ciclu de călduri la femelele care n-au devenit gestante.

Patologia se înregistrează la toate speciile de animale, dar mai 
frecvent la vacă, fiind un important factor de infertilitate (în aproxi-
mativ 28% din cazuri).

Corpul galben persistent poate evolua din corpul galben al gestaţi-
ei, din corpul galben ciclic sau din corpul galben al ciclului sexual de 
valoare încompletă (anovulator), prin luteinizarea foliculului ovarian.

Din punct de vedere anatomo-histologic şi funcţional corpul gal-
ben persistent nu se deosebeşte de corpul galben gestativ sau ciclic. 
Astfel, prin prezenţa pe ovar, peste limitele fiziologice admisibile, 
corpul galben, prin secreţia de progesteron, împiedică manifestarea 
normală a ciclurilor sexuale, determinând o stare de anafrodizie, 
uneori foarte prelungită şi infertilitate.
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Etiologie. În apariţia corpului galben persistent se cunosc cauze 
cauze:.

Cauzele determinante constau în disfuncţii endocrine la nivel 
de anterohipo fiză, ovare şi alte organe implicate în mecanismul de 
reglare a funcţiei de reproducţie la femele. Astfel, dezechilibrul ne-
urohormonal produce fenomenul de hiperluteinizare, dar şi o sta-
re de insuficienţă a factorilor luteolitici, pe fondul cărora involuţia 
corpului galben nu mai poate avea loc. Este cunoscut că la vacă şi 
oaie există o predominanţă a LH (factor luteotrop), fiind explicabilă 
incidenţa mai mare la aceste specii. La speciile cu predominanţa FSH 
(iapa şi scroafa), per sistenţa corpului galben este mult mai rară.

De asemenea, elaborarea exagerată de LH şi LTH (prolactină) ne-
cesară ac tivităţii crescute a glandei mamare la vacile bune producă-
toare de lapte duce la blocarea involuţiei corpului galben.

Factorii favorizanţi cu rol deosebit în apariţia corpului galben 
persistent sunt: deficienţele alimentare grave; alimentaţia deficitară 
în elemente nutritive, săruri minerale şi vitamine; stabulaţia perma-
nentă; condiţiile necorespunzătoare de zooigienă şi de exploatare.

Corpului galben persistent există pe ovar în toate cazurile de pi-
ometru, fetus macerat sau mumifiat şi, în majoritatea cazurilor de 
metrită puerperală cronică şi subinvoluţie uterină, cănd endometru 
îşi pierde capacitatea de a secreta PGF2 afla.

Simptome. Corpul galben persistent, fiind un fenomen secun-
dar ca efect al unei cauze primare de origine internă sau externă, 
se menţine pe ovar atăta timp căt persistă cauza care l-a generat . 
Astfel, în cazul în care corpul galben se menţine pe ovar, ca urmare 
a unei afecţiuni uterine (piometru, făt macerat sau mumifiat, metrită 
purulentă cronică etc.), el îşi păstrează însuşirile morfo-funcţi onale 
iniţiale. Prin elaborarea progesteronului, corpul galben persistent 
determină starea de anafodizie –principala manifestare clinică, care 
se instalează fie după perioada de călduri ,fie după parturiţie.

Diagnostic Diagnosticarea se face prin examen transrectal a vaci-
lor cu anafrodizie; cu această ocazie se constată şi diminuarea sau 
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lipsa reactivi tăţii uterului, care este plasat la intrarea în bazin sau în 
cavitatea abdominală; concomitent, la nivelul unuia din ovare se pal-
pează corpul galben- formaţiune cu un diametru de 2,5-3 cm, care 
depăşeşte suprafaţa gonadei cu 0,5-1 cm, de consistenţă buretoasă, 
cu o strangulaţie la locul de implantare pe ovar (cu aspect de ciupercă 
sau dop de şampanie).

Pentru evitarea unui diagnostic eronat se fac trei exploraţii trans-
rectale succesive, la intervale de 8-10 zile, într-o perioadă de circa 25-
30 zile. În cazul în care la vacile negestante pe unul din ovare, după 
examene repetate, se găseşte un corp galben în acelaşi loc, de aceeaşi 
mărime, formă şi consistenţă, acesta poate fi considerat drept corp 
galben persistent. În cazul în care corpul galben persistent coexistă 
cu unele afecţiuni uterine, prin examenele efectuate se constată şi 
modificări de formă, mărime, consistenţă şi, eventual, de topografie 
ale uterului.

Prognosticul este favorabil, anafrodizia fiind condiţionată de 
menţinerea corpului galben.

Tratamentul nespecific se referă la îmbunătăţirea condiţiilor de 
alimentaţie, a condiţiilor de igienă şi exploatare mai ales la femelele 
cu producţii ridicate de lapte. De asemenea, se va urmări înlăturarea 
cauzelor primare (extragerea avor tonilor mumifiaţi sau maceraţi, 
tratamentul metritelor etc.), condiţie care poate duce, în multe ca-
zuri, la involuţia spontană a corpului galben.

Conduita terapeutică propriu-zisă constă în folosirea PGF2 alfa 
pentru efectul său luteolitic. Astfel, se pot utiliza preparate ca: Enza-
prost, Estrumat, Dinolitic, Flavoliz, Galapan, Iliren, Lutaliz, Oestro-
phan, Prosolvin, etc.

Corpul galben (corp luteu) persistent regresează în 10-18 ore 
după administrarea PGF2 alfa sau a analogilor acesteia, iar căldurile 
apar la 2-4 zile după tratamentul cu prostaglandine.
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SCHEME DE TRATAMENT RECOMANDATE
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Prin exploaraţia transrectală s-a depistat

Hipofuncţie  
sau inactivitate ovariană

Corp luteu 
(corp galben)

Corp luteu  
sau folicul

Depistarea căldurilor  
de 3 ori pe zi şi  

însămânţarea artificială

Masaj de 2 ori  
(cu interval de 48 ori)

+ tetrahidrovit 5 ml i/m
+ TES-normin 5-6 ml

+ primblări active

Control vizual 7-14 zile 
După depistarea  

căldurilor – Surfagon  
(2-5 ml) 8-10 injectări 

înainte de însămânţare

Dacă căldurile nu s-au 
manifestat: Surfagon 10 ml 

(50mkg) i/m
Foligon 500-1000 MU

După depistarea căldurilor – 
Surfagon i/m (2-5 ml) 8-10 

injectări înaintea însămânţării

Locul corpului luteul s-a schimbat – 
ciclul alibid anestral: primblări active  
+ depistarea căldurilor de 3 ori pe zi

Căldurile s-au manifestat 
peste  48-72 ore.

Dacă nu – se repetă  
injectarea preparatelor

Corpul luteu pe acelaşi  
loc – persistenţa corpului 
luteu: i/m 2 ml aestrofan, 

(galapan, broestrofan)

Seans de frecţie (masaj ovar)  
+ tetrahidrovit + primblări  

active, examenul se repetă 
peste 11-14 zile

NORMA
Frecţie

+ tetrahidrovit 5 ml i/m
+ TES-normin 5-6 ml,  

primblări active
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Chiştii ovarieni 
(boala chistică ovariană)

Chiştii ovarieni sunt formaţiuni veziculare pline cu lichid pre-
zente pe unul sau ambele ovare a căror diametru depăşeşte 25 mm 
şi care persistă pe ovarul unei vaci aflate la mai mult de 40 zile 
post-partum. Această caracterizare, în timp, este făcută din consi-
derentele că, aproximativ 60% din vacile care cresc chişti ovarieni în 
puerperiumul timpuriu îşi restabilesc spontan ciclicitatea ovariană. 
În acest sens, mulţi autori consideră normală apariţia pe ovarele va-
cilor aflate în puerperiumul timpuriu, a formaţiunilor chistice şi lă-
muresc acest aspect ca fiind o fază normală în declanşarea proceselor 
fiziologice de restabilire a activităţii ovariene.

Din punct de vedere al originei se deosebesc:
– chişti ovarieni foliculincii;
– chişti pe corp galben (luteinici).-
La rîndul lor chiştii ovarieni foliculinici pot fi: tecali şi luteali.
Etiologie În etiologia chiştilor ovarieni, pe lângă factorii determi-

naţi, o importanţă foarte mare o prezintă factorii favorizanţi.
Studiile din ultimii ani arată că există o corelaţie pozitivă între 

frecvenţa bolii chistice ovariene, selecţia pentru producţia de lapte 
şi alimentaţie.

Astfel, cea mai ridicată frecvenţă a chiştilor ovarieni se întâlneşte 
la vacile înalt productive, cu vârsta de 5-6 ani, aflate la 35-40 zile 
post-partum.

Alimentaţia hiperproteică şi hipoglucidică poate fi un factor pre-
disponibil al apariţiei chiştilor ovariene.

Scăderea nivelului de beta – caroten şi a vitaminei A din raţie poa-
te avea un rol hotărîtor în apariţia chiştilor ovarieni.

Furajele alterate sau fermentative, prin corpii cetonici produşi, 
pre cum şi modificarea echilibrului hormonal datorită fitoestrogeni-
lor prezenţi în can titate mare în trifoi şi furagele verzi, pot determina 
aparitia chiştilor ovarieni.

Unele afecţiuni puerperale ca, retenţia învelitorilor fetale, hipo-
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calcemiile şi metritele sunt, de asemenea, asociate cu creşterea riscu-
lui de boală chistică ovariană.

Componenta endocrină a degenerescentei chistice ovariene este 
considerată ca factor determinant. În acest sens, deficienţile de lu-
teinizare a structurilor folicu lare (granuloasei şi tecii interne) induse 
de insuficienţa sau absenţa LH au rolul hotărâtor în apariţia bolii 
chistice ovariene.

Luteinizarea constă în metaplazia endocrină a structurilor granu-
loasei şi tecii interne care până acum sintetizau estrogeni, iar după 
luteinizare, vor produce pro gesteron.

Când luteinizarea (datorită LH) atinge un anumit nivel, se produ-
ce ovulaţia, iar luteinizarea continuă şi pe parcursul fazei de organi-
zare a corpului galben.

Dacă luteinizarea este dereglată, atunci ovulaţia nu mai poate 
avea loc, iar foliculul ovarian respectiv va degenera, va fi supus atre-
ziei sau se va transforma în chist a corpului luteal.

Astfel, un chist care provine din degenerarea unui folicul ovarian 
se numeşte chist foliculinic, iar un chist al corpului galben va fi defi-
nit cu denumirea de chist luteinic.

La rândul său un chist foliculinic va fi definit prin denumirea de 
chist foliculi nic tecal atunci când cauza este absenţa procesului de 
luteinizare şi chist folicu linic luteal, atunci când este cauzat de o in-
suficienţă a luteinizării.

Chistul de corp galben nu este considerat ca factor principal cu 
importanţa în patologia reproducţiei. Chiştii corpului galben se în-
registrează la aproximativ 25% din vacile aflate în primele săptămâni 
post-partum. Aceste formaţiuni nu au semnificaţie patologică reală, 
motiv pentru care se numesc corpi galbeni vacuoli zaţi. Aceştea au 
acelaşi conţinut de progesteron ca şi corpii galbeni normali.

Diagnosticul diferenţial între chistul foliculinic tecal şi chistul fo-
liculinic lute al se face după criteriul clinic, comportamental şi para-
clinic.

Chistul foliculinic tecal provine dintr-un folicul în creştere sau 
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matur care a ratat ovulaţia datorită unei insufisienţe evidente de LH, 
urmată apoi de degene rescenţa foliculară. La aşa foliculi luteinizarea 
este total deficitară. Teaca internă a majorităţii chiştilor foliculinici 
secretă cantităţi mari de lichid folicular astfel în cât foliculul ovarian 
creşte ajungând la dimensiuni apreciabile (portocală, ou de gâscă). 
Concomitent cu creşterea chistului creşte şi sinteza de estrogeni pro-
duşi de granuloasa şi teaca internă a folicului chistic.

Tabloul clinic în cazul cînd chistului foliculinic tecal este com-
plex. Din punct de vedere comportamental femela cu chist foliculi-
nic tecal manifestă călduri intense, la intervale din ce în ce mai scur-
te, până la nimfomanie.

Aceste manifestări sunt valabile pentru perioada activă a chistului 
foliculinic. După un interval de timp care variază individual, dar care 
se poate prelungi la mai multe luni, chistul devine inactiv datorită 
atrofiei prin compresie ale celulelor granuloasei şi tecii interne.

Din acest moment femela va manifesta cicluri de călduri la inter-
vale din ce în ce mai lungi şi în final se va instala o stare de anaflo-
dizie.

Examenul ginecologic intern evidenţiază: hiperemia şi congestia 
mucoasei va ginale, secreţie de mucus asemănătoare fazei de călduri, 
cervix intredeschis şi hiperemiat. Transrectal cervixul apare mărit în 
volum şi indurat; coarnele uterine au o consistenţă elastică şi sunt 
contractile la palpaţie.

În fazele târzii ale bolii, când apare anafrodizia, uterul nu reac-
ţionează la palpaţie.

Examenul gonadelor arată că unul sau ambele ovare sunt mărite 
în volum, pe suprafaţa lor se palpează o formaţiune de mărimi dife-
rite – chistul ovarian foliculinic tecal. Formaţiunea este fluctuantă şi 
delimitată de o capsulă subţire. În cazul chiştilor multipli, ovarul este 
rugos, cu numeroase vezicule mici şi cu fluctuaţie distinctă.

Diagnosticul se pune pe baza semnelor clinico-comportamentale 
şi a explora ţiei transrectale, când se depistează pe unul sau ambele 
ovare vezicule de mărimi diferite, fluctuante, cu pereţii subţiri.



COMBATEREA INFERTILITĂȚII LA ANIMALE

88

Un diagnostic diferenţial între un chist foliculinic tecal şi un chist 
foliculinic luteal este greu de stabilit prin examen transrectal. Chistul 
foliculinic tecal are în general un perete mai subţire. În cazul chistu-
lui foliculinic luteal se poate constata un perete chistic gros, care după 
strevire (chistitripsie) mai este încă palpabil şi eventual detaşabil.

Chistul foliculinic luteal provine tot dintr-un folicul matur care 
nu a suferit fenomenul de dehiscenţă foliculară dar, fiind asigurată o 
concentraţie moderată de LH, se produce o luteinizare discontinuă a 
granuloasei, determinând îngroşarea neregulată a peretelui follicu-
lar. Chiştii foliculinici luteali au o culoare galbenă, lichidul folicular 
este galben-roşietic şi conţine progesteron.

Tabloul clinic se caracterizează prin prelun girea perioadei dintre 
ciclurile de călduri; acestea apar la intervale neregulate, mai mari de 
21 zile; în final se instalează anafrodizia (prin supranivele de proges-
teron).

La examenul transrectal, uterul este aton, nu reacţionează la pal-
pare, iar pe reţii sunt lacşi. Ovarul este mărit în volum, cu o uşoară 
fluctuaţie; pe suprafaţă se palpează proeminenţa unei formaţiuni ce 
nu poate fi confundată cu corpul galben, lipsind strangulaţia la locul 
de implantare şi evidenţiindu-se fluctuaţia. Există posibilitatea con-
fuziei cu chistul foliculinic tecal, de care se deosebeşte prin peretele 
mai gros, iar după spargerea acestuia, formaţiunea rămâne proemi-
nentă pe suprafaţa ovarului.

Diagnosticul se pune pe baza simptomelor clinice (starea de ana-
frodizie) şi a examenului transrectal al ovarelor. O confirmare reală 
a diagnosticului este dată de examenul ecografic cu dozarea proges-
teronului.

Situaţii speciale de diagnostic diferenţial în boala chistică ovari-
ană sunt cazur ile cu chist foliculinic tecal inactiv şi unele cazuri de 
chişti cu diametre mai mici, când pentru un diagnostic precis este 
neapărat necesar să recurgem la examen paraclinic, respectiv la do-
zări hormonale. Dintre acestea, nivelul progesteronemi ei este cel 
mai concludent. Astfel o progesteronemie mică (sub 2 ng/ml plas-
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mă) pledează pentru diagnosticul de chist foliculinic tecal inactiv.
Chistul foliculinic luteal care a provenit dintr-un folicul care a su-

ferit lutei nizare incompletă, se caracterizează prin existenţa pe alo-
curi, în structura tecilor (granuloasă şi teacă internă) a unor insule 
de luteinizare (care pot fi asimilate sub denumirea de „primordii” 
ale viitorului corp luteal). Uneori, aceste zone de luteinizare pot fi 
palpate prin traversul peretelui chistului, cu ocazia examenului tran-
srectal. Acest tip de chist evoluează ulterior spre regresie şi dispariţia 
com pletă de pe ovar într-o perioadă variabilă de timp ( aproximativ 
50 zile). Femela afectată de un astfel de chist repetă căldurile la inter-
vale mai lungi decât durata medie a unui ciclu sexual.

Tratament. Alegerea tratamentului în boala chistică ovariană este 
o problemă care depinde de tipul chistului (foliculinic tecal sau lu-
teal) şi vizează în primul rând corectarea deficitului de LH, care a 
dus la tulburările de luteinizare a fo liculului şi astfel l-a transfor-
mat în chist.

Metodele moderne de tratament pentru ambele tipuri de chişti 
fac apel la go nadoreline, gonadotropine corionice, progestagene şi 
prostaglandine F2 alfa care se asociază la primele trei grupe de me-
dicamente sau se folosesc aparte (în cazul chistului foliculinic luteal).

Gonadorelinele: Cystorelin, Fertagil acţionează prin sti mularea hi-
pofizei pentru secreţia gonadotropinelor (LH şi FSH), realizând în 
final luteinizarea chistului. În funcţie de tipul de chist, o doză unică 
de Gn-RH asigură întrarea în călduri a 60-80% de vaci între 18-23 
zile după aplicarea tratamentului. Rezultate bune se pot obţine în 
terapia chiştilor ovarieni cu ajutorul HCG.

Gonadotropina corionică (Chorulon, Gonabion, Gonadyl, Wer-
facor, etc.) are activitate preponderentă de tip LH. Administrată in-
travenos la vacă, HCG are o durată biologică de aproximativ 2 zile, 
exercitând astfel o lungă acţiune lute otropă directă asupra chistului 
ovarian pe care îl va luteiniza. În medie 76% din vacile cu chişti ova-
rieni tratate cu HCG revin la o activitate ciclică normală după 18-23 
zile de la tratament.
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Administrarea combinată de gonadotropină corionică cu proges-
teron (Gonagestrol, Nymfalon) s-a dovedit foarte eficace în terapia 
chiştilor foliculinici tecali, mai ales în cazurile acompaniate cu simp-
tome de nimfomanie.

După trecerea a 10-12 zile de la tratamentul cu Gn-RH sau cu 
HCG, se consi deră încheiat procesul de luteinizare a chistului şi se 
intervine cu PGF2 alfa pentru îndepărtarea acestuia de pe ovar, ca 
în cazul unui corp galben persistent. Vacile care se tratează cu PGF2 
alfa după 12 zile de la tratamentul cu Gn-RH sau HCG intră în căl-
duri mai repede decât cele la care nu se face şi tratamentul cu prosta-
glandină. Acestea pot manifesta călduri până la 23 de zile de la admi-
nistrarea Gn-RH sau HCG. Vacile care nu au manifestat călduri la 23 
zile după tratamentul cu Gn-RH sau HCG vor fi tratate cu PGF2 alfa.

O altă posibilitate de tratament în boala chistică ovariană la vacă 
este terapia pro gestagenică, utilizând procedeele Abbovestrol sau 
Crestar.

În cazul progesteronului, la vacă protocolul terapeutic constă în 
3 administrări de 100mg progesteron, soluţie uleioasă, la interval de 
48 ore.

Combinaţiile de Progesteron cu vitamina E cu acţiune de tip re-
tard (Progesteron + vit. E, Luteron, Vit- Estron) dau rezultate foarte 
bune în terapia chiştilor foliculinici tecali la vacă şi iapă

Pentru chiştii foliculinici luteali, un protocol simplu de tratament 
constă în administrarea unei doze de PGF2 alfa; după un astfel de 
tratament 80% din chiştii ovarieni dispar; căldurile apar după 3-5 
zile de la administrarea PGF2 alfa, iar recuperarea prin gestaţie, atin-
ge 60-90%.

Profilaxia bolii chistice ovariene se realizează prin crearea unor 
condiţii optime de furajare. Prezintă o mare importanţă asigurarea 
raţiei cu β – caroten. Trebuie evitată furajarea îndelungată cu nutre-
ţuri acide. O atenţie deosebită trebuie acordată vacilor cu producţii 
mari de lapte, mai cu seamă în perioada în care curba de lactaţie este 
mare, deoarece raporturile hormonale în această perioadă sunt mo-
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dificate, existând riscul apariţiei chiştilor ovarieni. De aceea, trebuie 
corelată producţia de lapte cu necesarul de furaje în aşa fel încât să 
nu existe disproporţii între producţie şi asigurarea nutrienţilor.

Trebuie obligatoriu asigurată mişcarea zilnică activă a întregului 
efectiv de reproducţie.

Administrarea în ziua a 14-a post-partum de 250 micrograme 
GnRH, o singură doză, reduce mult incidenţa bolii chistice ovariene 
la vacă.

Scheme de tratare a chiştilor ovarieni

 

  

 
   

 

  
   

  

 

 

Examenul transrectal:
Ovarul sub formă rotundă, mărit în volum până la dimensiunea unui ou de găina sau 
de gâscă. La palpaţie se evidenţiază fluctuaţia unui sau mai multor bule (balonuri) cu 
diametrul de 2-6 cm şi mai mult. (Chistul foliculinic tecal).

Masuri generale: Masajul uterului şi ovarelor o singură dată sau de 3-4 ori cu intervalul 
de 2 zile + adaos în raţie a unor suplimente vitamino-minerale (premix), care conţin 
obligatoriu vitamina A, Zinc şi Iod + moţion + examen transrectal peste 11-14 zile.

Varianta I:
1. Surfagon 25 mkg (5 ml) pe parcursul a 3 
zile, intramuscular;
2. La 11-a zi după prima injecţie a surpago-
nului se administrează aestrofan în doza 
de 2 ml cu repetare peste 10-12 ore;
3. Cu 8-10 ore înainte de prima însămânţa-
re de administrat intramuscular Surfagon 
– 2-5 ml.

Varianta II:
1. TES-normin, subcutanat, 5 ml asociat 
cu 5 ml soluţie 0,5% de novocaină, de 4 
ori cu interval de 7-10 zile; 
2. Intramuscular «Ambiol» 5 мл o dată 
la prima zi de tratăre, cu repetare peste 
10 zile;
3. La 14-16-a zi după prima injecţie de 
TES-normin de administrat aestrofan în 
doză de 2 ml, o singură dată.
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VIII. TULBURĂRI DE REPRODUCŢIE  
MANIFESTATE PRIN SINDROMUL  

MONTELOR (ÎNSĂMÂNŢĂRILOR) REPETATE

Obţinerea unei bune fertilităţi este influienţată de:
– sănătatea aparatului genital femel şi a celui mascul (dacă se 

practică monta);
– utililizarea unui material seminal de bună calitate;
– respectarea tehnicii decongelării spermei precum şi a celei de 

inocularea materialului seminal în tractusul genital al femelei;
– depistarea corectă a căldurilor şi alegerea momentului optim 

pentru insămînţarea femelelor.
Dacă nu se respectă aceste condiţii, fertilitatea, mai ales la vacă, 

este de regulă sub 100%. De multe ori indicii însămânţării depăşesc 
valoarea 2, fiind necesare însămânţări repetate pentru instalarea unei 
gestaţii.

Repetarea montei sau însămânţării reprezintă un aspect complex 
în cadrul tulburărilor de reproducţie şi se poate datora fie greşelilor 
din cadrul managementului de reproducţie, fie că sunt legate de fe-
mela respectivă.

Repetarea montelor cauzata de greseli de management al 
reproductiei (infertilitatea falsă)

Este una dintre cele mai răspândite forme de infertilitate fiind 
consecinţa unor deficienţe tehnico-organizatorice ale procesului de 
reproducţie. De regulă, feme lele prezinţă un aparat genital sănătos 
care funcţionează normal, ele intră regulat în călduri, dar nu devin 
gestante datorită unor cauze ce ţin de organizarea incorec tă a însă-
mânţării animalelor.

Cauzele infertilităţii false sunt:
– organizarea incorectă a activităţii pentru depistarea căldurilor;
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– însămânţarea femelelor în afara timpului optim pentru fecun-
daţie;

– însămânţarea femelelor cu spermă de calitate proastă: – califi-
carea inferioară a tehnicienilor pentru însămânţare şi efectua-
rea defec tuoasă a inoculării spermei;

– nerespectarea cerinţelor sanitaro-veterinare în timpul însă-
mânţării, ceea ce duce la contaminarea organelor genitale cu 
microbi;

– nepotrivirea reproducătorilor mascul şi femel la însămănţarea 
naturală;

– împerecheri consangvine (în special la suine) din cauza lipsei 
evidenţelor zootehnice;

– lipsa diagnosticului precoce al gestaţiei;
– toate formele de infertilitate la masculi devin cauze de inferti-

litate falsă la femele.
Această formă de infertilitate poate fi uşor înlăturată prin înlă-

turarea defici enţelor semnalate. Astfel, se va revedea atitudinea 
tehnicienilor şi îngrijitorilor faţă de obligaţiile ce le revin pentru 
depistarea vacilor în călduri; se va organiza plimbarea animalelor; 
însămânţarea vacilor se va face la jumătatea perioadei de călduri, cât 
mai aproape de sfârşitul acestora. Metoda folosită pentru inocularea 
spermei va fi cea recto-cervicală cu fixarea colului uterin, iar după 
depunerea spermei se va face masajul clitorisului.

O atenţie deosebită se va acorda calităţii materialului seminal. 
Stabilirea mo mentului însămânţării trebuie să fie făcută individual, 
considerând toate caracte risticile individuale ale animalului.

Tulburările de ovulaţie

Ovulaţia este rezultatul unui ciclu sexual de valoare completă şi 
constă în eli berarea ovulei, apte pentru fecundare, de la nivelul foli-
culului matur.

Fiind un proces biologic complex, ovulaţia este condiţionată de 
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mai mulţi fac tori (interni şi externi, strâns dependenţi de starea de 
sănătate, întreţinere şi ex ploatare), între care factorul endocrin este 
de ceea mai mare importanţă.

Ajuns la sfârşitul maturării, foliculul preovulator răspunde la 
creşterea nivelului de gonadotropine (FSH, LH) care conduce la de-
hiscenţă şi expulzarea ovulei.

Momentul producerii ovulaţiei este dependent de raportul canti-
tativ şi în timp dintre FSH şi LH. Insufucienţa cantitativă de gonado-
tropine antehipofizare, fie un dezechilibru al raportului FSH / LH 
(exces de FSH sau insufucienţă de LH), poate să tulbure mecanismul 
ovulaţiei şi să conducă la ovulaţie întârziată sau chiar la călduri ano-
vulatorii.

Ovulaţia întârziată este influienţată de excesul de FSH şi/sau 
in sufucienţa de LH adenohipofizar – factorul de luteinizare. De-
zechilibrul endocrin creat apare datorită unei alimentaţii bogate în 
fitoestrogeni (lucernă, trifoi) sau sarace în aminoacizi, în fosfor şi vi-
tamine (A,E,C). Sunt predispuse pentru dere glarea respectivă vacile 
cu producţii mari de lapte.

Condiţiile de zooigienă necorespunzătoare, stabulaţia permanen-
tă şi temperatu rile scăzute pot contribui la apariţia tulburărilor.

Simptome. Ciclurile sexuale sunt regulate din punct de vedere 
al duratei, dar căldurile sunt prelungite datorită întărzierii ovulaţiei 
care se poate produce după 24-130 ore faţă de momentul fiziologic 
caracteristic (10-12 ore după sfârşitul căl durilor). În toată această 
perioadă, căldurile sunt de intensitate normală. O femelă cu ovula-
ţie întârziată nu poate rămâne gestantă, dat fiind faptului viabilităţii 
spermatozoilor şi perioada fertilă a ovulei eliminate care sunt strict 
limitate în timp.

La examen transrectal se constată prezenţa foliculului matur (de 
Graaf) care se menţine câteva zile; adesea ovulaţia nu se produce şi 
foliculul involuează.

Diagnosticul ovulaţiei întârziate se stabileşte în baza anamnezei 
(călduri pre lungite şi însămânţări repetate) şi a examenului trans-
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rectal, executat de 2-3 ori pe parcursul căldurilor, iar apoi 3-4 zile de 
la sfârşitul acestora, când se constată prezenţa pe ovar a foliculului 
ovarian.

Prognosticul pentru reproducţie este rezervat, având în vedere 
faptul că ovu laţia întârziată poate duce la erori în alegerea momen-
tului optim pentru inocularea spermei, precum şi la ovularea unui 
gamet incapabil pentru fecundaţie.

Tratamentul urmăreşte inducerea ovulaţiei. În acest scop, la ci-
clul sexual următor, în momentul apariţiei căldurilor, ţinând cont 
de nivelul scăzut al LH, femela va fi tratată cu o singură doză de go-
nadotropină corionică: Corulon, Go nabion, Werfacor etc., bogată în 
această fracţiune, după care va fi însămânţată. De obicei, HCG se ad-
ministrează intravenos sau intraperitoneal. Se recomandă repetarea 
tratamentului cu HCG la 24-36 ore de la apariţia căldurilor.

Alt protocol terapeutic constă în administrarea unei doze de Gn-
RH (Fertagyl, 2 ml intramuscular) simultan cu însămânţarea artifi-
cială, a doua zi după depista rea căldurilor. Însămânţarea în acest caz 
se face o singură dată.

Profilaxia va urmări asigurarea unei alimentaţii echilibrate, bo-
gată în vitamine, macro- şi microelemente; de asemenea se vor asi-
gura condiţii corespun zătoare de zooigienă, un regim de mişcare 
activă zilnică şi exploatare raţională.

Căldurile anovulatorii ocupă o pondere însemnată în etiologia 
infertilităţii, determinând de regulă repetarea montelor / IA.

Factorul determinant este reprezentat de insuficienţa LH-ului sub 
influenţa căruia au loc pregătirile necesare ovulaţiei. Hipotiroida 
poate, de asemenea, să determine imposibilitatea maturării folicula-
re şi respectiv dehiscenţa.

Simptomatologie. Căldurile sunt ciclice sau neregulate, dar şterse 
şi de scurtă durată. Femelele pot accepta monta. La examenul trans-
rectal se poate palpa ovarul cu prezenţa foliculilor maturi sub tensi-
une, dar la examenele repetate nu se simte prezenţa corpilor luteali. 
La examenele efecutate în primele zile după călduri se constată lipsa 
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ovulaţiei, iar foliculul ovarian suferă, după 3-4 zile, fe nomenul de 
atrezie. Din când în când se constată şi apariţia ciclurilor ovulatorii.

Diagnosticul se pune în baza datelor anamnestice şi a examenului 
transrectal. De regulă, căldurile sunt ciclice, dar şterse şi de scurtă 
durată.

La examenul transrectal, efectuat în timpul căldurilor, se poate 
palpa ovarul cu prezenţa foliculilor maturi, dar la examenele repe-
tate în primele zile după călduri nu se palpează prezenţa corpilor 
galbeni.

Tratamentul în căldurile anovulatorii constă în administrarea 
hormonilor care induc ovulaţia.

Rezultate bune se obţin la administrarea de Gn-RH: Cystorelin, 
Fertagyl, Receptal etc. sau HCG: Chorulon, Gonadyl, Werfacor etc. în 
timpul căldurilor.

Un alt protocol terapeutic constă în administrarea unei gonado-
tropine serice (Folligon, Sergon 500) la momentul apariţiei călduri-
lor, iar la 35 ore după injectarea cu PMSG, simultan cu însămânţarea 
artificială se injectează o doză de Gn-RH (Fertagyl).

Hemoragia estrală

Se caracterizează prin eliminarea de mucus estral amestecat cu 
sânge în timpul căldurilor sau imediat după călduri datorită unei in-
suficienţe luteale.

Etiopatogeneza estroragiei nu este detailat studiată. Se consideră 
că este vorba de o insuficienţă hormonală exprimată prin dezechili-
brul raportului estrogeni – progesteron, în favoarea estrogenilor. În 
acest caz sunt împlicaţi factorii ali mentari dintre care: furajarea cu 
nutreţuri acide, cetogene, afectate de micegai, ad ministrarea furage-
lor bogate în fitoestrogeni, carenţele meneralo-vitaminice etc.

Simptomatologie. Hemarogias evoluează în 2 faze. La început 
hemoragia apare în primele 2-3 zile după călduri, apoi la ciclurile 
următoare hemoragia se produce în timpul căldurilor, când mucusul 
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estral este de culoare roz-roşiatică, uneori cu coaguli mici de sânge. 
Căldurile se pot prelungi până la 48-96 ore, ovulaţia pro ducându-se 
mai târziu, la 48-72 ore de la sfârşitul căldurilor.

Diagnosticul se pune în baza semnelor clinice şi repetării căldu-
rilor.

Tratamentul estroragiei se poate executa prin administrarea a 50 
mg Progesteron în ziua căldurilor şi în următoarele 2 zile, sau în ziua 
căldurilor, la a 4-a şi la a 7-a zi după montă /I.A.

Alte modalităţi de tratament în estroragie fac apel la preparatele 
pe bază de Gn-RH sau pe baza de HCG, administrare în doză unică 
în ziua detectării căldurilor şi însămânţării artificiale. Atât Gn-RH 
cât şi HCG vor induce ovulaţia şi vor stimula formarea unor corpi 
galbeni care vor induce o activitate secretorie de progesteron mai 
ridicată.

Repetarea montelor datorită metritei latente

Metrita latentă este o varietate a metritei catarale cronice carac-
terizată prin lipsa semnelor clinice clare şi repetarea căldurilor fără 
modificarea ciclului sexual.

În etiologia metritei acute se înscriu aceiaşi factori etiologici ca şi 
în cazul inflamaţiei cronice a uterului. Nu este exclusă apariţia me-
tritei latente după însămânţarea artificială, datorită folosirii instru-
mentelor de însămânţare nesterile, nerespectării condiţiilor de asep-
tică a însămânţărilor sau când materialul seminal este contaminat de 
microbi sau fungi.

Simptomele clinice ale metritei oculte sunt de multe ori mascate de 
secreţiile fiziologice estrale din timpul stadiului de excitaţie sexuală.

Această formă ocultă nu poate fi descoperită decât în momentul 
căldurilor, când de altfel, se recomandă şi efectuarea tratamentului.

Simptomul cel mai obiectiv care orientează stabilirea diagnosti-
cului îl constituie secreţiile estrale. Astfel, în timpul căldurilor, can-
titatea de mucus estral este mai abundentă şi poate conţine fulgi de 
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culoare albicioasă. Alteori, se modifică vâscozitatea, mucusul nu mai 
este filant şi prezintă bule de aer dato rită proceselor fermentative. În 
alte cazuri secreţia estrală are aspect cataral, uşor opac. La examenul 
transrectal coarnele uterine au o consistenţă păstoasă şi pot fi uşor 
îngroşate.

Diagnosticul metritei oculte se pune pe baza semnelor clinice şi poa-
te fi confirmat printr-o metodă expres de analiză a mucusului estral. 
Într-un flacon se întroduc cantităţi egale de secreţie uterină şi soluţie de 
sodă caustică de 4%. Amestesul se aduce până la fierbere şi se lasă să se 
răcorească. În condiţii norma le, amestecul rămâne străveziu şi devine 
de culoare galbenă-verzuie în cazurile de endometrită latentă.

Tratamentul în metrita latentă se realizează prin introduce-
rea intrauteri nă, în timpul căldurilor, a unei soluţii constituită din 
200.000 UI penicilină cris talică şi 0,5 g streptomicină, în 30-50 ml ser 
fiziologic. După 5-6 ore se execută însămânţarea artificială.

O altă schemă de tratament constă în administrarea intrauterină, 
imediat după însămânţare sau la 12 ore după aceasta, a 2 g de ampi-
cilină dizolvată în 50 ml de ser fiziologic.

O eficacitate deosebită în terapia vacilor cu endometrite oculte 
o are produ sul olandez Metricur (s.a. Cefapirina) şi Septogelul(s.a. 
Iodpovidon) Aplicarea tratamentului cu Metricur sau cu Septogel se 
face după 2-3 ore de la însămânţarea artificială sau independent de 
momentul căldurilor şi însămânţarea la ciclul sexual următor.

Repetarea montelor datorită mortalităţii embrionare

Dintre toţi factori o influienţă mai mare au pierderile de gistaţie, 
care influienţează rata concepţiei, iar în ultima categorie de factori 
(factorii de rasă şi individ) care influienţează rata concepţiei se află 
vîrsta femelei, nivelul producţiei de lapte şi rasa.

Pierderile de gestaţie reprezintă, atît pentru vaci de lapte, cît şi 
pentru cele de carne, în sistemul intensiv cît şi în cele extensiv, un 
factor ce scade parametrii de reproducţie.
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La vacile de lapte se identifică trei momente mai frecvente de în-
trerupere a gestaţiei, la care fermierul trebuie să atragă atenţie: pri-
mul moment apare în intervalul 4-8 zile după însămînţarea artificială 
sau monta naturală; al doilea moment este perioada de recunoaştere 
a gestaţiei de către organismul matern şi anume intervalul 14-17 zile 
după însămînţare şi ultimul moment apare în perioada cuprinsă în-
tre zilele a 28-a şi a 50-a după însămînţare.

O parte din pierderile de gestaţie pot fi considerate normale. Cer-
cetările efectuate au stabilit că pierderi de 3-5 % din totalul gestaţiilor 
pînă la ziua a 42-a sunt considerate normale.

Cauzele pierderilor de gestaţie sunt de cele mai diverse, fapt ce face 
imposibilă determinarea lor. S-a constatat că în 70 % din cazuri, facto-
rii determinanţi al avorturilor nu pot fi stabiliţi, chiar şi în urma unei 
anchete riguros efectuată (tabelul 1).

Tabelul 1. Cauzele pierderilor de gestaţie la taurine
Specificare Observaţii Stadiul întreruperii 

gestaţiei
Întreţinerea Temperaturi excesive, 

microclimat necorespunzător
la fecundare a ovulei

Factorii genetici Consangvinezarea zigotal, embrionar şi fetal
Aberaţiile cromosomale zigotal, embrionar şi fetal

Disfuncţii endocrine Deficit de P4/exces de E2 zigotal şi embrionar

Factori nutriţionali Subalimentaţia – balanţa 
energetică negativă

zigotal

Supraalimentaţia zigotal
Raţii hipoproteice embrionar
Hipovitaminozele embrionar
Carenţă în macro-
microelemente

embrionar şi fetal

Intoxicaţii Plante fitoestrogenice zigotal şi embrionar
Micoze fetal
Nitraţi, nitriţi embrionar şi fetal

Infecţii Bruceloză, leptospiroza, 
diareea virală bovină etc.

zigotal şi embrionar

Alţi factori Terapia cu corticosteroizi zigotal, embrionar şi fetal
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Fermierul trebuie să cunoască, că la vacile de lapte, cea mai mare 
parte a pierderilor de gestaţie are loc în prima perioadă a gestaţi-
ei, respectiv zilele 14-17 după însămînţare, iar pierderile de gestaţie 
după această periodă sunt relativ mai puţine. În această perioadă în-
treruperea gestaţiei este urmată de cele mai multe ori de scurgeri la 
nivelul vulvei şi retenţii placentare, care de cele mai multe ori trec 
neobservate, cu excepţia celor din stadiul fetal.

Dificultatea observării pierderilor de gestaţie creşte invers pro-
porţional cu vîrsta gestaţiei. Astfel, de cele mai multe ori nu se poa-
te şti dacă vaca a prins sau gestaţia s-a pierdut în primele stadii ale 
acesteia. Reluarea activităţii sexuale (căldurilor) pînă în ziua 24 de la 
îsămînţare este asociată cu lipsa fecundaţiei (vaca nu a prins) şi cu 
mortalitate embrionară precoce, iar reluarea activităţii după 24 de 
zile – cu mortalitate embrionară tardivă.

Exploatarea raţională a vacilor de lapte impune crescătorul să cu-
noască viaţa lor sexuală. El trebuie să ştie că maturitatea sexuală la 
bovine apare la 6-10 luni, dar la această vîrstă nu poate fi dată la în-
sămînţare deoarece nu se realizează dezvoltare corporală corespun-
zătoare. Dacă, totuşi, aceste lucruri nedorite se întîmplă, femelele 
rămîn nedezvoltate iar în majoritatea cazurilor fătările sunt difici-
le punînd în pericol viaţa mamei şi a produşilor. Ca urmare, apar 
frecvente tulburări de reproducţie în ciclurile următoare care duc 
la compromitarea animalului. Este recomandat ca viţica să fie dată 
la montă prima dată la 16-18 luni şi la 75 % din greutatea adultului.

După fătare, căldurile apar între 21-60 zile. La animalele libere în-
treţinute semnele căldurilor sunt următoarele: stă la montă şi permi-
te să fie călărită de alte vaci; sare pe alte vaci, ţine bărbiea pe crupa al-
tor vaci; atenţie mărită „ciuleşte urechile” în toate direcţiile; îndoaie 
spinarea la palpare şi ridică coadă; miroase organele genitale ale altor 
vaci; vulva este umedă, roşie, congestională şi tumefiată; din vagin 
se elimină mucus filant, sticlos, transparent, curat şi uneori aderent 
pe coadă ori pe coapse; scăderea poftei de mîncare şi a cantităţii de 
lapte; creşte temperatura corpului de la 37 °C cît este normală la 39 
°C însă pot fi şi alte semne individuale.
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La animalul legat la iesle şi singure în adăpost multe din aceste 
semne nu se pot recunoaşte şi foarte multe pierderi (40 %) sunt din 
cauza acestei nerecunoaşteri şi a scăpării perioadei de călduri.

Pentru o bună cunoaştere a ciclului sexual, fermierul trebuie să 
deţină un caiet cu calendar, unde să evidenţieze: dată fătării, primul, 
al doilea şi al treilea ciclu de călduri, caracterul mucusului, data în-
sămînţării, numărul matricol al taurului, data controlului de gesta-
ţie, eventuale tratamente în reproducţie, chiar şi alte tratamete.

Prin observaţii efectuate s-a constatat că o cauză a repetării în-
sămînţărilor este:

– confuzia dintre mucusul transparent filant şi endometrită de 
gradul 1, cu mucus gros cleios şi uşor opac;

– dezinteresul unor crescători de vaci de a urmări din 21 în 21 
zile ciclul sexual;

– însămînţări făcute fără toate semnele estrale;
– inexistenţa controrului de gestaţie la 3 luni după însămînţarea 

artificială;
– inexistenţa controrului transrectal în anestru după montă care 

uneori poate fi o gestaţie şi de aici însămînţare peste gestaţie.
Fermierul de astăzi care se ocupă de creşterea vacilor de lapte este 

muncitorul din fabrică devenit ţăran şi de aceea considerăm că pen-
tru o bună activitate de reproducţie a vacii pentru fermier sunt im-
portante următoarele aspecte: furăjarea diversă şi raţională, mişcarea 
liberă zilnică cel puţin 30 minute, îngrijiri corporale zilnice, îngrijire 
blîndă, fără stres a animalului, adăpost luminos, aerisit, confortabil, 
curat, observarea atentă pentru depistarea căldurilor periodic din 18 
în 18 zile iar monta vacilor trebuie să se facă numai prin însămînţări 
artificiale cu material seminal de tauri valuroşi.
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IX. CONTROLUL ŞI DIRIJAREA FUNCŢIEI 
DE REPRODUCŢIE LA VACĂ

Argumentele pentru controlul funcţiei de reproducere la vacă sunt:
– inducerea ciclului sexual la vacile care nu sunt observate în 

călduri la mai – mult de 45 zile post-partum sau la cele după 
monte / IA infecunde;

– inducerea căldurilor la viţelele care au atins vârsta optima şi 
parametrii fizici corporali pentru reproducere;

– planificarea mai precisă a montelor IA, fătărilor şi a producţiei 
(lapte, un viţel pe an);

– reducerea timpului necesar pentru depistarea căldurilor;- sin-
cronizarea căldurilor la vacile donatoare şi a celor recipiente 
pentru transferul de zigoţi.

În prezent, cele mai larg utilizate metode de control al ciclului se-
xual la vacă fac apel la PGF2 alfa, precum şi la progestagene, existând 
atât protocoale simple, cât şi protocoale mixte.

Inducerea şi / sau sincronizarea căldurilor cu prostaglandine

Se bazează pe acţiunea luteolitică a prostaglandinei PGF2 alfa.
Această modalitate de inducere a căldurilor la vacă este indicată 

în cazurile la care pe ovar există un corp galben funcţional (ciclic sau 
persistent).Este de menţionat că, prostaglandinele produc luteoliza 
în cazul corpului galben ciclic, în intervalul zilelor 6-17 ale ciclului 
sexual, pe când în primele 6 zile după ovulaţie, când CL este în faza 
de organizare şi în perioada de la 17 până la 21 zile, care co respunde 
regresiei spontane, corpul galben este refractat şi insensibil la acţiu-
nea luteolitică a PGF2 alfa.

Mecanismul acicliei în cazul existenţei corpului galben este acela 
de a bloca eliberarea gonadotropinelor hipofizare (FSH şi LH )res-
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ponsabile de evoluţia foli cululor ovarieni până la maturare şi apari-
ţia căldurilor. Acest blocaj este realizat de progesteronul secretat de 
corpul luteal respectiv.

Administrarea unei doze terapeutice de PGF2 alfa are ca efect lu-
teoliza şi în consecinţa deblocarea eliberării gonadotropinelor, ur-
mată de apariţia căldurilor după circa 2-4 zile de la administrarea 
prostaglandinei.

Este posibil ca femelele tratate cu o doză de PGF2 alfa să nu răs-
pundă la acest tratament prin manifestarea căldurilor. Explicaţia 
acestui fenomen se exprima prin faptul că femela respectivă era pur-
tătoarea unui corp galben tânăr (sub 7 zile după ovulaţie) sau a unui 
CL pe cale de regresie spontană (zilele 17-21 a ciclului sexual), care 
nu este susceptibil la acţiunea luteolitică a PGF2 alfa. La astfel de ca-
zuri, este necesară repetarea administrării PGF2 alfa la un interval de 
11-13 zile (după unii autori, mai bine după 14 zile), deoarece la acest 
moment femelele vor avea un CL funcţional.

Protocolul detaliat de inducerea căldurilor la vacile (viţelele) cu 
corp galben ciclic pe ovare constă în administrarea iniţială a unei 
doze terapeutice de PGF2 alfa în ziua 1, urmată de ţinerea animalu-
lui sub observaţie zilnică pentru depista rea căldurilor, până în ziua 
a 11-a. Dacă în acest interval femela intră în călduri, se procedează 
la montă sau IA după procedeul obişnuit. Dacă în intervalul 1-11 
zile femela nu a manifestat călduri, se aplică a doua administrare de 
PGF2 în ziua 11-a – 14-a, notându-se ora acestei administrări. În 
continuare, femela va fi urmărită pentru depistarea căldurilor şi în-
sămânţată dacă acestea apar.

Dacă femela nu manifestă călduri, se va aplica însămănţarea „du-
blu-orb” la 72 şi 96 de ore după a doua administrare de PGF2 alga.

Fecunditatea înregistrată la animalele însămânţate după aplicarea 
PGF2 alfa este similară cu cea obţinută în urma însămânţărilor la 
căldurile spontane. Totuşi, vacile însămânţate la căldurile depistate, 
înduse cu PGF2 alfa generează rezultate mai bune, comparativ cu 
cele care nu manifestă călduri şi însămânţate „dublu-orb”.
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La cazurile de animale cu corp galben persistent, este suficientă o 
singură administrare de PGF2 pentru a induce un ciclu de călduri.

Produsele farmaceutice comerciale din clasa PGF2 alfa folosite 
pentru înducerea căldurilor la vaci sunt: Broestrofan, Dinolitic, En-
zaprost, Estrumat, Galapan, Lutalyse, Oestrofan, Planat, Prosolvin, 
Prostavet, Flavoliz, Reprodin, Remofan etc.

Inducerea şi / sau sincronizarea căldurilor  
la bovine cu progestagene

Utilizarea progestagenelor în scopul provocării căldurilor la vaci 
se bazează pe proprietatea acestora de a induce la femelele tratate 
o fază luteală similară cu faza luteală a ciclului sexual. Prin urma-
re, progestagenele se comportă ca un corp galben artificial şi inhibă 
eliberarea gonadotropinelor anterohipofizare, încât este suprimat şi 
ciclul sexual. În momentul întrerurepii medicaţiei, se produce o eli-
berare masivă de gonadotropine, ceea ce duce la maturarea folicu-
lară, apariţia căldurilor şi ovulaţiei în decurs de căteva zile. Pentru a 
obţine un ciclu sexual fer til, durata tratamentului cu progestagene la 
vacă trebuie să fie de 10-12 zile.

Pentru a facilita regresia eventualilor corpi galbeni de dimensiuni 
mici, exis tenţi în corticala ovarelor, la animalele tratate, se recoman-
dă şi asocierea unui factor luteolitic. În acest sens se pot folosi două 
variante:

• administrarea de estradiol la începutul tratamentului sau con-
comitent cu – progestagenii;

• administrarea unei doze de – PGF2 alfa la finele tratamentului 
cu progestagene.

Dintre metodele moderne de inducere şi sincronizare a căldurilor 
la vacă se utilizează:

Procedeul Crestar, constă în depunerea şi menţinerea timp de 
9-10 zile, subcutanat la faţa internă şi liberă a urechii, a unui im-
plant siliconat impreg nat cu 3 mg Norgestomet (progestagen sintetic 
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cu eficacitate de 100-200 ori mai mare decât progesteronul natural). 
Implantul eliberează norgestomet care inhibă eliberarea de FSH şi 
LH de către hipofiza. Simultan cu montarea implantului se injectea-
ză valerianatul de estradiol (5 mg) cu rol în inducrea luteolizei. După 
10 zile implantul se înlătură şi se face însămânţarea artificială la 48-
56 ore după aceasta.

Varianta Crestar-plus prevede administrarea în ziua extragerii 
împlantului (a 10-a) a unei doze de 500 UI PMSG, urmată la 48 şi 72 
ore de însămânţarea „dublu-orb”.

Procedeul Abbovestrol constă în montarea intravaginală a unei 
spirale impregnate cu 1,55 g progesteron şi o capsulă gelatinoasă cu 
10 mg oestradiol benzoat ataşată la capătul spiralei, care se menţine 
în vagin timp de cel puţin 12 zile.

După îndepărtarea spiralei vaginale, scade progesteronemia şi 
majoritatea animalelor ovulează în decurs de 2-4 zile. Însămânţarea 
femelelor se face indiferent că aceasta manifestă sau nu călduri. Se 
poate face o singură IA la 56 ore după extragerea spiralei, sau două 
IA la 48 şi 72 ore de la înlăturarea spiralei.

Tratamentul cu Synchrosyn, suspensie injectabilă şi comprima-
te, conţinând a câte 10 mg acetat de clormadinon pe ml şi respectiv 
comprimată, permite reproducerea fazei luteale şi blocajul hipofizar 
pe durata căreia secreţia de FSH şi LH continuă, dar eliberarea lor în 
circulaţie este blocată.

Pentru înducerea / sincronizarea căldurilor între 15 şi 45 zile 
după fătare se face o injecţie cu 7 ml suspensie de Syncrosyn, urmată 
după 7 zile de administrarea de comprimate, câte 1/ zi, timp de 7 zile.

După un asemenea tratament, căldurile apar la 3-5 zile de la ad-
ministrarea ultimului comprimat. Primele călduri pot trece neob-
servate, tratamentul însă, nu se repetă, dar se aşteaptă căldurile ur-
mătoare.
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