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Una dintre marile probleme în creşterea oilor este infertilitatea care poate apare 

uneori la un număr relativ mare de animale tinere, chiar dacă acestea sunt clinic sănătoase 

şi prezintă dezvoltare corporală caracteristică vârstei şi rasei din care fac parte. Unele 

probleme de reproducţie apărute la oile tinere  pot fi rezolvate terapeutic, dar de multe ori  

animalele nu răspund la nici un fel de tratament şi ajung să fie valorificate prin 

abatorizare, fără să se obţină de la ele nici un miel. Se pare că în astfel de situaţii, cauza 

care a generat infertilitatea a acţionat într-o perioadă anterioară (mai apropiată sau mai 

îndepărtată), determinând modificări ireversibile la nivelul ovarelor, cu afectarea 

funcţionalităţii lor. Numeroase studii au fost efectuate de-a lungul timpului referitoare la 

dezvoltarea ovarelor la mieluţe, multe dintre ele încercând să lămurească evoluţia 

rezervei foliculare la animalele impubere. În acest scop  s-au folosit mai mult metode 

neinvazive cum ar fi ultrasonografia care permite cuantificarea numărului şi 

dimensiunilor foliculilor antrali existenţi în momentul respectiv, permiţând astfel 

aprecieri generale asupra evenimentelor care se derulează în ovare. Pentru a aprecia 

aspectele intime care însoţesc aceste procese, sunt necesare investigaţii microscopice. 

Studii microscopice care să urmărească evenimentele care se derulează în ovarele 

femelelor impubere sunt relativ puţine şi de cele mai multe ori au fost efectuate pe 

animale de laborator. În acest context, am considerat oportun să facem astfel de 

investigaţii la ovine impubere. 

Prima parte „Stadiul actual al cunoaşterii” este constituită din trei capitole  care 

sintetizează principalele date bibliografice din literatura de specialitate cu privire la 

embriogeneza şi  morfofiziologia ovarelor, aspecte legate de atrezia foliculară şi rolul ei 

în viaţa reproductivă a femelei, respectiv  impactul unor substanţe cu acţiune hormonală, 

provenite din diferite surse, asupra sistemului genital femel.  

Partea a II-a „Cercetări proprii” este constituită din cinci  capitole (cap. IV – 

VIII). Capitolul IV  prezintă cadrul natural şi organizatoric în care s-au desfăşurat 

cercetările,   capitolele V - VI, prezintă şi descriu rezultatele cercetărilor, incluzând 

materialele şi metodele de lucru, discuţiile, interpretările, analiza şi concluziile parţiale ce 

se desprind din cercetările întreprinse. În capitolul VII sunt prezentate Discuţiile 

generale, iar în capitolul XVIII Concluziile generale, care sintetizează cercetările 

efectuate.  
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CAPITOLUL IV 

CADRUL NATURAL ŞI ORGANIZATORIC ÎN CARE S-AU 

DESFĂŞURAT CERCETĂRILE 

Cercetările care fac obiectul acestei teze s-au extins pe o perioadă de patru ani, 

mai precis din anul 2008 până în 2011. Ele au fost efectuate pe  ovine metis merinos, 

proprietatea unor crescători particulari din judeţul Galaţi.   

 

Fig.4. 1. Oi metis merinos (foto original) 

Ovinele au fost crescute în sistem tradiţional, în care păşunatul se face de 

preferinţă pe terenuri uşor accidentate (coline) cu evitarea cât posibil a zonelor joase care 

predispun la afecţiuni podale şi infestaţii parazitare. 

 

 

Fig. 4. 2. Turmă la păşune în amurg (foto original) 
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CAPITOLUL V  

 EVOLUŢIA REZERVEI FOLICULARE LA MIELU ŢE METIS MERINOS 

ÎN PRIMUL AN DE VIA ŢĂ  

5.1. IPOPTEZA DE LUCRU. OBIECTIVE  

Pentru a vedea care este dinamica activităţii ovariene  la ovinele impubere şi cu ce 

rezervă foliculară îşi începe activitatea reproductivă oaia, am considerat oportun să facem 

investigaţii pe ovare de mieluţe de la fătare până la pubertate. Pentru elucidarea acestor 

aspecte ne-am fixat următoarele obiective : 

- Urmărirea activităţii ovariene la mieluţe,  de la fătare la pubertate; 

- Aprecierea momentului instalării pubertăţii la mieluţe metis merinos; 

- Aprecierea rezervei foliculare cu care îşi încep activitatea reproductivă oile 

metis merinos. 

5.2. MATERIAL ŞI METODĂ  

Animalele utilizate în cadrul acestui studiu au fost  35 de mieluţe metis merinos, 

cu vârsta cuprinsă între 2 zile şi 12 luni,  crescute în sistem tradiţional, provenite de la 

diferiţi crescători particulari din judeţul Galaţi. Organele studiate au fost ovarele, iar 

metoda de studiu utilizată a fost examenul histologic.  

5.3. REZULTATE  

Ovarele recoltate de la mieluţe în prima decadă de viaţă prezintă număr mare de 

foliculi primordiali, dispuşi caracteristic la periferia corticalei, alături de care, există şi 

alte categorii de foliculi (primari, antrali mici, antrali mari), ceea ce sugerează că organul 

prezintă activitate intensă chiar din primele zile de viaţă.   

Se constată că între animale de vârstă comparabilă (apropiată) există diferenţe 

uneori mari, fie în ceea ce priveşte rezerva de foliculi primordiali, fie a activităţii 

ovariene. Aceste aspecte demonstrează clar faptul că activitatea ovariană a început în 

viaţa intrauterină şi nu s-a derulat la aceeaşi intensitate la toate animalele, ceea ce face ca 

la fătare rezerva foliculară să nu fie identică.  
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Foliculi aflaţi în diferite stadii de dezvoltare prezintă toate ovarele luate în studiu, 

dar numărul acestora este în unele cazuri mic iar în altele mare sau foarte mare. Cu cât 

numărul acestora este mai mare cu atât este mai mare şi polimorfismul lor.   

Pe tot parcursul primei luni de viaţă sunt prezenţi  numeroşi foliculi aflaţi în 

diferite stadii de creştere şi atrezie, ceea ce sugerează  un consum foarte mare de foliculi 

ovarieni. De precizat faptul că  diferenţele de la un animal la altul sunt foarte mari în ceea 

ce priveşte rezerva de foliculi primordiali şi activitatea ovariană.  

Activitatea ovariană este prezentă şi în luna a doua de viaţă în cazul tuturor 

ovarelor luate în studiu, dar nu se mai derulează chiar la intensitatea avută în prima lună 

de viaţă.  

Toate ovarele investigate prezentau foliculi în creştere, iar numărul acestora 

variază de la un animal la altul, fiind câţiva la unele animale  şi ceva mai mulţi în cazul 

altora. Rezerva de foliculi primordiali este încă bine reprezentată deşi a scăzut 

semnificativ faţă de prima lună.  Există încă diferenţe mari de la un animal la altul, în 

ceea ce priveşte rezerva de foliculi primordiali. 

În cursul lunii a treia activitatea ovariană este prezentă dar intensitatea la care se 

derulează este în scădere evidentă faţă de luna a doua şi mai ales faţă de prima lună de 

viaţă. Sunt prezenţi foliculi cavitari în cazul tuturor ovarelor investigate, cu diferenţe 

între un animal şi altul, dar evident mai mici decât în primele două luni (Fig. 5.1.). 

În intervalul 3-12 luni, activitatea ovariană este prezentă în ambele ovare putând fi 

apreciată chiar şi macroscopic. Prin transparenţa capsulei pot fi observate câteva 

formaţiuni care par a fi foliculi cavitari, numărul lor fiind  moderat.  

La 11 luni, numărul foliculilor cavitari observaţi transcapsular par ceva mai mulţi 

şi unii ceva mai mari, decât în perioada anterioară. În intervalul 11-12 luni, ovarele 

prezentau corpi galbeni, ceea ce  ne-a permis să apreciem  că la mieluţele metis merinos 

din zona Dunării de jos, pubertatea se instalează aproximativ la 50-52 de  săptămâni. 

Microscopic,  activitatea ovariană apare  mai redusă decât în prima perioadă de 

viaţă. Ea are o evoluţie relativ stabilă până la 11 luni când foliculii cavitari înregistrează o 

uşoară creştere numerică şi una evidentă în dimensiuni. Microscopic s-a confirmat faptul 

că formaţiunile observate macroscopic sunt  corpi galbeni tipici (Fig. 5.2).  
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1     5 

2     6 

3     7 

4     8 

Fig.5.1. Ovare mieluţe 0-3 luni :  

1) 3 zile(0b 2); 2) 7 zile (0b 4); 3) 8 zile (0b 2); 4) 14 zile (0b 2);  

5) 20 zile (0b 2) ; 6) 30 zile (0b 2); 2 luni(0b 2); 2,5 luni (0b 2) 
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a     e 

b     f 

c     g 

d     h 

Fig. 5.2.  Ovare mieluţe 3-12 luni: 

Macroscopic : a) 3 luni; b) 7 luni; c) 11 luni; d) 12 luni 

Microscopic : e) 3 luni (0b 2); f) 7 luni (0b 2); g) 11 luni (0b 2); h) 12 luni (0b 2). 
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a     e 

b     f 

c     g 

d     h 

Fig.5.3. Etape ale atreziei foliculare : a) degradarea ovocitului (0b 20); b) colabarea 

membranei pelucida (0b 20); c) edemul granuloasei (0b 40); d) apoptoza celulelor 

granuloase (0b 40); e) apoptoza celulelor cumulusului (0b 40); f) îngroşarea membranei 

bazale (0b 20)  g) fibrozarea cumulusului (0b 20); h) folicul fibrozat (0b 40). 
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Până la vârsta de 11 luni, nici unul dintre foliculii angajaţi în procese de creştere  

nu finalizează prin ovulaţie ci  intră la un moment dat în atrezie, care poate cuprinde 

foliculii în orice stadiu de evoluţie. Ea afectează concomitent ovocitul şi granuloasa, atât 

în cazul foliculilor primari cât şi a celor antrali.  

Modificări  pot fi sesizate la nivelul ovocitelor tuturor tipurilor de foliculi. În  

stadiu mai avansat membranei pelucida colabează, ajungând la forme dintre cele mai 

bizare (semilună, seceră, nicovală etc.).  

Celulele granuloase sunt disociate prin edem şi intră treptat în apoptoză, ea putând  

cuprinde de multe ori şi celulele cumulusului. Membrana bazală poate suferi procese de 

îngroşare. Prin pătrunderea fibroblastelor se produce fibrozarea cumulusului şi apoi a 

întregului folicul (Fig. 5.3). Foliculii fibrozaţi persistă  luni de zile în corticala ovariană.  

5.4. CONCLUZII PARŢIALE  

1. Rezerva de foliculi primordiali existenţi în ovarele mieluţelor metis merinos la 

fătare este foarte mare, dar există şi activitate relativ intensă, materializată prin 

prezenţa de  foliculi aflaţi în diferite stadii de evoluţie sau involuţie. 

2. Procesele de creştere şi ulterior atrezie foliculară se derulează în ritm susţinut în 

primele 2 luni de viaţă aşa încât la sfârşitul acestei perioade  se constată o scădere 

semnificativă a rezervei de foliculi primordiali.  

3. În intervalul 3-11 luni, ritmul consumului de foliculi prin atrezie se stabilizează la 

marea majoritate a animalelor, iar creşterea uşoară constatată la 11 luni reprezintă 

un semn al apropierii pubertăţii.  

4. Toţi foliculii angajaţi în procese de creştere foliculară  până la 11 luni, vor finaliza 

prin atrezie care debutează aproximativ în acelaşi timp  la nivelul ovocitului şi 

celulelor granuloase, micile diferenţe de la un folicul la altul nefiind  

semnificative.  

5. Primele semne de instalare a pubertăţii la mieluţele metis merinos fătate în 

noiembrie în zona Dunării de jos au fost evidenţiate la   11-12 luni (50-52 

săptămâni) şi au constat  în prezenţa corpilor galbeni cu structură tipică de glandă  

endocrină.    
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CAPITOLUL VI 

EFECTUL DIACETATULUI DE HEXESTROL ASUPRA 

ACTIVIT ĂŢII OVARIENE LA MIELU ŢE METIS MERINOS 

6.1. IPOTEZA DE LUCRU. OBIECTIVE  

 Pentru cuantificarea efectului diacetatului de hexestrol asupra pool-ului folicular 

la ovine impubere ne-am fixat următoarele obiective : 

- Evoluţia hormonilor estrogeni pe parcursul experimentului 

- Urmărirea efectului diacetatului de hexestrol asupra consumului de foliculi 

ovarieni prin atrezie foliculară;  

- Aprecierea evoluţiei pool-ului folicular după una, două, respectiv trei doze  de 

diacetat de hexestrol.  

6.2. MATERIAL ŞI METODĂ 

Animalele utilizate în experiment au fost 9 mieluţe metis merinos, în vârstă de 3 

luni. Ele au fost inoculate cu 0,2 ml diacetat de hexestrol în zilele 1, 30 şi 60 ale 

experimentului. 

6.3. REZULTATE 

6.3.1.  Rezultate dozări hormonale 

- Cele mai mari  concentraţii ale 17-b-estradiolului se regăsesc în probele de urină, 

(principala cale de eliminare a hormonilor estrogeni)  

-Nivelurile plasmatice ale estradiolului sunt supraunitare, înainte de începerea 

experimentului 

-Nivelurile plasmatice ale estradiolului  cresc la 30 de zile  de la administrarea 

diacetatului de hexestrol, se menţin la nivel înalt o perioadă, după care scad treptat în a 

doua parte a experimentului 

-Nivelurile estradiolului în muşchi sunt sub nivelul de detecţie al metodei 

imunoanalizei electrochemiluminiscente (18,4 pmoli/gr). 
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6.3.2.Rezultate examen morfologic 

a     d 

b     e 

c     f 

Fig. 6.1.Ovare de  mieluţe inoculate cu Sintofolin: 
Macroscopic :  a) o doză b) două doze; c) trei doze 

Microscopic :  d) o doză (ob. 2); e) două doze (ob. 2); f) trei doze (ob. 2) 
 

La 30 de zile de la dministrarea unei doze de Sintofolin, forma şi aspectul 

formaţiunilor care se observă prin transparenţa capsulei, sugerează o activitate ovariană 

exagerată. Microscopic se constată că rezerva foliculară este foarte mică, iar numărul 

foliculilor angajaţi în procese de evoluţie/involuţie este foarte mare, ocupând practic toată 

suprafaţa de secţiune a ovarului. După  2 doze de Sintofolin , macroscopic se observă 

formaţiuni prin transparenţa capsulei, dar numărul lor este ceva mai mic decât la 30 zile.  
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Microscopic se constată că rezerva foliculară este redusă drastic.  După 3 doze de 

Sintofolin , macroscopic se observă prin transparenţa capsulei câteva formaţiuni cu 

aspect transparent şi dimensiuni relativ mari.  Microscopic se constată epuizarea rezervei 

foliculare, iar foliculii atrezici existenţi sunt în diferite stadii de fibrozare (Fig. 6.1).  

Consumul de foliculi ovarieni se face tot prin atrezie care parcurge aceleaşi etape,  

ele au însă altă intensitate (Fig.6.2. ).  

a     c 

b     d 

Fig. 6.2. Aspecte particulare în atrezia experimentală : a) cutarea granuloasei (ob. 10); 

b)vase în granuloasă (ob.40); c) hemoragie intrafoliculară (ob.4); d) atrezie chistică(ob.2) 

6.4. CONCLUZII PARŢIALE  

1. Numărul foliculilor ovarieni care au intrat în atrezie după administrarea unei 

doze   de diacetat de hexestrol a fost foarte mare, astfel că după  30 de zile de la 

inoculare, rezerva de foliculi primordiali a scăzut cu mai mult de  50%. 

2.La animalele care au primit două doze de diacetat de hexestrol,  rezerva  de 

foliculi primordiali apare consumată în foarte mare măsură, mai existând practic cel mult 

10-20% din cea existentă la începerea experimentului. 
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3. După 3 doze de diacetat de hexestrol, activitatea ovariană se mai derulează doar 

sporadic deoarece rezerva de foliculi primordiali din porţiunea periferică a corticalei este 

atât de redusă încât putem spune că ovarul este practic scos din funcţiune. 

 4.La animalele inoculate cu diacetat de hexestrol, reducerea numărului de foliculi 

primordiali se face prin aceleaşi mecanisme ca la martor, adică atrezie foliculară propriu-

zisă şi atrezie chistică, doar că acestea se derulează la o cu totul altă intensitate. 

 

CAPITOLUL VII 

 DISCUŢII GENERALE  

 
 Rentabilitatea economică în creşterea şi exploatarea ovinelor este legată în cea mai 

mare măsură de activitatea de reproducţie. Crescătorii se confruntă cu situaţii în care oi 

tinere, clinic sănătoase şi cu stare de întreţinere bună sau foarte bună, rămân sterpe. 

Anual, un număr oarecare de astfel de animale sunt dirijate spre sacrificare, fără să se fi 

obţinut de la ele nici un miel. Se pune firesc întrebarea de ce animale crescute în aceleaşi 

condiţii şi cu dezvoltare corporală comparabilă, ajung să fie atât de diferite în ceea ce 

priveşte potenţialul reproductiv. O explicaţie ar putea fi căutată la nivelul ovarelor, pentru 

a vedea dacă există diferenţe structurale şi funcţionale între animale de aceeaşi vârstă, cât 

sunt de mari şi în ce constau.  

 Când ovocitele sunt înconjurate de celule granuloase, iau   naştere foliculii 

primordiali şi odată cu formarea lor ovogeneza se încheie. Numărul foliculilor 

primordiali este foarte mare. Din această rezervă uriaşă, foarte mulţi  sunt eliminaţi prin 

atrezie foliculară în timpul dezvoltării fetale (Ross şi Wojciech, 2006), dar şi postnatal.  

Urmărind consumul surplusului de foliculi ovarieni prin atrezie la mieluţe pe 

parcursul intervalului dintre fătare şi pubertate, am constatat că el este prezent pe întreaga 

perioadă. Ritmul în care intră foliculii ovarieni în atrezie nu este constant de la fătare la 

pubertate, existând perioade cu consum mare de foliculi în comparaţie cu altele. Mai 

mult, am constatat că între mieluţe există diferenţe uneori mari în ceea ce priveşte rezerva 

de foliculi existenţi în ovare la fătare. Considerând că  mieluţele  au la încheierea 

ovogenezei un număr comparabil de foliculi primordiali, putem spune că fiecare  îşi va 

consuma surplusul de celule sexuale într-un ritm oarecare, ceea ce face ca până la fătare 
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unele să consume mai mulţi iar altele mai puţini. Aceste diferenţe nu par să aibă însă nici 

o semnificaţie funcţională, deoarece animalele sunt încă departe de debutul activităţii 

reproductive şi au oricum un surplus consistent de celule sexuale. Consumul de foliculi 

ovarieni prin atrezie pe parcursul primei luni de viaţă, este foarte mare, dar diferenţele de 

la un animal la altul sunt de asemenea uneori mari. Aceste aspecte fac ca aprecierea 

consumului să poată fi făcută pe o plajă relativ largă, de cel puţin 30-60% (uneori chiar 

mai mare) şi nu pe un procent strict. În a doua lună de viaţă, situaţia per total se schimbă 

în sensul că la cele mai multe mieluţe, ritmul consumului scade simţitor. Dar situaţia nu 

este generală, existând mieluţe la care ritmul consumului este comparabil cu cel constatat 

în prima lună de viaţă. Este de fapt o tendinţă de reglare a rezervei foliculare, astfel că la 

sfârşitul lunii a doua, deşi mai există diferenţe între mieluţe, ele sunt mult mai mici decât 

la sfârşitul primei luni. De la trei luni  consumul de foliculi primordiali devine moderat şi 

relativ uniform, până la 11 luni când se constată o uşoară creştere, apreciată de specialişti 

ca semn al apropierii pubertăţii.  

Aprecierea globală a rezultatelor obţinute,  scoate în evidenţă faptul că ritmul 

consumării surplusului de foliculi ovarieni prin atrezie foliculară nu este identic şi de 

multe ori nici măcar comparabil, la toate mieluţele. Altfel spus, fiecare îşi consumă 

surplusul în ritmul ei, dar în apropierea pubertăţii se ajunge la o rezervă foliculară 

oarecum comparabilă, la majoritatea animalelor. La acest moment, rezerva foliculară din 

corticala ovariană este semnificativ redusă în comparaţie cu momentul fătării, fiind mai 

mică şi în comparaţie cu femelele din speciile care fată mai mulţi pui (pisică, şoarece, 

şobolan). Putem spune că din acest punct de vedere, oaia îşi începe activitatea 

reproductivă cu o  rezervă foliculară mică, dar suficientă pentru numărul mic de miei 

obţinuţi de la fiecare femelă, pe parcursul întregii perioade reproductive. Altfel spus, 

pool-ul folicular a fost „ajustat” la nivelul necesarului, din momentul încheierii 

ovogenezei până la instalarea pubertăţii, prin atrezie foliculară fiziologică declanşată de 

mecanisme delicate de reglare şi control.  

Pornind de la faptul că atrezia foliculară, declanşată în mod normal prin 

mecanisme fiziologice, poate fi indusă uneori şi de alţi factori,  de natură externă sau 

chiar internă,  noi am organizat un experiment în care să verificăm în ce măsură este 
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afectată rezerva foliculară atunci când ovinele tinere vin în contact cu substanţe cu 

acţiune estrogenică.  

Pentru inducerea  atreziei experimentale am ales un preparat hormonal, respectiv 

diacetatul de hexestrol (Sintofolin). S-au utilizat doze  repetate la un anumit interval de 

timp, pentru a putea aprecia în ce măsură asemenea preparate administrate în scop 

terapeutic sau pentru stimularea producţiilor, pot afecta rezerva foliculară.  

Preparatul hormonal nu a determinat apariţia de noi mecanisme  care să provoace  

distrucţii celulare sau tisulare, derulate în paralel sau suprapuse peste cele de atrezie 

foliculară  care evoluează în mod normal în ovare. Mecanismele de bază prin care s-a 

redus rezerva foliculară au fost aceleaşi ca la atrezia fiziologică, adică atrezia propriu-zisă 

şi atrezie chistică. Diferenţa a constat în numărul mult mai mare de foliculi cuprinşi de 

atrezie şi în derularea mai particulară a unor etape ale procesului de atrezie, referitoare în 

primul rând la intensitatea şi amploarea la care s-au desfăşurat anumite evenimente. Cele 

mai evidente modificări datorate diacetatului de hexestrol au fost constatate la nivelul 

granuloasei. Datorită stimulului hormonal, celulele granuloasei proliferează, dispunându-

se iniţial pe mai multe rânduri decât în mod normal, apoi se formează cute ce proemină 

spre cavitatea foliculară. În unele situaţii, granuloasa hipertrofiată este invadată de vase 

de sânge de la nivelul tecii interne. În cazul unora dintre foliculi (puţini), lichidul din 

cavitatea foliculară are caracter hemoragic. Un alt aspect particular este numărul 

semnificativ mai mare a foliculilor chistici, în comparaţie cu  atrezia fiziologică. Ei sunt 

de dimensiuni mai mari, dispersaţi sau grupaţi. Aceste aspecte demonstrează că 

administrarea  diacetatului de hexestrol amplifică atrezia foliculară.   

În final putem spune că diacetatul de hexestrol determină  reducerea semnificativă 

a rezervei foliculare după o doză, reducere drastică după două doze şi epuizarea acesteia  

după trei doze. Reducerea semnificativă a rezervei foliculare după o singură doză  de 

diacetat de hexestrol,  face ca păstrarea animalului respectiv în lotul pentru reproducţie să 

nu mai fie indicată. 

Rezultatele studiului scot în evidenţă sensibilitatea deosebită a mieluţelor faţă de 

acţiunea unor substanţe estrogenice. Este foarte clar faptul că mecanismele care participă 

la programarea foliculilor ovarieni pentru atrezie foliculară fiziologică se află într-un 

echilibru foarte fragil. Menţionăm că procesul este ireversibil, fiecare folicul cuprins de 
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atrezie concurând la scăderea rezervei foliculare. La încetarea acţiunii substanţelor 

estrogenice, animalul îşi revine din punct de vedere clinic dar este compromis din punct 

de vedere reproductiv. Dacă numărul lor este mare, pierderile economice sunt pe măsură. 

 

CAPITOLUL VIII 

CONCLUZII GENERALE 

 

1. Rezerva de foliculi primordiali existenţi în ovarele mieluţelor metis merinos la 

fătare, este foarte mare dar există diferenţe uneori mari de la un animal la altul, ceea 

ce sugerează că atrezia foliculară prenatală nu se derulează la aceeaşi intensitate la 

toate animalele. 

2. Ovarul prezintă la fătare activitate relativ intensă, materializată prin existenţa de  

foliculi angajaţi în procese de creştere foliculară surprinşi în diferite stadii de 

evoluţie, fie preantrali fie antrali, dar în ceea ce priveşte numărul şi dimensiunea lor 

există diferenţe uneori mari de la un animal la altul.  

3. Procesele de atrezie foliculară se derulează în ritm susţinut în primele 2 luni de viaţă 

aşa încât la sfârşitul acestei perioade  rezerva de foliculi primordiali este 

semnificativ scăzută, dar încă există diferenţe între animale.  

4. După trei luni  consumul de foliculi primordiali devine moderat şi se stabilizează la 

marea majoritate a animalelor, până la 11 luni când se constată o uşoară creştere, 

apreciată de specialişti ca semn al apropierii pubertăţii.  

5. Ritmul consumării surplusului de foliculi ovarieni prin atrezie foliculară nu este 

identic şi de multe ori nici măcar comparabil, la toate mieluţele,  fiecare îşi consumă 

surplusul în ritmul ei, dar în apropierea pubertăţii se ajunge la o rezervă foliculară 

oarecum comparabilă, la majoritatea animalelor. 

6. Diferenţele privind dinamica consumării surplusului de celule sexuale la fiecare 

animal în parte  nu are prea mare semnificaţie din punct de vedere funcţional, atâta 

timp cât spre pubertate, rezerva de foliculi primordiali ajunge la nivel comparabil. 

7. Primele semne de instalare a pubertăţii la mieluţele metis merinos fătate în 

noiembrie în zona Dunării de jos au fost evidenţiate între  11 şi 12 luni (50-52 
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săptămâni) şi au constat  în prezenţa corpilor galbeni cu structură tipică de glandă 

endocrină.   

8. Din momentul încheierii ovogenezei pool-ul folicular a fost „reglat” la nivelul 

necesarului, astfel că  la instalarea pubertăţii oaia are  o  rezervă foliculară relativ 

mică, dar suficientă pentru întreaga ei activitate reproductivă. 

9. Diacetatul  de hexestrol a indus procese intense de atrezie foliculară, ceea ce au avut 

drept consecinţă reducerea semnificativă a rezervei foliculare după  administrarea 

unei doze terapeutice,  iar după trei doze , rezerva este practic epuizată. 

10. Preparatul hormonal nu a determinat apariţia de noi mecanisme  care să provoace  

distrucţii celulare sau tisulare, derulate în paralel sau suprapuse peste cele de atrezie 

foliculară,  ci doar intensificarea acestora.  

11. Diacetatul de hexestrol afectează  mecanismele fiziologice care reglează pool-ul 

folicular, iar reducerea drastică a acestuia, face ca la pubertate, femela, deşi are 

aspect clinic comparabil cu animalele de aceeaşi vârstă, să fie scoasă  practic din 

circuitul reproductiv. 

Recomandări    

1. Având în vedere faptul că  modificările  de la nivelul ovarului mieluţelor inoculate  

cu Sintofolin sunt ireversibile, singura modalitate de evitare a unor astfel de situaţii 

este cea preventivă, adică  evitarea utilizării preparatelor hormonale la animalele 

tinere, cu excepţia situaţiilor în care altă soluţie nu există.  

2. Chiar şi atunci când preparatele hormonale sunt absolut necesare, utilizarea lor 

trebuie să se facă doar de personal specializat, care cunoaşte foarte bine nu numai 

efectul terapeutic sau stimulator al acestor preparate, dar mai ales  reacţiile adverse şi 

consecinţele ce pot apare în urma utilizării lor. 
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