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INTRODUCERE  
 

Creşterea bubalinelor în Ńara noastră este o activitate tradiŃională. Pătrunşi la noi în 
Ńară în secolul al V-lea e.n.(132,133), prin Peninsula Balcanică, sau în secolul al XI-XII-
lea e.n. (30), după alŃi autori, creşterea bubalinelor devine în scurt timp o preocupare 
tradiŃională. Un animal uşor de Ńinut, sensibil, dar nu vulnerabil, versatil, din punct de 
vedere etologic, tenace, atunci când trebuia etalată forŃa brută, cu un lapte foarte apreciat, 
bivoliŃa devine în scurt timp, un animal frecvent întâlnit şi pe teritoriul Ńării noastre.   

Din punct de vedere sanitar veterinar, se pune problema creşterii productivităŃii 
bubalinelor prin depistarea precoce şi, pe cât posibil profilactic, a stărilor de boală, sau, 
mai ales a celor care au drept Ńintă aparatul genital, dar şi afecŃiuni caracteristice nou-
născuŃilor din specia bubalinelor. 

 
PARTEA A II- A 

CERCETĂRI  PROPRII 
Actualmente   în   România există un efectiv total de bubaline de cca 62000 de  

capete, repartizate majoritar în județele: Sălaj, Cluj, Maramureț, Bihor, Brațov, Satu 
Mare, etc.   Producția de lapte a bubalinelor este in jur de 1.700 litri pe lactație (30,), 
cu 132 kg grăsime pură si un procent de grăsime de 7,49% (30, 132).  

 
 

SCOPUL  LUCRĂRII 
 
 Scopul acestei   lucrări este  acela de  implementare  a ultrasonografiei ca  

metodă curentă de diagnostic complementar a unor afecŃiuni ovariene, uterine, 
cervicale etc., dar şi evidenŃierea precoce a  gestaŃiei, la bivoliŃele crescute în sistem 
tradiŃional în regiunea Lăpuş, jud. Maramureş.  

Motivarea utiliz ării ecografiei  ca mijloc complementar  de investigare la  
bivoli Ńele cu probleme de reproducŃie, constă în aceea că metoda ajută mult la stabilirea 
unui diagnostic cert, fără a fi nevoie de controale şi contenŃii repetate. În patologia 
chistică ovariană (rară la bivoliŃă), diagnosticul ecografic este foarte important, iar 
vizualizarea structurilor parietale ale chiştilor ovarieni, uterini etc. permite diagnosticul 
diferenŃial facil. Prin utilizarea ecografiei complementare, problema dificil ă a 
diagnosticului diferenŃial transrectal manual, este rezolvată. De asemenea urmărirea 
activităŃii ciclice a ovarului la bivoliŃă cu ajutorul ecografului, este de preferat 
datorită vizualizării tuturor formaŃiunilor ovariene: foliculi şi corpi luteali, posibilitatea 
măsurării dimensiunilor acestora, ceea ce determină o mai mare precizie în aprecierea 
momentului ovulaŃiei.  

Ne-am propus,   de    asemenea    ca    prin   imaginile ecografice  prezentat în   
lucrarea de faŃă, să fim de un real folos medicului veterinar practician, care îşi doreşte 
realmente să progreseze în diagnosticul afecŃiunilor aparatului genital la bivoliŃă.  
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Utilizarea examenul ultrasonografic pentru un diagnostic precoce de gestaŃie, la 
bivoliŃă, contribuie astfel, la reducerea service- periodului, cu implicaŃie directă asupra 
producŃiei ți reproducției la bivoliŃe. 

 
 
 

OBIECTIVELE CERCET ĂRII 
 

Cercetările    efectuate    în     perioada    2007- 2012, privind   implementarea  
ultrasonografiei ca metodă complementară de diagnostic al afecŃiunilor de reproducŃie la 
bivoliŃă şi a diagnosticului precoce de gestaŃie, se materializează în câteva obiective 
prioritare, dezvoltate în tot atâtea capitole ale cercetărilor proprii: 

-  aspecte esenŃiale asupra creşterii bubalinelor în zona Lăpuş.   Determinarea  
     procentului de grăsime, a substanŃei uscate, a proteinei totale şi a  densităŃii  
     laptelui de bivoliŃă; 
-   studiul particularităŃilor morfofiziologice ale ovarului la bivoliŃe; 
-   diagnosticul ultrasonografic al patologiei chistice ovariene la bivoliŃe; 
-   diagnosticul ultrasonografic al patologiei determinate de corpii luteali; 
-   diagnosticul ultrasonografic al patologiei date de hipotrofiile ovariene şi  
     uterine; 
-   utilizarea ecografiei în diagnosticul precoce de gestaŃie la bivoliŃă; 
-   vizualizarea ultrasonografică a structurilor fetale la bivoliŃă. 

 
IMPORTAN ȚA  CREŞTERII BUBALINELOR ÎN ZONA L ĂPUŞ. 

DETERMINAREA UNOR PARAMETRII  ESEN łIALI AI LAPTELUI DE         
BIVOLI łĂ 

 
SCOPUL CERCETĂRILOR 

 
Scopul cercetărilor dedicate acestui capitol constă în descrierea condiŃiilor 

geografice, geoclimaterice, sociale etc, de creştere şi exploare a bubalinelor crescute în 
sistem tradiŃional în regiunea Lăpuş, Maramureş.  

Pentru atingerea acestui scop s-a urmărit felul în care  proprietarii de exploataŃii 
necomerciale, de tip gospodăresc, reuşesc să gestioneze resursele naturale locale, pentru 
valorificarea cât mai eficientă a potenŃialului productiv al bubalinelor. De asemenea, am 
încercat identificarea modalităŃilor optime prin care medicul veterinar practician se poate 
implica profesional în managementul micilor gospodării, cu scopul eficientizării şi 
rentabilizării lor.  MenŃionăm că aceste exploataŃii de tip gospodăresc reprezintă, cel 
puŃin pentru moment,  singura formă de creştere şi exploatare a bubalinelor din anumite 
aşezări ale zonei Lăpuş. 

Un al doilea  scop a fost acela de a determina  parametrii calitativi esenŃiali ai 
laptelui de bivoliŃă din regiunea Lăpuş, Maramureş, cum sunt: procentul de grăsime, 
substanŃa uscată, densitatea, punctul de îngheŃ, proteina totală etc şi evoluŃia lor funcŃie 
de condiŃiile de creştere.  
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MATERIAL BIOLOGIC ŞI METODELE DE DETERMINARE 

 
Pentru a determina diverşi parametrii din lapte, s-au făcut măsurători la bivoliŃe în 

diferite   faze   ale    lactaŃiei, la   intervale   de 10   zile.  Determinările s-au făcut în două   
localităŃi diferite, SUCIU DE JOS şi SUCIU DE SUS,  pe două  loturi: lotul A  (tabel 
nr.1) format din 22 bubaline, identificate prin cod crotalie  şi bubaline pentru lotul B, 
(tabel nr.2) identificate prin cod crotalie  provenite  de la trei  puncte de colectare diferite. 
Aparatul  utilizat Ekomilk, analizor  de lapte cu ultrasunete, este omologat pentru 
determinările procentului de grăsime, substanŃei uscate, a densităŃii laptelui etc., în mai 
multe    Ńări   din Europa,    printre   care   şi  în  România. 

  
Tabel nr.1  

Parametrii privind evaluarea calităŃii laptelui (lot A1), 30 aprilie 2012  
 

Nr 
crt 
No. 

Cod crotalie 
bivoliȚe 

Buffaloes ear 
code 

Grăsime 
Fat 
% 
 

SubstanŃa 
uscată 
Dry 

matter 
% 

Densitate 
Density 
g/cm3 

 

 

Proteine 
Protein 

% 
 

Punctul de 
îngheŃ 

Freezing 
point 

0C 

1.  7680 8,05 9,8 28,5 4,23 60,8 
2.  7678 7,7 8,5 29,1 4,57 60,1 
3.  6295 8,09 8,8 30,2 4,42 61,5 
4.  8619 7,9 9,2 28,5 4,4 60,2 
5.  6022 8,06 8,4 28,2 4,67 60,3 
6.  3611 8,0 9,9 30,0 4,32 60,2 
7.  6624 8,5 9,7 27,3 4,31 60,9 
8.  6835 9,6 8,55 28,1 4,27 61,3 
9.  6834 10,4 9,03 27,5 4,43 61,5 
10.  6142 9,47 8,71 29,4 4,55 60,5 
11.  6309 8,07 8,62 27,8 4,29 60,2 
12.  7568 8,00 9,4 30,1 4,42 60,1 
13.  6323 8,1 9,8 27,5 4,3 60,07 
14.  6321 8,44 8,15 28,2 4,29 61,1 
15.  8390 8,7 9,8 29,3 4,37 60,5 
16.  7554 8,0 9,04 27,7 4,33 60,9 
17.  7552 8,0 8,15 28,2 4,27 60,3 
18.  6810 8,0 9,0 30,1 4,42 61,5 
19.  8562 8,42 9,7 29,6 4,3 60,7 
20.  5852 8,8 8,5 29,2 4,27 60,3 
21.  6022 10,1 9,6 30,2 4,32 61,2 
22.  3611 10,0 9,1 28,5 4,33 61,8 
23.  Media pe lot 8,49 9,04 28,77 4,36 60,72 
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Tabel nr.2  
Parametrii privind evaluarea calităŃii laptelui la lotul B1, 30 aprilie 2012 

 
Nr crt 

No. 
Cod crotalie 

bivoliȚe 
Buffaloes ear 

code 

Grăsime 
Fat 
% 
 

SubstanŃa 
uscată 
Dry 

matter 
% 

Densitate 
Density 
g/cm3 

 

 

Proteine 
Protein 

% 
 

Punctul 
de îngheŃ 
Freezing 

point 
0C 

1. 7582 8,5 9,5 27,5 4,33 60,7 
2. 9937 7,8 8,4 28,1 4,44 60,1 
3. 7387 8,9 8,8 29,2 4,42 61,5 
4. 7014 7,9 8,2 28,5 4,43 60,2 
5. 5836 8,06 8,4 29,2 4,67 60,3 
6. 4273 8,0 9,6 28,0 4,22 60,2 
7. 7167 8,5 9,5 27,3 4,31 60,9 
8. 0560 9,6 8,5 27,1 4,27 61,0 
9. 6787 10,4 9,00 28,5 4,23 61,5 
10. 6142 7,47 8,11 29,4 4,50 60,1 
11. 6752 8,7 8,42 27,8 4,27 60,2 
12. 6692 8,1 9,4 30,1 4,42 60,1 
13. 7415 8,5 9,5 27,4 4,33 60,07 
14. 7411 8,4 8,5 28,1 4,27 60,1 
15. 6692 8,7 9,6 28,3 4,37 60,4 
16. 0364 8,1 9,04 27,6 4,3 60,4 
17. 7429 8,1 8,15 27,2 4,26 60,1 
18. 8038 7,9 8,0 30,1 4,22 60,5 
19. 2471 8,2 8,7 29,6 4,33 60,7 
20. Valori medii 8,41 8,8 28,36 4,34 60,47 
 
Prima determinare s-a efectuat în data de 30 aprilie 2012, înainte de ieşirea la 

păşunat, a doua determinare s-a efectuat pe data de 9 mai  2012 (la 10 zile de la ieşirea la 
păşune), iar a treia determinare este din data de 19 mai 2012. Analizele de lapte s-au 
efectuat în paralel, la aceleaşi date şi pentru lotul B: lot B1, lot B2 şi lot B3. Procentele  
medii de grăsime obŃinute la lot A, în cadrul celor trei determinări ( 8,49; 8,81; 8, 39), dar 
şi a celorlalŃi parametri (substanŃă uscată, proteină, densitate),  sugerează clar impactul 
relativ pe care îl are ieşirea  la pățunat asupra  compoziŃiei laptelui. Procentul de 
grăsime, după o uşoară creştere în prima parte a păşunatului, până la o valoare de 8,81, 
scade uşor în următoarele săptămâni, până la valoarea de la 8, 39 procente.                                                                                                 
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                 În cazul lotului A, alcătuit din 22 capete  bubaline, cu vârste cuprinse între 3 şi 
16 ani, am obŃinut următoarele date: media aritmetică a procentelor de  grăsime  este  de 
8,81 %, pentru începutul lunii mai 2012, de 8,49%, pentru determinările din 30 aprilie 
2012 şi de 8,39%, pentru determinările efectuate în a doua parte a lunii mai 2012. De 
remarcat este tendinŃa de scădere uşoară a procentului de grăsime din lapte,  pe măsura 
apropierii sezonului cald. SubstanŃa uscată evoluează la fel, pentru lotul A: plecând   de   
la valoarea  de 9,04%, pentru determinările din 30 aprilie 2012, creşte uşor, până la 
valoarea de 9,23%, în data  de  9 mai 2012, iar  apoi  scade la valoarea de 8,67% în cadrul 
analizelor efectuate pe data de 19 mai 2012. Procentual, proteina scade de la valoarea de 
4,36%, pentru   prima determinare, la   valoarea de 4,31%, pentru analizele efectuate pe 
data de 19  mai 2012.  Scăderea procentului de proteină este liniară, fără a în registra un 
vârf pe data de 9 mai 2012, precum se întâmplă cu procentul de grăsime. Noi am mai 
observat  faptul că în primele două săptămâni de păşunat, de la începutul lunii mai 2012 , 
procentul de grăsime din laptele de bivoliŃă creşte uşor, după care începe o scădere lentă 
până la începutul verii. Densitatea medie pentru lotul A,  este de 1028,8 g/cm3.  

În cazul lotului B, alcătuit din 19 capete  bubaline, cu vârste cuprinse între 3 şi  20 
ani, am   obŃinut   următoarele date: media aritmetică a procentelor de grăsime este de 
8,63 %,   pentru   începutul   data de   9 mai 2012, de  8,41%,  pentru  determinările din 
30 aprilie 2012  şi de 8,26%, pentru determinările efectuate  în a doua parte   a lunii mai 
2012. De remarcat este şi în cazul lotului B, tendinŃa de scădere uşoară a procentului de 
grăsime din lapte,  pe măsura apropierii de sezonul de vară.  

De asemenea, în primele două săptămâni de păşunat, de la începutul lunii mai 
2012, procentul de grăsime din laptele de bivoliŃă creşte uşor, după care începe o scădere 
lentă până la începutul verii 2012 (de la valoarea de 8,63 %, scade la valoarea de 8,26%, 
pentru determinările efectuate în data de 19 mai 2012).   

Creşterea producŃiei de lapte, a procentului de grăsime şi a proteinei brute din 
lapte, imediat după ieşirea la păşunat, se explică prin aportul suplimentar de proteină 
vegetală şi a fitoestrogenilor prezenŃi în plantele verzi. Efectele benefice pe care le are 
ieşirea la păşunat (efectul aportului crescut de fitoestrogeni, proteine, minerale, dar şi 
lumina solară) asupra aparatului reproducător al bivoliŃelor, se văd cel mai bine în 
cazurile de insuficienŃe ovariene, de hipotrofii ovariene, patologie chistică ovariană etc., 
prin faptul că o bună parte din aceste afecŃiuni, frecvente în sezonul rece, de stabulaŃie, nu 
se mai regăsesc şi în sezonul de păşunat. 

În ceea ce priveşte alimentaŃia bubalinelor din regiunea Lăpuş, putem afirma cu 
certitudine că, în cele mai fericite cazuri, ea este dezechilibrată.  RaŃia nu corespunde 
întotdeauna    ca volum. Ştim   că la taurine şi bubaline,  volumul unei raŃii trebuie să Ńină  
seama de capacitatea de ingerare a unui animal, adică de substanŃa uscată ingerată 
voluntar de animalul căruia îi este destinata raŃia.  
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Grafic nr.1 - Prezentarea comparativă a parametrilor laptelui de la bivoliŃele din 

lotul A şi Lotul B, în urma celor trei determinări 
 
 

 Recomandările privind volumul unei raŃii se exprimă în mod obisnuit sub forma de 
limite:  limita maximă a volumului nu trebuie depaşită, deoarece animalul nu poate ingera 
totalitatea nutreŃurilor administrate şi producŃia scade din cauza aportului insuficient de 
energie şi substanŃe nutritive; - limita minimă a volumului raŃiei trebuie asigurată, pentru 
că un volum mai mic al raŃiei nu realizează senzaŃia de saŃietate a animalului, secreŃiile 
gastrice nu sunt corespunzatoare şi hrana nu este bine valorificată. Volumul unei raŃii se 
exprimă în kg SU/100 kg greutate vie.  
 Raportul dintre nutreŃurile de volum si nutreŃurile concentrate etc., volumul optim 
al raŃiei, pentru rumegătoare se poate estima cu ajutorul unor calcule complexe, care Ńin 
cont   de   numeroşi   factori, cum ar fi:   factorii   legaŃi   de   animal (specia, rasa,   starea  
fiziologica, greutatea vie sau greutatea metabolică -G 0,75, nivelul productiv, etc.); 
factorii legaŃi de nutreŃurile care alcatuiesc raŃia (mărimea sau gradul de marunŃire a 
furajelor, concentraŃia în energie a unui kg de SU, continutul în substanŃe azotate, 
conŃinutul în celuloză brută), în vederea estimării volumului optim şi al proporŃiei de 
participare   a  principalelor categorii de nutreŃuri în structura unei raŃii au fost unităŃile de  
satietate. RaŃia trebuie să aiba o bună consumabilitate, adică nutreŃurile care alcătuiesc 
raŃia trebuie să fie palatabile, să fie consumate cu plăcere de animal. Este foarte bine 
cunoscută preferinŃa taurinelor şi bubalinelor pentru gustul sărat. O raŃie alcătuită din 
fibroase, suculente şi concentrate, are o mai bună consumabilitate decât o raŃie bazată 
numai pe nutreŃuri fibroase şi grosiere.  

 
 
 
 
 

procentul 
de grăsime 

proteină 

substanŃa 
uscată 
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STUDIUL  PARTICULARIT ĂłILOR  MORFOFIZIOLOGICE  ŞI  

PATOLOGICE ALE OVARULUI, UTERULUI ŞI CERVIXULUI   
LA BIVOLI łĂ 

 
                                              SCOPUL CERCETĂRILOR 

 
La bivoliŃele cu probleme de reproducŃie ne-am propus să implementăm examenul 

ecografic ca metodă curentă de supraveghere, fapt ce ajută mult la stabilirea unui 
diagnostic cert, dacă se impune, fără a fi nevoie de controale repetate, precum este cazul 
examenelor transrectale. 

 
 MATERIAL ŞI METOD Ă 

Material biologic 
 

Pentru realizarea acestei cercetări, efectuate în perioada 2007- 2011, s-au luat în 
studiu un  un număr de 123 de bubaline din regiunea Lăpuş, cu vârste cuprinse între 2 şi 
27 ani, cu stare de întreŃinere bună, sau  foarte bună. BivoliŃele examinate sunt răspândite 
în 4 localităŃi, situate la poalele munŃilor łibleş: Groşii łibleşului, Suciu de Sus, Suciu de 
Jos, şi Rogoz.  

 
Materiale utilizate 

       Pentru examenul ecografic  am utilizat  Ecograful  portabil de tip, DP 2200 Vet. 

 
Fig.nr.1 - Ecograf DP 2200 Vet (A), transductor liniar (B) 

 
 REZULTATE ŞI DISCUłII 

 
Organele cavitații pelvine sunt vizibile ecografic sub forma unor nuanțe de gri. 

Nuanțe de intensitate variabilă, în funcție de ecogenitatea structurilor examinate, 
variind de la hiperecogen, structuri ce apar pe ecranul ecografic gri intens, strălucitor, 
până la anecogen, cum sunt mediile lichide, care apar pe ecran în negru. 

Forma ovarului- predominantă şi la bivoliŃă este cea ovoidală (fig.2), cu 
specificaŃia că, în majoritatea cazurilor, diferenŃa dintre lungimea şi lăŃimea ovarului, este 
mai mică decât la bovine. De asemenea, în secŃiune transversală, forma geometrică  
descrisă de circumferinŃa secŃiunii tinde mai mult spre un cerc, decât spre un oval- 
alungit. 

 

A B 
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Culoarea, este alb-gălbuie  în perioada pregenitală, roz- pală, în perioada activă şi 

alb cenuşie, în climacterium. Date obŃinute prin examinarea aparatului genital şi a 
ovarului, la animalele ajunse pe parcursul cercetării, la abator. 

 

 
Fig.nr.2 - Culoarea ovarului la bivoliță este alb-gălbuie 

 
Volumul . Variază în funcŃie de stadiile ciclului sexual, dar şi de anotimp, de 

calitatea furajelor, în anotimpul rece, de calitatea păşunii, în sezonul de păşunat şi, 
binenŃeles de vârsta animalului. Volumul cel mai mare este la bubalinele adulte, după a 
doua fătare şi până la vârsta de 15, chiar 18 ani, când începe atrofia de senilitate. Ca  
excepŃie, din cele cca 400 de bivoliŃe examinate transrectal şi ecografic, la două dintre ele 
am găsit ovar activ şi gestaŃie la vârsta de 22 ani. MenŃionăm faptul că s-au constatat mici 
diferenŃe de volum ale ovarului în funcŃie de altitudinea la care păşunează bubalinele, 
observându-se   o   uşoară   scădere   a   volumului  odată cu creşterea altitudinii. În 
estrus, volumul ovarului, în majoritatea cazurilor, ovarul drept, aproape se dublează. 
Volumul ovarului a fost calculat după formula: 

Y2=b2/a2(a2-b2)      V=π{y 2dx}  volumul mediu al ovarului de bivoliŃă este: pentru 
a=11,45 şi b=7,6  de 1389,8 mm3 sau 1,38 cm3. Pentru un ovar mare volumul ajunge până 
la 2,5 2,7 cm3. 

Greutatea- la viŃele prepubere, la vârsta de 1-1,5 ani , greutatea ovarului drept 
este cel mai frecvent de 1-1,3 g, iar greutatea ovarului stâng, de cca. 1 g. 

La junincile de bivoliŃă, între prima şi a doua fătare, cu vârsta de 3-5 ani, masa 
ovarului   creşte  la cca 1,7-2,2 g, pentru ovarul drept şi 1,1- 1,8 g, pentru ovarul stâng. La  
multipare, până la vîrsta de cca 15 ani, când începe a se face simŃită atrofia de senilitate, 
masa ovarului rămâne relativ constantă în jurul valorii de 3-5 g, ovarul drept şi 1,3- 2,5 g, 
pentru ovarul stâng. Aceste date au fost obŃinute prin examinarea aparatului genital şi a 
ovarului, la animalele ajunse pe parcursul cercetării, la abator.  

Dimensiunile ovarului la bivoliŃă variază cu stadiul ciclului sexual, dar în 
metestru, dimensiunile ovarului la  bivoliŃele adulte sunt de 1,5-3,5 cm/1,2- 1,8 cm. În 
funcŃie   de    formaŃiunile   care   se găsesc pe ovar (foliculi, chişti, corpi luteali), (fig.3),  
dimensiunile ovarului cresc mai mult sau mai puŃin, ca excepŃie am ecografiat un ovar 
polichistic cu un diametru de 7 cm (fig.4). 
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.                       Fig.nr.3 - Ovar cu ecogenitate mărită ți un folicul  
 

  
Fig.nr.4 - Ovar polichistic bubalină 

                                
Dimensiunile corpului galben la bivoliŃă variază între 14 şi 20 mm diametru, 

(fig.5) cele mai   frecvente   valori   fiind de 17-18 mm, cu   o medie  de 17,5 mm. 
Desigur, mărimea corpului galben (ciclic, de gestaŃie, de pseudogestaŃie, persistent, sau 
chistic) este în corelaŃie   directă    cu    mărimea   ovarului, care, la  rândul său, este 
diferită în funcŃie de categoria de vârstă, starea fiziologică, etc. Cei mai mari corpi 
galbeni i-am întâlnit la bivoliŃele după a doua fătare şi până la vârsta de 12 ani. 

 

 
                                            Fig.nr.5 - Corp galben 18 mm  
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DIAGNOSTICUL ECOGRAFIC AL PATOLOGIEI DETERMINATE DE  
HIPOTROFIILE OVARIENE LA BIVOLI łĂ 

 
                                                        SCOPUL CERCETĂRILOR 

 
 AbsenŃa estrului la bivoliŃă este cel mai des cauzată de hipotrofiile ovariene şi 
utero-ovariene. Ovarele mici, dense, netede, sunt cauza principală a absenŃei estrului la 
bivoliŃe. Scopul acestei lucrări este acela de a determina ultrasonografic frecvenŃa  
hipotrofiilor utero-ovariene în infertilitate la bivoliŃă. 
 

      MATERIAL ŞI METOD Ă  
 

 Pentru realizarea acestei lucrări s-au luat în studiu un număr de 176 bivoliŃe din 
zona Lăpuş, care au fost examinate clinic transrectal manual şi ecografic în sezonul rece 
al anilor 2008-2012 şi după ieşirea la păşunat, urmărindu-se incidenŃa hipotrofiilor 
ovariene şi utero-ovariene în sezonul rece şi în sezonul cald. 

 
                                                        REZULTATE ŞI DISCUłII 

 
          Hipotrofia ovariană  a fost observată la bivoliŃă destul de frecvent, (fig.6), mai 

ales în sezonul rece, din noiembrie până în martie, fiind cauza cea mai frecventă a 
absenŃei estrului la bivoliŃă, în perioada de iarnă. Anestrul este cauzat mai frecvent, la 
bivoliŃă, de distrofia sau atrofia utero-ovariană bilaterală. Atrofia ovariană am întâlnit-o 
atât la tineret, femele de bivoliŃă între 2 şi 4 ani, cât şi la adultele de peste 4 ani, acolo 
unde alimentaŃia era deficitară, nutreŃuri de calitate slabă, păstrate timp îndelungat, astfel 
încât, o mare parte din vitaminele conŃinute în aceste furaje, erau deteriorate.  

         Cauza cea mai frecventă, a apariŃiei atrofiei ovariene sau utero-ovariene, este 
subalimentaŃia (rară la bivoliŃele din Suciu de Sus), alimentaŃia dezechilibrată, cu 
insuficienŃa principiilor nutritivi, pricipii energetici, aminoacizi, vitamine şi minerale. 
Dar am întâlnit şi cazuri de supraalimentaŃie, cu dezechilibre alimentare ceea ce duce, se  
pare, la infiltraŃia grasă masivă a ovarului, fapt ce amplifică fenomenul de degenerare 
foliculară.  

           O altă cauză ar fi intoxicaŃia alimentară, insuficienŃă în secreŃia hormonilor 
gonadotropi adenohipofizari (FSH, LH). La palpaŃia transrectală a ovarelor, se constată 
ovare mici, dense, lipsite de formaŃiuni de suprafaŃă, foliculi, corpi luteali, iar bivoliŃele 
nu manifestă călduri. Ecografic, formaŃiunea hiperecogenă, bine circumscrisă, ovoidală, 
cu dimensiuni cuprinse între 0,8 şi 1,5 cm, eventual cu prezenŃa unei pete mici, 
anecogene, care reprezintă un folicul atrezic. La bubalinele din regiunea Lăpuş, 
Maramureş, hipotrofia ovariană şi utero-ovariană, cu absenŃa estrului, în perioada rece, 
noiembrie- martie, este extrem de frecventă, constituind cauza anestrului la femelele de 
bivol în circa 90% din cazuri. Uterul este de asemenea micşorat în volum, flasc, sau cu un 
tonus abia perceptibil, iar cervixul mic, dens, uşor hiperecogen, sub forma unui vârf de ou 
la palpaŃie.  
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  Fig.nr.6 - Ovar hipotrofic cu un folicul mic (bivoliŃă) 

 
      IncidenŃa diagnosticării acestor afecŃiuni în sezonul rece este după cum 
urmează: corpul galben persistent a fost diagnosticat ultrasonografic la trei dintre cele 
167  bivoliŃe care nu manifestau estrul (1,7%); corpul galben de pseudogestaŃie a fost 
diagnosticat la patru dintre cele 167 cazuri (2,39%); chistul folicular luteal a fost 
diagnosticat la două  dintre cele 167 femele de bivoliŃă care nu manifestau estru(1,19%); 
endometritele şi piometru, cinci cazuri diagnosticate (7,46%), (grafic nr.2). 
 

1,70%

2,39% 1,19%
7,46%

87,26%

hipotrofiile ovariene, cauza
infertilităŃii  în sezonul rece

corp galben persistent

corp galben de 
pseudogestatie
chist folicular luteal

endometrite si piometru

 
Grafic nr.2 -  Raportul dintre afecŃiunile utero-ovariene diagnosticate le bivoliŃă,  

în sezonul rece 
 

Din totalul de 148 de bivoliŃe supravegheate şi supuse unui examen 
ultrasonografic, în sezonul cald al anilor 2008-2011, pentru că proprietarii reclamau 
absenŃa estrului, cauzele cele mai frecvente sunt: afecŃiuni  ale uterului, endometrite 
moco-purulente   şi   purulente, piometru,  consecinŃa   unui puerperium prost gestionat, 
le-am întâlnit la 38% din cazuri; chist luteal 1,3%; corp galben de pseudogestaŃie 15,5%; 
corp galben persistent 12,2%; endometrite şi piometru 38 % (grafic nr.3). 
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Grafic nr.3 - Cauzele infertilităŃii la bivoliŃă în sezonul cald 

 
 

DIAGNOSTICUL ULTRASONOGRAFIC AL PATOLOGIEI 
CHISTICE ŞI A CORPULUI LUTEAL CHISTIC  LA BIVOLI łĂ 

 
SCOPUL CERCETĂRILOR 

 
Stabilirea  prevalenŃei chiştilor foliculari tecali, chiştilor foliculari luteinici şi a 

corpilor galbeni chistici la bubaline, constituie un deziderat major al medicului veterinar 
practician, dar şi un interes al proprietarilor de bubaline  din regiunea Lăpuş. Un al doilea 
scop al acestei cercetări este acela de a pune în evidenŃă oportunitatea utilizării 
examenului ecografic pentru diagnosticul patologiei chistice la bubalinele crescute în 
sistem gospodăresc. 

 
MATERIAL ŞI METOD Ă 

Material biologic şi material de lucru 
 

Pentru diagnosticul ecografic al patologiei chistice la bubalinele din regiunea 
Lăpuş, Maramureş, cât şi pentru stabilirea prevalenŃei chiştilor foliculari tecali şi a 
chiştilor foliculari luteinici, în efectivele de bubaline din regiunea amintită, s-au 
ecografiat    în    totalitate   un număr de 400 bubaline.  Cercetările s-au efectuat între anii  
2007 şi 2012, atât în sezonul cald cât şi în sezonul rece. Examinarea animalelor s-a făcut 
transrectal manual şi ultrasonografic, la cererea proprietarilor, dar şi din iniŃiativă proprie.  

După efectuarea contenŃiei (fig.7), realizată prin flancarea animalelor cu ajutorul 
unui cornier din lemn, sau imobilizarea capului cu ajutorul  unei lonje la iesle, acolo unde 
a fost cazul, a urmat conectarea aparatului la o sursă de curent, securizarea şi setarea 
acestuia.  
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Fig.nr.7 - Contenția bubalinelor 

 
După vidarea ampulei rectale, a fost efectuat un examen transrectal clasic, pentru 

identificarea părŃilor componente ale aparatului genital, pornind de la cervix, continuând 
cu corpul uterin, coarnele uterine şi ovarele. Ulterior, s-a trecut la introducerea sondei 
liniare, edorectale în rect, şi scanarea propriuzisă a aparatului genital: cervix, uter, ovare. 
Imaginile ecografice reprezentative au fost salvate  în memoria ecografului.  

 
REZULTATE ŞI DISCUłII 

 
Diagnosticul ecografic diferenŃial între chistul folicular tecal  (fig.8) şi cel luteinic 

(fig.9) este facil; chistul folicular  luteinic având un perete mult mai gros, decât chistul 
folicular tecal, foarte clar vizibil pe ecografie (grafic nr.4). 
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Grafic nr.4 - IncidenŃa patologiei chistice la bivoliŃă în sezonul rece şi cald 
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Fig.8 -  Chist folicular tecal (bivoliŃă) 

 

 
                                  Fig.9 - Chist folicular luteinic (bivoliță) 
 
Din cercetările noastre rezultă o prevalenŃă a acestor afecŃiuni ovariene astfel: din 

totalul de 400 de bubaline examinate ecografic, incidenŃa chistului folicular tecal în 
perioada de toamnă- iarnă de 0,75 %  şi de 1,5 %, în sezonul cald. IncidenŃa chistului 
folicular luteinic a fost de 2% pentru sezonul rece şi tot 2 %, pentru sezonul cald. 

 
Corpii galbeni chistici (CLC) (fig.10)  

   Din cele peste 400 de bubaline examinate corpul galben chistic are o prevalenŃă de 
3,75 %, în   sezonul  cald   şi   4,25 %,  în sezonul rece, pentru la  bubalinele   din 
regiunea   Lăpuş.  

  
Fig.nr.10 - Corp galben chistic 
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UTILIZAREA ECOGRAFIEI ÎN DIAGNOSTICUL PRECOCE AL 
GESTAłIE LA BIVOLI łĂ 

 
 

SCOPUL CERCETĂRILOR 
 

Avantajele unui diagnostic de gestaŃie foarte precoce, indiferent de specie, nu este 
greu de intuit. În aceast capitol al cercetării ne-am propus implementarea ultrasonografiei 
în stabilirea  diagnosticului precoce şi tardiv al gestaŃie, la bivoliŃele crescute în sistem 
tradiŃional, gospodăresc.  

 
 

                                        MATERIAL ŞI METOD Ă 
Material biologic şi material de lucru 

 
 

Cercetările prezentate în cele ce urmează au fost efectuate în perioada 2010-2012, 
pe un grup de 73 de bivoliŃe.  

Prin acest studiu ultrasonografic asupra uterului gestant de bivoliŃă, s-a urmărit 
determinarea nivelului de acurateŃe diagnostică în diferite stadii de gestaŃie la bivoliŃă, 
comparativ între examenul transrectal şi examenul ecografic.  

Ecografiile s-au efectuat pe un număr de 73 de bivoliŃe, de toate vârstele, în 
gospodăriile populaŃiei din comuna Suciu de Sus, jud. Maramures, contenŃionate sau nu, 
funcŃie de retivitatea fiecărei bivoliŃe în parte.  

După contenŃia animalelor, acolo unde a fost cazul, s-a procedat la  conectarea 
aparatului la o sursă de curent, reglarea adâncimii între 6,47 si 8,62 inch, iar a frecvenŃei 
între 4 ți 6 Mhz.  După   acestea   s-a trecut  la golirea ampulei rectale, introducere 
sondei  endorectale în rect, după o prealabila ungere cu gel,  şi scanarea propriuzisă a 
aparatului genital: cervix, uter, ovare.  

La fel, imaginile ecografice reprezentative au fost salvate  în memoria aparatului, 
iar apoi au fost transferate pe un PC.  

 
                                  REZULTATE ŞI DISCUłII 
 

În ceea ce priveşte ecoanatomia uterului gestant la bivoliŃă s-au urmărit obŃinerea 
datelor ecoimagistice cu privire la topografia uterului gestant, grosimea peretelui uterin, 
prezenŃa lichidelor fetale, a carunculilor etc.. 

În primele 1-3 luni de gestaŃie (fig.11) uterul rămâne în cavitatea pelvină, depăşind 
cu puŃin, în luna a treia de gestaŃie, curbura anterioară a pubisului. Începând cu luna a 
patra de gestaŃie, uterul coboară treptat în cavitatea abdominală, astfel că, în  luna a şasea, 
atinge planşeul cavităŃii abdominale.  
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Fig.nr.11 - Gestație 33  de zile (bivoliŃă) fetus 7 cm, lichidele fetale, invelitorile fetale, 

cordonul ombilical (săgeată albastră), somitele (săgeată roşie) 
 
 

În privinŃa structurilor fetale, după 30 de zile de gestaŃie, fetusul de bivoliŃă, capătă 
forma    animalului    adult; începe    conturarea   veziculei cefalice, gâtul fetal şi muguri  
membrelor, somitele. De asemenea, cordonul ombilical poate fi urmărit cu uşurinŃă. După 
45 de zile de gestaŃie, se distinge scheletul fetal, unele viscere fetale, cordul şi bătăile 
cardiace, capul, orbitele, chiar canalul medular.  

Rezultatele obŃinute la grupul 30-40 de zile de gestaŃie: 
La examenul clinic transrectal manual s-a luat în calcul turgescenŃa uterului 

gestant, volumul, identificarea    membranei     corioalantoidiene, prin   „slip membranal  
tehnical”. În   urma   examenului clinic   transrectal   asupra   a 24 cazuri, s-au identificat 
5 gestaŃii, iar 19 au fost evaluate ca negestante.  Diagnostice corecte stabilite au fost 5 din 
24 examinări transrectale; diagnostic pozitiv de gestaŃie; diagnostice incorecte au fost 19 
din 24 examinări.  

Dintre cele 19 diagnostice greşite, 18 au fost fals negative (adică bivoliŃa era 
gestantă în 30 de zile, dar gestaŃia nu a putut fi diagnosticată prin examen manual),  iar un 
caz fals pozitiv (adică prin examenul transrectal manual s-a stabilit un dignostic de 
gestaŃie de 33 de zile, ceea ce nu era adevărat).   

Procentual diagnosticul corect de gestaŃie, prin examenul clasic, palpaŃie 
transrectală    manuală, la    categoria    30-40    de zile de gestaŃie, a fost obŃinut la 20 % 
dintre animalele examinate. De remarcat faptul că prin această tehnică 95 % din 
diagnosticele greşite au fost fals negative şi doar 5% din greşeli au fost fals pozitive. 
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VIZUALIZAREA  ULTRASONOGRAFIC Ă  A  STRUCTURILOR 
FETALE LA BIVOLI łĂ 

 
 SCOPUL CERCETĂRILOR 

 
    Dintre metodele imagistice, spuneam, ecografiei i se acordă un loc distinctiv, 

deoarece oferă elemente suplimentare în vederea diagnosticului, permiŃând culegerea de 
date noi prin metode noninvazive.  

 
        Prin cercetările din cadrul acestui capitol, ne-am propus vizualizarea 

ultrasonografică, precoce a structurilor fetale la bivoliŃă, în diferite stadii ale gestaŃie, 
identificarea viscerelor, urmărirea liniilor scheletului, descrierea lor, stabilirea 
ecogenităŃii comparative a aceluiaşi tip de Ńesut, la fetuşi diferiŃi. În aprecierea imaginilor 
ecografice s-a avut în vedere  omogenitatea structurală şi intensitatea ecoului 
(ecogenitatea). Structurile tisulare, care prezintă ecouri de intensitate crescută au fost 
denumite hiperecogene sau ecogene,  iar zonele ce determină ecouri slabe, au fost 
denumite ca hipoecogene sau slab ecogene. Zonele care nu prezintă ecou (care nu au o 
structură capabilă de a genera ecouri) sunt denumite anecogene, îndeosebi viscerele 
cavitare. 

MATERIAL ŞI METOD Ă 
    Material biologic şi material de lucru 

 
    Cercetările s-au efectuat pe 36 de bivoliŃe gestante în lunile I - IV, selecŃionate 

dintre femelele diagnosticate ca fiind gestante în cercetările din capitolul precedent. 
Examinarea ecografică s-a făcut cu ecograful DP 2200 Vet. 
             Examinarea   femelelor   s-a   făcut   în   gospodăria  proprietarului căruia îi 
aparŃinea, urmărindu-se   doar  uterul  gestant:  peretele  uterin, anexele  fetale,  lichidele  
fetale,  carunculi,  cordonul   ombilical, structurile    fetale, poziŃia   fătului    în   uter, etc. 
Deoarece examinarea ecografică în vederea urmăriri structurilor fetale, este mai 
laborioasă   şi    durează   mai   mult, toate   femelele examinate au fost contenŃionate prin  
fixarea capului la un punct fix. Scanarea propriuzisă, a început de la baza cornului uterin 
gestant spre vârful cornului şi s-a efectuat dorsal, latero-median, latero-lateral şi ventro-
median. 

                                                 REZULTATE ŞI DISCUłII 
 

           În unele domenii, utilizarea investigaŃiei ultrasonografice, repetabilă ori de 
câte ori este nevoie, poate înlocui parŃial sau total roentgendiagnosticul, fapt ce contribuie 
la reducerea expunerii la radiaŃii, deosebit de important pentru embrionii şi fetuşii în 
creştere.  

În ceea ce priveşte condiŃiile de amplasare, faŃă de dotările constructive specifice 
serviciului de radiologie, diagnosticul ecografic poate fi efectuat necondiŃionat şi fără 
restricŃii chiar şi în adăposturile de tip gospodăresc.  Interpretarea ecografiilor s-a făcut  
la   faŃa   locului, dar   şi   printr- o    analiza    minuŃioasă, realizată  ulterior, împreună cu  
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colectivul de cadre didactice de la Facultatea de Medicină Veterinară din Cluj – Napoca, 
realizându-se în scris descrierea completă a tuturor imaginilor obŃinute, inclusiv 
specificarea tipului de artefact întâlnit.  

Termenul ecogen indică structuri care reflectă majoritatea ultrasunetelor către sonda 
ecografului, iar pe monitor apar de culoare albă. Prin anecogenitate se înŃelege acea   
structură   care   permite    penetrarea   ultrasunetelor  către starturile mai profunde, 
nefiind capabile de a opune rezistenŃă, adică de a genera ecou şi de a- l trimite înapoi 
către sonda ecografului.  

    Diferitele componente tisulare nu au însă structura hiperecogenă sau 
hipoecogenă, ci se prezintă sub forma unor nuanŃe diferite dar specifice de gri. Pentru 
aceste   structuri    cu   ecogenitate   intermediară    se   utilizează   următoarele denumiri: 

 
- hiperecogen,   pentru   a descrie un Ńesut care reflectă mai mult sunetele, decât  

structurile învecinate şi apar mai deschise pe monitorul ecografului; 
- hipoecogen, care este utilizat în descrierea unor structuri ce reflectă sunetul 

înapoi către sonda ecografului într-o măsură mai mică, decât Ńesuturile din jur şi apar mai 
întunecate; 

- izoecogen, termen folosit pentru a descrie tesuturi cu ecogenitate asemănătoare 
cu a celor din jur. 

La    examenul    ecografic    la    numai   27 zile  din momentul montei (fig.12),  am  
evidențiat un  embrion cu învelitorile fetale. Se distinge embrionul înconjurat de lichide 
fetale anecogene ți o parte din învelitoarea fetală. 
 

 
Fig.nr.12 - Embrion cu învelitorile  fetale la   numai 27 de zile 

                  
 

La examenul ecografic, am evidențiat în cavitatea abdominală, (fig.13) stomacul 
fetal şi regiunea caudală, inclusiv coada, la un făt de bivoliŃă, la 75 de zile (fig.14). Am 
identificat de asemenea  cordul fetal, septul interventricular şi atriile, la un făt de 75 de 
zile de gestaŃie. 
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    Fig.nr.13 - Cavitatea abdominală, făt 75 de zile        Fig.nr.14 -  Făt bivoliŃă 75 zile 
           

 
Fig.nr.15 - Membru fetal, la 75 zile de gestație (bivoliță) 

 
Prin examenul ecografic efectuat la 39 de zile din momentul montei, (fig.16), 

prin abordare ventro-laterală stânga se distinge foarte clar extremitatea cefalică, regiunea 
cervicală, butonii membrelor, somitele fetusului.  La nivelul cutiei  craniene nu sunt urme 
de osificare. Regiunea cervicală este de asemenea foarte clar conturată, fără a  fi evidente    
vertebrele  cervicale, care  nu  sunt osificate. 

 

 
                                           Fig.nr.16 - Făt de 39 zile (bivoliță) 
 
      La examenul ecografic efectuat la 80 de zile de gestație (fig.17) am evidențiat 

un fetus de 15 cm lungime, cu  vezicula gastrică, bine conturată. La nivelul cavităŃii 
toracice devin foarte vizibile coastele şi sternebrele. Cavitatea   abdominală   este ocupată  
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în mare parte de ficat, care apare ca o zonă vastă, mediu ecogenă, cu granulaŃii fine. 
Vezicula biliară este foarte clar vizibilă, ca o pată anecogenă, neagră, de dimensiuni 
reduse. 

 

                                          
Fig.nr.17 - Gestație de 80 zile la bivoliță 

 
      La examenul ecografic efectuat la  85 de zile de la data montei (fig.18), am 

evidențiat imaginea ecografică a unui stomac fetal  pe secŃiune transversală abdominală 
la nivelul intrării cordonului ombilical în abdomenul fetal. Se observă şi o porŃiune a 
cordonului ombilical, împreună cu lumenul vaselor sanguine ombilicale, la intare în 
abdomenul fetal. Peretele stomacal bine evidenŃiat. 

 

 
                                      Fig.nr.18 - Secțiune transversală abdominală  
                    la nivelul intrării cordonului ombilical în abdomenul fetal  (bivoliŃă) 

                                        
             CONCLUZII  ŞI  RECOMAND ĂRI   GENERALE 

 
În urma cercetărilor noastre putem evidenŃia următoarele concluzii şi recomandări 

generale:  
1. valorile  medii ale procentului de grăsime obŃinute la lot A ( A1, A2 şi A3),  în 

cadrul celor trei determinări ( 8,49; 8,81; 8,39), dar şi a celorlalŃi parametri,  sugerează 
clar impactul  pe care îl are ieşirea la păşunat asupra  compoziŃiei laptelui. Procentul de 
grăsime, după o uşoară creştere în prima parte a păşunatului, până la o valoare de 8,81, 
scade uşor în următoarele săptămâni, până la valoarea de la 8, 39 procente; 
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2. creşterea producŃiei de lapte, creşterea  procentului de grăsime şi a proteinei din 

lapte, după ieşirea la păşunat, se explică prin aportul suplimentar de proteină vegetală şi a 
fitoestrogenilor   prezenŃi   în plantele verzi. ToŃi aceşti factori, împreună cu razele solare,  
induc apariŃia estrului la o bună parte din bubalinele care în perioada rece nu au 
manifestat estrul;  
 3. alimentaŃia bubalinelor din regiunea Lăpuş este, cel puŃin  dezechilibrată, dar 
adesea, aceasta nu corespunde nici ca volum;  în acest sens se va avea în vedere ca fiecare 
tain să conŃină şi fân de şes şi fân de deal; administrarea concentratelor 2- 5 kg/zi, funcŃie 
de producŃia fiecărui animal în parte. Concentratele administrate să aibă următoarea 
compoziŃie: porumb 40 %, orz 20 %, tărâŃe 8 %, şrot de floarea soarelui 30 %, premix 
vitamino- mineral   2%. de   asemenea   nu se   vor pierde din vedere suculentele: bostan,  
cartofi, sfeclă furajeră, 2-4 kg /zi, în funcŃie de starea fiziologică, categoria de vârstă şi de 
producŃia de lapte. 

4. ultrasonografic organele cavitații pelvine sunt vizibile sub forma unor nuanțe 
de gri, de    intensitate    variabilă, în    funcție   de ecogenitatea structurilor examinate: 
de la hiperecogen, care apare pe ecranul ecografic gri intens, strălucitor, până la 
structurile, sau mediile anecogene, ce apar pe ecran în negru, cum sunt mediile lichide;  

5. examinarea ovarelor trebuie efectuată în cel puŃin două planuri: longitudinal ți 
transversal. Examenul ultrasonografic oferă informaŃii privind mărimea, forma, poziția, 
arhitectura: omogenitate, ecodensitate, precum ți prezența unor structuri patologice pe 
suprafața ovarului, sau în interiorul acestuia; 

6. dimensiunile ovarelor la  bivoliŃele luate în studiu variază în funcŃie de anotimp 
şi activitatea ovariană. DiferenŃele de greutate, între ovarul drept şi stâng, sunt  adesea 
foarte mari: nu de puŃine ori, ovarul drept are dimensiuni şi  greutate aproape dublă faŃă 
de cel stâng. La dimensiunea de medie de 22,9 mm, pentru ovarul drept şi 13,6 mm, 
pentru ovarul stâng, proporŃional şi raporturile de masă se păstrează; 

7. volumul ovarelor este diferit în funcŃie de stadiul ciclului sexual, anotimp, de 
calitatea furajelor, în anotimpul rece, de calitatea păşunii, în sezonul de păşunat şi, 
binenŃeles de vârsta animalului. Volumul cel mai mare este la bubalinele adulte, după a 
doua fătare şi până la vârsta de 15, chiar 18 ani, când începe atrofia de senilitate. 
ExcepŃie, din cele cca 400 de bivoliŃe examinate transrectal şi ecografic în total, la două 
dintre ele am găsit ovar activ şi gestaŃie la vârsta de 22 ani; 

8. culoarea ovarului la bivoliŃă este alb-gălbuie, roz –pală în perioada activă şi 
devine uşor cenuşie în climacterium; 

9. greutatea ovarului la viŃele de bivol înainte de atingerea maturităŃii sexuale, la 
vîrsta de 1-1,5 ani, greutatea ovarului drept este cel mai frecvent de 1-1,3 g, iar greutatea 
ovarului stâng, de cca 1 g. La junincile de bivoliŃă, între prima şi a doua fătare, cu vârsta 
de 3-5 ani, masa ovarului creşte la cca 1,7-2,2 g, pentru ovarul drept şi 1,1- 1,8 g, pentru 
ovarul stâng. La multipare, până la vîrsta de cca 15 ani, când începe a se face simŃită 
atrofia de senilitate, masa ovarului rămâne relativ constantă în jurul valorii de 3-5 g, 
ovarul drept şi 1,3- 2,5 g, pentru ovarul stâng; 
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10. dimensiunile corpului galben la bivoliŃă variază între 14 şi 20 mm, cele mai 

frecvente valori fiind de 17-18 mm, cu o medie de 17,5 mm. Mărimea corpului galben 
(ciclic, de gestaŃie, de pseudogestaŃie, persistent, sau chistic) este diferită în funcŃie de 
mărimea ovarului. Mărimea ovarului, la rândul său, este diferită în funcŃie de categoria de  
vârstă, starea fiziologică, etc.Cei mai mari corpi galbeni i-am întâlnit la bivoli Ńele după a 
doua fătare şi până la vârsta de 12 ani.; 

11 la palpaŃia transrectală a ovarelor hipotrofice, constatăm prezenŃa unor ovare 
mici, dense, lipsite de formaŃiuni de suprafaŃă, foliculi, corpi luteali, iar bivoliŃele nu 
manifestă călduri. Pe imaginea ecografică, ovarul dens apare ca o formaŃiune 
hiperecogenă, bine circumscrisă, ovoidală, cu dimensiuni cuprinse între 0,8 şi 1,5 cm, 
mai rar, cu prezenŃa unei pete mici, anecogene, care reprezintă un folicul atrezic; 

12. la bubalinele luate în studiu, hipotrofia ovariană şi utero-ovariană, cu absenŃa 
estrului, în perioada rece, noiembrie- martie, este foarte frecvent întâlnită, constituind 
cauza anestrului la femelele de bivol în 87,26% din cazuri.Coarnele uterine sunt de 
asemenea de dimensiuni mici,0,8- 1,5 cm în diametru,flasce, sau cu un tonus abia percep- 
perceptibil,iar cervixul mic, dens, uşor hiperecogen, sub forma unui vârf de ou la 
palpaŃie; 

13. în sezonul cald, primăvară- vară, frecvenŃa şi tipul patologiei ovariene la 
bivoliŃă seprezintă  astfel: incidenŃa hipotrofiilor ovariene şi utero-ovariene scade de la 
87,26%, în   sezonul  rece, la 33%, în   sezonul cald; afecŃiuni    ale   uterului, endometrite  
muco-purulente şi purulente, piometru, 38% din cazuri; chist luteal 1,3%; corp galben de 
pseudogestaŃie 15,5%; corp galben persistent 12,2%; 

14. din totalul de 400  bubaline examinate ecografic, incidenŃa chistului folicular 
tecal a fost de 2,25 %, a chistul folicular luteinic de 4 %, iar corpul galben chistic de 8%; 

15. procentual diagnosticul corect de gestaŃie, prin examenul clasic, palpaŃie 
transrectală manuală, la categoria 30-40 de zile de gestaŃie, a fost obŃinut la 20,8 dintre 
animalele examinate; 

16. în cazul examenului ecografic la grupa gestaŃională 30 - 40 de zile s-au 
înregistrat următoarele date: din cele 24 bivoliŃe examinate,  diagnostice corecte au fost 
22 din 24 de bubaline ecografiate, iar  diagnostice greşite au fost 2 cazuri din 24 de 
bivoliŃe examinate la această categorie de gestaŃie; 

17. la  grupul  gestaŃional 41- 50 de zile prin examenul  transrectal s-au obŃinut 
57% diagnostice corecte, (8 capete bubaline, din totalul de 14). Toate cele opt diagnostice 
au fost corect pozitive (gestaŃie existentă/gestaŃie diagnosticată). Bubaline grețit 
diagnosticate prin examenul clinic transrectal, la această grupă, au fost țase capete 
(43%); 

18. vârsta minimă la care se poate pune un diagnostic ecografic de gestatie, cert, la 
bivoliŃă,   este    de cca 27- 35    zile   de   la momentul montei; fapt ce ajută foarte mult la  
reducerea “service – period”- ului la bivoliŃă, mai ales în sezonul rece când, frecvent, 
căldurile sunt linistite sau lipsesc total; 

19. structurile fetale devin vizibile după 30 – 35 zile de gestaŃie, începând cu 
butonii membrelor şi vezicula cefalică, iar mai târziu, după 40 zile cordul fetal devine 
vizibil, identificandu-se bătăile cardiace, chiar septumul interventricular; 
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20. vezicula gastrică se poate identifica la fetusul de bivoliŃă, după circa 60 zile de 

gestaŃie, de asemenea vezica urinară, ficatul, vezicula biliară. Cea mai potrivită abordare 
a fătului de bivoliŃă, pentru identificarea veziculei gastrice, ficatului, vezicii urinare, este 
cea ventrală (fetală, sau abdominală fetală), Ńinând cont, desigur de poziŃia fătului în uter; 

21. liniile scheletului pot fi urmărite relativ  uşor după 50 zile de gestaŃie.  
 
 

                            RECOMANDĂRI GENERALE 
 

1. în prima parte a sezonului de păşunat, ajutaŃi de efectele benefice ale aportului 
crescut de fitoestrogeni, proteine, minerale şi a lumini solare, care activează funcŃia 
ovariană şi implicit lactaŃia, se poate încerca intensivizarea funcŃiei de reproducere la 
bivoliŃă prin terapia hormonală; 

2. laptele de bivoliŃă poate fi utilizat în consum chiar dacă uni parametrii calitativi 
oscilează în funcŃie de sezon. DiferenŃele sunt foarte mici şi se situează peste valorile 
minime, care ar putea pune în discuŃie nonconformitatea lui; 

3. recomandăm refacerea echilibrului raŃiei, a raportului dintre volum şi calitate. 
Se va avea în vedere ca limita maximă a volumului să nu fie depăşită, deoarece animalul  
nu poate ingera totalitatea nutreŃurilor administrate şi producŃia scade din cauza aportului 
insuficient   de energie şi substanŃe nutritive, iar limita minimă a volumului raŃiei trebuie  
asigurată cu stricteŃe, pentru a se atinge senzaŃia de saŃietate a animalului, secreŃiile 
gastrice să fie corespunzatoare şi hrana bine valorificată; 
 4. păstrarea raportului dintre dintre nutreŃurile de volum ți nutreŃurile 
concentrate; 
  5. evitarea administrării în hrana bubalinelor a tulenilor de porumb îngheŃaŃi, fapt 
ce determină frecvent tulburări digestive clinic manifeste şi nu doar tulburări de 
digestibilitate, care nu întotdeauna se manifestă clinic. În raŃia unei bubaline nu trebuie să 
ajungă nutreŃuri alterate, substante toxice, corpuri străine etc.; soldate adesea cu scăderea 
producŃiei de lapte şi apariŃia tulburărilor de reproducŃie; 
 6. inconvenientul retivităŃii specie poate fi depăşit dacă se adoptă metode de 
contenŃie adecvate, în cazul de faŃă, adaptate la particularităŃile fiecărui adăpost în parte. 
In pricipiu, dacă se imobilizează capul animalului, prin legarea coarnelor la un punct fix 
şi Ńinerea cozii, ferm, într-o parte de către un ajutor, explorarea ecografică transrectală  la 
bivoliŃă este posibilă fară riscuri majore pentru operator sau pentru animal; 
 7.  examinarea ecografică transrectală a bivoliŃelor într- un stand special amenajat, 
ar fi de dorit, acolo unde afluirea bubalinelor spre locul amenajat este posibilă. 
 8. pentru un examen ginecologic complet ar fi recomandată utilizarea fişei 
ginecologice prezentate în acest studiu, la fiecare bivoliŃă examinată; 
 9. extinderea examenului ecografic în scopul diagnosticării diferitelor afecțiuni 
sau stări fiziologice la bivoliŃele crescute în sistem gospodăresc, deoarece facilităŃile 
diagnostice  oferite  de examenul ultrasonografic nu pot fi substituite prin examen 
manual; 

10. evitarea până la suspendarea utilizării ocitocinei la bivoliŃă, ca adjuvant al 
lactoeejecŃiei. 
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