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INTRODUCERE

�n ultima perioadă glanda mamară la pisică a devenit un organ din ce �n ce mai 
explorat, din punct de vedere anatomo-histologic. Acest aspect se datorează asemănării 
acestei glande cu cea de la specia umană, mai ales din punct de vedere histologic.

At�t �n medicina veterinară, c�t şi �n medicina omului, cancerul mamar ocupă un 
loc preponderent �n patologia glandei mamare.

Majoritatea neoformaţiunilor glandei mamare, fie că sunt benigne sau maligne, 
survin pe un anumit teren, �n care anumite condiţii generale sau locale realizează ,,factori 
de risc” pentru cancerul mamar. Sistemul limfatic este principala cale de diseminare a 
tumorilor.

Toate aceste aspecte impun o cunoaştere c�t mai exactă a morfologiei glandei 
mamare, dar mai ales a sistemului circulator limfatic al glandelor mamare, cunoaştere 
care nu face dec�t să elucideze cauzele unei eventuale patologii legate de acest organ.

SCOPUL CERCETĂRII

Studiul iniţiat de noi are scopul de a descrie, interpreta şi elucida unele aspecte 
privind topografia, morfologia şi drenajul sistemului circulator limfatic mamar la pisica 
domestică.

Pentru a realiza scopul propus am investigat sistemul circulator limfatic folosind 
patru metode importante: injectarea colorantului albastru Evans, urmată de disecţie;
limfografia indirectă radiografică cu substanţă de contrast; ultrasonografia şi tomografia 
computerizată, cu substanţă de contrast.

Obiectivele cercetării noastre s-au axat pe importanţa morfoclinică a acestui studiu 
anatomic şi imagistic. Realizarea obiectivelor propuse este impusă de cerinţele actuale 
ale anatomiei clinice.

Obiective:
 stabilirea topografiei vaselor limfatice ale glandei mamare la pisica 

domestică, precum şi a limfonodurilor aferenţi şi eferenţi acesteia;
 detectarea tuturor limfonodurilor care drenează limfa provenită de la 

nivelul glandelor mamare;
 stabilirea posibilităţilor de drenaj limfatic pentru fiecare mamelă (T1, T2, 

A1, A2);
 identificarea posibilelor conexiuni dintre mamelele �nvecinate şi nu numai;
 identificarea posibilelor conexiuni dintre limfonodurile care drenează 

glandele mamare;
 găsirea momentului optim pentru expunere radiologică după administrarea 

substanţei de contrast, at�t la examenul CT, c�t şi la limfografia indirectă 
radiografică;

 stabilirea formei, dimensiunilor, topografiei, vascularizaţiei şi ecostructurii 
normale a limfonodurilor, folosind metoda ultrasonografică.
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INJECTAREA SUBSTANŢEI COLORANTE IN VIVO URMATĂ DE 
DISECŢIA STRATIGRAFICĂ ŞI REGIONALĂ

MATERIAL ŞI METODĂ
Studiul s-a desfăşurat �n cadrul disciplinei de Anatomie Comparată al Facultăţii de 

Medicină Veterinară Cluj-Napoca, �n perioada 2008-2012.
Materialul biologic a fost reprezentat de 22 de pisici de rasă comună, clinic 

sanătoase, provenite din mediul urban. Cele 22 de pisici, de v�rste diferite (1-5 ani), cu o 
greutate corporală cuprinsă �ntre 1,5 şi 6 kg, au fost �mpărţite �n patru loturi, funcţie de 
glanda mamară injectată cu substanţa colorantă. Lotul I, reprezentat de 5 pisici, la care s-
a injectat glanda mamară toracică cranială (T1); lotul II, format din 5 pisici, la care s-a 
injectat glanda mamară toracică caudală (T2); lotul III, cu 7 pisici, la care am injectat 
glanda mamară abdominală cranială (A1) şi lotul IV, cu 5 pisici, la care s-a studiat glanda 
mamară abdominală caudală (A2).

Pentru investigarea drenajului limfatic mamar prin această metodă, noi am folosit 
ca substanţă colorantă, albastru Evans 2,5%. Injectarea s-a efectuat lent, �nocul�nd o 
cantitate de 0,4 ml, cu un ac de 26-G, �n zona subareolară şi �n parenchimul mamar,
av�nd ca loc de elecţie, cele patru puncte cardinale adiacente glandei mamare - cranial, 
caudal, lateral şi medial. Eutanasia s-a indus la 24 sau 48 de ore post injectare, după o 
prealabilă neuroleptanalgezie, urmată de administrarea intravenoasă a produsului T-61. 
Următoarea etapă a fost disecţia stratigrafică şi regională printr-o incizie a pielii �n lungul 
planului medio-sagital (linia albă), �ncep�nd cu regiunea injectată şi continu�nd at�t �n 
sens cranial, c�t şi �n sens caudal.

REZULTATE ŞI DISCUŢII
�n ceea ce priveşte rezultatele obţinute după investigarea drenajului limfatic al 

glandei mamare toracice craniale, putem afirma faptul că, aceasta a prezentat la toţi 
subiecţii drenaj limfatic exclusiv cranial, la nivelul limfocentrului axilar (Raharison şi 
Sautet, 2007, 2006; Sugimura şi col., 1960; Vollmerhaus şi Roos, 1997). Primul limfonod 
la care ajunge limfa este limfonodul axilar accesoriu cranial. Rezultatele obţinute la 
această glandă arată că, at�t limfonodul axilar propriu, c�t şi limfonodul sternal cranial,
au rol �n drenajul limfatic al glandei T1.

Chiar dacă literatura de specialitate consultată de noi nu face nicio referire la 
limfonodul cervical ventral, facem menţiunea că l-am pus �n evidenţă la toţi subiecţii 
lotului I, dar slab colorat. Acest aspect �l face responsabil de drenajul glandei mamare 
toracice craniale.

Referitor la glanda mamară toracică caudală T2, cercetările noastre au demonstrat 
faptul că această glandă poate prezenta at�t drenaj limfatic exclusiv cranial, c�t şi drenaj 
limfatic �n dublu sens - at�t cranial, c�t şi caudal. Drenajul limfatic exclusiv cranial s-a 
�nt�lnit la 4 cazuri, iar cel dublu - cranial şi caudal, la un singur caz.

�n cazul glandei mamare abdominale craniale, rezultatele cercetărilor noastre au 
arătat faptul că această glandă are două posibilităţi de drenaj limfatic. La 6 dintre subiecţi 
am observat drenaj limfatic dublu, at�t cranial, c�t şi caudal. La un singur subiect 
drenajul glandei A1 este de tip exclusiv cranial. Acest rezultat este �n contradicţie cu 
autorii menţionaţi mai sus care afirmă că, glanda A1 nu drenează niciodată �n sens 
exclusiv cranial (Raharison şi Sautet, 2007, 2006). Drenajul limfatic cranial se realizează 
la nivelul limfocentrului axilar, prima staţie limfonodală fiind limfonodul axilar 
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accesoriu, iar drenajul caudal se realizează la nivelul limfocentrului inghinal superficial,
prima staţie limfonodală fiind reprezentată de nodul limfatic epigastric caudal.

Dacă ne referim la drenajul cranial al glandei A1, trebuie menţionat faptul că şi 
studiul nostru a pus �n evidenţă faptul că limfonodul sternal cranial este implicat �n 
drenajul acestei glande, la fel cum au menţionat şi alţi autori (Raharison şi Sautet, 2007, 
2006).

Cercetarea de faţă a demonstrat faptul că, pe l�ngă limfocentrul inghinal 
superficial, drenajul limfatic caudal al glandei mamare abdominale craniale este realizat 
şi de limfocentrul ilio-femural atunci c�nd acesta există, de limfocentrul ilio-sacral şi 
chiar de limfocentrul lombar.

Rezultatele privind glanda mamară abdominală caudală A2, arată o singură cale de 
drenaj limfatic. La tot lotul II, glanda a drenat �n sens exclusiv caudal. Rezultatul nostru 
este susţinut de toţi autorii consultaţi (Meier, 1989; Raharison şi Sautet, 2007, 2006; 
Sugimura şi col., 1960, 1958; Vollmerhaus şi Roos, 1997). Drenajul glandei A2 este 
similar cu cel al glandei A1, dar studiul nostru a pus �n evidenţă un aspect deosebit de 
important, care nu a fost menţionat de autorii care au realizat lucrări de specialitate �n 
acest domeniu şi anume că, drenajul limfatic al glandei mamare abdominală caudală este 
realizat şi de limfocentrul popliteu, la pisicile clinic sănătoase. Acest aspect este deosebit 
de important atunci c�nd discutăm de metastaze distale ale neoplasmelor mamare.

LIMFOGRAFIA GLANDELOR MAMARE LA PISICA DOMESTICĂ

MATERIAL ŞI METODĂ
Materialul biologic a fost reprezentat de 11 pisici de rasă comună, clinic sanătoase 

şi bine �ntreţinute, provenite din mediul rural. Cele 11 pisici de v�rste diferite (2-6 ani), 
cu o greutate corporală cuprinsă �ntre 2,5 şi 4 kg au fost �mpărţite �n două loturi, funcţie 
de stadiul fiziologic al glandei mamare. Lotul I a fost reprezentat de 5 pisici gestante, iar 
lotul II a fost reprezentat de 6 pisici �n lactaţie.

Limfografia indirectă nu implică abordarea directă a vaselor limfatice şi a 
limfonodurilor acestora, injectarea produsului de contrast făc�ndu-se �n ţesutul conjunctiv 
interstiţial. Limfografiile au fost făcute �n cadrul Laboratorului de Radiologie al Facultăţii 
de Medicină Veterinară Cluj-Napoca. Am folosit ca substanţă de contrast produsul 
Optiray 350.

După instalarea neuroleptanalgeziei prin administrarea de Acepromazină 10% 0,5 
mg/kg greutate corporală şi Ketamină 10% 20 mg/kg greutate corporală, s-a trecut la 
injectarea substanţei de contrast. Injectarea s-a efectuat cu un ac de 27-G �n zona 
subareolară şi �n parenchimul mamar. Ritmul injectării a fost lent, �ncerc�nd să se 
menţină aceeaşi presiune pe toată durata injectării unei glande mamare. Cantitatea de 
Optiray a fost de 0,5 ml �n fiecare glandă mamară luată �n studiu, făc�nd referirea că 
unele abateri de la acestă cantitate le vom specifica �n capitolul de „Rezultate”.

După administrarea substanţei de contrast, a urmat expunerea radiologică, pisicile 
fiind �n decubit dorso-ventral, latero-lateral, iar expunerea a fost ventro-dorsală şi latero-
laterală. Expunerea s-a făcut seriat, după cum urmează: la 1, 5, 10, 15, 20 de minute şi la 
24 de ore de la injectarea substanţei de contrast.
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REZULTATE ŞI DISCUŢII
�n studiul realizat de noi, rezultatele obţinute referitor la glanda mamară toracică 

cranială, arată faptul că aceasta prezintă un drenaj limfatic cranial, prima staţie 
limfonodală reprezentată de limfonodul axilar accesoriu situat la marginea ventrală a 
muşchiului marele dorsal. Studiul a arătat că realizarea drenajului are loc prin intermediul 
unui singur vas limfatic principal la 10 pisici din 11, iar la o singură pisică am vizualizat 
2 vase limfatice principale.

Cele mai bune rezultate din punct de vedere radiologic s-au obţinut c�nd 
expunerea s-a făcut imediat după injectarea substanţei de contrast.

�n cazul lotului de pisici gestante, glanda mamară toracică caudală T2, este drenată 
limfatic de un singur vas principal la 5 pisici din 5. La 4 pisici, aceasta prezintă un drenaj 
limfatic exclusiv cranial la nivelul limfocentrului axilar. La o singură pisică a fost pus �n 
evidenţă drenajul limfatic dublu al acestei glande, vizualiz�nd pe baza limfografiei un vas 
limfatic care părăseşte glanda mamară la nivelul polului caudal, �ndrept�ndu-se către 
planul caudal al corpului. Alţi autori nu confirmă acest tip de drenaj, susţin�nd că acesta 
se realizează exclusiv �n sens cranial la nivelul limfocentrului axilar (Papadopoulou şi 
col., 2009; Patsikas şi col., 2010). Pentru lotul de pisici �n lactaţie, facem menţiunea că 
rezultatele obţinute confirmă numai drenajul cranial al glandei mamare toracice caudale 
T2.

�n cazul glandei mamare abdominale craniale A1, rezultatele obţinute de noi la 
lotul de pisici gestante relevă faptul că această glandă poate avea drenaj exclusiv caudal 
la 2 pisici şi drenaj dublu at�t cranial, c�t şi caudal la 3 pisici. La lotul de 6 pisici �n 
lactaţie, glanda mamară abdominală cranială a prezentat un drenaj limfatic exclusiv 
caudal.

Am pus �n evidenţă conexiuni dintre glanda mamară abdominală cranială A1 şi 
glanda mamară abdominală caudală A2 la 3 pisici din 5 ale lotului de gestante şi la 3 
pisici din 6 ale lotului de lactante. Acest aspect este infirmat de cercetătorii care au 
realizat studii limfografice ale sistemului circulator mamar la pisica domestică 
(Papadopoulou şi col., 2009; Patsikas şi col., 2010).

�n ceea ce priveşte drenajul limfatic al glandei mamare abdominale caudale A2, 
acesta se realizează exclusiv �n sens caudal, aspect demonstrat la toate cele 11 cazuri din 
cele două loturi. Prima staţie limfonodală este reprezentată de limfonodul epigastric 
caudal, iar datorită conexiunilor internodale, vasul limfatic eferent al limfonodului 
epigastric caudal devine aferent pentru limfonodul mamar.

ULTRASONOGRAFIA SISTEMULUI CIRCULATOR LIMFATIC AL 
GLANDELOR MAMARE LA PISICA DOMESTICĂ

MATERIAL ŞI METODĂ
Studiul s-a realizat �n perioada mai-iulie 2011 �n cadrul disciplinei de Semiologie, 

Etologie şi Imagistică Medicală al Facultăţii de Medicină Veterinară Cluj-Napoca, sub 
supravegherea personalului medical specializat �n examene ecografice al Clinicii 
Medicală III Cluj-Napoca.

Materialul biologic este compus din 10 pisici clinic sănătoase provenite din mediul 
urban.
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La fiecare pisică am urmărit explorarea din punct de vedere ecografic a 
parenchimului mamar şi a limfonodurilor care realizează drenajul limfatic cranial şi 
caudal al glandelor mamare toracice şi abdominale. Ne-am focalizat astfel pe topografia, 
caracteristicile ecografice, numărul şi mărimea limfonodurilor abordabile semiologic şi 
pretabile metodei ecografice.

Am folosit trei metode ecografice: modul B, Doppler şi ultrasonografia cu 
substanţă de contrast SonoVue.

�n funcţie de metoda ecografică folosită am urmărit: ecogenitatea, forma, 
marginile, dimensiunea, transmisia acustică a limfonodurilor precum şi raportul faţă de 
ţesuturile �nvecinate şi fluxul sanguin al acestora. �n ceea ce priveşte ultrasonografia cu 
substanţă de contrast, o importanţă deosebită o are timpul la care apare agentul de 
contrast la nivelul limfonodului, timpul de maximă intensitate a vizualizării mediului de 
contrast precum şi dispariţia acestuia din limfonod.

REZULTATE ŞI DISCUŢII
Rezultatele obţinute �n urma evaluării ultrasonografice de tip B au pus �n evidenţă 

la toate limfonodurile examinate formaţiuni de formă ovală sau alungită ceea ce indică că 
raportul dintre axa longitudinală şi axa transversală este �n favoarea axei longitudinale. 
Limfonodurile au prezentat parenchim izoecogen sau uşor hipoecogen comparat cu hilul 
limfonodal hiperecogen. Capsula care acoperă parenchimul a prezentat margini regulate 
la toţi subiecţii examinaţi. Rezultatele noastre indică examinarea unor subiecţi sănătoşi 
din punct de vedere al limfonodurilor şi sunt �n concordanţă cu rezultatele raportate şi de 
alţi autori �n ceea ce priveşte caracteristicile ecografice normale ale limfonodurilor 
(Badea şi col., 2004, 2006; Fritsch şi Gerwing, 2000; Nyman şi O’Brien, 2007; O’Brien 
şi Barr, 2009).

Dimensiunile tuturor limfonodurilor s-au �ncadrat �n limitele normalului, raportat 
la dimensiunile fiziologice ale fiecărui limfonod �n parte. Dimensiunile fiziologice ale 
limfonodurilor la pisica domestică le-am avut la dispoziţie datorită rezultatelor obţinute 
�n urma metodei de injectare a colorantului cu tropism pentru sistemul limfatic urmată de 
disecţie.

�n ceea ce priveşte numărul de limfonoduri din cadrul unui limfocentru, acesta a 
fost diferit �n funcţie de individ şi limfocentru examinat.

Vascularizaţia limfonodurilor a fost examinată prin metoda Doppler Color, 
metodă care a reuşit vizualizarea vascularizaţiei normale a tuturor limfonodurilor 
examinate. Tipul de vascularizaţie găsit se �ncadrează �n normal prin faptul că vasele de 
s�nge au pătruns la nivelul hilului distribuindu-se ordonat spre periferie.

Ultrasonografia cu substanţă de contrast a pus �n evidenţă cel mai bine 
angioarhitectura limfonodurilor examinate. La majoritatea limfonodurilor timpul de 
pătrundere a agentului de contrast SonoVue s-a �ncadrat �n 2-3 secunde, iar timpul de 
umplere totală a fost de 4-5 secunde.

Cunoaşterea caracteristicilor ecografice normale a limfonodurilor care drenează 
glandele mamare este foarte importantă pentru recunoaşterea nodurilor limfatice 
patologice. Atunci c�nd discutăm de subiecţi cu neoplasme mamare dar nu numai, cu 
siguranţă vom �nt�lni reacţii ale limfonodurilor care execută drenajul limfatic al acestora.
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COMPUTER TOMOGRAFIA (CT) SISTEMULUI CIRCULATOR LIMFATIC 
AL GLANDELOR MAMARE LA PISICA DOMESTICĂ

MATERIAL ŞI METODĂ
Studiul s-a desfăşurat �n perioada iulie 2010-februarie 2011 �n cadrul unei clinici 

private.
Pentru investigaţia sistemului circulator limfatic al glandelor mamare folosind 

metoda limfografiei indirecte cu substanţă de contrast prin tomografie computerizată am 
beneficiat de un material biologic compus din 5 pisici de rasă comună. Toate pisicile 
folosite pentru această metodă au fost clinic sănătoase �n momentul realizării studiului.

La toate pisicile am investigat lanţul mamar de pe o singură parte a planului sagital 
contoriz�nd astfel c�te 5 glande mamare toracice craniale, toracice caudale, abdominale 
craniale şi abdominale caudale. La fiecare subiect ne-am propus să investigăm direcţia 
drenajului limfatic de la fiecare mamelă precum şi limfonodurile care realizează acest 
drenaj.

Agentul de contrast folosit este produsul Optiray 350. Injectarea mediului de 
contrast Optiray 350 s-a făcut la nivelul parenchimului mamar �ntr-un singur punct, iar 
cantitatea folosită a fost de 0,5 ml la fiecare glandă investigată. Scanările cu aparatul 
computer tomograf s-au efectuat la 1, 5, 10 şi 15 minute după administrarea agentului de 
contrast Optiray 350. Reconstrucţia imaginilor tridimensionale s-a realizat at�t �n plan 
coronal sau antero-posterior c�t şi �n plan sagital sau latero-lateral.

REZULTATE ŞI DISCUŢII
Cercetarea noastră a demonstrat folosind tomografia computerizată cu substanţă 

de contrast, drenajul glandelor mamare toracice craniale. Acesta s-a realizat �n sens 
exclusiv cranial la toate pisicile investigate. Prima staţie limfonodală a drenajului glandei 
T1 este reprezentă de limfonodul axilar accesoriu. L-am observat la toţi subiecţii av�nd 
astfel rezultate similare cu alţi autori (Papadopoulou şi col., 2009). Spre deosebire de 
autorii menţionaţi anterior, noi am reuşit să vizualizăm şi cea de-a doua staţie 
limfonodală a drenajului limfatic mamar al glandei T1 fiind reprezentată de limfonodul 
axilar propriu. L-am găsit la toţi subiecţii investigaţi.

De la nivelul glandei mamare toracice caudale limfa s-a drenat �n sens exclusiv 
cranial la toţi subiecţii supuşi examenului CT. Rezultatele noastre s-au �ncadrat �n cele 
obţinute de alţi autori (Papadopoulou şi col., 2009; Patsikas şi col., 2010). Limfonodul
axilar accesoriu drenează limfa de la nivelul glandei T2 reprezent�nd prima staţie 
limfonodală a acesteia.

�n ceea ce priveşte glanda mamară abdominală cranială, cercetarea noastră a 
demonstrat drenajul limfatic al acesteia, observ�nd pe imaginile CT, vasele limfatice care 
drenează �n direcţie caudală �ndrept�ndu-se spre limfocentrul inghinal superficial.
Reconstrucţia imaginilor achiziţionate post contrast, a dus la observarea opacifierii 
limfonodului mamar la toate pisicile investigate.

Rezultatele obţinute referitor la glanda mamară abdominală caudală ne confirmă şi 
prin examinarea CT drenajul exclusiv caudal la nivelul limfocentrului inghinal 
superficial. La 100% din subiecţi, glandele A2 au drenat �n limfonodul mamar care apare 
puternic opacifiat. La un singur subiect am pus �n evidenţă cealaltă componentă a 
limfocentrului inghinal superficial adică limfonodul epigastric caudal. Apare localizat la 
baza mamelei A2 av�nd aproximativ aceleaşi dimensiuni cu limfonodul mamar.
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CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI

1. Metoda de investigare a sistemului circulator limfatic al glandelor mamare la pisică,
prin folosirea colorantului albastru Evans, ne-a furnizat cele mai complete informaţii 
privind tipul de drenaj limfatic, precum şi informaţii preţioase referitoarea la numărul, 
forma, dimensiunea, topografia limfonodurilor şi a vaselor limfatice.
2. Metoda injectării colorantului albastru Evans, urmată de disecţia stratigrafică şi 
regională, pune �n evidenţă at�t vasele limfatice şi limfonodurile situate superficial, c�t şi 
pe cele situate �n plan profund.
3. Spre deosebire de alte metode, prin folosirea colorantului albastru Evans şi disecţie am 
vizualizat toate limfonodurile care drenează o anumită glandă mamară inclusiv pe cele 
situate �n plan profund. Putem spune că această metodă depăşeşte “bariera” primei staţii 
limfonodale.
4. Tipul de drenaj limfatic al glandelor mamare la pisică, precum şi evidenţierea 
limfocentrilor care le drenează, se poate realiza uşor şi precis cu ajutorul limfografiei 
indirecte radiografice, folosind ca substanţă de contrast produsul Optiray 350.
5. Metoda limfografiei indirecte clasice este singura care a demonstrat conexiunea 
glandulară dintre glanda mamară abdominală cranială şi glanda mamară abdominală 
caudală, la 6 subiecţi.
6. Din punct de vedere clinic este important faptul că primele staţii limfonodale, care 
drenează glandele mamare la pisica domestică şi anume: limfocentrul axilar, limfocentrul
inghinal superficial, limfocentrul inghinal profund şi limfocentrul popliteu, se pretează 
evaluărilor de tip ultrasonografic.
7. Ultrasonografia �n modul B, Doppler şi cu substanţă de contrast SonoVue a permis 
evaluarea limfonodurilor din punct de vedere al topografiei, dimensiunilor, numărului, 
formei, ecostructurii şi vascularizaţiei.
8. Topografia, mărimea şi raportul limfonodurilor cu ţesuturile �nvecinate sunt cele mai 
importante caracteristici care pot fi evaluate prin metoda tomografiei computerizate cu 
substanţă de contrast Optiray 350.
9. Indiferent de metoda de investigare utilizată, glanda mamară toracică cranială a drenat 
�ntotdeauna �n sens cranial, iar glanda mamară abdominală caudală a drenat �ntotdeauna,
�n sens caudal.
10. Limfografia indirectă radiografică şi tehnica colorării cu albastru Evans au pus �n 
evidenţă două situaţii posibile �n ceea ce priveşte drenajul glandelor mamare toracice 
caudale: 1) exclusiv cranial şi 2) drenaj dublu - cranial şi caudal.
11. Glanda mamară abdominală cranială poate prezenta drenaj limfatic exclusiv cranial, 
exclusiv caudal, sau dublu.
12. Disecţia precedată de tehnica colorării cu albastru Evans este singura metodă care a 
demonstrat drenajul limfatic al glandei mamare abdominale caudale la nivelul 
limfonodului popliteu. Facem menţiunea că acest aspect nu a mai fost pus �n evidenţă la 
pisicile sănătoase de niciun autor, din bibliografia consultată de noi.
13. Regula generală este că drenajul cranial al glandelor mamare are ca primă staţie 
limfocentrul axilar, iar cel caudal are ca primă staţie limfocentrul inghinal superficial.
14. Prin niciuna dintre metode nu am observat comunicări limfatice �ntre cele două 
lanţuri mamare.
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Recomandări:
Pe baza cercetărilor noastre, recomandăm investigarea sistemului circulator 

limfatic al glandelor mamare la pisică prin metodele de imagistică medicală folosite �n 
acest studiu. Tehnicile utilizate sunt indicate �n diverse afecţiuni ale limfonodurilor, dar 
mai ales �n cele de natură tumorală, care pot să apară �n cazul neoplaziilor mamare.

Pentru investigarea sensului de drenaj limfatic de la nivelul unei glande mamare, 
recomandăm limfografia indirectă radiografică, cu substanţă de contrast şi examenul 
computer tomograf, cu substanţă de contrast. Cele două metode identifică primul 
limfonod la nivelul căruia ajunge limfa, stabilind �n acelaşi timp şi topografia acestuia. 
Metoda tomografiei computerizate oferă informaţii preţioase �n legătură cu relaţia dintre 
limfonoduri şi ţesuturile �nvecinate.

Un dezavantaj al celor două metode este necesitatea inducerii la pacienţii 
examinaţi, a neuroleptanalgeziei. �n cazul limfografiei indirecte radiografice este posibil 
ca un ajutor să realizeze contenţia subiectului examinat. Pentru examinarea CT acest 
lucru nu mai este posibil. Un alt dezavantaj al examenului medical prin tomografie 
computerizată sunt costurile mari pentru o singură regiune corporală investigată.

�n urma rezultatelor obţinute de noi, recomandăm metoda ultrasonografică cu 
sau fără substanţă de contrast, pentru evaluarea topografiei, dimensiunilor, numărului, 
formei, dar mai ales a ecostructurii şi vascularizaţiei limfonodurilor. Ecostructura şi 
vascularizaţia limfonodurilor patologice, sunt mult modificate, raportat la anatomia 
normală ecografică pusă �n evidenţă �n studiul nostru. Ultrasonografia are avantajul major 
că este o tehnică neinvazivă, iar costurile necesare sunt foarte mici comparativ cu alte 
metode de imagistică medicală, at�t pentru achiziţionarea unui ecograf, c�t şi pentru 
examinarea pacienţilor.

Pe baza studiului nostru, recomandăm �n cazul neoplasmelor mamare, evaluarea 
preoperativă a mamelelor, prin tehnicile de imagistică menţionate anterior. �n urma 
acestora se poate lua decizia extirpării glandei mamare afectate, �mpreună cu limfonodul 
santinelă. �n cazul �n care există comunicări interglandulare, recomandăm extirparea 
glandelor care comunică, �mpreună cu limfonodurile santinelă ale acestora.
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