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INTRODUCERE

Stadiului actual de cunoaştere a morfologiei sistemului cardio-vascular lachinchila, demonstrează că la aceeastă specie, anatomia, în general, cea a sistemuluicardio-vascular, în special, se află în stadiul inţial de studiu şi descriere.Din punctul de vedere al cerecetării biomedicale, chinchillele sunt utilizatefoarte frecvent ca model experimental în studiul afecauricular. Această abordare are la bază unele caracteristici ale timpanului și cohleei,care sunt foarte asemănătoare cu cele de la om. Totodată prezenfoarte dezvoltate, delimitate de un perete osos submedii la această specie.Toate aceste caracteristici fac din chinchilla un model experimental veritabilîn ceea ce privePrezentul proiect reprezintă punctul de pornire al realizării unui studiudescriptiv al anatomiei sistemului cardio-vascular la chinchilla domestică - crescută fiepentru blană, fie, mai nou, ca animal de companie, în scopul completării cunoştinţelormorfologice cu privire la această specie.Pentru a asigura o descriere complexă şi corectă a sistemului cardio-vascularla chinchila (C. lanigera), vom urmări atingerea mai multor obiective, corespunzătoarefiecărei etape de studiu:1. alegerea unor tehnici optime de disecţie pentru evidenţierea sistemului cardio-vascular;2. stabilirea raporturilor componentelor sistemului cardio-vascular cu formaţiunileanatomice adiacente.3. investigarea unor aretere de calibru mai mare din punct de vedere al morfologieimicroscopice și al morfometriei unor componente ale acestora.4. descrierea pe segmente a particularităţilor topografice ale sistemului cardio-vascular, apelând inclusiv la tehnicile imagistice (angiografie, tomografiecomputerizată, etc.).5. evaluarea și descrierea unor segmente principale ale sistemului cardio-vascular,privind colateralele, traiectul și terminalele acestora.6. compararea datelor obţinute de noi cu cele din literatura de specialitate cu privire laordinul Roden
Cuvinte cheie: chinchilla, artere, angio-CT, Rx.
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STRUCTURA LUCRĂRIILucrarea de fa Studii morfologice și imagistice asupra unor artere la
Chinchilla Laniger, se întinde pe un unmăr total de 154 pagini și 87 de figuri. Precizezcă redactarea tezei de doctorat s-a realizat în conformitate cu noile metodologii deredactare a tezelor de doctorat,Prima parte a lucrării se întinde pe un număr de 23 de pagini, fiindstructurată pe două capitole.

Capitolul I, Noțiuni generale privind Chinchilla, prezintă aspecte generaledespre habitatul natural, încadrarea taxonomică, nutri deculoare ale acestei specii. Totodată pe parcursul acestui capitol, mai sunt tratateaspecte despre istoricul acestei specii, în lumeimportan
Capitolul II, intitulat Embriologia, prezintă pe parcursul său, informaprivind sistemul cardio-vascular, pornind de la elementele primordiale, până la stadiulfinal al dezvoltării acestuia.Partea a doua a lucrării, este dedicată cercetărilor proprii și se întinde peparcursul a 111 pagini. Pe parcursul a acelor 111 pagini, cercetările proprii suntstructurate în 6 capitole. După acestea, urmează capitolul de bibliografie care cuprindeun număr de 222 titluri bibliografice.
Capitolul III, intitulat Studiul anatomic al sistemului cardio-vascular la

Chinchilla, prezintă pe parcursul său, descrierea anatomică a arterelor desprinse de petraiectul arterei aorte precum și elemente de traiect și topografie a acestor ramuricolaterale. Totodată acest capitol mai prezintă și date cu privire la terminalele artereiaorte la acestă specie.
Material și metodăMaterialul biologic a fost reprezentat de 23 de carcase de sex femel. Odatăeviden , s-a realizat cateterizarea acesteia cu ajutorul unei branule de24G, urmată de executarea unor lavaje repetate cu solucare au rolul de a îndeparta eventuali coaguli forma-se cont de dimensiunile corporale ale chinchillei, precum și de dimensiunilevaselor arteriale, pentru o mai ușoară vizualizare a acestora am injectat la nivelularterei aorte un amestec colorant. Acest amestec este a fost format din 3 părcolorant acrilic roșu ( Amsterdam Standard Series) și 1 parte latex. După realizareainjectărilor carcasele au fost imersate în soluacestă pauză fiind necesară pentru ca amestecul colorant să se întărească. Următorul
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pas a fost reprezentat de disecvaselor injectate anterior.
RezultateÎn urma disec(Arteria aorta) cu toate segmentele ei. Ca urmare a mulajului datorat solidificării înlumenul vaselor a colorantului folosit, acestea au fost bine vizualizate șiindividualizate.Similar tuturor mamiferelor și la specia luată în studiu, artera aortă estevasul cu cel mai mare calibru din organism. Originea acesteia se găsește la nivelulventriculului stâng (Ventriculus sinister) al cordului, și prezintă două poraortă ascendentă (Aorta ascendens) și artera aortă descendentă (Aorta descendens).După ce părăsește sacul pericardic artera aortă ascendentă se orienteazădorso-cranial și se încurbează realizând crosa aortică. De la acest nivel, în cazulchinchillelor, se emit două colaterale: trunchiul arterial brahiocefalic (Truncus

brachiocephalicus) și artera subclaviculară stângă (Arteria subclavia sinister). Dupăemiterea celor două colaterale, reprezentate de trunchiul arterial brachiocefalic șiartera subclaviculară stângă, porcontinuă direct cu artera aortă descendentă.În traiectul său artera străbate muşchiul diafragm printr-un orificiu propriu,care este dispus între muşchii pilieri lateral și medial ai diafragmului, de pe parteastângă. -se cont de faptul că muschiul diafragm este perete despărcavitatea toracicăîn două segmente: segment toracic și segment abdominal.Artera aortă descendentă, în segmentul toracic, emite doar colateraleparietale, acestea fiind reprezentate de arterele intercostale dorsale. Artera aortădescendentă abdominală, reprezintă continuarea directă a arterei aorte descendentetoracice, de la nivelul orificiului aortic al diafragmului până la favertebrelor lombare L4-L6, unde se ramifică terminal într-o arteră iliacă comunăstângă (Arteria iliaca communis sinister) și o arteră iliacă comună dreaptă (Arteria
iliaca communis dextra). În porviscerale cât și colaterale parietale. Ramurile viscerale sunt: artera celiacă, arteramezenterică cranială, arterele renale, arterele ovariene precum și artera mezentericăcaudală. La unele exemplare, tot ca și colaterale viscerale sunt emise și arterelesuprarenale, dar aceste artere, am observat că la majoritatea indivizilor luase desprind de pe traiectul arterelor renale. Ramurile parietale sunt reprezentate dearterele lombare (Arteria lumbalis) și artera sacrală mediană (Arteria sacralis
mediana).După emiterea arterei mezenterice caudale, artera aortă descendentă, îșicontinuă treiectul în sens caudal pe fa
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nivelul ultimelor veretebre lombare. La acest nivel artera aortă se ramifică terminalemireprezentate de artera iliacă comună stângă (Arteria iliaca communis sinister), arterailiacă comună dreaptă (Arteria iliaca communis dextra).
Capitolul IV, Studii morfologice și morfometrice asupra sistemului cardio-

vascular la chinchilla, își propune investigarea prin studiu microscopic a structuriiperetelui arterial la Chinchilla lanigera în diferite segmente ale aortei cât și a unorcolaterale ale acesteia.În studiul de fahistologice a unor segmente arteriale prelevate de la specia Chinchilla laniger,încadrarea segmentelor prelevate în tipurile de artere corespunzătoare precum șicaracterizarea morfometrică a elementelor structurale din perearteriale prelevate.
Material și metodăMaterialul biologic a fost recoltat de la 15 exemplare de Chinchilla, provenitedintr-o fermă privată, sacrificate de proprietar pentru blană. Probele recoltate au fostfixate prin imersare în amestecul Stive timp de 24 de ore, deshidratate în alcool etilic,clarificate în alcool butilic și incluse în parafină la 560C. Din blocurile de parafină aufost efectuate sec , iarpentru contrastarea sec -au folosit coloraPreparatele microscopice au fost examinate la microscopul optic (Olympus BX 41)dotat cu cameră foto digitală (Olympus E330). Ulterior imaginile capturate au fostprelucrate digital cu ajutorul unui program de editare imagini (Adobe Photoshop CS2.0). De asemenea pe vasele luate în studiu au fost efectuate măsurători microscopice(pe un microscop Olympus BX41 dotat cu cameră foto Olympus UC30 și soft StreamBasic) referitoare la grosimea tunicilor vaselor de sânge cât și numărul și grosimealamelelor elastice din medie. Rezultatele măsurătorilor au fost analizate statisctic cuajutorul testului ANOVAtunicii interne, grosimea tunicii medii, grosimea lamelelor elastice precum și numărullamelelor elastice.
Rezultate
Artera aortă ascendentă prezintă o medie foarte groasă cu structură relativordonată în care componenta elastică este net majoritară. Ea este formată din lameleelastice groase dispuse circular la o anumită distanţă una de cealaltă, aspect evidenţiatfoarte bine pe coloraţia Verhoeff.
Crosa aortică se aseamănă mult din punct de vedere structural cu arteraaortă ascendentă în sensul că media este şi aici tunica care predomină net şi structuraei este de asemenea predominat elastică. Numărul lamelelor elastice, în medie 18,71,
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este comparabil cu al arterei  aortă ascendentă dar aspectul şi dispoziţia lor sunt puţindiferite.
Aorta toracică prezintă pe secţiune aspect comparabil în multe puncte devedere cu segmentele descrise anterior. Grosimea peretelui este comparabilă cu acrosei aortice, iar proporţia între cele trei tunici este apropiată.La aorta abdominală grosimea peretelui se reduce într-o oarecare măsurăcomparativ cu aorta toracică. Proporţia între cele trei tunici se modifică de asemeneadar nu în măsură foarte mare, tunica care se îngroașă discret este adventiţia,bineînţeles în detrimentul mediei. Numărul lamelelor elastice din medie, 19,71, estecomparabil cu cel de la aorta toracică, dar grosimea lor este evident mai mică.
Arterele carotide comune prezintă un cu totul alt raport între cele trei tunicivasculare comparativ cu segmentele aortei. Media este şi în cazul acestor artere tunicacea mai dezvoltată, dar aici ocupă 59,77%, iar adventiţia evident mai groasă ca lasegmentele aortei, ocupă 37,13%. Nu există diferenţe demne de luat în considerareîntre carotida stângă şi cea dreaptă, în ceea ce priveşte grosimea tunicilor.

Arterele subclaviculare prezintă o reprezentare procentuală diferită într-ooarecare măsură de cea existentă la arterele carotide.Astfel, în cazul arterelor subclaviculare, media reprezintă 51,7%. Şi în cazulacestor artere este prezentă o limitantă elastică internă relativ bine dezvoltată cuondulaţii caracteristice. În grosimea mediei sunt prezente un număr mediu de 6,29lamele elastice bine reprezentate, dar par ceva mai subţiri ca la arterele carotide.
Arterele iliace comune prezintă o reprezentare procentuală a tunicilorcomparabilă dar nu identică cu arterele subclaviculare, în sensul că aici media esteceva mai subţire (50,21%) şi adventiţia ceva mai groasă (42,85%). Este prezentăcutarea destul de pronunţată a intimei, peste nivelul  constatat la arterele carotide şisubclaviculare.

Arterele iliace externe (stângă şi dreaptă) prezintă aspect generalcomparabil în mare măsură cu arterele musculare, atât în ceea ce priveştereprezentarea procentuală a celor trei tunici cât şi a grosimii şi a structurii lor.Reprezentarea procentuală a tunicilor la aceste artere este 51,4 % pentru medie și48,4% pentru adventi
Capitolul V, intitulat Investigarea arborelui arterial la chinchilla prin

expunere radiologică cu substanța de contrast, urmărește realizarea unei topograme câtmai exacte a arterei aorte, a terminalelor și colateralelor sale, utilizând ca metodă deinvestiga
Material și metodăStudiul de fa -a realizat în cadrul laboratorului de Radiologie și Imagisticăveterinară din cadrul Facultă -Napoca.
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Pentru realizarea experimentului materialul biologic a fost reprezentat de 10carcase de chinchilla, de sex femel.Înainte de a fi eutanasiautilizând marile metode semiologice. În cadrul exmenului clinic au fost urmărite marilefunc , fiind înregistrate constantele fiziologice.To au fostdeclara -a făcut jupuirea,stratigrafice, s-a urmărit identificarea arterei aorte descendente în segmentul săutoracic și abdominal, urmată de efectuarea unui lavaj cu ser heparinat, în vedereaevitării coagulării sângelui.Artera aortă a fost cateterizată cu ajutorul branulelor de 24G, iar pentru omai bună eviden -a injectat substancontrast VISIPAQUE 320, câte 5 ml la fiecare individ. Angiografiile au fost realizate cuaparatul radiologic TEMCO GRx-01, și developate cu ajutorul softului Veterinary Digital
Imaging System.

RezultateExpunerea latero-laterală permite vizualizarea topografiei cordului în raportcu restul organelor care se găsesc dispuse la nivelul cutiei toracice. Astfel, cordulprezintă un aspect globulos și o orientare oblică ventro-caudală, vârful acestuiaajungând în apropierea mușchiului diafragm. Marginea ventro-cranială este convexă șiaproape paralelă cu fa rnului, iar marginea dorso-caudală, convexă, esteîn raport cu cei doi pulmoni.De la origine, artera aortă ascendentă, parcurge un traiect caudo-cranial,traversând mediastinul precardiac pentru ca la nivelul fesau trei spa intercostale stângi, să se curbeze în sens caudal. Opacifierea arterei aorteascendente, permite observarea arcului aortic (Arcus aortae) care realizează oîncurbare destul de accentuată, în unghi de 60°. La nivelul marii curburi a acestuisegment pot fi identificate ca ramuri colaterale, trunchiul arterial brahiocefalic(Truncus brachiocephalicus) și artera subclaviculară stângă (Arteria subclavia sinister).După emiterea arterei subclaviculare stângi, imaginea radiografică permiteidentificarea segmentului toracic al arterei aorte descendente. Trecerea de la arteraaortă ascendentă la artera aortă descendentă toracică (Aorta thoracica), se realizeazăfără apari Deși opacifierea determinată desubstan ontrast permite identificarea cu precizie a acestui segment al artereiaorte, datorită calibrului destul de redus, precumradioopace ce aparidentificate la niciunul dintre indivizii luaInjectarea intraarterială, a substan -caudal, dupăabordarea arterei aorte descendente în segmentul toracic, facilitează identificareasegmentului abdominal al arterei aorte descendente. În dreptul treimii mijlocii a fe
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ventrale a vertebrei L5, uneori, la fa -L6,segmentul abdominal al arterei aorte descendente, se bifurcă terminal într-o arterăiliacă comună stângă (Arteria iliaca communis sinister) și o arteră iliacă comunădreaptă (Arteria iliaca communis dextra).Aceeași expunere, permite identificarea ramurilor colaterale viscerale, carese detadispuse la nivelul cavităramurilor viscerale este mult mai mare, iar vizualizarea ramurilor de distribuposibilă la majoritatea subiecRamurile viscerale detașate de la nivelul arterei aorte abdominale șiidentificabile în urma expunerii latero-laterale au fost: artera celiacă (Arteria celiaca),artera mezenterică cranială (Arteria mezenterica cranialis) și artera mezentericăcaudală (Arteria mesenterica caudalis).Caudal fa cranială, la mică distanlaterale ale arterei aorte descendente abdominale se detașază cele două artere renale(Arteria renalis), stângă și dreaptă.Caudal facranială a cavităbifurcă terminal într-o arteră iliacă comună stângă (Arteria iliaca communis sinister) șio arteră iliacă comună dreaptă (Arteria iliaca communis dextra). Această bifurcarealizează la nivelul spa -L6.
Capitolul VI, Investigarea sistemului cardio-vascular la Chinchilla prin

metoda angio-CT cu substanța de contrast, a fost conceput în scopul investigăriiarborelui arterial, intra-vitam, la specia Chinchilla lanigera, utilizând metoda angio- CTcu substan
Materialul și metodăMaterialul biologic a fost reprezentat de 10 exemplare Chinchilla lanigera, desex femel, cu masa corporală cuprinsă între 350-400 g.Transportul exemplarelor de la fermă spre Facultatea de MedicinăVeterinară Cluj-Napoca s-a efectuat în cuști de transport individuale. Investigareasistemului cardio-vascular prin metoda angio-CT cu substan de contrast, presupuneo pregătire prealabilă a subiectunderea animalelor la nivelul regiunii cervicale precum și de cateterizarea veneijugulare externe cu ajutorul branulelor de 24 G. Agentul de contrast administratintravenos a fost produsul Visipaque 320.Protocolul de neuroleptanalgezie folosit a fost: Ketamină (35 mg/kg),Xilazină: (5 mg/kg), Acepromazină (0,75 mg/kg), iar pentru efectuarea investigacomputer tomografice ale sistemului cardio-vascular, s-a utilizat aparatul SiemensSomatome Scope.
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RezultateInvestigarea computer tomograf cu substanidentificarea, la tocomune (Arteria carotis communis) care sunt dispuse la nivelul jgheabului jugular,flancând trahea, iar prin reconstruc .Investigasegmentul ini ului arterial brahiocefalic, iar originea arterei carotidecomune drepte este la fadreaptă. Tot la nivel cervical, investigavertebrale (Arteria vertebralis), ramuri arteriale colaterale detașate de la nivelularterelor subclaviculare.Înaintând în sens caudal, la nivelul caită -CT cusubstan , a segmentului iniaorte, a crosei aortice (Arcus aortae) precum și identificarea segmentului toracic alarterei aorte descendente (Aorta thoracica) și a ramurilor colaterale parietale care sedeta Înaintând cu secam putut eviden descendente, segment careeste dispus la fa rale lombare și sacrale.Imaginea angio-CT confirmă detașarea de la acest nivel atât a ramurilorarteriale parietale care urmăresc un traiect în sens dorsal, cât și a ramurilor visceralecare detașându-se de pa fadistribuie viscerelor localizate la nivelul cavită -pelvine.
Capitolul VII, scoate în evidenparcursul capitolelor anterioare:

 La specia Chinchilla laniger, prima ramură colaterală care se desprinde de lanivelul arterei aorte este reprezentată de artera coronară dreaptă, aceastafiind totodată și singurul vas de calibru mare responsabil de irigarea arterialăa cordului.
 De la nivelul arcului aortic, la chinchilla, prima ramură colaterală, care sedetașază, este trunchiul arterial brahiocefalic, iar cea de a doua estereprezentată de artera subclaviculară stângă.
 În cazul speciei studiade, colateralele viscerale desprinse de la nivelulsegmentului abdomninal al arterei aorte descendente sunt reprezentate deartera celiacă, artera mezenterică cranială, arterele renale, arterele ovarieneprecum și artera mezenterică caudală.
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 Terminalele arterei aorte descendente abdominală, la chinchilla, suntreprezentate de două artere iliace comune, stângă și dreaptă, care sunt emisela fa ă a ultimelor vertebre lombare.
 Caracteristicile microscopice generale ale arterelor luate în studiu lachinchilla, se suprapun peste datele raportate în luteratura de specialitate încazul altor specii de rozătoare și animale de laborator.
 Chinchilla laniger,segmentele arterei aorte se încadrează în tipul arterelor elastice, arterelecarotide comune, iliace comunearterele iliace externe sunt artere musculare.
 Indiferent de segmentul arterial luat în studiu, în cazul speciei Chinchilla

laniger, celulele musculare netede ce se gasesc dispuse între două lameleelastice formează șiruri monostrat.
 Tehnica angiografiei cu substan permite vizualizarea traiectuluicelui mai voluminos vas arterial al speciei studiate și permite vizualizareaacestora in situ, astfel că identificarea topografiei acestora este mai precisă.
 În cazul utilizării tehnicii angio-CT, la chinchilla, reconstrucramificaprecise atât în ceea ce privește topografia vaselor arteriale cât și în ceea cepriveste aparineoplazice.
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