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INTRODUCERE 

 
 Prezenţa glandelor mamare (glandula mammaria) cât şi a lactaţiei, modelează 
unicitatea mamiferelor (Clasa mammalia), acestea fiind singurele animale înzestrate cu 
un asemenea mecanism (KÖNIG şi LIECBICH, 2007), caracteristică ce le conferă de 
altfel şi numele clasei (SIMIONESCU, 1983).  
 Abordarea problematicii mamitelor la rumegătoare este desigur, una, dacă nu 
exhaustivă, extrem de largă şi lămuritoare în comparaţie cu mamitele la căţele. 
Inflamaţia mamelelor la căţele, deşi poate constitui o veritabilă urgenţă (ALDRIDGE şi 
O`DWYER, 2013; MARTINS-BESSA şi colab., 2015), este adesea trecută cu vederea ceea 
ce face ca literatura consacrată să fie lacunară în ceea ce priveşte patologia 
inflamatorie mamară la căţea, deşi aspectele oncologice sunt pe larg discutate 
(RUTTEMAN şi KIRPENSTEIJN, 2003), mai ales în comparaţie cu mecanismele 
oncologice mamare la om (OWEN, 1979), totuşi sunt puţine cercetări legate de 
mamitele canidelor cât şi a carnivorelor în general. 
 Lucrările apărute în ultimii ani legate de mamitele la căţele însumează un 
model experimental al mamitei la căţea (VERVERIDIS şi colab., 2007), un studiu legat 
de portajul lactobacililor din laptele de căţea (MARTÍN, 2009), lucrări legate de 
mortalitatea neonatală la puii sugari secundară mamitelor (SCHÄFER-SOMI şi colab., 
2003; MILANI şi colab., 2012), lucrări ce tratează cazuri izolate de mamită 
(HASEGAWA şi colab., 1992; LEE şi colab., 2009; MARINA ARAÚJO şi colab., 2011; 
MURAI şi colab., 2013, SIDNEI NUNES de OLIVEIRA şi colab., 2015) precum şi o lucrare 
care urmăreşte diferite modificări paraclinice la căţele cu leziuni inflamatorii mamare 
(DZIECIOŁ şi colab., 2006). Recent, s-au efectuat şi cercetări legate de prezenţa 
tulpinilor bacteriene aerobe mamare, responsabile de apariţia mamitelor la această 
categorie de animale (TOYDEMIR şi colab., 2015). 
 Studiul mamitelor subclinice, care pun adesea în pericol viaţa puilor prezintă o 
importanţă deosebită. Şi din acest puct de vedere literatura este destul de lacunară 
(JUNG şi colab., 2002; SCHÄFER-SOMI şi colab., 2003), astfel că lucrarea de faţă îşi 
propune să urmărească dinamica inflamaţiilor mamare cât şi impactul mamitelor 
subclinice asupra reproducţiei canine, atât la femele cu lactaţie periparturientă cât şi la 
cele cu lactaţie în afara gestaţiei. 
 
 Cuvinte cheie: căţele, diagnostic, lactaţie, mamite.  
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STRUCTURA LUCRĂRII 
 
 Lucrarea de faţă conţine 143 de pagini, fiind redactată conform normelor în 
vigoare în două părţi distincte. Ȋn prima parte, pe parcursul a  49 pagini, cuprinse în 7 
capitole, se analizează elemente histologice, anatomice şi fiziologice despre glanda 
mamară cât şi date despre structura biochimică şi fizică a laptelui de căţea. Ȋn această 
parte se regăsesc de asemenea şi date despre portajul microbian din laptele de căţea 
cât şi informaţii despre parametrii hematologici şi biochimici din sângele canidelor.  
  A 2-a parte a acestei teze este redactată pe 94 pagini, cuprinse în 9 capitole, 
acoperind cercetările personale efectuate în perioada 2012-2016. Ȋn această parte, 
sunt expuse în detaliu date despre obiectivele cercetării, metodologia de lucru urmând 
descrierea individuală a fiecărei metodă de lucru, furnizându-se date introductive, 
detaliindu-se scopul metodei, materialele şi metodele folosite. Rezultatele sunt 
prezentate într-o ordine cronologică urmând ca în secţiunea discuţiilor, informaţiile 
obţinute să fie comparate cu cele existente deja în literatură, astfel că în ultima 
secţiune, cea a concluziilor, să fie subliniate şi reiterate cele mai importante observaţii. 
Cea mai mare parte a rezultatelor din această secţiune a tezei sunt ilustrate într-un 
număr de 27 de tabele şi anexe, şi 50 de figuri şi fotografii. 
 

REZULTATELE CERCETĂRII 
 
 În studiu de faţă au fost incluse 100 de căţele (Canis lupus familiaris L.) din 

rase diferite, (Anexa 1) cu vârste cuprinse între 10 şi 168 luni (media 36 luni) (Anexa 

1), majoritatea fiind adulte (76%) (Fig. 1), de talie mare (51%) şi de  talie medie (30%) 

(Fig. 2). 

 În total s-au recoltat 186 de probe de lapte majoritatea în perioada de 

primăvara (29%), urmate de perioada de vară (26%) şi toamnă (25%). Cele mai puţine 

probe au fost recoltate în perioada de iarnă (20%) (Fig. 11 ). De la femele aflate în 

perioada postpartală s-au recoltate 79% din probele mamare şi doar 4% de la femele 

aflate în perioada antepartală. Restul probelor de 17% au provenit de la căţele care au 

prezentat lactaţie nervoasă (Lactatio sine graviditate) (Fig. 12). 

 Astfel, din totalul probelor recoltate, 11% din secreţii au provenit de la femele 

cu mamele indurate, 5% de la mamele cu secreţie modificată, 3% de la mamele 

indurate cu secreţie modificată şi 1% de la mamele inflamate cât şi de la mamele cu 

tumori, fiecare (Fig. 13). 

 Probele de lapte au fost recoltate manual, în eprubete sterile (Nunc TM , 

Waltham, USA), cantitativ variind între câteva picături şi 4ml de lapte, folosind mănuşi 

sterile după o prealabilă antisepsie locală a mamelelor cu alcool sanitar 70%, cât şi o 

toaletare mecanică corespunzătoare prin tundere locală (MARTÍN şi colab, 2010). 
 

 Capitolul 10, Prin "Examenul citologic al laptelui de căţea", s-a urmărit 

evaluarea răspunsului citologic din laptele provenit de la căţelele aflate în lactaţie, 

inclusiv de la cele cu lactaţie nervoasă. Astfel, s-au efectuat 157 de frotiuri de la 89 de 

căţele aflate în lactaţie (4% fiind în perioada antepartală, 80% fiind în perioada 

postpartală, restul de 16% fiind diagnosticate cu lactaţie nervoasă). Din frotiurile 
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efectuate, 7 (4%) au provenit din perioada antepartală, 127 (81%) au provenit din 

perioada postpartală, restul de 23 (15%) provenind de la femele cu lactaţie nervoasă. 

 Probele au fost centrifugate 10 minute la 2500 rpm, astfel că din sedimentele 
obţinute s-au efectuat frotiuri folosind tehnica "squash". Frotiurile astfel obţinute fiind 
apoi colorate prin metoda MGG (E. Merk, Darmstadt, Germany) (MEYER şi colab., 
2010). Şase specimene nu au putut fi interpretate din cauza unor erori de colorare. 
 Glandele mamare sănătoase au fost caracterizate de prezenţa unui număr 
moderat spre crescut de celule somatice, acompaniate de o cantitate crescută de 
resturi celulare, un număr redus de celule epiteliale, foarte puţine neutrofile, 
macrofage, eritrocte şi celule spumoase. Prezenţa bacteriilor cât şi a fenomenului de 
fagocitoză a fost surprins în cazuri izolate, fără a prezenta însă nicio relevanţă clinică. 
 Congestia mamară a fost caracterizată citologic de un număr redus de celule 
somatice acompaniate de o cantitate crescută de resturi celulare, puţine neutrofile, 
macrofage inactive şi celule epiteliale. 
 În cazurile de mamite subclinice, numărul celulelor somatice a fost moderat 
spre ridicat, acompaniat de un număr uşor crescut de neutrofile degenerate, multe 
celule spumoase şi epiteliale cât şi macrofage inactivate, bacterii şi fagocitoză.  
 În episoadele de mamită de retenţie s-a observant un număr moderat spre 
crescut de celule somatice, predominând celulele epiteliale, eozinofilele, macrofagele 
inactivate, celulele spumoase şi neutrofilele acompaniate de bacterii şi de fagocitoză. 
Au fost observate si resturi celulare, cât şi hematii. 
 Cazurile de mamită acută au fost caracterizate de un număr crescut de celule 
somatice cu unu număr ridicat de celule spumoase, neutrofile degenerate, resturi 
celulare şi bacterii acompaniate de fagocitoză. A fost observată şi prezenţa unui număr 
redus de macrofage inactivate, eozinofile şi eritrocite. 
 Din perioada antepartală, 57.14% (4/7, IC 95% 18.41-90.10) din glandele mamare 
evaluate au fost clinic sănătoase, 28.57% (2/7, IC 95% 3.67-70.96) au prezentat mamită 
acută şi 14.29% (1/7, IC 95% 0.36-57.87) mamită de retenţie (Fig. 34). 
 Din perioada postpartală, 51.97% (66/127, IC 95% 42.93%-60.91%) din 
glandele mamare testate au fost diagnosticate ca fiind clinic sănătoase, 22.5% (28/127, 
IC 95% 15.18-30.26) cu mamită subclinică, 13.39% (17/127, IC 95% 8.00-20.56) au 
fost diagnosticate cu mamită acută (Mastitis acuta), 4.72% ( 6/127, IC 95% 1.75-10.00) 
cu mamită de retenţie, 3.94% (5/127, IC 95% 1.29-8.95) cu congestie mamară şi 
0.79% (1/127, 95% 0.02-4.31) cu mamită gangrenoasă (Mastitis gangrenosa) (Fig. 34). 
  De la femelele cu lactaţie nervoasă, marea majoritate a glandelor testate au 
fost diagnosticate cu mamită de retenţie (65.22%) (15/23, IC 95% 42.7-83.63) urmate 
de glande cu mamită acută cu o prevalenţă de 13.04% (3/23, IC 95% 2.78-33.59) şi 
mamită subclinică cu un procentaj de 4.35% (1/23, IC 95% 0.11-21.95). Prevalenţa 
mamelelor sănătoase a fost de doar 8.70% (2/23, IC 95% 1.07-28.04) (Fig. 34). În 
urma datelor obţinute s-a putut observa faptul că, la căţea, forma de lactaţie 
influenţează tipul de inflamaţie mamară (p<0.05).  
 

 Capitolul 11, Capitolul "Evaluarea pH-ului din laptele de căţea", a urmărit 
evaluarea reacţiei pH-ului din laptele căţelelor aflate în lactaţie, în funcţie de forma de 
lactaţie cât şi de fiecare tip de mastită întâlnită. 
 Pentru evaluarea pH-ului din laptele căţelelor lactante, din cele 186 de probe 
de lapte recoltate, s-au evaluat 160 (86%) de secreţii mamare, folosind hârtie de pH (E. 
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Merk, Darmstadt, Germania) (HASEGAWA şi colab., 1992; DZIECIOŁ şi colab., 2006), 
luând o picătură de lapte cu ajutorul unei anse microbiologice sterile, în funcţie de 
culoare obţinută, s-a putut interpreta valoarea pH-ului din laptele testat. 
 În perioada antepartală, glandele mamare diagnosticate cu mamită acută au 
prezentat o valoare acidă a pH-ului (2/2, IC 95% 100). În această perioadă a fost o 
singură mamelă diagnosticată cu mamită subclinică, care a prezentat o valoare alcalină 
a pH-ului. Glandele mamare sănătoase au înregistrat o valoare acidă a pH-ului (4/4, IC 
95% 100).  
 În perioada postpartală, glandele mamare diagnosticate cu mamită acută, au 
prezentat în proporţie de 75% (9/12, IC 95% 42.81-94.51) un pH alcalin. Ţesutul 
mamar clinic sănătos a prezentat un pH acid în proporţie de 73.02% (46/63, IC 95% 
60.35-83.43). Glandele diagnosticate cu mamite subclinice au prezentat o valoare 
alcalină a pH-ului în proporţie de 80.77% (21/26, IC 95% 60.65-93.45). Mamelele 
congestionate au prezentat o reacţie acidă a pH-ului în proporţie de 80% (4/5, IC 95% 
28.36-99.49), urmate de o reacţie alcalină în proporţie de 20% (1/5, IC 95% 0.51-
71.64), pe când la glandele cu mamite de retenţie, reacţia pH-ului a fost alcalină într-o 
proporţie de 83.33 % (5/6, IC 95% 35.88-99.58) (Tabelul 9). 
 Glandele mamare provenite de la căţele cu lactaţie nervoasă diagnosticate cu 
mamită de retenţie, au prezentat în proporţie de 100% (15/15, IC 95% 100.00) o 
reacţie alcalină a pH-ului. 
 
 Capitolul 12, Scopul capitolului "Portajul microbian aerob mamar la căţelele 
aflate în lactaţie", a fost de a evalua şi compara diversitatea suşelor bacteriene aerobe 
prezente în secreţia mamară de la căţelele aflate în perioada periparturientă cât şi din 
secreţia mamară provenită de la căţelele cu lactaţie în afara gestaţiei, demonstrând 
totodată rolul acestor germeni în geneza patologiei inflamatorii mamare.   
 Pentru evaluarea portajului microbian mamar de la căţelele cu lactaţie, s-au 
evaluat 184 de probe de lapte din toate lanţurile mamare (Fig. 10). Pentru izolarea 
tulpinilor bacteriene, s-au folosit teste standard de microbiologie, (Oxoid Limited, 
Hampshire, UK) (QUINN şi colab., 1994). Pentru identificarea tulpinilor de Bacillus s-au 
folosit teste comericale API 50 CH (BioMérieux, l'Étoile, Franţa) iar pentru identificarea 
tulpinilor G+ şi G- s-au folosit carduri Vitek2 GN şi GP (BioMérieux, l'Étoile, Franţa), 
respectând indicaţiile producătorului. 
 S-au identificat 57 de tipuri de patogeni diferiţi, prevalenţa fiind predominată 
de tulpinile de Staph. spp cu un procent de 27.17% (50/184, IC 95% 20.89-34.21), 
urmate de tulpinile de E. coli cu un procent de 25% (46/184, IC 95% 18.92-31.90), 
tulpini de Proteus mirabilis cu un procent de 9.24% (17/184, IC 95% 5.47-14.38), 
Enterococcus faecium cu un procent de 7.61% (14/184,IC 95% 4.22-12.44), Staph. 
pseudintermedius cu 7.07% (13/184, IC 95% 3.82-11.78), Staph. simulans cu 5.43% 
(10/184, IC 95% 2.64-9.77), Agrobacterium radiobacter cu 4.89% (9/184, IC 95% 
2.26-9.08), Pseud. aeruginos şi Staph. xylosus cu 3.80% (7/184, IC 95% 1.54-7.68) din 
tulpinile izolate fiecare, Staph. hominis ssp hominis cu 3.26% (6/184, IC 95% 1.21-
6.96) şi Staph. intermedius, M. luteus, Enterococcus faecalis şi Streptococcus spp. cu câte 
5% (5/184, IC 95% 0.89-6.23) fiecare, restul tulpinilor având o prevalenţă de sub 5%. 
 Au fost izolate şi tulpini cu potenţial nozocomial (MATTHAIOU şi colab., 2011; 
CHIHAB şi colab., 2004; MOORE şi colab., 2001; ELSAYED şi ZHANG, 2004; HAGIYA şi 
colab., 2013; JUNCKERSTORRF şi colab., 2014; CUI şi colab, 2012; SOLDERA şi colab., 
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2013; CONE şi colab., 2005; DANIEL şi colab., 2014; IVIĆ şi colab., 2013) precum cele 
de Agrobacterium radiobacter, Staph. hominis ssp hominis, Burkholderia cepacia, 
Chryseomonas luteola, Chromobacterium violaceum, Ochrobactrum anthropi, Staph. 
angiosus, Staph. capitis, Staph. cohni cohni, Staph. haemolyticus şi Staph. warneri. 
 
 Capitolul 13, Ȋn capitolul intitulat "Evaluarea modificărilor hematologice şi 
biochimice la căţelele cu lactaţie", s-a urmărit modificările serie leucocitare, 
eritrocitare şi trombocitare, formula leucocitară, proteinograma cât şi 
haptoglobinemia, în funcţie de prezenţa mamitelor. 
 Căţelele incluse în acest studiu au fost împărţite în două categorii. Căţele cu 
mamite primare (ascendente) şi căţele cu mamite secundare (descendente). Femelele 
care au prezentat în timpul consultului şi alte afecţiuni decât cele de origine 
inflamatorie mamară, au fost incluse în categoria căţelelor cu mamite secundare 
(Tabelul 22). 
 De la căţelele aflate în lactaţie s-au recoltat 74 probe de sânge în eprubete cu 
EDTA şi cu procoagulant (Vacutest Kimas r.l., Piove di Sacco PD, Italia) din cefalica 
antebraţului, după o prealabilă antisepsie locală cu betadină (Betadine 100 ml, Egis 
Pharmaceuticals Ltd., Budapesta, Ungaria).  
 Interpretarea hemoleucogramei s-a efectuat folosind analizatorul hematologic 
automat, Abacus Junior Vet (Diatron Messtechnik, Budapesta, Ungaria), pe când 
formula leucocitară s-a interpretat folosind coloraţia panoptică (Reag-Fix Panoptic, 
ReagensKft., Budapesta, Ungaria). Evaluarea proteinogramei s-a realizat folosind 
spectrofotometrului UV-VIS Screen Master Touch (Hospitex Diagnostix, Fiorentina, 
Italia), Hp fiind determinată folosind un kit comercial Enzyme-Linked Immunosorbent 
Assay (Tridelta Development Limited, Irlanda), conform indicaţiilor producătorului, cu 
acelaşi spectofotometru. 
 La căţelele cu mamite secundare, interpretarea modificărilor sangvine ar 
trebui făcută în funcţie de evoluţia bolii primare. La căţelele cu mamite primare însă, 
răspunsul hematologic cât şi cel biochimic s-au dovedit a fi nespecifice.  
 La femelele încadrate în grupa mamitelor primare, limitele Hp au variat între 
nedecelabil (ex. 0.000 mg/ml) şi 4.333 mg/ml cu o medie de 1.110 mg/ml. La femele 
incluse în categoria mamitelor secundare, limitele Hp au variat deasemenea între 
nedecelabil şi 4.252 mg/ml cu o valoare medie de 1.246 mg/ml (Tabelul 23). 
 La prima categorie, în funcţie de tipul diagnosticului inflamator mamar, 
valoarea medie a Hp a fost de 0.453 mg/ml la femelele cu mamite de retenţie, 1.274 
mg/ml la cele cu congestie mamară, 1.318 mg/ml în cazurile de mamită acută şi 1.806 
mg/ml la căţelele cu mamite subclinice (Tabelul 24). 
  
 Capitolul 14, în capitolul intitulat "Evaluarea proteinei C-reactive în 
diagnosticul mamitelor la căţele", s-a urmărit potenţialul local (secreţia mamară) cât şi 
cel periferic (sângele venos) de diagnostic al CRP, la căţelele cu mamite.  
 Un total de 45 de căţele au fost incluse în acest studiu, ele fiind împărţite în 2 
loturi. Lotul I (lotul control), a fost constituit din 10 căţele sănătoase, aflate în lactaţie. 
Lotul II (lotul testat) a fost format din 35 de căţele, din rase diferite, diagnosticate fie cu 
mamită clinică sau subclinică. 
 Atât CPR serică cât şi cea lactică au fost determinate folosind tehnica TR-IFMA 
(PARRA şi colab., 2006). Ca şi standard, s-au folosit probe de ser cu o concentraţie 
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cunoscută de CRP. Probele serice de testat cât şi cele standard au fost diluate 1:7500, în 
timp ce probele de lapte au fost diluate 1:200 în soluţie tampon. Coeficientul CRP din 
lapte a înregistrat o variaţie de sub 15%. 
 Capacitatea globală de diagnostic pentru probele de ser şi lapte a CRP au fost 
evaluate de Receiver Operating Characteristic Analysis (ROC), bazat pe măsurătorile 
celor doi parametrii aprţinând celor două grupuri de căţele testate. Aceşti parametrii 
au fost consideraţi ca fiind markeri eficienţi ai inflamaţiei sistemice dacă IC 95% a 
undei de sub curba ROC a trecut de 0.8 (CHRISTENSEN şi colab., 2014). Potenţialul de 
diagnostic al CRP seric şi lactic în mamite a fost comparat cu ajutorul AUC obţinut de 
analiza ROC (GARDNER şi GREINER, 2006), alături de testele D`Agostino-Pearson 
omnibus normality, Testul Friedman şi de Dunn posttest.   
 Concentraţiile serice de CRP au variat între 2.0-8.6 µg/mL la căţelele sănătoase 
şi între 0.3-162.3 µg/mL la căţelele cu patologie mamară (P=0.007). Concentraţiile CRP 
din lapte au variat între 0.1-4.9 µg/mL la femelele sănătoase şi între 0.3-40.0 µg/mL la 
cele cu patologie mamară (P=0.002).  
 S-au obţinut diferenţe statistice ridicate între valorile serice ale CRP la căţelele 
suferinde de mamită clinică şi subclinică comparativ cu femelele sănătoase (P<0.05 şi 
P<0.01, respectiv). De o manieră asemănătoare, s-au obţinut diferenţe statistice 
importante între valorile din laptele căţelelor cu mamite clinice şi subclinice 
comparativ cu cele sănătoase (P<0.05 şi P<0.01, respectiv). Nu s-au obţinut diferenţe 
statistice între căţelele suferinde de mamite clinice şi subclinice. 
 Valorile serice obţinute ale CRP au fost mai mari la căţelele cu mamită 
gangrenoasă urmate de cele cu mamită de retenţie, congestie mamară şi mamită acută 
(Tabelul 25). Valorile obţinute ale CRP din lapte au fost de asemenea mai mari la 
mamitele gangrenoase însă urmate de cele cu mamită acută, mamită de retenţie şi 
congestie mamară (Tabelul 25). Totuşi, comparând atât valorile serice cât şi pe cele din 
lapte între diferitele tipuri de mamite, nu s-au înregistrat variaţii statistice importante. 
 În concluzie, studiul de faţă a scos în evidenţă în premieră faptul că nivelul 
CRP poate fi dozat şi din laptele căţelelor. Mai mult decât atât, rezultatele obţinute 
arată utilitatea dozării CRP, atât din ser cât şi din lapte pentru a putea diagnostica 
mamitele la căţele. Având în vedere că s-a obţinut o arie mai mare sub curba ROC 
pentru probele din lapte decât cele din ser, nivelul CRP din secreţia mamară prezintă 
un potenţial superior de diagnostic decât nivelul CRP din ser. 
 

CONCLUZII GENERALE 
 
 1. Studiile efectuate pe laptele de căţea, arată faptul că atât examenul citologic 
alături de evalaurea pH-ului cât şi a proteinelor de fază acută precum a CRP, prezintă o 
valoare însemnată de diagnostic precoce al inflamaţiilor mamare la căţele. 
 2. Perioada lactaţiei s-a dovedit a influenţa extrem de mult tipul de mamită 
întâlnită la căţele, astfel, s-a putut observa faptul că cele mai multe cazuri de mamite 
subclinice (22.05%) s-au înregistrat în perioada postpartală. Mamita acuta s-a 
înregistrat în egală măsură (13%), atât în perioada antepartală cât şi la căţelele cu 
lactaţie nervoasă. Din categoria căţelelor cu lactaţie în afara gestaţiei, majoritatea 
(65.22%) au fost diagnosticate cu mamită de retenţie.  
 3. Examenul citologic din laptele de căţele s-a dovedit a fi eficient în evaluarea 
stării de sănătate a glandelor mamare evaluate. Astfel, corelat cu anamneza şi 
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examenul clinic, prezenţa eozinofilelor pe frotiurile din lapte indică existenţa unei 
mamite de retenţie, pe când prezenţa de numeroase neutrofile degenerate, alături de 
macrofage activate, fagocitoză şi bacterii pe frotiurile de examinat, indică prezenţa 
unui proces inflamator mamar acut.  
 4. Evaluarea reacţiei pH-ului din laptele de căţea a subliniat prezenţa unei 
reacţii preponderent alcaline în cazurile de mamite atât clinice cât şi subclinice. 
 5. Din categoria căţelelor cu lactaţie nervoasă, 91.67% din secreţiile mamare 
au prezentat un pH alcalin. De la toate glandele mamare suferinde de mamită de 
retenţie, 95.24% din valorile obţinute ale pH-ului au fost de asemnea alcaline. Mai mult 
decât atât, din categoria căţelelor cu lactaţie nervoasă suferinde de mamite de retenţie, 
toate secreţiile mamare testate au înregistrat în proporţie de 100% un pH alcalin. 
 6. Prezenţa în laptele căţelelor a suşelor bacteriene cu potenţial nozocomial, 
trebuie să atragă atenţia crescătorilor de animale, a proprietarilor cât şi întregului 
personal medical veterinar asupra perioclului transmiterii de tulpini potenţial 
patogene, femelelor aflate în lactaţie, indiferent de forma ei. Este nevoie de o sporire a 
nivelului de igienă al adăposturilor, a cuiburilor, alături de o manipulare cât mai mai 
redusă a glandelor mamare.  
 7. Evaluarea CRP din laptele şi serul de căţea a arătat faptul că există o 
corelaţie strânsă între cele două medii biologice, astfel, pentru diagnosticul de mamită, 
valoarea mamară locală obţinută este superioară celei periferice . 

 
RECOMANDĂRI 

 
 1. Evaluarea secreţiei mamare la căţelele aflate în lactaţie la primele semne de 
boală din cuib pentru a se putea depista precoce prezenţa unei eventuale mamite 
subclinice, folosind testele paraclinice deja enunţate. 
 2. Evitarea contactului cu glandele mamare lactante, indiferent de perioada de 
lactaţie, pentru a minimaliza posibilele infecţii prin taxis manual, alături de asigurarea 
unui microclimat cât mai igienic cu putinţă. 
 3. Monitorizarea glandelor mamare la căţele cu lactaţie nervoasă cu mamite de 
retenţie cauzate de galactostază, ar trebui efectuată de către personalul veterinar 
începând cu finalul perioadei luteale, pentru a se putea preîntâmpina în cele din urmă 
o posibilă progresie a mamitelor de retenţie înspre cele septice, evitând astfel un 
epilog adesea infaust. 
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