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INTRODUCERE 

Domeniul vast al neuroștiințelor este tributar folosirii animalelor de laborator 
pentru testarea de noi teorii despre „centrul de comandă” al organismului, valabil mai 
ales în neurologia umană, pentru dezvoltarea și validarea de noi proceduri terapeutice.  

Șinșila (Chinchilla lanigera) este un rozător exotic din America de Sud, care 
face parte dintre noile specii de animale de laborator. Ea a atras atenția cercetătorilor 
datorită unor particularități anatomice și fiziologice. Astfel, dezvoltarea excepțională a 
bulei timpance la C. lanigera a dus la folosirea ei în studiul otitelor medii și interne. 
Apoi i s-au identificat similarități de spectru al auzului și de structură a căilor auditive 
nervoase cu omul, care au dus la includerea ei atât în studii de audiologie, cât și de 
neurologie.  

O bună cunoaștere neuroanatomică a acestei specii poate servi diagnosticului 
histopatologic și medicinei preventive în cazul bolilor cu localizare și simptomatologie 
nervoasă semnalate la această specie, precum toxoplasmoza, listerioza, nematodoza 
cerebrală etc. (Norton și Reynolds, 2012), pentru evitarea pierderilor economice în 
crescătoriile de șinșila, ca animal de blană. 

De asemenea, creșterea popularității șinșilei ca animal de companie a dus la 
apariția ei tot mai frecventă în cabinetele veterinare, chiar și în țara noastră, și la 
așteptări crescute din partea proprietarilor în ceea ce privește serviciile de specialitate 
oferite. Mancinelli (2015) prezintă un studiu de caz clinic din Marea Britanie din luna 
mai a anului curent, efectuat pe o șinșilă cu anamneză de episoade epileptiforme, în 
cazul căreia au fost solicitate și efectuate examene complementare de tomografie 
computerizată și de rezonață magnetică nucleară. 

În discrepanță cu cele anterior prezentate, o trecere în revistă a literaturii de 
specialitate despre șinșilă ne arată că datele fundamentale de neuroanatomie cu 
privire la această specie sunt puține la număr și nu există la ora actuală o grupare a lor 
într-o formă sistematizată, fapt deja semnalat și de unii autori (Alworth și Harvey, 
2012). 

Ca răspuns la această situație, studiul nostru dorește să ofere o descriere 
anatomică sistematizată a encefalului la C. lanigera, completată cu elemente de natură 
histologică și de imagistică prin rezonanță magnetică nucleară. Aceste date se 
adresează în egală măsură profesioniștilor interesați de șinșilă în oricare dintre celei 
trei ipostaze ale ei: animal de blană, animal de companie sau animal de laborator. 

STRUCTURĂ 

Lucrarea de față cuprinde un număr total de 146 de pagini, 75 de figuri și 8 
tabele și a fost structurată conform noii metodologii de redactare a tezelor de doctorat, 
în două părți. 

Prima parte prezintă pe parcursul unui număr de 50 de pagini, trei capitole 
despre stadiul actual al cunoașterii reflectat în literatura de specialitate.  

Capitolul 1, intitulat "Aspecte generale despre șinșila", cuprinde un scurt 
istoric al domesticirii șinșilei, urmat de înfățișarea celor trei valențe ale acestei specii: 
animal de blană, animal de companie și animal de laborator.  
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Capitolul 2, "Aspecte generale despre encefal", este dedicat unei prezentări de 
ansamblu a structurii encefalului, cuprinzând elemente din domeniul embriologiei, 
histologiei și anatomiei acestuia.  

Capitolul 3, "Metode de studiu ale encefalului", oferă o trecere în revistă ale 
principalelor posibilități de investigare a acestui organ, oferite de tehnologiile 
disponibile la momentul actual. 

Partea a doua a lucrării, "întinsă" pe un număr de 96 de pagini, este dedicată 
cercetărilor proprii și este structurată în șapte capitole, urmate de lista alfabetică a 
referințelor bibliografice.  

CONTRIBUȚIA PERSONALĂ 

Capitolul 4 enunță scopul tezei și principalele obiective urmărite. Scopul a 
constat în realizarea unei baze morfologice și imagistice sistematizate a 
caracteristicilor encefalului la Chinchilla lanigera, destinată profesioniștilor interesați 
de această specie, specialistului confruntat cu stabilirea unui diagnostic imagistic 
neurologic la o șinșilă crescută ca animal de companie, sau cercetătorului interesat de 
utilizarea șinșilelor pentru aplicarea unui model experimental neurologic. Pentru 
îndeplinirea acestui deziderat, am planificat următoarea secvență de obiective: 

1. Descrierea macroscopică a segmentelor encefalului de C. lanigera adultă, cu 

evidențierea după caz, a particularităților topografice și de conformație, prin raportare 

la descrierile disponibile în literatura de specialitate din domeniu; 

2. Descrierea aspectelor histologice ale principalelor segmente encefalice ale C. 

lanigera adultă și sublinierea în funcție de caz, a particularităților acestora; 

3. Vizualizarea encefalului de C. lanigera adultă, intra vitam, cu ajutorul unei 

metode non invazive de imagistică prin rezonanță magnetică nucleară (RMN), cu 

identificarea și descrierea principalelor sale segmente, din această perspectivă; 

4. Crearea unei baze morfometrice a encefalului de C. lanigera, însoțită de 

evaluarea comparativă a acurateții măsurătorilor intra vitam, realizate pe imagini prin 

RMN, și macroscopice - determinate atât pe probe proaspete, cât și în stare 

formolizată, timp de 48 de ore.  

Capitolul 5, "Aspecte anatomice ale encefalului la șinșila", a fost conceput în 
scopul completării datelor macromofologice existente la această oră despre encefalul 
de C. lanigera. În acest capitol sunt cuprinse rezultatele examinării macroscopice a 
encefalului și precizarea raporturilor topografice ale segmentelor componente.  

Material și metode 
Materialul biologic utilizat a fost prelevat de la 10 cadavre adulte de C. 

lanigera, clinic sănătoase, aparținând ambelor sexe. Izolarea encefalului a fost 
precedată de decalotarea cutiei craniene. Extragerea a fost efectuată după o fixare în 
formol tamponat 10% - în cazul a 5 dintre probe, și direct pe piese proaspete – în cazul 
celorlalte 5 probe. Ulterior, probele au fost examinate, apoi măsurate cu o riglă gradată 
și cu şublerul digital. 

Rezultate și discuţii 
Izolarea directă a probelor de encefal s-a realizat cu pierdere de substanță și 

cu modificarea conformației intracraniene, dar aceste probe au prezentat un contrast 
bun între cele două substanțe – albă și cenușie. Probele fixate cu formol tamponat 
înaintea izolării au prezentat o rezistenţă crescută cu păstrarea conformației 
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intracraniene, dar cu un contrast mai scăzut între cele două substanțe. 
Principalele segmente ale encefalului prezintă la C. lanigera conformația 

macroscopică conformă normei comune, dar fiecare sunt însoțite de particularități. 

Bulbul rahidian de C. lanigera este în ansamblu comprimat oro-aboral. El prezintă o 

situare aborală a emergenței perechilor de nervi cranieni IX, X și XI, piramide bulbare 

și corpi trapezoizi, proeminenți. Puntea prezintă un șanț ponto-peduncular pronunțat 

și convex în sens oral. Eminențele nucleilor vestibulari mediali sunt proeminente la C. 

lanigera, segmentând fosa romboidală în două compartimente inegale.  

Cerebelul este globulos, cu lobii parafloculus orientați în mod particular 

cranio-ventral. Contactul dintre el, emisferele cerebrale și coliculii acustici este unul 

intim. Pedunculii cerebrali la sunt puternic divergenți și scurți, fără un silon median 

evident, prezentând o origine ventro-medială a perechii III de nervi cranieni. 

Tuberculii cvadrigemeni sunt acoperiţi în totalitate de emisfere. În mod particular, cei 

optici nu îi acoperă pe cei acustici, ci, din contră, prezintă chiar un profil mai puțin 

ridicat decât aceștia din urmă. La șinșila, epifiza are dimensiuni reduse și se găsește la 

fața orală a tuberculilor acustici, în plan sagital, complet ascunsă.  

Emisferele cerebrale la C. lanigera prezintă caracter lisencefalic, datorită 

suprafeței netede, lipsită de circumvoluțiuni. Se remarcă, însă, faptul că ele prezintă o 

îngustare severă în porţiunea anterioară. Particularități se pot observa și la nivelul 

nucleilor bazali, unde masa compactă a acestora are un aspect ovoidal, fără o 

diferențiere clară. Bulbii olfactivi prezintă dorso-lateral, la baza pedunculilor, bulbii 

olfactivi accesorii. 

Concluzii 

Encefalul lisencefalic de C. lanigera prezintă un bulb comprimat oro-aboral, o 

punte cu profil convex, o fosă romboidală compartimentată, un cerebel globulos cu 

vermis și parafloculus bine dezvoltați, cu pedunculi cerebrali puternic divergenți, 

tuberculi cvadrigemeni acustici aplatizaţi, fără a fi acoperiţi de cei optici, dar acoperiţi 

în totalitate, de emisferele cerebrale. Glanda epifiză este de dimensiuni mici şi dispusă 

profund, la limita orală a coliculilor optici, complet acoperită de cele două emisfere 

cerebrale. Emisferele cerebrale respectă tipul lisencefal, se îngustează progresiv în 

direcţie orală, ceea ce le imprimă un aspect triunghiular. Nucleii bazali ai emisferelor 

cerebrale nu pot fi individualizați macroscopic, prezentându-se sub forma unei mase 

comune de substanţă cenuşie. 

Capitolul 6 - "Aspecte histologice ale encefalului la șinșila", este dedicat 
rezultatelor investigației micro-morfologice a segmentelor acestui organ și reliefează 
elementele particulare observate față de datele disponibile în literatură; particularități 
ale bulbului rahidian, ale punții, ale cerebelului, ale formațiunilor mezencefalice, ale 
formațiunilor diencefalice şi ale telencefalului. 

Material și metode 
Studiul de față s-a realizat pe 5 probe de encefal de la C. lanigera adulte, fără 

probleme neurologice. Acestea au fost izolate și prelucrate conform unui protocol 
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histologic uzual. După includerea în parafină și secționarea la microtom, în felii de 5 
µm - sagitale, coronale și axiale, am utilizat două colorații: Hematoxilină-Eozină, de 
rutină, și Luxol fast blue - Cresyl echts violet, pentru punerea în evidență a substanţei 
albe și acelei cenuşii. Lamele au fost examinate la microscopul optic, cu diferite 
obiective. 

Rezultate și discuţii 

Particularitățile de conformație macroscopică se reflectă la nivelul organizării 

și dispunerii elementelor constitutive ale encefalului la C. lanigera. La nivelul bulbului 

rahidian al C. lanigera se remarcă din punct de vedere topografic faptul că fasciculul 

gracilis este situat mult mai inferior față de cel cuneiform. La C. lanigera, decusația 

piramidală câștigă rapid în grosime în direcție orală, ajungând la aproximativ 550 µm. 

Tracturile piramidale sunt groase, iar profilul lor ventral este pronunțat convex. De 

asemenea, nucleii vestibulari mediali sunt bine dezvoltați, confirmând aspectului 

particular al fosei romboidale. Puntea prezintă dispunerea clasică a substanţei albe, la 

exterior și a nucleilor de substanță cenușie, la interior, reprezentând astfel o 

continuare a structurii bulbului rahidian. Cerebelul la prezintă structura clasică 

lamelară, compusă dintr-o bază de fibre de substanţă albă pe care sunt dispuse trei 

straturi celulare: granular, al celulelor Purkinje și molecular. Din punct de vedere al 

populațiilor celulare de la acest nivel, stratul mijlociu se remarcă prin celule de tip 

pseudounipolar cu dimensiuni aproximative ale corpului celular de 15 µm lățime și 20 

µm lungime, date confirmate și de literatura consultată. Majoritatea elementelor 

mezencefalice, și diencefalice, prezintă structuri complexe, respectând norma comună. 

Aspectul particular cel mai elocvent îl reprezintă confirmarea topografiei glandei 

epifize, dispusă la baza rostrală a tuberculilor cvadrigemeni, dorsal față de talamusul 

optic și complet acoperită de cortexul cerebral. Particularități s-au înregistrat și la 

nivelul bulbii olfactivi, care prezintă, la nivelul stratului glomerular, o variație a 

dimensiunilor glomerulilor între 40-150µm și o delimitare neregulată a formei lor. 

Prezența bulbilor olfactivi accesorii a fost și ea confirmată histologic. 

Concluzii 
Proeminenţele externe ale planșeului fosei romboidale corespund unor nuclei 

vestibulari mediali în structura bulbului, foarte bine dezvoltați. Conformația 
macroscopică a acestui segment se reflectă, la C. lanigera, în topografia internă, și 
printr-o dispunere particulară a anumitor nuclei și tractusuri precum: fasciculele 
gracilis și cuneiform, tractul piramidal sau nucleul gelatinos al nervului trigemen și 
tractul spino-cerebelar. Examenul histologic confirmă particularitatea de topografie 
macroscopică a glandei epifize, care este de dimensiuni mici și se află situată profund 
la baza orală a coliculilor optici. Bulbii olfactivi, deși prezintă structura lamelară 
comună rozătoarelor, se disting în ceea ce privește aspectul neregulat al glomerulilor 
ce alcătuiesc stratul glomerular. Prezența bulbilor olfactivi accesorii, care confirmă 

șinșilei statutul de specie macrosmatică, se confirmă histologic, împreună cu 
dispunerea lor particulară, dorso-lateral față de baza pedunculilor olfactivi. 

Capitolul 7, "Aspecte de imagistică prin rezonanţă magnetică nucleară ale 
encefalului la șinșila" descrie segmentele cerebrale din punct de vedere al vizualizării 
lor cu ajutorul tehnicii RMN, subliniind elemente de topografie și conformație astfel 
evidențiate.  
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Material și metodă 

Materialul biologic a constat într-un lot de 5 șinșile, adulte, clinici sănătoase, 

cu greutate medie de 500 de grame, aparținând ambelor sexe. Subiecților li s-a indus 

neuroleptanalgezia folosind un amestec de Ketamină (20-40 mg/kg) şi Xylazină (4-8 

mg/kg), administrat intramuscular, care a dat rezultate bune. Animalele au fost 

examinate la temperatura camerei, fiind monitorizate permanent din punct de vedere 

al funcțiilor vitale (frecvență cardiacă și respiratorie). Pentru captarea imaginilor s-a 

folosit un scaner RMN de tip Bruker PharmaScan bazat pe o consolă complet digitală 

de tip Avance III. Aparatul este prevăzut cu un magnet circular care generează un câmp 

magnetic de 7.0 tesla. S-au folosit secvențe ponderate de tip T1 (T1), ponderate de tip 

T2 (T2) și ponderate gradient T2 (T2*). S-au realizat scanări coronale, parasagitale și 

axiale bidimensionale (2D) cu o grosime a feliilor de 300 de µm la diferite distanțe 

între felii.  

Rezultate și discuţii 

Din punct de vedere al calității imaginilor captate, protocolul ponderat T2 a dus 

la obținerea imaginilor celor mai satisfăcătoare din punct de vedere al rezoluției 

imaginilor și al contrastului dintre cele două tipuri de substanțe. Bulbul rahidian și 

puntea au prezentat un aspect general în izosemnal. Cerebelul, în schimb, prezintă o 

bună diferențiere între aspectul în hiposemnal, al arborizației substanței albe și cel în 

izosemnal al lamelelor de substanță cenușie. Elementele mezencefalice se pot vizualiza 

corespuzător din punct de vedere al dezvoltării și topografiei, dar imaginile RMN 

obținute nu au oferit o rezoluție suficient de mare pentru diferențierea elementelor de 

structură ale acestora. Diencefalul poate fi vizualizat cel mai ușor pe secțiunile axiale - 

pentru a observa topografia talamusului optic, mai ales.  

Secțiunile coronale permit vizualizarea tuberculilor mamilar și cenușiu, inclusiv 

a anumitor detalii de finețe ale sistemului ventricular. Secțiunile seriate coronale au 

pus în evidență aspectul lisencefalic al cortexului, cu un bun contrast între cele două 

substanțe. Pe acest set de secțiuni, se poate urmări foarte ușor particularitatea de 

topografie a emisferelor cerebrale - îngustarea rostrală a emisferelor, element pus în 

evidenţă și pe encefalul izolat. Nucleii bazali și diferitele structuri de substanță albă se 

vizualizează bine pe secțiunile axilare, în schimb, nu prezintă o delimitare clară între ei, 

fiind vizualizați mai degrabă ca o masă comună. Hipocampul se identifică pe secțiunile 

axiale la nivelul lobilor piriformi, dar este mai vizibil pe cele coronale. Secțiunile 

coronale permit și o bună evaluare a tuturor receselor ventriculilor I și II, în timp ce 

secțiunile sagitale permit o bună vizualizare a celorlalte elemente ale sistemului 

ventricular al encefalului și a corpului calos.  

Un element ce merită a fi menționat este vizualizarea optimă pe secțiunile 

coronală și axială, a topografiei encefalului la șinșila, în legătură cu cele trei camere ale 

bulei timpanice. Aceste spații prezintă un raport intim de învecinare cu o largă 

suprafață a emisferelor cerebeloase, precum și a feței posterioare a emisferelor 
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cerebrale. Acest lucru sugerează posibilitatea accesării foarte uşoare din punct de 

vedere chirurgical a acestor structuri. 

Concluzii 

Protocolul ponderat T2 a permis o bună vizualizare și identificare a 

principalelor segmente ale encefalului pe toate cele trei direcții de segmentare. 

Tehnica de imagistică RMN intra vitam permite o mai bună vizualizare a sistemului 

ventricular comparativ cu examenul macroscopic sau histologic. La marea majoritate a 

segmentelor encefalului, tehnica acesta nu permite vizualizarea elementelor de 

ultrastructură, dar se înregistrează un contrast satisfăcător între substanţa cenușie și 

cea albă, la nivelul cortexului cerebral și cerebelos. Bulbul rahidian și puntea se 

vizualizează clar, pe secțiune coronală și axială. Toate cele trei tipuri de secțiuni 

favorizează vizualizarea cerebelului Mezencefalul poate fi examinat optim pe secțiuni 

coronale și axiale, fără a se putea evidenția ultrastructura sa. Secțiunea sagitală oferă 

imaginea optimă a apeductului lui Sylvius (canalul mezencefalic). Secțiunile axiale 

favorizează vizualizarea talamusului. Secțiunile coronale oferă o imagine bună a 

elementelor hipotalamice și a ventriculului III. Cortexul, precum și hipocampul și 

structurile interemisferice sunt ușor de examinat pe secțiuni coronale, iar cele axiale 

oferă o imagine de ansamblu a nucleilor bazali. Examenul de imagistică prin RMN oferă 

informații calitativ superioare despre topografia encefalului de C. lanigera intra vitam, 

mai ales în relație cu camerele bulei timpanice.  

Capitolul 8 - "Studiu morfometric al encefalului la șinșila, determinat 
macroscopic și intra vitam", prezintă valorile principalelor dimensiuni ale encefalului 
și ale segmentelor sale, analizate comparativ pentru trei metode de determinare ale 
acestora, în vederea verificării acurateții lor.  

Material și metode 

Studiul s-a efectuat pe 5 subiecţi. Captarea imaginilor RMN ce au servit 

măsurătorilor intra vitam, a fost prezentată pe larg în cadrul capitolului 7.  

Probele de encefal au fost izolate și măsurate cu ajutorul șublerului digital. 

Imediat după aceste determinări, proba de encefal a fost introdusă într-o soluție de 

formol tamponat cu concentrația de 10%, și menținută în ea, timp de 48 de ore. După 

scurgerea acestui interval, proba a fost scoasă din soluție și s-au repetat măsurătorile 

cu ajutorul aceluiași șubler digital.  

Măsurătorile au vizat o listă prestabilită de 13 indici, aceeași pentru fiecare 

dintre cele trei cazuri. Calculul statistic a fost efectuat, cu programul GraphPad In Stat. 

Acest program este destinat analizei statistice a experimentelor biologice cu număr 

redus de date, şi funcţionează prin utilizarea sistemului de analiză dispersională 

ANOVA. Din cadrul acestui program, pentru prelucrarea datelor obţinute, a fost utilizat 

Testul Tukey (HSD), conceput să realizeze comparaţii între toate perechile de medii în 

timp ce menţine eroarea experimentului la valorile alfa stabilite. 

Rezultate și discuţii 

Din datele studiului se observă că, în marea majoritate a cazurilor, 

dimensiunile encefalului intra vitam sunt apropiate de cele ale encefalului proaspăt 

izolat. Acest lucru indică faptul că, în ciuda friabilității țesutului nervos, măsurătorile 
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efectuate, folosind repere clare, pot oferi valori realiste ale diferitelor dimensiuni ale 

encefalului de C. lanigera.  

Din punct de vedere al influenței fixării probelor de encefal de C. lanigera în 

formol tamponat 10%, timp de 48 de ore, analiza statistică demonstrează că fixarea 

induce un fenomen de micșorare relevant pentru lungimea și lățimea totală a 

creierului, precum și pentru anumite segmente - lățimea bulbului rahidian etc.  

Acțiunea de micșorare a țesuturilor nervoase pe care o are formolul asupra 

encefalului de C. lanigera confirmă datele din literatură. Cu toate acestea, trebuie să 

menționăm că fenomenul acesta se produce nuanțat, existând și segmente precum 

grosimea cortexului în regiunea aborală, care reflectă cu destulă acuratețe 

dimensiunile encefalului in vivo sau proaspăt izolat. Această variație rezultă, probabil 

din diferențe de structură a țesuturilor.  

Concluzii  

Studiul subliniază utilitatea reală a valorilor determinate pe creierul proaspăt, 

în domeniul morfometriei clasice. Anumiți parametri pot fi semnificativ mai mici după 

formolizarea prelungită (48 de ore), deci piesele conservate astfel nu se pretează unui 

studiu morfometric relevant, pentru encefalul intra vitam.  

Compararea dimensiunilor dintre encefalul de C. lanigera post mortem și cel 

conservat, timp de 48 de ore, au condus la diferențe statistic semnificative, care pot 

distorsiona studiul de morfometrie clasică a encefalului. 

Capitolul 9 realizează o sinteză ale principalelor concluzii, precum și 

recomandările desprinse din studiile efectuate în cele patru capitole precedente.  

Caracterele generale ale encefalului de C. lanigera se înscriu în tipologia 

sistemului nervos central lisencefalic al rozătoarelor, aşa cum este ea descrisă în 

literatura de specialitate. Bulbul rahidian este scurt, dar bine dezvoltat. Fosa 

romboidală este împărțită datorită dezvoltării eminențelor nucleilor vestibulari 

mediali, în două compartimente. Cerebelul este globulos. Emisferele cerebeloase 

prezintă doi lobi parafloculus cu orientare particulară ventro-rostrală. Pedunculii 

cerebrali sunt puternic divergenți în direcție orală. Glanda epifiză este mică şi dispusă 

profund, la limita orală a tuberculilor optici, complet acoperită de cele două emisfere 

cerebrale. Acestea din urmă se îngustează progresiv în direcţie orală. Nucleii bazali ai 

emisferelor cerebrale sunt dificil de diferenţiat macroscopic, prezentându-se sub 

forma unei mase comune de substanţă cenuşie. Dintre formaţiunile interemisferice, 

corpul calos și fornixul sunt uşor de evidenţiat macroscopic în urma secţiunilor 

sagitale, dar dau impresia unui trunchi comun, septul pelucid nefiind vizibil cu ochiul 

liber.  

Particularitățile de conformație externă se reflectă în cazul bulbului rahidian la 

organizarea structurii interioare: proeminețele externe de la nivelul planșeului fosei 

romboidale corespund unor nuclei vestibulari mediali bine dezvoltați în structura 

bulbului. Conformația macroscopică a acestui segment se reflectă la C. lanigera în 
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topografia internă și printr-o dispunere particulară a anumitor nuclei și tractusuri 

precum: fasciculele gracilis și cuneiforn, tractul piramidal, nucleul gelatinos al nervului 

trigemen și tractul spino-cerebelar. Examenul histologic confirmă particularitatea de 

topografie macroscopică a glandei epifize la C. lanigera, care este dimensiuni mici și se 

află situată profund la baza orală a tuberculilor optici. Cortexul prezintă la C. lanigera 

stratificarea uzuală, iar masa nucleilor bazali, precum și elementele interemisferice 

corespund nominei anatomice, comună pentru rozătoare. Bulbii olfactivi, deși prezintă 

structura lamelară conformă normei comune a rozătoarelor, se disting în ceea ce 

privește aspectul neregulat al glomerulilor ce alcătuiesc stratul glomerular. Prezența 

bulbilor olfactivi accesorii - care confirmă statutul de specie macrosmatică șinșilei, este 

demonstrată și histologic, împreună cu dispunerea lor particulară, dorso-lateral față de 

baza pedunculilor olfactivi. 

Protocolul ponderat T2 a permis o bună vizualizare și identificare a 

principalelor segmente ale encefalului pe toate cele trei direcții de segmentare. 

Tehnica de imagistică RMN intra vitam permite o mai bună vizualizare a sistemului 

ventricular comparativ cu examenul macroscopic sau histologic. Bulbul rahidian și 

puntea se vizualizează clar pe secțiune coronală și axială. Toate cele trei tipuri de 

secțiuni favorizează vizualizarea cerebelului. Mezencefalul poate fi examinat optim pe 

secțiuni coronale și axiale, fără a se putea evidenția ultrastructura sa. Secțiunea 

sagitală oferă imaginea optimă a sistemului ventricular. Secțiunile axiale favorizează 

vizualizarea talamusului. Secțiunile coronale oferă o imagine bună a elementelor 

hipotalamice. Cortexul, precum și hipocampul și structurile interemisferice sunt ușor 

de examinat pe secțiuni coronale, iar cele axiale oferă o imagine de ansamblu a 

nucleilor bazali. Examenul de imagistică prin RMN oferă informații calitativ superioare 

despre topografia encefalului de C. lanigera intra vitam, mai ales în relație cu camerele 

bulei timpanice și cu orbitele. 

Valorile determinărilor macroscopice pe encefalul proaspăt izolat de C. 

lanigera sunt apropiate de cele obținute prin tehnici RMN de măsurare intra vitam, 

ceea ce sugerează utilitatea acestor valori în domeniul morfometriei clasice. 

Diferențele înregistrate între valorile determinate intra vitam pe imagistică prin RMN 

și cele determinate pe encefalul conservat indică mai mult faptul că piesele conservate 

astfel nu se pretează unui studiu morfometric relevant pentru encefalul intra vitam. 

Compararea dimensiunilor dintre encefalul de C. lanigera proaspăt izolat și cel 

conservat timp de 48 de ore au condus la diferențe statistic semnificative, care pot 

distorsiona studiul de morfometrie clasică a encefalului. 

Recomandări: Neuroleptanalgezia prin injecție intramusculară de Ketamină 

(20-40 mg/kg) şi Xilazină (4-8 mg/kg) este indicată în cazul aplicării unor protocoale 

de imagistică prin RMN de până la 45 de minute.  

Contactul intim al emisferelor cerebelului, al peretelui dorso-lateral al bulbului 

rahidian și al feței aborale a emisferelor cerebrale la C. lanigera, sugerează o abordare 

chirurgicală facilă, recomandând șinșila ca model experimental pentru neurochirurgie 

pe aceste segmente. 
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În cazul realizării unui studiu de morfometrie al encefalului la această specie, 

în lipsa tehnicilor aplicabile intra vitam, recomandăm ca determinările macroscopice 

să fie făcute pe encefalul proaspăt și să se evite realizarea lor pe probe de encefal, care 

au fost conservate prin formolizare mai mult de 48 de ore. 

Capitolul 10 subliniază elementele de originalitate care sunt oferite de 

prezenta cercetare: 

 Lucrarea de față combină de metodele de studiu: in vivo și post mortem - 

calitative și cantitative, aplicate encefalului de C. lanigera.  

 Studiul a pus în evidență particularități macromorfologice - conformația 

cerebelului, topografia glandei pineale etc., și micromorfologice - topografia 

unor fascicule la nivel bulbar, morfologia glomerulilor de la nivelul bulbilor 

olfactivi etc., cu aplicabilitate în conceperea de modele experimentale în 

domeniu neurologic. 

 Teza oferă o bază de interpretare a imaginilor obținute prin RMN ale 

encefalului la C. lanigera, cu dublă aplicabilitate - în domeniul clinic, în 

vederea stabilirii de diagnostice neurologice folosind această metodă de 

imagistică medicală noninvazivă și în învățământ, ca material didactic. 

 Prin studiul cantitativ am creat un set de date morfometrice ale encefalului la 

C. lanigera, corelate in vivo, post mortem și pe probe conservate, timp de 48 

de ore. 
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