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INTRODUCERE
� Sarcina ectopică reprezintă o problemă medicală 

importantă în medicina umană (în Marea Britanie, 
între 2003 si 2005 au fost diagnosticate 32.100 
sarcini extrauterine, care s-au soldat cu 10 decese).

� În medicina veterinară, frecvența cazurilor de 
sarcină ectopică este evident mai mică, majoritatea 
acestora semnalându-se la pisică.

� La pisică, literatura de specialitate scrisă în limba 
engleza conține 16 studii de caz de sarcina 
ectopică, între 1972 și 2014 (42 ani).



INTRODUCERE
� Sarcina ectopică sau extrauterină - sarcină care se 

dezvoltă în alt loc decât în cavitatea uterină. 

� În funcție de localizarea fetusului - 5 tipuri

�tubală - fetus localizat în oviduct

�abdominală - fetus localizat în cavitatea abdominală

�sarcină ectopică abdominală primară

�sarcină ectopică abdominală secundară

�cornuală

�ovariană

�cervicală



SARCINA ECTOPICĂ LA PISICĂ
DATE BIBLIOGRAFICE

� În majoritatea cazurilor, nu se manifestă clinic
(semne clinice în caz de infecții asociate,
necroză/macerarea fătului).

� Cu o singură excepție, de sarcina ectopică

abdominală primară, toate sarcinile ectopice
raportate la pisică, au fost abdominale secundare.

� Într-un singur caz de sarcină abdominală la pisică,
s-a raportat supraviețuirea fetușilor extrași
chirurgical prin laparatomie.



PREZENTAREA INIȚIALĂ A CAZULUI

� Pisică, europeană, 4 ani, femelă, necastrată

� Semne clinice: letargie, anorexie, anurie, constipație

� Pisica era fără stăpân, de aceea informațiile disponibile 
erau valabile pentru ultimele 2 zile



EXAMENUL CLINIC 
� Normotermie (38,5°C)

� Activitate cardică și respiratorie, normale

� Durere abdominală intensă, pusă în evidență prin 
palpație

� Formațiune intraabdominală, palpabilă
transabdominal

� Vezică urinară în stare de plenitudine



EXAMENUL PARACLINIC
� Ecografierea abdominală a confirmat existența unei formațiuni 

intraabdominale.
� Biochimie sangvină:
� Creștere ușoară:
� glicemie (GLU)
� alaninaminotrasferază (GPT/ALT/ALAT)
� uree (BUN) 
� colesterol (CHOL)
� Scădere ușoară:
� calciu seric (Ca) 
� Hemoleucogramă:
� neutrofilie
� reticulopenie
� limfopenie
� eozinopenie
� Morfologie celulară normală. 



EXCIZIA CHIRUGICALĂ ȘI URMĂRIREA 
CAZULUI

� În urma efectuării laparatomiei pe linia albă, s-a
observat o formațiune intraabdominală, înfășurată și
aderentă la marele epiploon.

� Formațiunea a fost extirpată, cu o margine
suplimentară de 1 cm.

� S-a realizat și ovariohisterectomie.
� Nu s-au observat rupturi sau cicatrici uterine sau

prezența placentei și a invelitorilor fetale.
� În următoarele zile, starea generală a pisicii s-a

îmbunătațit, înregistrându-se o recuperare completă a
stării de sănătate.



EXAMENUL ANATOMOPATOLOGIC  
DESCRIERE MACROSCOPICĂ

� Examenul macroscopic al formațiunii pe suprafată
și pe suprafata de secțiune, a condus la
diagnosticul de suspiciune de sarcină
ectopică.

� Nu s-a observat prezența placentei, a învelitorilor
fetale sau a unor vase de sânge mari, care să
conecteze fătul de mamă.

� Diagnostic diferențial: teratom matur



EXAMENUL ANATOMOPATOLOGIC  
DESCRIERE MACROSCOPICĂ

Fetusul prezenta 
formă globuloasă 
și dimensiuni de 

5,5 x 5,0 x 2,0 cm. 

Se observa 
prezența 
hematoamelor la 
nivelul marelui
epiploon.



EXAMENUL ANATOMOPATOLOGIC  
DESCRIERE MACROSCOPICĂ

� Unele organe și

țesuturi erau

identificabile

macroscopic, dar

aranjamentul

general al acestora

era haotic.



EXAMENUL ANATOMOPATOLOGIC 
DESCRIERE MACROSCOPICĂ

� Secționarea 

sagitală a pus 

în evidență

cutia craniană, 

ce adapostea 

țesut nervos.



EXAMENUL ANATOMOPATOLOGIC 
TEHNICA HISTOPATOLOGICĂ

� Fetusul a fost introdus in solutie de decalcifiere (24 h)
si apoi fixat în soluţie 10% de formaldehidă. După
includerea la parafină, s-a efectuat secţionarea la
microtom, obţinându-se secţiuni de 1,5 microni.
Secțiunile histopatologice au fost colorate prin metoda
hematoxilină – eozină (HE)



EXAMENUL ANATOMOPATOLOGIC 
HISTOPATOLOGIE

� Fătul era 
acoperit cu 
epiteliu
pluristratificat 
cornos, cu fire 
de păr. HE, 4x



EXAMENUL ANATOMOPATOLOGIC -
histopatologie

� Creierul 
prezenta 
circumvoluțiuni 
și era acoperit 
de meninge. 
HE, 4x



EXAMENUL ANATOMOPATOLOGIC 
HISTOPATOLOGIE

� Canalul 
vertebral 
conținea 
măduva 
spinării și 
ganglioni 
nervoși 
dorsali. HE, 4x



EXAMENUL ANATOMOPATOLOGIC 
HISTOPATOLOGIE

� Oasele lungi, 
erau formate 
din țesut osos 
spongios, aflat
în proces de 
osificare 
encondrală . 
HE, 4x



EXAMENUL ANATOMOPATOLOGIC 
HISTOPATOLOGIE

� Tubul digestiv 
prezenta formă
tubulară, perete
cu aspect 
stratificat și 
mucoasă pliată, 
cu numeroase 
celule 
calificiforme. 
HE, 4x



EXAMENUL ANATOMOPATOLOGIC 
HISTOPATOLOGIE

� Fetusul 
prezenta dinți, 
localizați în 
alveole 
dentare. HE, 
4x



EXAMENUL ANATOMOPATOLOGIC 
HISTOPATOLOGIE

� Parenchimul 
pulmonar era 
atelectazic iar 
bronchiile 
erau 
delimitate de 
țesut 
cartilaginos. 
HE, 4x



EXAMENUL ANATOMOPATOLOGIC 
HISTOPATOLOGIE

� Marele epiploon 
era infiltrat 
moderat cu celule 
inflamatoare 
mononucleare și 
polimorfonucleare 
eozinofile . HE, 4x



CONCLUZII

� Semnele clinice (letargie, anorexie, anurie,
constipație, durere abdominală) au fost rezultatul
presiunii mecanice exercitate de către făt asupra
organelor abdominale, în asociere cu stresul indus
de menținerea pisicii într-un spațiu închis.

� Modificările biochimice și hematologice au fost
induse de un cumul de factori (stress, alimentație
necorespunzătoare, inflamație etc.), nefiind
specifice pentru sarcina ectopică.



CONCLUZII
� Sarcina ectopică a fost clasificată ca fiind sarcină

ectopică abdominală secundară, ruptura uterină fiind
un eveniment foarte probabil la pisicile fără stăpân,
existând un caz raportat în literatura de specialitate.

� Lipsa cicatricilor uterine nu exclude producerea
acestui eveniment, miometrul putându-se vindeca cu
lipsa sau cu un minim de țesut cicatriceal.



CONCLUZII

� Vârsta fătului a fost aproximată la minimum 40 de zile,
pe baza prezenței mineralizării oaselor.

� Malformațiile prezentate de făt nu ar fi permis
supraviețuirea acestuia, chiar in condițiile în care
laparatomia ar fi fost efectuată la momentul potrivit.



CONCLUZII
� Fătul s-a pierdut în cavitatea abdominală cu puțin timp 

înainte de apariția semnelor clinice, fapt dovedit de:

�Absența modificărilor fetale, frecvent semnalate în 
literatura de specialitate (încapsulare/ macerare/
mumifiere)

�Reacția inflamatorie peritoneală minimă



CONCLUZII

� Sarcina ectopică la pisica se diagnostichează pe baza
aspectelor macroscopice ale fătului, dar malformațiile
severe și atașarea acestuia de epiploon, pot produce
confuzii cu neoplaziile epiploice, în special cu
teratomul matur

� Diferențierea se realizează prin examen histopatologic
(teratomul matur este format din țesuturi cu origine
ecto-, endo- și mezodermică, care se organizează rar în
organe)
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VĂ MULȚUMESC PENTRU 
ATENȚIE!


