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DE CE TUMORILE MAMARE?

Număr mare 
de pisici şi 

câini

Proprietari 
neinstruiţi 

sau care nu-
şi asumă 

răspunderea

Toată lumea 
ştie totul 
despre 

tumorile 
mamare

Şi totuşi ...
La Şcoala de Vară a ECVP & ESVP din 
2011 s-a impus prezentarea acestui 
subiect



Fundamentare temă

Tumorile mamare la carnivorele
domestice

prezenţă permanentă în cabinetele / clinicile
veterinare şi în laboratoarele de diagnostic
problemă pentru proprietar
elemente necunoscute
provocare pentru patologia comparată şi

pentru cercetare
uniformizare a limbajului medical în stabilirea
şi interpretatrea diagnosticului



Frecvenţa tumorilor mamare la căţea
Tipuri de tumori mamare la căţea (WHO

1974, 1999, propunere 2010)

Frecvenţa tumorilor mamare la pisică
Tipuri de tumori mamare la pisică

(WHO)

Factori de risc, diagnostic şi
prognostic

Ce ne propunem?



TUMORILE MAMARE LA CÂINE

Prevalenţa tumorilor mamare la căţea
- al doilea tip de tumori după cele cutanate

- 25 - 52% din toate tumorile de la câine

- 50-70% sunt benigne şi 50 – 30% dintre
tumorile mamare sunt maligne



TUMORILE MAMARE LA CÂINE

Factori de risc – vârsta, rasă, sex Factori de risc – factori 
hormonali

Înaintarea în vârstă creşte
riscul – vârsta medie de apariţie
a tumorilor mamare – 8 ani (9 –
11 ani)

Sub 5 ani tumorile maligne sunt
rare

Nu există predispoziţie de rasă
(prevalenţă redusă la metişi)

Masculii foarte rar afectaţi (sub
1% din tumorile mamare
maligne)

Rezultate contradictorii 
referitoare la numărul de 
gestaţii, vârsta primei fătări, 
număr de pui, 
pseudogestaţia şi 
pseudolactaţia
Se consideră că problemele 
de reproducţie au rol de 
promotor al tumorilor 
mamare benigne???!!!



TUMORILE MAMARE LA CÂINE

Factori de risc – factori hormonali

• Hormonii steroizi şi 
prolactina au valori crescute 
la câinii cu tumori mamare

• Sterilizarea previne apariţia 
tumorilor

• După apariţia tumorilor, 
sterilizarea nu influenţează 
dezvoltarea tumorilor sau 
prognosticul

Riscul apariţiei tumorilor 
mamare  maligne corelat cu 
sterilizarea

• Înainte de primul estru –
0.05%

• Între primul şi al doilea estru –
8%

• După al doilea estru – 26%
• După vârsta de 4 ani – nu 

influenţează

Cheia tumorigenezei – expunerea prelungită la 
concentraţii mari de progesteron



TUMORILE MAMARE LA CÂINE

Factori de risc – factori 
nutriţionali

Etiologia 

• Obezitatea reduce vârsta de 
apariţie a tumorilor mamare

• Dietele bogate în lipide

• Carcinogeneză multifactorială

• Experimental – radiaţii

Initiere = 
carcinogene 

chimice 
necunoscute

Promoţie = 
hormoni steroizi 
şi alţi hormoni

Celule tumorale 
(au suferit 
mutaţii) –
Progresie 
tumorală



Tipuri de tumori mamare maligne la
căţea – clasificare histologică – 2010

Tumori 
maligne  
epiteliale

Tumori maligne 
epiteliale –

tipuri speciale

Tumora 
malignă mixtă -
carcinosarcom

Tumori maligne 
mezenchimele

TUMORILE MAMARE LA CÂINE

Clasificare complexă şi completă, noi tipuri 
morfologice!!!???



Tipuri de tumori mamare benigne şi
alte leziuni mamare la căţea – clasificare
histologică - 2010

Tumori 
benigne

Hiperplazie / 
displazie

Tumorile 
mamelonului

Hiperplazii / 
displazii 

mamelonare

TUMORILE MAMARE LA CÂINE



I. Tumori maligne - epiteliale 

II. Tumori maligne epiteliale –
tipuri speciale

• Carcinom in situ
• Carcinom simplu (tubular; 

tubulopapilar; papilar chistic; 
cribriform)

• Carcinom micropapilar 
invaziv

• Carcinom solid
• Comedocarcinom 
• Carcinom anaplazic
• Carcinom în adenom complex
• Carcinom complex
• Carcinom şi mioepiteliom 

malign
• Carcinom mixt (fosta TMM)
• Carcinom ductal
• Carcinom papilar intraductal

• Carcinom cu celule 
scvamoase

• Carcinom adenoscvamos
• Carcinom mucinos
• Carcinom bogat în lipide
• Carcinom cu celule 

fusiforme (mioepiteliom 
malign; carcinom cu celule 
scvamoase - varianta cu 
celule fusiforme; carcinom –
varianta cu celule fusiforme)

• Carcinom inflamator

TUMORILE MAMARE LA CÂINE



I. Tumori maligne - epiteliale 
• Carcinom in situ

• Carcinom complex
• Carcinom simplu
▫ Carcinom tubulopapilar
▫ Carcinom solid
▫ Carcinom anaplazic

• Tipuri speciale de carcinom
▫ Carcinom cu celule 

fusiforme
▫ Carcinom cu celule 

scvamoase
▫ Carcinom mucinos
▫ Carcinom bogat în lipide

• Sarcom 
▫ Fibrosarcom
▫ Osteosarcom
▫ Alte sarcoame

• Carcinosarcom
• Carcinom sau sarcom în 

tumori benigne

TUMORILE MAMARE LA CÂINE



Tumori benigne 
• Adenom
▫ Adenom simplu
▫ Adenom complex
▫ Adenom bazaloid 
• Fibroadenom 
▫ Fibroadenom sărac celular
▫ Fibroadenom bogat celular
• Tumoră mixtă benignă
• Papilom ductal

TUMORILE MAMARE LA CÂINE



Tumori neclasificate
Hiperplazie / displazie mamară 

• Hiperplazie ductală
• Hiperplazie lobulară
▫ Hiperplazie epitelială
▫ Adenoză 
• Chisturi mamare
• Ectazie ductală
• Fibroză focală (fibroscleroză)
• Ginecomastie 

TUMORILE MAMARE LA CÂINE



TUMORILE MAMARE LA PISICĂ

Frecvenţa tumorilor mamare la pisică
- al treilea tip de tumori, după neoplasmele

hematopoietice şi cele cutanate
- 10 - 12% din tumorile de la pisică sunt tumori

mamare
- 80-90% din tumorile mamare sunt maligne
- sub 1% din pisicile cu tumori mamare sunt

masculi
- afectează pisicile de 10 – 12 ani (au fost

raportate cazuri şi la pisici în vârstă de 9 luni)



Biologia tumorilor mamare la pisică –
producerea metastazelor

Glande mamare afectate 
frecvent

• Toracală – metastază în limfonod 
axilar

• Ingvinală – metastază în 
limfonod ingvinal superficial

Tumorile din glandele 
abdominale craniale şi caudale 
pot metastaza bidirecţional

Tumorile din glandele toracale, 
abdominale craniale şi 
abdominale caudale pot 
metastaza în limfonodurile 
sternale

Se pare că tumorile mamare nu diseminează în 
glandele adiacente şi nici în limfonodurile 

contralaterale
Ambele lanţuri mamare au un sistem venos 
comun, ceea ce conferă din punct de vedere 
anatomic posibilitatea de transfer a celulelor 

tumorale  de la un lanţ la altul

TUMORILE MAMARE LA PISICĂ

4 perechi de 
glande 

mamare

-Toracale
-Abdominale 

craniale
-Abdominale 

caudale
-Ingvinale 



TUMORILE MAMARE LA PISICĂ

Locuri frecvente de metastazare
(peste 93% din pisicile cu tumori mamare au unul sau 

mai multe organe cu metastaze)

Pulmon 
(76% 

metastaze în 
pulmon şi 40% 

metastaze 
pleurale) 

Limfonoduri 
regionale

(metastaze la 
peste 25% din 

pisicile cu 
tumori mamare)

Ficat, splină, 
encefal, oase



TUMORILE MAMARE LA PISICĂ

90% din tumorile mamare de la pisică sunt 
maligne

Majoritatea tumorilor 
sunt adenoame şi 
adenocarcinoame cu 
pattern: tubular, papilar 
şi solid

Rar sunt diagnosticate 
tumorile mamare mixte 
şi sarcoamele

Grad histologic în 
funcţie de formarea de 
tubuli, de atipia celulară 
şi nucleară şi de indicele 
mitotic:
Grad I – bine diferenţiat
Grad II – moderat 
diferneţiat
Grad III – slab diferenţiat

La 27 – 57% din tumori 
se produce invazie 
limfatică şi/sau 
vasculară
La 42 – 88% din tumori 
se produce infiltrarea 
stromală de către 
celulele canceroase



TUMORILE MAMARE LA PISICĂ

ETIOLOGIE ŞI FACTORI DE RISC

Carcinogeni biologici:
izolare de virusuri dar fără 
a fi implicate în 
dezvoltarea tumorilor
Factori genetici :
Siameze – 34% şi 
Persane – 16% din pisicile 
cu tumori mamare
Vârsta medie de apariţie:
9 ani – Siameze
14 ani – alte rase

Hormonii sexuali: estrogen / 
progesteron – administrarea 
îndelungată de progestină sau 
creşterea secreţiei endogene de 
progesteron favorizează 
dezvoltarea tumorilor mamare
Administrarea intermitentă sau 
ocazională de progestină nu  
favorizează apariţia tumorilor 
mamare 
(8 din 22 masculi cu tumori 
mamare au primit progestină)

Ovariohisterectomia timpurie reduce 
riscul de apariţie al tumorilor
Femelele intacte sunt de 2.7 ori mai predispuse

Sterilizarea la vârsta de:
6 luni – reduce riscul în proporţie de 
91%
12 luni – reduce riscul în proporţie de 
86%
24 de luni – reduce riscul în proporţie de 
11%
Peste 24 de luni şi fătarea – nu 
influenţeaza riscul de apariţie al 
tumorilor



TUMORILE MAMARE LA PISICĂ

Expresia receptorilor 
pentru estrogen şi 

progesteron

Receptorii de estrogen (ER)
Ţesut normal – expresie ER de 76%

Displazie şi tumori benigne – expresie ER de 25-40%

Carcinoame – 56 – 90% sunt negative pentru ER

Expresia receptorilor de progesteron (PR) e 
variabilă în ţesutul normal, în tumorile benigne şi în 

cele maligne

Expresia HER2

Expresia HER2
Ţesut non-tumoral – absentă

Tumori benigne – expresie HER2 de 25%

Carcinoame – 41 – 90% exprimă HER2

Expresie puternică de HER2 – timp mediu 
de supravieţuire de 14,6 luni, 

Reacţie negativă pentru HER2 – timp 
mediu de supravieţuire de 18,7 luni
NU SE CORELEAZĂ CU TIP / GRAD 

HISTOLOGIC

La om, creşterea expresiei HER 2 se 
corelează cu un prognostic grav şi cu un 
răspuns limitat faţă de terapia hormonală



TUMORILE MAMARE LA PISICĂ

Peste 40% - tumori multiple cu implicarea 
ambelor lanţuri

18 – 25% - sângerare locală şi leziuni de 
tip ulcerativ

Pierdere în greutate, inapetenţă, letargie, 
dispnee, oboseală la efort, cianoză



TUMORILE MAMARE LA PISICĂ

Masă palpabilă, cu mobilitate limitată sau aderentă la substrat, 
dezvoltată pa lanţul mamar – diagnosticul de suspiciune de 
tumoră mamară.
Necesită diagnostic diferenţial faţă de: mastită, hiperplazie 
fibroepitelială (fibroadenomatoză) mamară

Se completează datele cu:
Informaţii anamnetice - durata semnelor clinice, rata de creştere, statusul 
aparatului genital, momentul ovariohisterectomiei, utilizarea progestinelor
Localizarea tumorii, numărul glandelor afectate, integritatea cutanată, 
mobilitatea masei tumorale, implicarea limfonodului, alte metastaze 

Diagnosticul definitiv prin aspiraţie cu ac fin (diagnostic citologic) şi 
prin biopsie incizională (diagnostic histopatologic). Prin citologie se 
poate înregistra un diagnostic fals negativ, care trebuie confirmat 
prin examen histologic.



TUMORILE MAMARE LA PISICĂ
STADIALIZARE CLINICĂ

STADIU
T 

Tumoră primară
N

Limfonod regional
M

Metastază la distanţă

I
T1 - sub 2 cm 
diametru

N0 – fără  
metastaze citologic 
/ histologic

M0 – fără evidenţierea 
metastazelor

II

T2 – 2-3 cm în 
diametru
T0 – fără semne de 
boală

N0
N1 – metastaze 
confirmate citologic 
/ histologic

M0

III
T1 sau T2
T3 – peste 3 cm în 
diametru

N1
N0 sau N1

M0
M0

IV

orice T orice N M1 – evidenţierea 
metastazelor – confirmate 
prin Rx toracică, 
ecografie, alte metode



TUMORILE MAMARE LA PISICĂ
TERAPIE

Abordare standard – intervenţie 
chirurgicală şi chemoterapie

Chirurgical: mastectomie radicală unilaterală sau bilaterală
Mastectomia bilaterală se poate face în doi paşi (după 3-5 
săptămâni)

Avantaje – creşte intervalul liber de boală (575 - 1.300 zile) // spre 
deosebire de abordarea chirurgicală conservativă (interval liber 
de boală de 300 – 325 zile)

În cazurile grave se preferă abordarea paliativă



TUMORILE MAMARE LA PISICĂ
TERAPIE

Intervenţia chirurgicală este benefică pentru controlul 
local şi regional al bolii, dar poate declanşa un 

comportament agresiv al metastazelor – chirurgia singură 
nu se consideră a avea caracter curativ. 

Chirurgia singură asigură o perioadă de supravieţuire de :
- un an la 47 – 50% din pisicile cu tumori mamare 
- doi ani la 32% din pisicile cu tumori mamare

Recidivele locale după intervenţia chirurgicală şi metastazele se 
înregistrează după un interval mediu de 5,5 luni la 51 – 66% din 
pisicile cu adenocarcinoame mamare



TUMORILE MAMARE LA PISICĂ
PROGNOSTIC

FACTOR Tip Prognostic 

Chirurgie 

Conservativă Timp mediu de supravieţuire – 500 zile
Interval liber de boală – 300 – 325 zile

Radicală Timp mediu de supravieţuire – 800 zile
Interval liber de boală – 575 – 1300 zile

Dimensiunile 
tumorii 

(diametrul)

Sub 2 cm Timp mediu de supravieţuire – 4,5 ani

2 – 3 cm Timp mediu de supravieţuire – 2 ani

3 cm Timp mediu de supravieţuire – 6 luni

Invazie 
limfatică

Absentă Timp mediu de supravieţuire – 18 luni

Prezentă Timp mediu de supravieţuire – 7 luni

Fără terapie – supravieţuiesc 1 an



TUMORILE MAMARE LA PISICĂ
PROGNOSTIC

FACTOR Tip Prognostic 

Producerea de 
metastaze

Limfonod regional Timp mediu de supravieţuire – 1543 zile

Pulmon Timp mediu de supravieţuire – 332 zile

Pleură Timp mediu de supravieţuire – 188 ani

Grad histologic

Bine diferenţiat 
(prevalenţă de 13%)

Rata de supravieţuire timp de 1 an – 100%

Moderat diferenţiat Rata de supravieţuire timp de 1 an – 57%

Slab diferenţiat Rata de supravieţuire timp de 1 an – 10% 
(doar chirurgie)

Subtip 
histologic

Adenocarcinom 
tubular sau papilar

Interval liber de boală – 1131 zile

Adenocarcinom ductal Interval liber de boală – 306 zile

Carcinom anaplazic Interval liber de boală – 95 zile

Pisicile cu metastaze pulmonare în stadiu avansat – timp 
mediu de supravieţuire de o lună



TUMORILE MAMARE LA PISICĂ
PROGNOSTIC

Alţi factori de prognostic investigaţi:
▫ Densitatea capilarelor nu se influenţează perioada de 

supravieţuire sau prognosticul

▫ PCNA (antigen nuclear de proliferare celulară) – mare în 
tumorile maligne
▫ AgNOR – număr mare în tumorile maligne se corelează cu 

timp scurt de supravieţuire post chirurgical
▫ Ki-67 – irelevant pentru tumorile mamare la pisică
▫ Expresia HER2 – factor negativ de prognostic
▫ Expresie crescută pentru VEGF – evoluţie clinică gravă
▫ Alţi markeri moleculari au fost evaluaţi în lucrările de 

cercetare, fără a oferi informaţii esenţiale referitoare la 
prognostic (E-cadherin, bcl-2, p53)



Tipuri de tumori mamare la pisică
conform WHO

Tumori 
maligne

Tumori 
benigne

Tumori 
neclasificate

Hiperplazie / 
displazie 
mamară

TUMORILE MAMARE LA PISICĂ



Tumori maligne (WHO)
• Carcinom in situ

• Carcinom tubulopapilar
• Carcinom solid
• Carcinom cribriform
• Carcinom cu celule scvamoase
• Carcinom mucinos
• Carcinosarcom
• Carcinom sau sarcom în tumoră benignă

TUMORILE MAMARE LA PISICĂ



Tumori benigne (WHO)
• Adenom
� Adenom simplu
� Adenom complex

• Fibroadenom
� Fibroadenom sărac celular
� Fibroadenom bogat celular

• Tumoră mixtă benignă
• Papilom ductal

TUMORILE MAMARE LA PISICĂ



Tumori neclasificate
Hiperplazie / displazie mamară (WHO)

• Hiperplazie ductală
• Hiperplazie lobulară

� Hiperplazie epitelială
� Adenoză
� Fibroadenomatoză (transformare fibroadenomatoasă, 

hipertrofia mamară felină, hipertrofia fibroepitelială)
• Chisturi 
• Ectazie ductală
• Fibroză focală (fibroscleroză)

TUMORILE MAMARE LA PISICĂ



Cum stabilim diagnosticul tumorilor mamare?

Diagnostic 
clinic (de 

suspiciune)

Diagnostic 
anatomopatologic 
(histopatologic –
de certitudine)

Prognostic 
& terapie



Cum stabilim diagnosticul tumorilor mamare?

Anamneză şi examen clinic
Localizare, Dimensiune, Mobilitate / aderenţă
Integritate cutanată, Reacţie limfonodală / metastaze
Examen macroscopic

Examen citologic
• Aspiraţie prin ac fin
• Amprentă din piesă chirurgicală
• Secreţie mamară

Examen histopatologic / imunohistochimic 
(dacă se impune)
Din biopsie
Din 2 – 3 fragmente de tumoră (cu marcarea 
marginilor tumorale)



Cum stabilim diagnosticul?

Se aleg metodele optime pentru 
stabilirea diagnosticului / prognosticului

Se aleg metodele optime pentru 
stabilirea diagnosticului / prognosticului

Aspecte 
clinice 
(istoric, 
evoluţie, 
aspect)

Examen 
radiologic

Experienţa 
patologului

Încrederea şi 
experienţa  
chirurgului 

oncolog 
într-un 

anumit tip de 
diagnostic 

Pacient //// proprietar



Este suficient 
diagnosticul clinic?

Aderenţa – tip de creştere

Carcinomul in situ – bine 
delimitat
Carcinom complex – bine 
delimitat
Carcinom simplu solid –
aderă
Carcinom tubulopapilar –
80% din cazuri aderă
Carcinom anaplazic – aderă
Carcinom cu celule 
scvamoase - aderă



Examenul citologic – opţiune pentru 
stabilirea diagnosticului?

Patologia umană - preoperator Pentru stabilirea diagnosticului

• Acurateţe examen clinic: 70-
90%

• Mamografie: 85-90%
• FNA: 90%
Împreună ----- acurateţe 

diagnostic de 100%

Suplimentar: ecografie mamară, 
markeri tumorali

• Se corelează datele clinice şi 
cele radiologice cu aspectul 
citologic pentru a aprecia dacă 
proba este reprezentativă

• Clinicianul / patologul / 
pacientul  sunt avizaţi de faptul 
că un diagnostic negativ nu 
exclude malignitatea – se 
recomandă biopsia

• Postoperator – standardizarea 
diagnosticului: histopatologic 
de rutină şi imunohistochimic 
dacă este cazul!!!!!STANDARDIZARE 

DIAGNOSTIC



Examenul citologic – opţiune 
pentru stabilirea diagnosticului?
FNA preoperator la căţea?

• Frecvent boală multicentrică
• În aceeaşi masă tumorală sau pe acelaşi individ 

pot co-exista mai multe tipuri de tumori
• Acurateţea examenului clinic nu este aceeaşi ca 

în patologia umană; de foarte multe ori se ajunge 
la specialist într-o fază înaintată de boală (lipsa 
de responsabilitate a proprietarilor; atitudinea „o 
lăsăm şi vedem cum evoluează”, neîncredere)

• Alte elemente de prognostic (diferenţierea 
celulară, invazia tumorală) – se pot aprecia 
postoperator!!!

• Opţiunea terapeutică în cazul tumorilor mamare 
este excizia totală a lanţurilor mamare sau 
excizia de confort

• Invazie – iatrogen – proprietar informat pentru a 
opta pentru FNA



Examenul citologic – opţiune 
pentru stabilirea diagnosticului?
Aplicaţii clinice ale diagnosticului 
citopatologic prin FNA

• Dacă tumora este benignă --- intervenţie 
chirurgicală sigură

• Diagnosticul recidivelor şi al metastazelor
• Diagnostic diferenţial faţă de alte tumori

• Criterii de stabilire a malignităţii
▫ Cromatina cu patern neregulat +++
▫ Atipie nucleolară +++
▫ Anizocarioza  +
▫ Anizocitoza +
▫ Mitozele ++
▫ Adeziunea intercelulară slabă +
▫ Neregularităţi ale membranei nucleare –

CELULE INTEGRE ŞI NUMEROASE



Diagnosticul în tumorile mamare 
la câine



Diagnosticul în tumorile mamare 
la câine



Diagnosticul în tumorile mamare 
la câine



Diagnosticul în tumorile mamare 
la câine

Examenul citologic se 
poate aplica în tumorile 
cu structură omogenă



Diagnosticul în tumorile mamare 
la câine



Diagnosticul în tumorile mamare 
la câine



Diagnostic citologic
4 cazuri  de tumori 
mamare la căţea cu 

diagnostic FALS  
NEGATIV

Diagnostic 
histopatologic

Interpretarea 
diagnosticului fals 

negativ

Fibroadenom 
Carcinom în tumoră 

mixtă benignă
Lipsa datelor clinice

Complexitatea 
morfologică a tumorii

Suprapunerea 
hemoragiei

Adenom / hiperplazie 
lobulară 

Carcinom 
tubulopapilar 

Adenom complex Carcinom complex 

Hematom  
Fibrosarcom cu 

hemoragie masivă 

Obligativitatea confirmării prin examen 
histopatologic



Obligativitatea confirmării histopatologice

Diagnostic citologic
5 cazuri de tumori 

mamare la căţea, cu 
diagnostic FALS 

POZITIV

Diagnostic 
histopatologic

Interpretarea 
diagnosticului fals 

pozitiv

Osteosarcom Tumoră mixtă benignă
Lipsa datelor clinice,

Complexitatea 
morfologică a tumorii
Metaplazia stromală
Asocierea cu proces 

inflamator

Carcinom în tumoră 
mixtă benignă

Tumoră mixtă benignă

Adenocarcinom  - 2 
cazuri

Tumoră mixtă benignă 
ulcerată – 2 cazuri

Carcinom Hiperplazie lobulară



Examenul citologic – opţiune 
pentru stabilirea diagnosticului?

FNA preoperator la pisică?

• Tumori unice sau multiple – majoritatea 
carcinoame

• Structură omogenă
• Examenul clinic este relevant la pisică, 

asociat cu diagnosticul citopatologic oferă 
certitudine

• Opţiunea terapeutică în cazul tumorilor 
mamare este excizia totală a lanţurilor 
mamare sau excizia de confort

• Invazie – iatrogen – proprietar informat 
pentru a opta pentru FNA – risc redus!!!!



Examenul citologic – opţiune 
pentru stabilirea diagnosticului?



Examenul citologic – opţiune 
pentru stabilirea diagnosticului?

Fibroadenomatoză 



Examenul citologic – opţiune 
pentru stabilirea diagnosticului?

Diagnostic citologic, 
2 cazuri de tumori

mamare la pisică, cu 
diagnostic FALS

NEGATIV

Diagnostic 
histopatologic

Interpretarea
diagnosticului fals

negativ

Hiperplazie lobulară Carcinom in situ
Lipsa datelor clinice,

Nuclei nuzi
Suprapunerea 

procesului inflamator
Mamită

Carcinom solid cu 
inflamaţie suprapusă

– mamita
carcinomatoasă



Examenul citologic – opţiune 
pentru stabilirea diagnosticului?

Diagnostic citologic, 
1 caz de tumoră

mamară la pisică, cu 
diagnostic FALS

POZITIV

Diagnostic 
histopatologic

Interpretarea
diagnosticului fals

pozitiv

Carcinosarcom
Transformare

fibroadenomatoasă

Lipsa datelor clinice,
Lipsa de experienţă a 

examinatorului



CONCLUZII
Tumori mamare DE CE DA? DE CE NU?

FNA

Căţea

Diagnosticul
recidivelor şi al 

metastazelor
limfonodale

Ieftin şi rapid

Abordare terapeutică –
chirurgicală standard
Morfologie complexă
Leziuni suprapuse –
inflamaţie, necroză, 

hemoragie

Pisică

Morfologie mai
uniformă decât la 

căţea
80% sunt tumori

maligne
Diagnosticul

recidivelor şi al 
metastazelor
limfonodale

Ieftin şi rapid

Abordare terapeutică–
chirurgicală standard
Lezuini suprapuse –
inflamaţie (mastita
carcinomatoasă)



CONCLUZII

Tumori mamare DE CE DA? DE CE 
NU?

Ex.
citologic
Amprentă /
raclare din
piese
operate

Căţea Permite recoltarea multiplă din diferite
zone, în funcţie de aspectul
macroscopic
Oferă informaţii suplimentare referitoare
la adezivitatea celulară şi la gradul de
atipie celulară; Ieftin şi rapid

-

Pisică Corelat cu aspectele clinice este
relevant pentru diagnostic
Oferă informaţii suplimentare referitoare
la adezivitatea celulară şi la gradul de
atipie celulară; Ieftin şi rapid

-



CLINICIAN -
ONCOLOG

PATOLOG

PROPRIETAR

SUCCESUL ÎN 
TERAPIA 

TUMORILOR 
MAMARE

• Informarea / 
educarea 

proprietarilor 
• Intensificarea 

colaborării dintre 
specialişti

•Dezvoltarea 
culturii referitoare la 

necesitatea 
diagnosticului
• Cercetare 

interdisciplinară

DIAGNOSTICUL 
HISTOPATOLOGIC

COMPONENTĂ 
OBLIGATORIE A 

DIAGNOSTICULUI 
ÎN TUMORILE 
MAMARE LA 
CARNIVORE



CONCLUZII

Sterilizare precoce 

Control şi 
abordare 

terapeutică 
precoce

Standardizare 
diagnostic şi 

terapie

Educaţie 
proprietari 
şi medici 
veterinari

Re-control 
şi 

urmărirea 
cazurilor –

registru 
unic

PREVENTIV

CURATIV
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