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1 STADIUL ACTUAL AL CUNOAȘTERIIStudiul bibliografic s-a concentrat pe evidenhistologiei și fiziologiei glandei mamare care explică fiziopatologia afecmamare, dar oferămedicală utilizate. Acesta a abordat formarea și dezvoltarea glandei mamare,morfologia și histologia glandei mamare, vasculariza șifiziologia lacta iei. Ulterior au fost identificate principalele patologii care afecteazăglanda mamară în timpul lacta .După stabilirea afecimagistice utilizate pentru diagnosticul acestora, studiul axându-se pe ecografie,radiologie, termografie, examenul prin computer tomograf și imagistica prin rezonan ămagnetică. Această secmijloacelor imagistice de diagnostic medical utilizate în patologia glandei mamare lacă O ultimă sec -a concentrat pe mijloacelematematice de analizare a imaginilor medicale ale tumorilor mamare, în special aimaginilor ecografice.
2 CONTRIBUȚIA PERSONALĂ

2.1. SCOPUL CERCETĂRILORAstăzi metodele de examinare imagistică devin tot mai implicate în evaluareastării de sănătate a animalelor de companie, însă ele nu cunosc în medicina veterinarărăspândirea şi utilitatea pe care o au în medicina umană, cel pu .Atât la noi în fecţiunile glandei mamare la căţeareprezintă o parte importantă a patologiei acestei specii. Datorită asemănării foartemari dintre diferitele formaţiuni patologice, de multe ori se impune utilizareametodelor complementare de diagnostic pentru a lua cele mai bune decizii terapeutice.Imagistica medicală se pretează pentru analizarea acestui segment anatomic, însă seremarcă nevoia existenţei unei grile standardizate de diagnostic şi a unor medicispecializaţi pe acest domeniu pentru a putea obţine rezultate maxime (Lucas, 2014).Scopul acestei lucrări este de a evidendiferitelor leziuni întâlnite la nivelul glandei mamare la căţea pentru a creşteimportanţa diagnostică a investigaţiilor imagistice efectuate asupra acestui organ, lanivel na ional. Acesta doreşte să fie un studiu integrat, care combină examinareaclinică cu examinarea imagistică şi, acolo unde este posibil, cu examenul de laborator.De asemenea se dorește oferirea unor referindiagnosticului imagistic al afecclinicieni care se confruntă foarte des cu astfel de leziuni. Din acest motiv,
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experimentele au fost adaptate astfel încât să fie apropiate de condiclinicile veterinare pentru a crește gradul de aplicabilitate a rezultatelor în practicacurentă.
2.2. MATERIALE ȘI METODECercetările s-au realizat în perioada aprilie 2013-iunie 2015 în cadrul Clinicii dePatologia Reproduc ină Veterinară Cluj-Napoca și a patruclinici colaboratoare (Clinica FMV București și trei cabinete veterinare particulare dinorasul Brașov) și februarie-mai 2015 în cadrul Spitalului Veterinar Universitar alUniversită . Materialul biologic a fost reprezentat de călactaconsult.Pentru fiecare animal a fost înregistrată anamneza și s-a efectuat un examenclinic conform fișei de examinare clinică concepută pentru acest studiu, fiind urmate deun consult prin cel putermografie sau examen prin computer tomografie. De asemenea, imaginile ecograficeale forma in dotareaclinicii de patologia reproduc -Napoca (Mydray DC3Vet) au fost analizatematematic în vederea diferenfost recoltate probe biologice, acolo unde a fost cazul, care au constat în probe de lapteîn cazul lactaesut tumoral în cazul tumorilor mamare.Datele colectate au fost interpretate statistic și reprezentate grafic cu ajutorulprogramelor Microsoft Office Excel® cu add-onul Analisys Toolpack și Origin 8.5.1®.Analiza matematică a imaginilor s-a efectuat cu programul ImageJ® și plug-inulFracLac®.
2.3. REZULTATE ȘI DISCUȚII

2.3.1. Organizarea loturilor experimentalePe parcursul studiului, 70 de că riteriilor de includere înloturile experimentale prezentate anterior. Altemamare au fost de asemenea consultate, însă au fost excluse din studiu deoareceproprietarii au refuzat recoltarea probelor biologice.Dintre aceste animale, zece au fost sănătoase,au fost diagnosticate cu mastoză polichistică, 16 cu mamită și 32 cu tumori mamare. Deasemenea,concomitent, fiind incluse în ambele categorii. Proporîn rândul animalelor din acest studiu poate fi observată în Fig. 1 Patru animale au fostclinic sănătoase, însă examenele de laborator au identificat evolusubclinice.Vârsta animalelor incluse în studiu a variat între 10 luni și 14 ani. Fig. 2reprezintă distribu
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că toate animalele diagnosticate cu lacta e 4,3 ani).De asemenea, animalele diagnosticate cu mamită au avut preponderent vârstă mică, pecând tumorile mamare au fost observate în special la animalele bătrâne.Diagnosticarea lacta -a făcut la toate vârstele,uniform. Pentru toate afecmamelele abdominale posterioare și inghinale.

Fig. 1 Proporcadrul femelelor incluse în studiu Fig. 2 Graficul frecven animalelordiagnosticate cu fiecare afecPrincipala patologie a glandei mamare diagnosticată a fost cancerul mamar,rezultat în concordan Lucas, 2014; Im et al., 2014;Grüntzig et al., 2015) care prezintă tumorile mamare ca afectând până la 50% dintrecă Literatura de specialitate nu oferă multe informainciden mastozelor actaaproximativ 87% din popula ia că ). Incidenafecproprietarilor de a se prezenta la consultul veterinar dacă nu apar și alte complicaCreșterea abruptă a incidenconcordan Hellmen et al., 1993; Chang et al.,2009; Petrov et al., 2014). Cercetarea de fafragede, de multe ori încă de la prima lacta Nu au fost identificate alte surse care sădescrie vârsta medie a incidenpolichistice nu a părut afectată de vârstă, probabil deoarece aceste afecrecurente, astfel că după un prim episod, pot fi diagnosticate la ciclurile sexualeulterioare.
2.3.2. Diagnosticul ecografic în patologia netumorală a glandei mamare

la cățeaExamenul ecografic a scos în evidenmamare sănătoase, imaginea fiind formată din piele, parenchim mamar și musculatura.Glandele mamare aflate în lactaneputând fi diferen ecografic. Mastoza polichistică a prezentat de asemeneaaspecte caracteristice, fiind vizibile forma elulparenchimului mamar, cu vasculariza r la nivel interchistic.Mamelele inflamate nu au mai prezentat arhitectura descrisă anterior, fiinddificilă sau imposibilă decelarea diferitelor . Că
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subclinică au prezentat aceleași aspecte. Un procent de 66% din cazuri au prezentataspecte fiziologice la periferia glandei mamare, dar nu și în centrul acesteia. Doar16,21% din mamelele inflamate au păstrat ecogenitatea esutului sănătos, 38,7% fiindhipoecogene, iar 45,16% fiind hiperecogene. De asemenea, 74,19% au avut aspectheterogen. La nivelul a opt glande mamare (25,81%) au fost observate artefacteacustice: reverberen , atenuare posterioară (12,5%) și întărire posterioară(12,5%). Artefactul de reverberen -.Vascularizadiagnosticate cu mamită gangrenoasă.Aspectele observate pentru glanda mamară sănătoasă sunt conforme cu cele dinliteratura de specialitate (Trasch et al., 2007). Mastoza polichistică s-a dovedit ușor dediagnosticat, însă atunci când leziunile sunt extinse, ea poate fi confundată cuforma ar cu rezultatele prezentate la femeie(Berg et al., 2003). Pierderea arhitecturii glandei mamare inflamate a fost semnalată deasemenea de literatura de specialitate (Trasch et al., 2007), însă unele aspecteobservate în această cercetare au fost diferite de ceea ce prezintă alte studii. Nu s-aidentificat nici un alt studiu care să descrie și să discute diagnosticarea mamitelorsubclinice prin ecografie la că fectarea în special a zonei centrale a glandeimamare este în concordan lte studii care prezintă principala cale de contaminareca fiind cea ascendentă (Schäfer-Somi et al., 2003). Literatura de specialitate descriescăderea ecogenită ită la că2007), însă nu și creșterea acesteia. Hiperecogenitateala alte specii, în special rumegătoare, atunci când evoluau mamite cronice (Santos et al.,2015). Mecanismele fiziopatologice ale mamitei cronice ar explica fizic apariimaginii hiperecogenice. Prezen rberenmamelelor inflamate a fost semnalată anterior (Trasch et al., 2007), însă aceasta nu afost asociată cu bacterile responsabile de inflama Lipsa vascularizaglandei mamare inflamate s-a dovedit a fi un element care agravează prognosticul,fiind caracteristică mamitelor gangrenoase, așa cum prezintă și literatura despecialitate (Trasch et al., 2007).
2.3.3. Diagnosticul imagistic în tumorile mamare la cățeaÎn perioada cercetărilor au fost identificate și diagnosticate 32 de femele cutumori mamare, dintre care 26 au întrunit condi Dintreacestea cinci au fost diagnosticate cu tumori benigne și 21 cu tumori maligne. Numărultotal de tumori analizate a fost de 71, dintre care 5 benigne și 66 maligne.Rezultatele obcele maligne, sunt redate în tabelul 1. Tabel 1Procentele observării parametrilor imagistici evaluaCaracteristică urmărită Tumoribenigne Tumorimaligne ValoareapNumăr tumori 5 66Forma Ovală 100% 42,42% 0,045*Sferică 0% 37,88%



Iulia-Maria Balaci

VI

Poliedrică 0% 19,7%Forma marginii Regulată 80% 53,3% 0,243Neregulată 20% 46,7%Claritatea marginii Clară 100% 39,4% 0,008**Neclară 0% 60,6%Prezen 0% 12,12% 0,409Invazivitate 0% 51,51% 0,026*Ecogenitate Hipoecogen 100% 84,84% 0,643Izoecogen 0% 9,1%Hiperecogen 0% 6,06%Ecotextură Mică 0% 3,04% 0,693Medie 100% 96,96%Mare 0% 0%Omogenitate Omogen 0% 21,22% 0,250Heterogen 100% 78,78%
Artefacte acustice Întărire posterioară 100% 48,48% 0,184Întărire posterioară cu conuri deumbră laterale 0% 24,24%Con de umbră posterioară 0% 10,6%Prezen 60% 57,57% 0,886Distribusânge¡ Periferic 100% 84,22% 0,641Central 0% 2,63%Central și periferic 0% 13,15%Abundensânge¡ Mică 67% 36,84% 0,303Medie 0% 18,43%Mare 33% 44,73%Calcificări intraneoplazice 0% 10,60% 0,443¡ % din numărul tumorilor vascularizate*semnificativ statistic; ** distinct semnificativ statisticDintre elementele analizate, doar forma tumorii, claritatea marginii și caracterulinvaziv au avut diferen i cele maligne.Cu toate acestea, nici unul dintre aceste elemente nu poate diferenbenigne de cele maligne, atunci când este considerat individual.Procentul tumorilor maligne care au avut forme și margini regulate a fost multmai ridicat în acest studiu faNyman et al., 2006b; Baștan et al., 2009), probabil deoarece multe dintre tumorileanalizate au fost de dimensiuni mici, în primele stadii ale dezvoltării. Acest aspectexclude forma tumorii ca un parametru viabil de diferentumorilor de mici dimensiuni. Propor tumorilor maligne cu aspect heterogen a fostsimilară cu cea raportată de alte studii, însă tumorile benigne au fost de asemeneaheterogene. VascularizaNyman și colaboratorii din 2006 care considerau caracteristic în cazul tumorilorbenigne prezen(Nyman et al., 2006a). Diferenspecialitate pot fi explicate prin variabilitatea mare a tumorilor mamare și prinimposibilitatea stabilirii vârstei formaO femelă cu o tumoare malignă a fost examinată de asemenea utilizândsubstan ®. Imaginile obheterogenitatea tumorii și aspectul limfocenrilor. Examenele radiologice sau princomputer tomografie fără substanprivire al caracterul forma
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2.3.4. Diagnosticul termografic al tumorilor mamare canineÎn urma efectuării termografiilor a șase animale clinic sănătoase s-au pututobserva variaîn cazul aceluiamamele. Acest aspect a fost valabil și pentru limfocentrii axilari și cei inghinali.Rezultatele ob pentru animalele diagnosticate cu tumori mamare pot fi observateîn figura 3.
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Fig. 3 Reprezentarea grafică a temperaturilor citite de la nivelul suprafelimfocentrilor axilari și inghinali pentru animalele diagnosticate cu tumori mamareÎn toate cazurile, mamele care prezentau tumori mamare aveau temperatura desuprafa mamar cu peste 1oC.Diferen ea modulelor acestora, precum și princalcularea mediei aritmeticesemnificativi statistic. Aceste rezultate sunt în conformitate cu literatura despecialitate (Mocanu și Miclăuș, 2005).
2.3.5. Analiza computerizată a imaginilor ecografice ale tumorilor

mamareAu fost analizate 12 imagini reprezentând tumori benigne și 44 reprezentândtumori maligne, toate efectuate cu același ecograf și aceleași reglaje ale imaginii.Valorile medii ob tematică a imaginilor pentru cele două tipuri detumori sunt redate în tabelul 2. Tabel 2Valorile medii ale parametrilor matematici utilizaCaracteristică urmărită Tumori benigne Tumori maligne Valoarea pLungime (cm) 1,00 2,66 <0,001Lă (cm) 0,56 1,49 0.001Arie (cm2) 0,54 3,24 0.003Media nuan 30,09 37,71 0,144Devia 15,38 19,22 0,032Dimensiunea fractală 1,13 1,25 <0.001Lacunaritatea 0,11 0,16 0,079Detumorilor benigne de cele maligne, nici unul dintre aceștia nu a reucompletă a tumorilor, deoarece intervalele de variaîntrepătrund. Din acest motiv s-a dorit observarea rela ti parametrii șiposibilitatea de a fi folosi -a optatpentru efectuarea unei regresii logistice binomiale multiple care să includă ariatumorii (x1), devia 2), dimensiunea fractală (x3) șilacunaritatea (x4). Ecuadiagnosticului este:y=-606,1039+x1*53,1883676+x2*6,921819617+x3*309,8021732+x4*663,4483074După aplicarea acestei formule cele două loturi s-au diferentumorile benigne având valori negative, iar cele maligne valori pozitive, rezultatelefiind foarte semnificative statistic (p<0,001). Nu s-au identificat studii similareefectuate pe tumori mamare canine, însă rezultatele au fost comparate cu cercetărileefectuate în domeniul cancerului de sân, care au identificat de asemenea dimensiuneafractală, lacunaritatea(Shi et al., 2010).
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2.3.6. Concluzii și recomandăriRezultatele cercetărilor prezentate anterior permit crearea unei viziuni globaleasupra subiectului, eviden -se următoarele concluzii:
 cele mai importante afec incidensunt tumorile mamare, fiind urmate de mamite;
 examenul ecografic este uaspectul parenchimului mamar aflat în lactamamare;
 glanda mamară sănătoasă prezintă o arhitectură precisă compusă din piele, ţesutglandular, fascie şi ţesut muscular, care se pierde în momentul evoluinflama
 examenul ecografic în modul B s-a dovedit eficient în diagnosticarea șidiferen r cronice canine de mamitele acute;
 lipsa circulanecrozării acestuia, fiind un indicator de rău augur;
 forma tumorii, claritatea marginii și caracterul invaziv al acestora sunt caracteresemnificative statistic de diferen
 atunci când este corelată cu examenul clinic și alte examene de laborator,termografia este o metodă imagistică utilă în evaluarea evolutumorale mfocentriilor;
 diferentermografie, exprimate individual, ca medie aritmetică sau ca sumă a pătratelor,sunt cel mai bun indicator al evolu
 ecua -606,1039 + arie * 53,1883676 + devia6,921819617 + dimensiune fractală * 309,8021732 + lacunaritate * 663,4483074define
 utilizând formula regresiei au putut fi diferen cele două loturi aleexperimentului. RecomandăriRecomandăm utilizarea ecografiei ca examen de sceening a tuturor femeleloraflate în lactaafectarea produ emelei.Recomandăm utilizarea termografiei ca metodă complementară îndiagnosticarealeziunilor recomandăm utilizarea diferenmamele ale aceluiași animal.Recomandăm efectuarea unui studiu care să calculeze sensibilitatea,specificitatea, valoarea predicregresiei ob
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