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INTRODUCERE 

Tumorile mamare la cățea ocupă un loc primordial în patologia oncologică a 

aceste specii, observându-se o creștere a ratei de incidență privind diagnosticul 

tumorilor mamare maligne comparativ cu cele benigne. Similitudinea între patologia 

tumorală mamară la cățea și cea întâlnită la specia umană este bine cunoscută, ceea 

ce determină o importanță crescută a cercetărilor în acest domeniu. 

Ultrasonografia cu substanță de contrast (CEUS) reprezintă o metodă clinică 

non-invazivă de examinare superioară celei standard, conferă examinatorului o 

analiză mai detaliată, în timp real, a microvascularizației formațiunilor tumorale.  

Spre deosebire de medicina umană unde există numeroase studii referitoare 

la evaluarea leziunilor mamare la pacienții umani folosind CEUS, utilizarea acestei 

metode nu a fost utilizată anterior în evaluarea malignității neoplaziilor mamare la 

cățea. 

Studiile privind neoangiogeneza ce însoțește boala tumorală sunt în continuă 

dezvoltare, rolul factorului de creștere vascular endotelial (VEGF) în procesul 

angiogenezei tumorale nefiind încă pe deplin elucidat. Cercetări recente susțin că 

acest factor nu joacă un rol atât de important în acest proces. În acest context, 

cercetările desfășurate în cadrul acestei teze vizează evaluarea rolului VEGF în 

neoangiogeneză. Subiectul tezei este neovascularizația tumorală mamară, iar 

cercetările privind expresia genei VEGFA și ultrasonografia cu substanță de contrast 

în tumorile mamare la cățea reprezintă o premieră la această specie. 

Importanța evaluării microvascularizației rezidă în utilizarea informațiilor 

obținute în vederea stabilirii agresivității ca marker de prognostic tumoral. 

 

Cuvinte cheie: CEUS, VEGF, tumori mamare, neoangiogeneză, câine, densitate 

microvasculară 
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STRUCTURA LUCRĂRII 

Lucrarea intitulată “Studii morfometrice, ecografice și histopatologice privind 

neovascularizația tumorilor mamare la cățea”, conține 125 pagini, este redactata  

conform normelor   n vigoare s i este structurata    n doua  pa rt i.  

Prima parte, de contribuții bibliografice, este structurată pe 4 capitole și se 

extinde pe 21 pagini. Această parte sintetizează aspecte generale privind principiile 

ecografiei, ultrasonografiei cu substanță de contrast (CEUS) și agenții de contrast; 

incidența, factorii de risc și clasificare tumorilor mamare, respectiv markerii 

imunohistochimici, densitatea microvasculară și neoangiogeneza. 

A doua parte a tezei se extinde pe 70 pagini și este structurată pe 4 capitole. 

Această parte de contribuții personale, efectuate pe perioada 2012-2016, prezintă 

obiectivele și scopul cercetărilor, materialele și metodele utilizate, rezultatele și 

discuțiile comparative cu alte studii realizate, respectiv concluziile parțiale. 

Rezultatele, în cea mai mare parte, sunt ilustrate pe un număr de 58 figuri și 21 tabele 

și anexe. 

REZULTATELE CERCETĂRII 

 Studiul de față s-a realizat pe un număr de 31 de indivizi, din specia canină, de 

sex feminin, de rase diferite și vârsta cuprinsă între 2 și 14 ani, din care un caz cu 

glanda mamară aflată în perioada de lactație, două cazuri clinic sănătoase cu glanda 

mamară inactivă și un caz diagnosticat ecografic cu mastoză chistică. 27 de cățele au 

prezentat formațiuni neoplazice mamare. 

După examenul radiografic negativ, animalele au fost supuse, cu acordul 

proprietarilor, intervenției de mastectomie unilaterală și ovariohisterectomie. Doar 4 

cazuri au fost sterilizate anterior, timpul trecut însă de la intervenție până la apariția 

tumorii fiind scurt (de ordinul lunilor, între 3-8 luni). 

Examenul ecografic standard în B-Mode, Doppler și CEUS a fost realizat în cadrul 

Disciplinei de Patologie și Clinică Medicală și Disciplina de Reproducție, a FMV Cluj-

Napoca. Acest examen imagistic s-a efectuat cu acordul și în prezența proprietarilor. 

Ecografia standard B-Mode, ecografia Doppler și CEUS a fost realizată folosind 

echipamentul Esaote MyLab™40 VET system și un transductor linear cu o frecvență de 

7.5 MHz și echipamentul Mindray DC3Vet și un transductor liniar cu o frecvență de 8 

MHz. 

Examenul histopatologic și imunohistochimic s-au realizat la Disciplina de 

Anatomie Patologică, a FMV Cluj-Napoca, iar expresia moleculară prin qRT-PCR la 

Institutul Oncologic “Prof. Dr. Ion Chiricuță”, Departmentul de Genomică Funcțională. 
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Capitolul 5, intitulat “Evaluarea ecografică a tumorilor mamare la câine” 

cuprinde efectuarea examenelor ecografice, evaluarea ecografică a formațiunilor 

tumorale și stabilirea regiunilor de interes la fiecare pacient, evaluarea prezenței 

vascularizației și distribuția acesteia în tumorile mamare luate în studiu folosind 

metoda Doppler. 

Un caz a fost examinat și prin utilizarea computerul tomograf (CT), agentul de 

contrast fiind Visipaque (iodixanol, 320 mgl/ml, producator Nycomed Amersham) prin 

administrare automată după ce pacientul a fost anesteziat general, doza ajustându-se 

automatizat de către dispozitivul de injectare. 

Din cei 27 de pacienți, 44.44% (n=12) au prezentat formațiuni cu dimensiunea 

sub 3 cm, 33.33% (n=9) au prezentat formațiuni medii între 3 cm și 5 cm și 22.22% 

(n=6) au prezentat formațiuni neoplazice de dimensiuni mari de 5 cm. Tumorile 

mamare au fost identificate la nivelul glandei după cum urmează: 11.11% (n=3) la 

nivelul glandei mamare toracale, 44.44% (n=12) la nivelul glandei mamare 

abdominale și 44.44% (n=12) la nivelul glandei mamare inghinale.  

Din punct de vedere al ecogenității neoplaziilor mamare, 74.07% (n=20) au 

prezentat o structură heterogenă și 25.92% (n=7) o structură omogenă. Majoritatea 

formațiunilor tumorale au fost hipercogene (62.96%, n=17) comparativ cu țesutul 

mamar, restul fiind izoecogene (37.03%, n=10). Din cele 17 formațiuni neoplazice 

hipoecogene, un număr de 3 cazuri au prezentat multiple zone anecogene, zone ce 

reprezintă multiple formațiuni chistice. Din cele 17 cazuri, în număr de 3 au prezentat 

multiple zone hiperecogene, zone ce reprezintă de cele mai multe ori focare de necroză 

sau zone de metaplazii osoase în cazul în care acestea determină apariția de umbre 

acustice. Din numărul de cazuri izoecogene, un singur caz a prezentat multiple zone 

anecogene. În ceea ce privește marginile ce delimitează formațiunea tumorală de 

parenchimul mamar neafectat, 59.25% (n=16) au prezentat margini neregulate, 

40.74% (n=11) margini regulate,  în 33.33% (n=9) din cazuri s-a observat o delimitare 

clară, iar 66.66% (n=18) o delimitare neclară. 81.48% (n=22) din cazuri au prezentat 

la momentul examinării ecografice un caracter invaziv, dar acest caracter nu s-a 

observat în același procent la examenul histopatologic. 

Vascularizația tumorală a fost inițial evidențiată prin examenul ecografic, 

metoda Doppler. Vascularizația a fost prezentă și evidentă în 51.85% (n=14) din 

cazuri, evidențiindu-se și în cazul formațiunilor cu dimensiunea sub 3 cm. În 48.14% 

(n=13) din cazuri, nu s-a observat vascularizația. Folosind metoda eco-Doppler, s-a 

urmărit de asemenea distribuția circulației sanguine, la formațiunile ce au prezentat 

vascularizație (n=14): 7 au prezentat o distribuție periferică, 2 formațiuni o distribuție 

centrală și 5 o distribuție mixtă.  

Din literatură și din studiul de față, reiese în mod evident că această metodă 

clinică, cu toate avantajele ce le prezintă, nu reprezintă un examen clinic prin care se 

poate stabili diagnosticul unei formațiuni tumorale.  
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Capitolul 6, intitulat “Evaluarea tumorilor mamare la câine folosind 

ultrasonografia cu substanță de contrast (CEUS)”, cuprinde următoarele obiective: 

stabilirea regiunilor de interes la fiecare pacient, evaluarea regiunilor de interes 

folosind CEUS, cuantificarea și analiza imaginilor obținute în urma CEUS prin 

determinarea parametrilor cantitativi și calitativi CEUS, corelarea rezultatelor obținute 

cu diagnosticul histopatologic, gradul histologic și densitatea microvasculară, respectiv 

evaluarea pretabilității acestei metode. 

Pacienților li s-au fixat catetere intravenoase și li s-au administrat intravenos, in 

bolus, agentul de contrast SonoVue (8 µl/ml sulphur hexafluoride microbubbles, 

Bracco, Italia) cu doza de 1 ml/10 kg soluție preparată, cu mențiunea că doza maximă 

fiind de 2,4 ml. Imediat după injectarea agentului de contrast, li s-au administrat 

pacienților, intravenos, soluție de ser fiziologic. Pacienți au fost poziționați în decubit 

lateral, nefiind necesară o anestezie generală. 

De la momentul administrării agentului de contrast, au fost realizate capturi cu 

durata de 3 minute. Capturile obținute au fost postprocesate folosind software-ul 

ImageJ (National Institutes of Health). Postprocesarea a permis identificarea zonelor 

de interes folosind unități relative de intensitate (URI), aceastea fiind intensitatea 

pixelilor cuantificați cu ImageJ. 

3 regiuni de interes (ROI-uri) au fost selectate în zona în care s-a observat ce 

mai mare modificare, ce interesează parenchimul tumoral și numai valoarea medie a 

parametrului CEUS a fost luat în considerare. Fiecare ROI a fost măsurată la 800 de 

unități relative de intensitate (URI) (fig. ). Curbele au fost analizate și au fost obținuți 

următorii indici: intensitate de bază (BI – baseline intensity, valoarea ecogenității 

țesutului non-contrast; URI), timpul de sosire (AT – arrival time, primul punct al curbei 

mai sus de intensitatea de bază, urmată de o creștere - momentul sosirii agentului de 

contrast la țesut, secunde), intensitatea maximă (PI – peak intensity, valoarea maximă 

a agentului de contrast; URI), timpul de umplere sau „wash in” (WI - punctul în care se 

poate observa o creștere constantă până la EI; unități/secundă), timpul de spălare sau 

„wash out” (WO - de la EI o scădere constantă a contrastului; unități/secundă), 

intervalul de timp in care intensitatea colorării se menține la un anumit nivel (MTT – 

mean trnasit time; secunde). 

Analiza imaginilor ecografice CEUS a fost realizată de către 2 examinatori 

diferiți, rezultatele relevate fiind stabilite în consens. Stabilirea și clasificarea 

parametrilor ecografici cu substanță de contrat au fost realizate pe baza studiilor 

bibliografice. 

Parametrii calitativi CEUS urmăriți sunt următorii: gradul intensității de 

colorare raportat la țesuturile învecinate și la țesutul mamar neafectat (hiperecogen, 

izo- și hipoecogen), modalitatea de pătrundere și răspândire a agentului de colorare în 

țesut (centripet în situația în care intensitatea colorării de produce dinspre periferie 

spre centrul formațiunii tumorale, centrifug atunci când intensitatea colorării de 
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produce dinspre centrul spre periferia formațiunii, respectiv difuz când formațiunea s-

a colorat difuz, fără o ordine anume), marginile formațiunilor (clare în cazul în care 

mai mult de 50% este vizibilă, respectiv neclare atunci când mai puțin de 50% este 

vizibilă), omogenitatea colorării (omogen sau heterogen), prezența unei colorări mai 

intense la nivelul periferiei formațiunii și prezența vaselor de calibru mai mare cu un 

aspect radial și penetrant. 

În vederea efectuării studiului statistic cazurile luate în studiu au fost împărțite 

în două grupuri: primul (grup I) este constituit din cazurile diagnosticate cu tumori cu 

o malignitate crescută (peste 1, grav), respectiv cel de-al doilea grup (II) cu tumori 

maligne sub și egal cu 1 (ușor). Considerând cele două grupuri, există diferență 

semnificativ statistică între WI – între cele două grupuri – WI în cazul grupului cu grad 

de malignitate grav e semnificativ mai mic comparativ cu grupul cu un grad de 

malignitate ușor – 10,07 respectiv 28,27, p<0,05 – Test T eșantioane independente cu 

variații inegale. 

S-a observat, de asemenea, o corelație bună între WI (URI/s) și densitatea 

microvasculară (DMV) determinată în urma examenului imunohistochimic, examen 

detailat și abordat în capitolul următor acestui studiu. Se observă o corelație bună între 

WI (URI/S) și DMV și anume r =0,49994 (fig.).  Se observă o creștere proporțională a 

WI (URI/s) odată cu creșterea DVM (semnificație statistică p<0,05).  

Nu s-a observat o corelație semnificativ statistic între parametrii determinați și 

gradul de malignitate histologic. O altă corelație semnificativ statistic s-a observat în 

timpul de sosire a agentului de contrast (AT – arrival time) și dimensiunea formațiunii 

tumorale: p= 0.039 (p<0.05). 

Din punct de vedere a intensității de colorare, ce s-a evaluat la punctul maxim în 

care substanța de contrast s-a exprimat cel mai intens, 51.85% (n=14) din numărul 

total de cazuri cu formațiuni tumorale au prezentat o hiperecogenitate comparativ cu 

țesuturile învecinate și cu țesutul mamar neafectat, iar 48.14% (n=13) au prezentat o 

hipo- și izoecogenitate comparativ cu țesutul neafectat, dar dintre acestea un număr de 

7 formațiuni nu au prezentat o diferență semnificativă în ceea ce privește intensitatea 

și prezența colorării. Din numărul total de cazuri 81.48% (n=22) au prezentat un mod 

de pătrundere și răspândire a agentului de colorare centripet, iar 18.51% (n=5) din 

cazuri un mod centrifug respectiv difuz. În ceea ce privește aspectul formațiunii 

tumorale în urma administrării substanței de contrast,  70.37% (n=19) din cazuri 

aspectul tumorii a fost heterogen, iar 29.62% (n=8) au prezentat un aspect anecogen și 

hipoecogen omogen, cazuri în care doar periferic s-a observat puțin colorarea. Nu s-au 

observat formațiuni omogene hiperecogene ca și aspect ecografic cu substanță de 

contrast. Marginea sau delimitarea formațiunilor tumorale a fost determinată în mod 

subiectiv, prin aprecierea clarității acesteia. S-a determinat o margine clară atunci când 

aceasta este vizibilă peste 50%, în caz contrar acesta s-a apreciat ca fiind neclară. În 

studiul de față, un număr de 12 formațiuni au prezentat o margine clară (44.44%), iar 
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15 formațiuni o delimitare neclară (55.55%). În studiul de față 15 cazuri (55.55%) au 

prezentat vascularizație preponderent în zona periferică, iar doar în 7 cazuri s-a 

observat aspectul radial și penetrant al unor vase sanguine. 

Raportându-ne la gradul histologic de malignitate, 8 (72.72%) din 11 cazuri cu 

un grad mai mare de 2 au fost observate ca heterogene din punct de vedere imagistic 

cu substanță de contrast, iar 10 (62.5%) din 16 cazuri cu un grad 1 sau benign au 

prezentat o omogenitate din punct de vedere imagistic. Din cele 7 formațiuni care au 

prezentat o intensitate slabă în urma substanței de contrast, doar un singur caz a fost 

diagnosticat un grad histologic ridicat (3), însă toate aceste cazuri au prezentat o 

dimensiune sub 3 cm.   

Rezultatele acestui studiu au relevat că 15 cazuri (55.55%) din numărul total de 

cazuri și 8 (72.72%) din grupul I au prezentat o intensificare preponderent în zona 

periferică. 

Spre deosebire de medicina umană unde există numeroase studii referitoare la 

evaluarea leziunilor mamare la pacienții umani folosind CEUS, utilizarea acestei 

metode nu a fost utilizată anterior în evaluarea malignității neoplaziilor mamare la 

cățea. 

 

Capitolul 7, intitulat “Evaluarea histopatologica  a tumorilor mamare s i 

cuantificarea densității microvasculare (DMV)”, cuprinde prelucrarea probelor și 

evaluarea histologică a formațiunilor neoplazice, stabilirea diagnosticului 

histopatologic și a gradului de malignitate, realizarea examenului imunohistochimic a 

probelor și cuantificarea densității microvasculare (DMV) și corelarea rezultatelor 

histopatologice și imunohistochimice cu rezultatele obținute în urma examenului 

ecografic cu substanță de contrast (CEUS).  

Cele 27 de cățele au fost supuse intervenției chirurgicale de mastectomie 

unilaterală. Proba de tumoră au fost recoltată împreună cu lanțul mamar aferent, cu 

margini de excizie și limfonodulii regionali. 

În vederea realizării examenului histopatologic aceste biopsii au fost recoltate în 

soluție de paraformaldehidă 10%, ulterior fiind prelucrate prin includerea la parafina  

s i colorate Hematoxilina -Eozina . I n vederea realiza rii examenului imunohistochimic, 

dupa  protocolul standard de includere   n parafina , sect iunile au fost etalate pe lame 

speciale tratate cu polizina  s i ment inute   n termostat la 37C timp de 12 ore. Procesul a 

fost realizat prin utilizarea receptorilor anticorpi rabbit anti-VEGFR2 (diluție 1:100, 

Linaris biologische Produkte GmbH, Germania). Protocolul de imunohistochimie a fost 

realizat folosind sistemul automat Leica Bond Max.  

Densitatea microvasculară (DVM) a fost determinată pe 5 câmpuri microscopice 

aleatorii, în care s-au observat cele mai multe capilare ("hot spot"). Capilarele din 

stroma tumorii au fost cuantificate, calculând-se apoi media aritmetică între cele 5 

câmpuri. 
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Din numărul total de biopsii recoltate (n=27): 10 formațiuni au fost 

diagnosticate ca și carcinom mamar de tip complex, 3 formațiuni ca și carcinom mamar 

și mioepiteliom malign, 3 probe ca și carcinom papilar chistic, 2 probe ca și carcinom 

mamar de tip mixt, 2 probe ca și carcinom mamar de tip solid, 2 formațiuni ca și 

carcinom mamar in situ, 1 formațiune ca și carcinom scuamos (spinocelular) și 

adenom mamar simplu, 1 formațiune ca și carcinom mamar ductal, 1 formațiune ca și 

carcinom mamar adenoscuamos și doar 2 formațiuni mamare au fost diagnosticate ca 

tumori benigne, tumoră benigna mixtă respectiv adenom mamar tip complex. Din 

numărul total de tumori mamare maligne: 14 tumori mamare maligne cu grad 

histologic 1, 8 tumori mamare maligne cu grad histologic 2 și 3 tumori mamare 

maligne cu grad histologic 3. 

 În urma studiului statistic, s-a observat o corelație semnificativă între 

dimensiunea tumorală și gradul histologic: p = 0.003 (p<0.05). De asemenea s-a 

observat o corelație din punct de vedere statistic între gradul histologic și densitatea 

microvasculară (DVM): p = 0.001 (p<0.05); la indivizii cu formațiuni tumorale maligne 

cu un grad histologic crescut s-a observat o densitate microvasculară mai mare. S-a 

observat, de asemenea, o corelație bună între WI (URI/s) și densitatea microvasculară 

(DMV) (r =0,49994) (fig.) și creșterea proporțională a WI (URI/s) odată cu creșterea 

DVM (semnificație statistică p<0,05). Nu s-a observat o corelație semnificativ statistic 

între parametrii CEUS determinați și gradul de malignitate histologic. 

 

 Capitolul 8, intitulat “Expresia genei VEGFA în tumorile mamare la câine”, are 

ca obiective extracția, evaluarea cantitativă și calitativă a ARN-ului, sinteza AND-ului 

complementar și analiza de expresie genică prin qRT-PCR (quantitative real time PCR), 

respectiv corelarea expresiei VEGFA din probele de țesut tumoral cu țesutul mamar 

neafectat, corelarea expresiei VEGFA cu rezultatele studiilor ecografice și 

histopatologice. 

 A fost inclus în acest studiu un număr 22 de probe de țesut mamar canin 

sănătos, respectiv 21 de probe de țesut mamar canin tumoral.  

 Pentru izolarea totală a ARN țesuturile recoltate au fost depozitate la 

temperatura de 4 ° C, în ARN Latter® Solution (Ambion, Thermo Fisher). ARN-ul total 

a fost extras utilizând metoda clasică fenol-chlorophorm. Probele de ARN obținute au 

fost evaluate cantitativ cu un spectrofotometru NanoDrop-ND-1000 (NanoDrop 

Technologies, Wilmington, DE, SUA) și calitativ cu un Bioanalyzer Lab-on-a-chip 2100 

(Agilent Technologies). Valoarea integrității ARN (RIN) a fost folosit pentru a defini 

calitatea ARN-urilor izolate. Toate ARN-urile extrase ce au avut un RIN între 6,6 și 9,5 

au fost luate în considerare pentru analize suplimentare. ARN-urile au fost depozitate 

la -80 ° C pentru procesări ulterioare pentru analiza QRT-PCR. 

 Un volum total de 10 l, cu o concentrație finală de 500 ng de ARN total din 

fiecare probă a fost transcris revers în ADNc într-un sistem ProFlex™ PCR (Applied 
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Biosystems, ThermoFisher Scientific, Waltham, MA, SUA) folosind un High Capacity 

cDNA Reverse Transcription kit (Applied, ThermoFisher Scientific). 2.5 l de 1:10 

(v/v) ADNc diluat a fost amplificat într-un volum final de 10 l cu 0,1 l (50 M) de 

primeri specifici (Tib Molbiol) și 0,1 l (0,2 M) de sondă de hidroliză (Universal Probe 

Library - UPL) folosind LightCycler Taqman de master Kit (Roche Applied Science, 

Penzberg, Germania). A fost utilizat software-ul Roche Applied Science pentru a 

proiecta structura de primeri și sonde specifice Universal Probe Library (UPL) pentru 

fiecare genă, după cum urmează: VEGFA (NM 001,003,175.2): F - 

TCAAATGGACAGACGACAGG, R - AGGCTCCCCGAACTCCTA, UPL (#21); RPS19 (XM 

005,616,513.2): F - CCTACCCAGAACTTGGCTCA, R - TGCTCTGGGCCTTGGTAGT, UPL (# 

88). Condițiile ciclurilor termice au fost efectuate într-un LightCycler 480 (Roche) și au 

inclus un pas de pre-incubare la 95 ° C timp de 10 minute, urmat de 45 de cicluri de 

amplificări constând într-o etapă de denaturare la 95 ° C, o etapă de tratament termic, 

la temperatura de 60 ° C timp de 30 de secunde și extinderea la 72 ° C timp de 1 

secundă. Nivelul de expresie genică, fold change (FC), a fost calculat prin metoda ΔΔct, 

fiecare probă fiind normalizată la gena control (housekeeping) RPS19 și raportată la 

valoarea medie a lotului control (referință), considerat în acest caz țesutul sănătos 

(TN). Analiza statistică a fost efectuată în GraphPadPrism v. 5.00. 

În acest studiu am considerat că VEGFA este diferit exprimată între grupurile 

studiate dacă îndeplinește simultan condițiile: FR>±1.3 și p<0.05. Deși a fost observat 

un nivel relativ crescut al VEGFA în țesutul tumoral (TT) comparativ cu țesutul sănătos 

(TN) (FR=1.46), aceste diferențe nu au fost statistic semnificative (p=0.67). 

CONCLUZII GENERALE 

1. Datorită polimorfismului si heterogenității tumorilor maligne, examenul 

ultrasonografic standard nu poate stabilii dacă o formațiune neoplazică are 

caracter benign sau malign.  

2. Spre deosebire de medicina umană unde există studii referitoare la evaluarea 

leziunilor mamare la pacienții umani folosind CEUS, această metodă nu a fost 

utilizată anterior în evaluarea malignității neoplaziilor mamare la cățea. 

3. In cazul grupului cu leziuni mamare mai agresive parametrii calitativi au fost 

exprimati mai intens decat in grupul cu un grad de malignitate redus. 

4. În cazul CEUS doar parametrul cantitativ WI s-a corelat cu un grad lezional 

crescut, ceea ce indică faptul că acesta poate reprezenta un marker de prognostic 

în cazul tumorilor mamare cu grad malignitate crescut. Acest aspect este de 

asemenea confirmat prin existența unei corelație pozitivă între indicelui WI cu 

microvascularizația tisulară. 
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5. Densitatea microvasculară reprezintă, în continuare, un marker important de 

prognostic în neoplaziile mamare la cățea. Acest marker exprimă prin 

cuantificarea sa neovascularizația tumorală, respectiv agresivitatea și potențialul 

metastatic tumoral mamar. 

6. Dimensiunea formațiunii mamare de peste 3 cm oferă date suplimentare asupra 

agresivității tumorii, dar aceasta nu influențează diagnosticul și tipul histologic. 

Acest aspect, însă, influențează proprietarii în luarea deciziei privind efectuarea 

unui  tratament corect de excizie în totalitate a lanțului mamar (mastectomie 

unilaterală). 

7. Această teză abordează în premieră expresia genei VEGFA în tumorile mamare la 

câine. 

8. Ipoteza privind importanța insuficientă al rolului VEGF în angiogeneza tumorală 

este întărită de rezultatele acestui studiu; VEGF nu reprezintă un marker de 

prognostic în tumorile mamare la cățea. 

RECOMANDĂRI 

Recomandam utilizarea ecografiei cu substanță de contrast ca metodă de 

evaluare a malignității tumorilor mamare la cățea. 

Recomandăm evaluare histopatologică a biopsiilor mamare în scopul stabilirii 

tipului histologic, gradului lezional și neovascularizației tumorale. 

Recomandăm de asemenea utilizarea testelor moleculare (PCR) în scopul 

evaluării expresiei VEGFA pe loturi mai mari și cât mai variate din punct de vedere al 

malignității. 

 

 

 



                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




