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Nowotwory gruczołu sutkowego pod względem częs-
tości występowania u sul< zajmują drugie miejsce po
nowotworach skóry (7, 12, 15). W około 50,00ń przy-
padków proces ma charakter złośliwy (6,7,14). Podsta-
wowym sposobem leczenta nowotworów gtuczołu sut-
kowego u sukjest zabieg operacyjny, polegający na usu-
nięciu: samego glza, całego zajętego sutka, zajętego
sutka razem z sutkami mającymi wspólne znimlnaczy-
nienie limfatyczne iżylne lub całych rzędów sutków (9).
W przypadku nowotworów niezłośliwych dokładne wy-
cięcie guza rokuje pomyślnie co do zatrzymania dalsze-
go rozwoju choroby. Natomiast gdy zmiana ma charak-
terzłośliwy, często, choć nie zawszę (3, 8), dochodzi do
wznowy procesu nowotworowego w okolicy blizny po-
operacyjnej llb przerzltów do regionalnych węzłów
chłonnych i odlegĘch narządów wewnętrznych, a w kon-
sekwencji do śmierci zwierzęcia. Większość suk po usu-
nięciu nowotwotu złośliwego z gruczołll sutkowego nie
przeżywa dłńej niż dwa lata (17,2I). Wysoki odsetek

przypadków wznowy i przerzltów po operacji skłania
do szukania dodatkowych sposobów terapii i metod se-
lekcji zwierząt, u których korzystna byłaby wczesna che-
mioterapia lub inne metody leczenia.

Ustalenie czynników progno styczny ch przy nowotwo-
rach gruczołu sutkowego suk, pozwalających rokować
co do przebiegu choroby, aprzede wszystkirn mozliwoś-
ci wystąpienia wznowy i przerzutow po operacyjnym
usunięciu guza, pozostaje ciągle w kręgu zainteresowań
onkologii weterynaryjnej. Większość dotychczasowych
badań przeprowadzono w oparciu o obserwację dwulet-
niego okresu po usunięciu glza, określając: współczyn-
nik przeżywalnoś ci, od setek zlv ier za!, u któryclr wystap i -

ła wznowa nowotworu illub przerzlty, czas przeżycia
po operacji oraz czas wolny od choroby po usunięciu
guza(8,11,13, 17,2l).

Brak tego typu prac w polskim piśmiennictwie skło-
nił autorów do przeprowadzenia badań, których celem
by ło okre ś l e ni e pr zy datno ś c i wybra ny ch c zynnikow kl i-



złośliwych gruczołu sutkowego suk po operacyjnym
usunlęclu guza plerwotnego.

Mateliał i metody

Badania przeprowadzono na 68 sukach w wieku od 6 do
13 lat, operowanych z powodu nowotwot-lt gr-uczołu sutko-
wego w Katedrze l Klinice Rozrodu Zwierząt Wydziału Me-
dycyny Weterynaryjnej w Lublinie oraz jednej z prywatnych
lccznic dl,a zwierząt z terenu Lublina w latach 1999-2000.
Przed zabiegiem od właścicieli zwierząt zbierano wywiad,
a zlr ierzęta były badane klinicznie ze szczegllnym uwzględ-
nieniem badania guza w gruczole sutkowym. U wszystkich
suk wykonywano równiez badanie hematologiczne i podsta-
\\,o\\Ie oznaczenia biochemiczne krwi. Wszystkie zakwalifi-
kowane do badania suki miały poj edynczy nowotwór gruczo-
fu sutkowego i - poza obecnością guza - nie wykazywały
objawów innych schorzeń. Usunięcie nowotwotu polegało na
wykonaniu zabl,egu mammektomii lub częściowej mastekto-
mii, Oprócz leczęnia operacyjnego nie stosowano innych me-
tod terapii. Rozpoznania nowotworrt dokonywano na podsta-
wie badania histopatologicznego wycinków usuniętego guza,
Pobrane zkażdego guza wycinki tkankowe utrwalano przez
24 godziny w obojętnej ]0% formalinie, a następnie prze-
prowadzano rutynowo do bloczków parafinowych i krojono
na skrawki histologiczne o grubości 4 pm. Do oceny histolo-

_li c znej z abatwionych hematoksyliną i eozyną prep aratów mi -

kroskopowych zastosowano nową klasyfikację guzów i dys-
plazji gruczołu mlekowego wg WHO (16), Po operacji suki
by,Ę badane w odstępach 6 miesięcy przez okres 2lat. Bada-
nie kontrolne obejmowało zebranie danych z wywiadu oraz
kliniczne badanie poszczególnych narządów i układów.
U części suk, u których w momencię badania kontlolnego lub
lv okresach między tymi badaniami wystąpiĘ objawy klinicz-
ne, nasuwaj ące podejrzenie obecności przerzutów, wykony-
wano badania radiologiczne klatki piersiowej i/lub badanie
ultrasonograftczne jamy brzlsznej. Suki, które padły lub zo-
stały poddane eutanazji, w związku z miejscowąwznowąno-
wotworu i/lub klinicznymi objawami wskazującymi na ist-
niente przerzutów, były badane sekcyjnie. Badania kliniczne
i sekcyjne miĄ na celu: wykrycie wznowy nowolworu w oko-
licy blizny pooperacyjnej, wykrycie pojawienia się nowych
guzów w grrrczole sutkowym, stwierdzenie wystąpienia prze-
rzutów oraz określenie odsetka suk, które przeżyĘ i §ch, które
padłylzostały poddane eutanazji z powodu postępującej cho-
roby nowotworowej w ciągu 2Iat po operacji. W przypad-
kach ze stwierdzoną wznową nowotwotu w miejscu blizny
lub pojawieniem się nowych guzow w gruczole sutkowym,
j eśli właścic tel wyrażał zgodę, wykonywano ponowny zabteg
Wyclęcla nowotworu.

Wyniki iomówienie
Zagrożenie rozwoj em nowotwotu złośliwego wystę-

powało od 6. roku życia, stawało się wysokie u suk
w wieku 7 lat i rosło w kolejnych latach osi€ając szczllt
w 10.-11. roku zycia, a następnie ulegało stopniowemu
obnizeniu (ryc. 1 ). Naj częściej stwierdzanymi nowotwo-
rami złośliwym były: rak prosty (26,47o^), rak złożony
(20,59%) oraz mięsaki(ż0,59%) (tab. 1). W ciągu dwoch
lat po operacji miejscowa wznowa nowotworu wystąpi-
ła u 32 (41 ,06%) suk, natomiast u 34 (50,0%) zwierząt

789
Wiek sUk

Ryc. 1. Częstotliwość występowania nowotworów złośliwych
gruczołu sutkowego u suk w różnym wieku

doszło do przerzutów nowotworu do narządów we-
wnętrznych (w większości przypadków do płuc). Okres
2latpo usunięciu glzaprzeżyŁo3I (45,6%) suk. Spośród
37 suk, które padły lub zostały poddane elftanazjiw 36
przypadkach śmierć byłazwiązana z nowotworem, a tyl-
ko w jednym przypadku z innym schorzeniem. Proces
nowotworowy częściej dotyczył dwóch tylnych par sut-
ków niz trzech przednich par (tab. ż).Przednie sutki były
zajęte w 3ż,350ń przypadków, natomiast tylne -
w 67 ,650ń. Najczęściej nowotwór stwierdzano w ostat-
nlej parze sutków (44,12%). Loka|lzacja nowotworu
złośliwego w ostatnich sutkach była prognostycznie naj-
mniej pomyślna, ponieważponad63,0oń suk z tak umiej-
scowionymi nowotworami padło lub zostało poddanych
eltanazji z powodu wystąpienia przerzutów lub/i wzno-
wy nowotworu w ciągu 2 lat po usunięciu guza (tab. 2) ,

Wysoką śmiertelność stwierdzono równiez w przypad-
ku lokalizacji nowotworu w pierwszej parze sutków
(50,0%) i trzeciej parze (58,33%). W trzeciej parze sut-
ków największy był takze odsetek przypadków wznowy
nowotworu w miejscu blizny (66,66%). Porównujap
przeżywalność suk z nowotworem dotyczącym trzech
pierwszych sutkow i tych, z guzęm umiejscowionym
w dwóch tylnych sutkach, uzyskano bardzo zbliżonewy-

Tab. 1. Typy histologiczne nowotworów gruczołu sutkowego
u suk użytych do badań wg klasyfikacji WHO (16)
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4- % suk z nowotworem Złośliwym
grUcZołU sUtkowego

5 (7,35)

14 (20,59)

18 (26,4l|
8 (11,76)
7 (10,29)
3 (4,41)

4 (5,88)
4 (5,88)

14 (20,59)
4 (5,88)
6 (8,82)
4 (5,88)

8 (11 ,76)

5 (7,35)

Rak ln s/u

Rak złożony

Rak prosty:

r. cewkowato-brodawkowaty
r. lity
r. anaplastyczny

Raki specjalnego typu:
r. wnecionowatokomórkowy

M ięsaki:
włókniakomięsak
kostn ia ko m ięsak
inne mięsaki

Mięsako-raki

Raki/mięsaki w guzach niezłośliwych



162 Medycyna Wet. ZXl4, 60 (2)

Tab.2.Zależność między lokalizacją guza w gruczole sutkolvvm a przebiegiem kliniczny,m chorob1 lr ciągu 2 lat od nlastektonlii

Liczba suk
(n = 68)

Miejscowa wznOwa
n owolworu

do 12 m-cy d0 24 m-cy

Przerzuty do narządów
wew nętnnych

do 12 m-cy I Oo zł ,-ry

Ze|ś cie ś mierlelne/eulanazia
z powodu nowotworu

l

do 12 m,cy 1 d0 24 m_cy

Liczba (%) suł,
ttóte pneżyły

2 lala po operarii

l para sutków

ll para sutków

lll para sutków

Razem

lV para sulków

V para sulków

Razem

4 (5,88)

6 (8,82)

12 (17,60)

22 |32,35|

16 (23,53)

30 (44,12)

46 (67,65)

2 (50,00)

1 (16,67)

7 (58,33)

10 (45,45)

8 (50,00}

10 (33,33)

18 (39,13)

0 (0,00)

0 (0,00)

1(8,33)

1 (4,54)

0 (0,00)

3 (10,00)

3 (6,52)

2 (50,00)

1 (16,67)

4 (33,33)

7 (31,82)

4 (25,00)

17 (56,67)

21 (45,65)

0 (0,00)

0 (0,00)

2 (16,67)

2 (9,09)

2 |12,50|

2 (6,67)

4 (8,69)

2 (50,00)

1 (16,67)

4 (33,33)

7 (31,82)

2 (12,50|

15 (50,00)

17 (36,96)

0 (0,00)

1 (16,67)

3 (25,00)

4 (18,18)

4 (25,00)

4 (13,33)

8 (1 7,39)

1(25,00)

4 (66,67)

5 (41 ,67)

10 (45,45)

1 0 (62,50 )

11 (36,67)

21 (45,65)

niki, bo wynoszące 45,45% i 43,49oń. Mozliwość miej-
scowej wznowy procesu nowotworowego zwiększała się
wTaz z wiekiem suk (tab. 3). W ciagu pierwszych 12

miesięcy po mastektomii wznowa wystąpiła l38,09%o
ośmioletnich i młodszych suk, u 4I,I8oń suk w przedziale
wiekowym 9- 1 1 lat i 46,150ń zwierzal starszych niż I1
lat. W pierwszym roku po operacji u suk w wieku 8 lat
i młodszych było najmniej przerzltow nowotlvoru do na-
rządów wewnętrznych (28.57%) i najmniejsza śmierlel-
ność (19,05%). Biorąc jednak pod uwagę przeżywalność
dwuletniego okresu po usunięciu guza. okazało się, ze
w grupie najmłodszych suk była ona najniższa i wynios-
ła38,090ń. W grupie suk 8-11-Ietnich odsetek przeży-
walności wyniosł 50,00ń, a u suk starszych 46,150ń.
Za\ eżno śc między wi e 1 ko ś c ią nowotworu a dalszy m prze -
biegiem choroby po mastektomii obrazujetab,4, Wyni-
ka z niej, ze wielkość guzaw momencie operacji miała
znaczenie dla rokowania. U suk operowanych we wczes-
nym stadium rozwoju nowotworu (średnica guza poni-
zej 3 cm) wznowa nowotwol-u w miejscu blizny wystą-
piła w pierwszym roku po operacji u 13,33oń suk. Gdy
średnica guza wynosiła 3-5 cm, wznowę stwierdzono
u 31,58% suk, natomiast guzy większe dały wznowę
w 58,820ń przypadków. Odsetek suk, u których doszło
do przerzutów nowotworu do narządów wewnętrznych

wyniosł odpowiedrrio 13,33oń,3I,58o^ i 64,70oń, Dwa
lata po operacji przeżyło: 66.67ot'o,4] ,3]oń i 35,29ł6 srrk.
W tab. 5 przedstawiono zalężnośc między długoscią
okresu od zaobserwowania nowotworu w gruczole sut-
kowym do jego usunięcia a występowanictn \\lno\\\.
przerzutow oraz śmiertelnością suk w trakcie drr ulet-
niego okresu po operacji. Wynika zńe1, ze długośc tego
okresu nie miała wpływrr na przebieg choroby po tlstt-
nięciu pierwotnego guza. Gdy okres odzauważenia no-
wotworu do operacji był krótszy niz 3 miesiące, odsetek
przypadków miejscowej wznowy nowotwortl I ptzeTzu-
tów oraz śmiertelność w okresie 2 lat od operacji rł,y-
niosły ponad 6I,0oń. W grupie suk, u których od
stwierdzenia nowotworu do jego usunięcia minęło 3-6
miesięcy, wznowa wystąpiła u 35,0o% suk, przerzuty
u42,5oń, natomiast śmiertelnośc związana z nowotwo-
rem wyniosŁa 50,00ń. W grupie suk, u których omawia-
ny okres był dłlższy niż 6 miesięcy palametry te
kształtowały się następująco: wznowa - 66,70oń. prze-
rzuty 47,50oń: śmiertelność - 53,33oń. Zalezność mię-
dzy typem histologicznym a przebiegiem choroby no-
wotworowej po usunięciu gtza pierwotnego z gt-uczołLt
sutkowego przedstawia tab. 6, Z zawartych w niej da-
nych wynik a, że nĄmniej pornyślne prognostycznie było
stwierdzenie mięsaka, mięsako-raka i raka prostego.

Tab.3. Zależność między wiekiem suki a przebiegiem klinicznym choroby w ciągu 2latod mastektomii

Wiek suki

do 24 m-cy

Przerzuty do narządów
wewnętnnych

I

do 
,l2 m-cy ' do 24 m-cy

Liczba (%) suk,
które przeżyły

2 lala po operacii

s8lat

9-11 lal

> 1,1 lat

21 (30,88)

34 (50,00)

13 (19,12)

8 (38,09)

14 (41 ,18)

6 (46,15)

0 (0,00)

4 (11,76)

0 (0,00)

6 (28,57)

16 (47,06)

6 (46,15)

6 (28,57)

0 (0,00)

0 (0,00)

4 (19,05)

13 (38,23)

7 (53,85)

8 (38,09)

4 (11 ,76)

0 (0,00)

8 (38,09)

1 7 (50,00)

6 (46,1 5)

Tab. 4. Zależność między rozmiarami nowotworu a przebiegiem klinicznym choroby w ciągu 2 lat od mastektomii

Ś rednica
guza

Liczba suk
(n = 68)

Miejscowa wznowa
nOWOtWOru

do 12 m-cy d0 24 m-cy

Przerzuty do natządów
wewnęttznych

do 12 m-cy I Oo Zł rn-ry

Ze jście ś miertelne/eulanazja
z powodu nowOlworu

do 12 m-cy do 24 m-cv

Liczba (%) suk,
które przeźyły

2 lata p0 opetacji

<3cm

3-5 cm

>5cm

1 5 (22,06)

19 (27,94)

34 (50,00)

2 (13,33)

6 (31,58)

20 (58,82)

2 (13,33)

2 (10,53)

0 (0,00)

2 (13,33)

6 (31,58)

20 (58,82)

0 (0,00)

4 (21,05)

2 (5,88)

2 (13,33)

2 (10,53)

20 (58,82)

2 (13,33)

8 (42,10)

2 (5,88)

10 (66,67)

9 (47,37)

12 (35,29)
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Tab. _§. Zależność międz1, długością okresu od stt,ierdzenia norvotrvoru do operacji a przebiegiem klinicznl,m chorob1 rr ciągu
2 lat od nlastektomii

Długość okresu
od wykrycia

guza do opetacji

Liczba suk
(n = 68)

Miejscowa wznOwa
n 0WOlW 0ru

do 12 m-cy I oo Zł m-cy

Przerzuly do narządów
wewnętrznych

do 12 m-cy d0 24 m-cy

< 3 m-cy

3-6 m-cy

> 6 m-cy

13 (19,12)

40 (58,82)

15 (22,06)

8 (61,54)

1 0 (25,00)

10 (66,67)

0 (0,00)

4 (10,00)

0 (0,00)

6 (46,15)

16 (40,00)

6 (40,00)

2 (15,38)

1(2,50)

3 (7,50)

4 (30,77)

14 (35,00)

6 (40,00)

4 (30,77|

6 (15,00)

2 (13,33)

4 (30,77)

20 (50,00)

7 (46,67)

Tab.6. Zależność międz;- t,vpem histologicznym nowotlvoru w gruczole sutkorłl,m suki a przebiegiem klinicznym choroby
rr ciągu 2 lat od mastektomii

Typ histologiczny
nowotwolu

Liczba suk
(n = 68)

Miejscowa wznOwa
nOW 0lW 0ru

do 12 m-cy do 24 m-cy

Przelzuly do narządów
wewnętrznych

d0 12 m-cy do 24 m-cy

Ze jście ś miertelne/eutanazja
z powodu nowotworu

d0 12 m-cy , do 24 m-cy

Liczba (%) suk,
klóte pneżyły

2 lata po opelacji

Rak ln sllu

Rak złożony

Rak prosty

I 
Raki specialnego

Itypu
]

Mięsaki

M ięsako-raki

Raki/mięsaki
w nowotworach
n iezłoś liwych

5 (7,35)

14 (20,59)

18 (26,47)

4 (5,88)

14 (20,59)

8 (11 ,76)

5 (7,35)

0 (0,00)

6 (42,86)

12 (66,67)

2 (50,00)

6 (42,86)

2 (25,00)

0 (0,00)

0 (0,00)

2 |14,29|

0 (0,00)

0 (0,00)

0 (0,00)

2 (25,00)

0 (0,00)

0 (0,00)

2 |14,29)

10 (55,55)

2 (50,00)

12 (85,71)

2 (25,00)

0 (0,00)

0 (0,00)

2 |14,29|

0 (0,00)

0 (0,00)

0 (0,00)

4 (50,00)

0 (0,00)

0 (0,00)

2 (14,2s|

10 (55,55)

2 (50,00)

8 (57,14)

2 (25,00)

0 (0,00)

0 (0,00)

4 (28,57|

0 (0,00)

0 (0,00)

4 (28,57)

4 (50,00)

0 (0,00)

5 (100,00)

7 (50,00)

8 |44,4Ą|

2 (50,00)

2 (14,29\

2 (25,00)

5 (1 00,00)

U blisko 86,0nl, suk z mięsakiem doszło w ciągu roku
od mastektomii do przerzutow i taki odsetek suk nie prze-
z,vł clwoch lat po operacji. Po usunięciu mięsako-raka
\\ zllowę nowotwont rv ciągu dwoch lat od operacji za-
obserwowano u 50,09'o suk. U 7 5,0% zwierzal doszło do
przerzutów i śmierci, pTzy czymw 25,0oń przypadkow
wznowa, przerzuty i śmierć miały miejsce w pierwszytn
roku po zabiegu. U suk z rakiem prostylll miejscowa
wznowa nowotworu wystąpiła w pierwszym roku po
operacji u około 67,0% zwierzaJ, a przerzuty i śmierc

u ponad 55,0o^. W świetle przeprowadzonych badań
naj lep iej rokowało stwierdzenie raka in sittt, U suk z tym
nowotworem w ciągu dwuletniego okresu obserwacji po
operacji nie doszło do wznowy procesu chorobowego
i przerzutów. Wszystkie suki przezyły 2lata po usunię-
citl guza. Równiez w przypadku rakow złożonych ro-
kowanie było lepsze niz odnośnie rakow prostych,
W pierwszym roku po mastektomii do wznowy i prze-
rzutów doszło tylko u I4,29oń suk, a okres dwóch lat po
operacji przeżyło 50,0% zwierząt. Podobny odsetek prze-
zywalności zanotowano u suk z rakiem nalezapym, we-
dług najnowszej klasyfikacji WHO, do rakow specjal-
nego typu. Godny podkreśleniajest fakt, żew przypad-
ku nowotworów niezłośliwych z ogniskami komórek ra-
kowych po usunięciu guza nie zaobserwowano wznowy
choroby.

Pomimo ze nowotwory gruczołu sutkowego suk. mię-
dzy innymi ze względu na pewne podobieństwa do no-
wotworów piersi u kobiet, stanowiąod dawnaprzedrniot
licznych badań, to stosunkowo mało prac dotyczyło czyn-
n ikow wpływaj ący ch na pr zeżywal no ś c suk po zabiegu

mastektomii. Może wynikać to z pewnej trudnościw pro-
wadzeniu takich badań, polegającej na konieczności dłu-
giego (zwykle dwuletniego) okresu obserwacji zwierząt
po operacji, a co za tyrn idzie - właściwej wspołpracy
z właścicielami zwierzaJ. Często suki w motnencie wy-
stąpienia wznowy nowotworu w gruczolc sutkowym
lub pojawienia się przelzutow sąpoddawane eutanazjj.
co skraca naturalny przebieg choroby. Miało to miejsce
równiez w badaniach własnych. Na 36 suk, które nie
przeżyĘ dwoch lat odusunięcia nowotworu,24 (66,670ń)
zo stały p o ddane eltanaĄ l, po wy stap ie nil pr zer zltów d o
narządów wewnętrznych (głownie płuc) lLrb/i miejsco-
wej wznowy nowotworu. W podobnych badaniach Mis-
dorp i Hart (17) stwierdzlli74,7oń śmiertelnośc suk w cią-
gużlat po mastektomii, z czego 85J%zwierząt zostało
poddanych eutanazji z powodu przerzutow nowotworu,
Istnieje zgodnośc, że ptzekroczenie przez sukę piątego
roku życia predysponuje ją do nowotworzenia w gru-
czole sutkowym, przy czym zagrozenie nowot\Ą,orem
zwiększa się w kolejnyclr latach, osiągając szczyt około
9.-l0. ro|<u zycia (2, ],8), Obserwacje innych autorów
(1, 13, 19,22) i własne wskazują że na rozwój nowo-
tworu narażone są szczególnie dwie tylne pary sutkow.
Prawdopodobnie nra to zwięek z ilościątkanki gruczo-
łowej oraz produkowanego mleka i, co się zIymlvlĘe,
silniej szym oddziałyr,vaniem kancero gennych czynniko w
przechodzących do mIeka oraz mozliwością większego
oddziaływania hormonów, biorący ch udział w procesie
nowotworowej proliferacji. Wyniki badań własnych
wskazują, że lokaltzacJa guza złośliwego w gruczole
sutkowym nie ma większego wpływu na rokowanie. Jest
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to zgodne z wynikami badań Else i wsp. (8). Natomiast
badania Misdorpa i Harta (17) wykazały, że zajęcie pro-
cesem nowotworowym dwóch tylnych sutków rokuje
mniej pomyślnie co do możliwości przeżycia suki po
mastektomii. Autorzy ci stwierdzilt, że 73,0oń suk z no-
lvotworem umiejscowionym w tylnych sutkach nie prze-
zyło dwóch lat po jego usunięciu. Gdy proces nowo-
tworowy dotyczyłtrzech przednich sutków, śmierć po-
niosło 58,0oń suk. Niektórzy autorzy zwracaJąuwagę na
negatywny wpływ wieku suki na czas przeżycia po wy-
cięciu nowotworu gruczołu sutkowego (11). W świetle
przeprowadzonych badań własnych wiek suki w momen-
cie usunięcia guza nie miał większego znaczenia dla ro-
kowania. Wartości prognostycznej nie miała rownieżdŁu-
gość okresu od zalważenia nowotworu w gruczole sut-
kowyrn do jego usunięcia (17). Wielu autorów (3-5, 17,
21) wykazało natomiast korelację między wielkością
nowotworu w gruczole sutkowym a prognozą. Stwier-
dzono generalnie, ze im większa średnica guza, tym gor-
szaptognoza. W jednej zprac zaobsetwor,vano, ze suki
z rakiem o średnicy większej od 5 cm miaĘ średni czas
przeżycia po operacji 40 tygodni, w porównaniu ze 112
tygodniarni zycia suk zrakiem o rnniejszej średnicy (4).
Wznowa nowotworu w miejscu blizny po usunięciu guza
złośliwego o średnicy rnniejszej niż 3 cm wystapiła
w 30,0oń przypadkow, podczas gdy w odniesieniu do gu-
zow większych - blisko w 60,00ń przypadków (5). Po-
wyższe wyniki są zgodne z uzyskanyrni w badaniach
własnych.

Według naj nowszej klasyf,rkacj i hi sto1 ogi cznej WHO
(16) nowotwory złośliwe gruczołu sutkowego srrk zali-
cza się do siedmiu głównych grup (tab, 1). Kazdy typ
histologiczny nowotworu charakteryzuj e się określonym
przebiegiem klinicznym, co jest przydatne prognostycz-
nie (2-5, 17 , żI). Jak wykazują badania własne i innych
autorow (.II, 17 , 1 8, 2 1), raki proste są bardziej złośliwe
i gorzej rokuj ą niz rukl zło żone, a naj gor zej rokuj ą mi ęs a-
ki, raki anaplastyczne i lite raki (2-5, 9). Na wysoką złoś-
liwośc mięsaków i rakow prosĘch wskazuje, uzyskany
w badaniach własnych, wysoki odsetek przerzutów jlż
w pierwszym roku po usunięciu guza - odpowiednio:
85,'7 10ń I 5 5,5 5%o. lnni autorzy przęrzuty nowotworu ob-
serwowali w 50,0-100,0ońprzypadkow mięsaków i mię-
sako-raka, 36,0-5],0%o raka litego oraz tylko w II,0oń
gruczolakoraka (2, 11, 20). Stwierdzenie wyodrębnia-
nego we wcześniejszych klasyfikacjach WHO (l0) gru-
czolakoraka rokuje stosunkowo dobrze,bo aż93,0oń suk
przeżywało dwa lata od jego usunięcia w porównaniu
z 60,0oń zwierząt z litym rakiem lub rakiem anaplastycz-
nym (21). Wyniki badań własnych potwierdzają obser-
wacje Hellmen i wsp. (1 1) o stosunkowo pomyślnej prog-
nozie odnośnie raka in situ. Smiertelnośc suk z tym no-
wotworem po mastektomii wyniosła tylko 12§% (II).

Reasumując, przeprowadzone badania wskanlją że
w prognozowaniu klinicznego przebiegu nowotworów
złośliwych gruczołu sutkowego u suk powinno się
uwzględniać rozlntary guza oraz typ histologiczny no-
wotworu. Wczesne wykrycie i usunięcie guza. zanim
osiągnie on znaczne rozmiary, w sposób istotny ograni-
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cza możllwo śc dal szego rozwoj u choroby. Stwierdzen i e

mięsaka lub mięsako-raka rokuje zawsze niepomyślnie,
a szansaprzeżyciaprzez sukę dwuletniego okresu po ope-
racji, w świetle uzyskanych wyników, wynosi 15,0-
-2 5,0oń. Naj większą s zans ę na pt zeży cie maj ą suki, u kto-

rych zostanie zdiagnozowany rak ill slrlr. Niewielkąwar-
tość prognostyczną mają natomiast: wiek suki w czasie
mastektomii, długość okresu między zauważeniem gLlza
a jego usunięciem oraz lokalizacja nowotwonr w gru-
czole sutkowym,
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