
Т Р А Н С М И С И Б И Л Н И  В Е Н Е Р И Ч Н И  
Т У М О Р  П А С А

( T V T )

М А Р И Ј А  Т Е Р З И Ћ ,  0 4 4 / 2 0 1 6 В М



УВОД
• Малигни тумор који се најчешће се јавља код уличних паса који

се не паре под контролисаним условима.

• Сматра се да је настао мутацијом генетског материјала
хистиоцита.

• Јавља се и код мушких и код женских јединки.

• Од осталих врста тумора га разликује:

1. могућност трансмисије са једне на другу јединку

2. ефикасно избегавање имунолошког одбрамбеног механизма
домаћина



КАКО СЕ ТVT ПРЕНОСИ? 
• Овај тумор је јединствен јер је једини доказан пример тумора који се природно јавља, а

преноси се трансплатацијом ћелија са једне на другу јединку, при чему тумор постаје

аутономан од првобитног домаћина (слично попут паразита).

• Абнормалне ћелије се преносе са једног пса на другог, најчешће сексуалним контактом,

али и другим директним контактима (њушкање, лизање, уједање...).

• Коитусом се често нарушава континуитет слузокоже гениталног тракта, па је сексуална

трансмисија најзначајнија.

• Главно место преноса је генитална слузокожа, али може се наћи и на оралној и носној

слузокожи.

• Метастазе - ретке (5%)



ХИСТОЛОГИЈА

Ћелије TVT-a паса имају једно округло једро

са грубим хроматином, једним истакнутим

нуклеолусом и лагано базофилном

цитоплазмом која садржи више, малих, јасних

вакуола. Иако се најчешће налази у гениталној

регији, имплантација носа може се појавити

као резултат социјалног понашања

Ћелије трансмисибилног венеричног тумора

из носне слузокоже. Високо ћелијска,

умерено плеоморфна популација дискретних

ћелија са обилном бледом цитоплазме,

хроматином и изразитим нуклеолима



КЛИНИЧКА СЛИКА
• Изгледом, тумор најчешће подсећа на карфиол, а величине је од 5 mm – 10 cm.

• Површина је склона крварењу, јер се на њој често могу уочити улцерације и запаљење.

• ТVT-ови могу бити солитарни или мултипли и скоро увек се налазе на гениталијама.

• Тумор може настати дубоко у препуцијалној, вагиналној или носној шупљини и тешко га

је уочити током рутинског прегледа, а често бива погрешно дијагностификован као

хематурија или епистакса друге етиологије.

• Из ових разлога, вагинални преглед и преглед препуцијума, не би требало изостављати

током општег прегледа, него их треба сврстати у рутински ради лакше дијагнозе могућег

TVT-a код паса



КЛИНИЧКА СЛИКА

А – присусво тумора се може запазити са дорзалне и латералне стране пениса

В – величина туморске масе омета правилну дренажу пениса

С – протрузија туморске масе кроз вулву

D – туморска маса потпуно захвата лумен вагине



КЛИНИЧКА СЛИКА

А - чврста, опипљива, мултилобуларна маса са хеморагичним жариштима на пенису.

В – неправилна црвенкаста туморска маса на вагини, слична карфиолу 

С – Ектрагенитални пример ТVT-a у усној дупљи пса

D – туморске израслине на пенису и околним деловима



ДИЈАГНОЗА
• За постављање дијагнозе ТVT-a, најчешће је довољна анамнеза, клиничка слика и

цитолошки брис.

• Карактеристичан цитолошки брис, са промењивим епителним ћелијама (округле до

полиедарне) које подлежу дегенерацији, описују многи аутори и са високом сигурношћу

потврђују тачност дијагнозе само на основу таквог налаза.

• Ултразвучна дијагностика, такође може помоћи у дијагностици.



ТЕРАПИЈА

• Хемиотерапија винкристином је постала терапија избора у лечењу трансмисибилног
венеричног тумора.

• Винкристин, без комбинације са осталим цитостатицима, једном недељно, најбољи је
протокол лечења, без обзира на величину тумора, метастазе и трајање болести ( доза: 0,5-
0,75 mg/m²).

• Стопа излечења овим путем је приближно 100% , поготово ако је тумор у почетној фази.

• Уколико се јаве нежељене реакције на овај лек, неопходно је укључити додатне
медикаменте како би се одржало задовољавајуће здравствено стање пацијента и да би се
могло наставити са хемиотерапијом.

• Овај протокол захтева праћење комплетне крвне слике због могућности појаве
леукопеније која је, најчешће пролазног карактера, а само 2% паса захтева додатно лечење
која може понекада бити и разлог прекида терапије

• Терапија зрачењем се такође показала као успешна у лечењу ТVT-a , али због неопходног
присуства стручног особља и опреме, није увек финансијски изводљива.

• Хируршко лечење се примењује од прошлог века, али без велике ефикасности, што
резултита појавом великог процента рецидива.



РЕЗУЛТАТ ТЕРАПИЈЕ ВИНКРИСТИНОМ

А-велика маса ТVT-а која расте дубоко испод булбуса, лезије хеморагичне са видљивим угрушцима.

В-недељу дана након првог третмана винкристином, лезије су се значајно умањиле, бледе су и мање има 

хеморагија. 

С- друга недеља терапије винкрестином, лезије врло смањене, при повлачењу препуцијума је видљив 

булбус.

D-на крају треће недеље лечења винкристином, тумор се повукао са веома мало грануломатозног ткива

које је остало на дну булбуса. Присуство таквих минималних лезија не захтева наставак терапије

викрестином.



РЕЗУЛТАТ ТЕРАПИЈЕ ВИНКРИСТИНОМ



РЕЗУЛТАТ ТЕРАПИЈЕ ВИНКРИСТИНОМ



ЗАКЉУЧАК

• Превенција трансмисибилног венеричног тумора је и више него очигледна

– напуштени пси, када већ живе на улици без власника и дома, требали би

бити стерилисани и кастрирани.

• Ово није акт дехуманизације, како то изгледа из очију појединаца, већ врло

ефикасан начин у спречавању ове, а и многих других полно преносивих

болести.

• Такође, стерилизацијом и кастрацијом се спречавају и одређене

непреносиве болести гениталног тракта, које се код напуштених паса на

улици обично завршавају летално, а и популација гладних и угрожених

паса са улице би се тиме умањила.



ПОГЛЕДАЈТЕ СНИМКЕ О ТВТ-У РАДИ 
ЛАКШЕГ РАЗУМЕВАЊА ГРАДИВА

• https://www.youtube.com/watch?v=vOZXAUFBem8

• https://www.youtube.com/watch?v=hi-PZPGHaJg&t=1118s

• https://www.youtube.com/watch?v=iqY6QTmZSAM

ХВАЛА!

Марија Терзић 

https://www.youtube.com/watch?v=vOZXAUFBem8
https://www.youtube.com/watch?v=hi-PZPGHaJg&t=1118s
https://www.youtube.com/watch?v=iqY6QTmZSAM

