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Rezumat. 

              Incidenţa procesului canceros la felidele din specia Panthera Leo aparţinând  

grădinilor zoologice din Europa, este relativ redusă şi puţin semnalată în literatura de 

specialitate (1). Dintre cazurile citate până în prezent, cele mai multe dintre procesele 

neoplazice diagnosticate la specia Panthera Leo, au fost descrise, având diferite localizări 

anatomice (ex: mastocitom, bazaliom, carcinom mamar ductal, fibrosarcom, carcinom 

gastric, limfom malign al tractusului biliar şi două cazuri de adenocarcinom al vezicii 

biliare) (2, 3, 4, 5, 6, 7 şi 8). 

În lucrarea de faţă, sunt prezentate rezultatele investigaţiilor anatomopatologice si 

histopatologice la un cadavru felină, gen şi specie Panthera leo, provenită din Grădina 

Zoologică Bucureşti. Moartea animalului a survenit în urma stopului cardio-respirator, 

produs ca urmare a reducerii debitului respirator, consecutiv aplicării neuroleptanalgeziei 

specifice şi pe fondul unei accentuate pancitopenii şi anemii severe. Examenele speciale 

de laborator întreprinse, au exclus existenţa unei intoxicaţii precum şi a unor infecţii 

specifice virale, bacteriene, micotice şi parazitologice care ar fi putut cauza moartea 

leoaicei. Concomitent cu leziunile congestive ş/sau hemoragice evidenţiate în creier, 

cord, pulmon şi ficat, examenele anatomopatologice si histopatologice au confirmat 

existenţa unor procese neoplazice, exprimate morfopatologic printr-un adenocarcinom 

solid al glandei mamare (sfert mamar posterior stâng) cu metastaze în ganglionii 
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retromamari aferenţi, şi al unei carcinomatoze abdominale relevate printr-un 

adenocarcinom seros ovarian (tumoră primară în ovarul stâng),  cu metastaze omentale - 

gradul III, pe seroase şi în corticala renală produse pe cale transcelomică sau limfatică.  

 

Abstract 

The incidence of cancer felidele process of the species Panthera leo owned zoos 

in Europe, is relatively small and poorly reported in the literature (1). The cases cited so 

far, most of neoplastic processes diagnosed the species Panthera leo, were described, with 

different anatomical locations (eg mastocitom, bazaliom, breast ductal carcinoma, 

fibrosarcoma, gastric carcinoma, malignant lymphoma of the biliary tract and two cases 

of adenocarcinoma of the gallbladder) (2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8).  

In the present study, we describe the results of pathological and histopathological 

investigations in a feline body, genus and species Panthera leo, coming from Bucharest 

Zoo. Animal death occurred after cardio-respiratory stop, because of the reduction in 

respiratory subsequent application specific neuroleptanalgesia, wich was accompanied by 

an pronounced pancytopenia and a severe anemia. Special laboratory undertaken, have 

excluded the existence of poisoning and specific viral infections, bacterial, fungal and 

parasitological that could cause death lioness. 

Along with congestive lesions s / or bleeding in the brain highlighted, heart, lung 

and liver, pathological and histopathological examinations confirmed the existence of 

neoplastic processes, expressed morphopathological a solid adenocarcinoma of the 

mammary gland (breast quarter back left) with metastases to regional lymph nodes, and 

an abdominal carcinomatosis revealed by an ovarian serous adenocarcinoma (primary 

tumor in the left ovary), with metastatic omentum - Grade III, in the peritoneal cavity and 

in renal cortex, perhaps produced by limphatic or transscelomic way. 
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Scurt istoric 

 Studiul de caz, la constituit o leoaiacă, proprietatea Grădinii Zoologice din Bucureşti 

clasa Mammalia, ordinul Fissipeda, familia Felidae, gen şi specie Panthera leo. Din analiza 

datelor epidemiologice şi anatomoclinice consemnate în foile de observaţie clinică, s-a 

constatat că pe tot parcursul vieţiii animalului, au fost realizate toate acţiunile terapeutice 

şi imunoprofilactice, specifice speciei, în conformitate şi cu respectarea normelor sanitar-

veterinare în vigoare.  

 În anul 2007, rezultatele examenelor citologice efectuate pe o probă biopsică 

prelevată intraoperator, dintr-o formaţiune tumorală  situată la nivelul sfertului mamar 

posterior stâng, au evidenţiat o mastoză chistică suprainfectată - stare precanceroasă  În 

acest sens, a fost urmat un protocol terapeutic specific cu antibiotice şi antineoplazice. 

  Ulterior, în cursul aceluiaşi an, după efectuarea examenelor paraclinice specifice 

(E.K.G., ecografice şi biochimice), s-a recurs la extirparea chirurgicală a unei formaţiunii 

tumorale prezente la nivelul aceleiaşi regiuni anatomice, respectiv, penultima mamelă din 

lanţul mamar posterior stâng. 

Rezultatele examenelor citomorfologice efectuate din formaţiunea prelevată 

intraoperator au evidenţiat un adenocarcinom solid.  

Moartea animalului a fost consemnată în anul 2008, în timpul fazei preoperatorii 

specifice procedurii standard de sterilizare chirurgicală a animalului, recomandabilă în 

acest caz, după efectuarea manoperelor specifice de tranchilizare şi preanestezie. 

Conform datelor anamnetice consemnate în foaia de observaţie clinică, ulterior 

tranchilizării, au fost recoltate probe de sânge în vederea evaluării statusului fiziologic al 

animalului.  

Din analiza rezultatelor examenelor hematologice şi biochimice, a reieşit că 

animalul a prezentat: anemie, leucopenie şi trombocitopenie, severe, factori determinanţi 

în instalarea hipoxiei şi ulterior al exitusului, toate manevrele de resuscitare mecanică 

aplicate în timpii preoperatori fiind fără rezultat. La realizarea procedurii specifice de 

sterilizare chirurgicală a animalului, au participat cadre medicale de specialitate din 

cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară Bucureşti şi din Grădina Zoologică.  
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Material şi metode. 

Au fost efectuate investigaţii anatomopatologice si histopatologice la un cadavru 

felină microcipată (microcip nr. 967000000510828),  clasa Mammalia, ordinul Fissipeda, 

familia Felidae, gen şi specie Panthera leo, sex femel, 105 Kg greutate corporală.  

Necropsia a fost efectuată în compartimentul de Anatomie Patologică al 

Laboratorului de Morfopatologie din cadrul Laboratorului Sanitar Veterinar de Stat 

Bucureşti. 

Pentru examenele histopatologice s-au recoltat fragmente de ţesuturi şi organe 

(mezencefal, Corn Ammon, cerebel, hipofiză, pulmon, ficat, pancreas, formaţiune 

nodulară, hemoragică epiploon (metastază omentală), rinichi, splină, cord, ţesut tumoral -

glandă mamară şi limfocentrul retromamar). Fragmentele de ţesut au fost fixate în formol 

Beker, incluse la parafină, secţionate la 5µm şi colorate prin metodele Hematoxilină-

Eozină, tricromică Masson modificată şi coloraţia Pappenheim. 

În scopul stabilirii diagnosticului nosologic, au fost efectuate examene 

complementare de laborator: bacteriologic, micologic, virusologic, toxicologic si 

parazitologic. 

 

Rezultate şi discuţii 

Examenele anatomopatologice au relevat la examenul exterior al cadavrului 

congestia uşoară a mucoasei conjunctivale şi scurgeri sangvinolente la nivelul cavităţilor 

nazale. La nivelul cutisului s-au constatat două zone de alopecie prin tundere, una 

rectangulară, situată în regiune abdominală inferioară, corespunzătoare regiunii 

anatomice destinate intervenţiei pentru sterilizarea chirurgicală şi o zonă longitudinală, 

situată la nivelul membrului posterior stâng şi corespunzătoare locului de elecţie pentru 

venipuncţia venei safene în scop terapeutic (foto 1.). Totodată  la nivelul sfertului mamar 

posterior stâng  s-a constatat o formaţiune cicatriceală, longitudinală, cu lungimea de 7-8 

cm. Corespunzător regiunii investigate, în profunzimea lanţului mamar posterior stăng, s-

a evidenţiat o formaţiune tumorală cu aspect globulos cu diametrul de aprox. 3-4cm, de 

tip carcinoid, înglobată în ţesutul adipos subiacent formaţiunii cicatriceale de la nivel 
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cutanat şi aflată în relaţie de contiguitate cu limfocentrul retromamar cu modifiicări 

displazice (focare nodulare mici, slăninoase) carcteristice unui proces neoplazic.  

Modificările remarcate la nivelul Sistemului Nervos Central au fost de tip 

circulator, exprimate prin congestie cerebrală şi hipofizară, cu edem perivascular şi 

uşoare scurgeri sangvinolente din cavitatea craniană (foto 2). La nivelul tractusului 

respirator au predominat leziunile congestive şi/sau hemoragice exprimate prin congestia 

mucoaselor bronşice şi traheale, edem şi congestie pulmonară, hiperemie şi focare de 

antracoză în limfonodurile traheo-bronşice. La nivelul cordului s-a constatat pericardită 

seroasă şi petesii subepicardice în peretele atrial drept. În cavitatea abdominală pe 

seroase, ţesutul adipos şi epiploon s-au evidenţiat numeroase focare de metastaze 

carcinomatoase exprimate sub forma de centre hemoragice diseminate, profunde pe 

suprafaţa de secţiune şi de diferite dimensiuni (≤ 0,5 mm), uşor declive şi bine 

circumscrise (foto nr. 3 si 4). La nivelul mezenterului s-a constatat ectazia vaselor şi 

leziuni de limforeticulită hemoragică, în focare, corticale (foto nr.8). Hipertrofie şi 

congestie hepato-splenică. Rinichii au prezentat aspect globulos; capsula renală îngroşată; 

pseudolobulaţie evidentă (interesează doar corticala renală); numeroase formaţiuni 

tumorale, nodulare, cenuşii-gălbui, slăninoase, de diferite dimensiuni (0,3 – 0,7 mm 

diametru) diseminate la suprafaţa şi în profunzimea corticalei renale, cu aspect 

multicentric; congestia medularei renale şi la limita de demarcaţie cortico-medulară (foto 

nr.7). Ovare: ovar stâng hemoragic cu formaţiuni pediculate pe seroasă -  aspect de 

carcinom ovarian (foto nr. 5 si 6). Uter: aspect şi consistenţă specifică uterului fibromatos 

(foto nr. 5). 

Examenele histopatologice au relevat:  

         În mezencefal: hiperemie prin ectazie vasculară; edem perivascular;  discretă reacţie 

glială, satelitoză; colagenizare pronunţată a pereţilor arteriolari şi scleroză la nivelul 

plexurilor coroide; spongioză nespecifică în substanţa albă; distrucţii subtotale la nivelul 

pericarionilor. Hipocamp: modificări vacuolare nespecifice în neuropilul substanţei 

cenuşii; hiperemie prin ectazie capilară; accentuat edem perineuronal şi perivascular; 

glioză difuză. Nu s-au evidenţiat corpusculi Babeş-Negri şi nici alte incluzii virale. 

Cerebel : hiperemie prin ectazie vasculară la nivelul straturilor molecular şi granular; 

edem perineuronal; lipofuscinoză; tumefierea celulelor Purkinje, tigroliză; scleroză 
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vasculară. Hipofiză : edem, congestie; lipofuscinoză; microfocare necrotice. În cord: 

fragmentări, dilacerări şi hialinizări zonale ale miocitelor cardiace; degenerescenţă 

granulară a miocitelor; edem şi hemoragii interstiţiale; scleroză vasculară şi procese 

degenerativ-necrotice ale cardiomiocitelor de la nivelul ţesutului nodal. Pulmon : 

hiperemie prin ectazie vasculară ; hemoragii per-rexis însoţite de fenomene de 

plasmexodie cu obstruarea spaţiului alveolar; edem şi zone de emfizem vicariant; 

scleroză vasculară (arterială şi arteriolară); microfocare de antracoză peribronşiolare. 

Ficat : degenerescenţă granulo-grasă hepatocitară panlobulară; edem accentuat al 

spaţiului Disse; proliferare conjunctivă în spaţiul Kiernan şi intralobular; hiperemie 

pasivă în sinusoidele hepatice centrolobulare; microtrombi biliari intracanaliculari şi/sau 

intracitoplasmatici. Pancreas: microfocare de citosteatonecroză; proliferare conjunctivă 

intralobulară şi perivasculară; Formaţiune nodulară, hemoragică epiploon (metastază 

omentală) : proliferare neoplazică cu aspect adenoid şi/sau papilifer cu celule de origine 

epitelială, carcinomatoase, slab diferenţiate dispuse pe o stromă conjuctivă bine 

dezvoltată; microfocare hemoragice; rare mitoze; adipocite (foto nr. 9 si 10). Rinichi : 

zone de hiperplazie neoplazică în corticală cu celule epiteliale de tip carcinomatos, slab 

diferenţiate ; scleroză interstiţială peritubulară şi peri- şi/sau intraglomerulară ; hiperemie 

şi hemoragii în medulară ; tubulonefroză şi/sau necroze severe cortico-medulare (foto nr. 

13).  Splina : hemoragii difuze cortico-medulare; hiperplazie cu siderocite şi celule 

dendritico-macrofagice; prezenţa de megacariocite; depleţie limfocitară centrofoliculară 

şi în sinusurile subcapsulare; microfocare necrotice în ariile paracorticale; scleroză 

vasculară ; Ovar : adenocarcinom seros. Uter: fibrom ; endometrioză de intensitate 

medie; hemoragii în musculara mucoasei şi în submucoasă (foto nr. 14). Ţesut tumoral 

(glandă mamară): adenocarcinom solid. Limfocentrul retromamar : proliferare 

neoplazică cu aspect difuz, şi/sau adenoid cu celule de origine epitelială, carcinomatoase, 

dispuse grupat în corticală şi intricate cu ţesut limfoid caracterizat printr-o slabă 

reprezentare celulară în ariile T- şi B-dependente; hiperemie şi microfocare hemoragice 

cortico-medulare (foto nr. 11 si 12). 

Examenele speciale de laborator întreprinse au exclus, de asemenea, existenţa 

unei intoxicaţii precum şi a unor infecţii specifice virale, bacteriene, micotice care ar fi 

putut cauza moartea leoaicei sau care ar fi putut periclita sănătatea celorlalte animale din 
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acelaşi habitat. Rezultatul examenului parazitologic, respectiv, infecţia slabă medie cu 

Balantidium coli, este nesemnificativ în raport cu cauza morţii.  

Deşi cazurile neoplazice de tip carcinomatos diagnosticate la animalele din 

grădinile zoologice sunt puţin semnalate în literatura de specialitate, studii recente au 

evidenţiat la un leu din Grădina Zoologică din Franţa, un caz de carcinom 

mucoepidermoid cu un înalt grad de diferenţiere, localizat la nivelul glandei salivare 

submandibulare. Diagnosticul în acest caz, a fost realizat pe baza examenelor 

histopatologice şi imunohistochimice (1). 

 

Concluzii. 

Moartea animalului s-a produs ca urmare a stopului cardio-respirator produs în 

faza preoperatorie a procedurii standard de sterilizare chirurgicală a animalului, după 

efectuarea manoperelor specifice de tranchilizare şi preanestezie. Exitusul a survenit în 

condiţiile reducerii debitului respirator consecutiv aplicării neuroleptanalgeziei specifice 

şi pe fondul unei anemii severe însoţită de o pancitopenie accentuată. Leziunile 

congestive ş/sau hemoragice prezente în organele examinate se explică prin fenomenul 

reducerii debitului circulator sangvin, cu efect negativ asupra oxigenării întregului 

organism, precum şi a proceselor degenerativ–sclerozante de la nivelul patului capilaro-

arteriolar şi arterial din creier, cord, pulmon, splină, ficat, rinichi. Toate aceste modificări 

s-au constituit în elemente favorizante  instalării hipoxiei cerebrale, cardiace şi ulterior a 

colapsului cardio-respirator. Factori secundari favorizanţi producerii exitusului: vârsta 

animalului, organism debilitat imunologic (imunosupresie), evidenţierea unor leziuni 

neoplazice preexistente exprimate morfopatologic prin: adenocarcinom solid al glandei 

mamare (sfert mamar posterior stâng) cu metastaze în ganglionii retromamari aferenţi; 

carcinomatoză abdominală exprimată printr-un adenocarcinom seros ovarian (tumoră 

primară în ovarul stâng),  cu metastaze omentale - gradul III, pe seroase şi în corticala 

renală produse pe cale transcelomică sau limfatică. Examenele speciale de laborator 

întreprinse exclud, de asemenea, existenţa unei intoxicaţii precum şi a unor infecţii 

specifice virale, bacteriene, micotice care ar fi putut cauza moartea leoaicei sau care ar fi 
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putut periclita sănătatea celorlalte animale din acelaşi habitat. Rezultatul examenului 

parazitologic a fost nesemnificativ în raport cu cauza morţii.  
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       Foto.1.  Cadavru, leoaica,  clasa Mammalia, ordinul Fissipeda,  
    familia Felidae, gen şi specie Panthera leo 

       Body Lioness , class Mammalia, order Fissipeda,  
               family Felidae, genus and species Panthera leo. 

 

   
Foto.2.  Panthera leo. Congestie cerebrala, edem si scurgeri sangvinolente din  

cavitatea craniana.  
      Panthera leo. Stroke, swelling and blood leakage from  the cranial cavity.  
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Foto.3. Panthera leo. Focare hemoragice, diseminate in epiploon, diametrul  
≤ 0,5 mm, uşor declive şi bine circumscrise. 

       Panthera leo. Hemorrhagic  foci, disseminated in adipous tissue (epiploon),  
             Diameter ≤ 0.5 mm, easy latch and well circumscribed. 

 

Foto.4. Panthera leo.Ectazie vasculară, edem şi multiple focare hemoragice, 
diseminate în epiploon şi pe  seroase . 

            Panthera leo. Vascular swelling, oedema and numerous hemorrhagic foci,  
                      disseminated in  adipous tissue and on the abdominal serousa. 
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Foto.5. Panthera leo. Ovar stâng hemoragic cu formaţiuni pediculate pe seroasă; aspect 
de carcinom ovarian. Uter: aspect de cordon cu pereti ingrosati şi consistenţă crescuta, 

specifică uterului fibromatos.  
Panthera leo. Hemorrhagic left ovary with pediculate formations ; aspect of ovarian 

carcinoma. Uterus: Appearance of cord with thickened walls and increased consistency, 
specific fibromatous uterus. 

 

 
Foto.6. Panthera leo. ovar stâng hemoragic cu formaţiuni pediculate pe seroasă; 

aspect de carcinom ovarian. Multiple focare hemoragice, diseminate in epiploon. 
Focare de carcinomatoza abdominala. 

Panthera leo. Hemorrhagic left ovary with pediculate formations ; aspect of ovarian 
carcinoma. Numerous hemorrhagic foci – carcinomatosis metastatic centers. 
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Foto.7. Panthera leo. Rinichi: numeroase formaţiuni tumorale, nodulare, cenuşii-gălbui, 

slăninoase, de diferite dimensiuni (0,3 – 0,7 mm diametru) cu aspect multicentric, 
diseminate la suprafaţa şi în profunzimea corticalei renale. 

Panthera leo. Kidney: numerous tumor, nodular, gray-yellow, lard, of different sizes (0.3 
- 0.7 mm diameter) looking multicenter disseminated to the surface and in depth renal 

cortex. 

 
Foto.8. Panthera leo.Limfonod mezenteric. Edem şi hemoragii în focare în 

corticală. 
Panthera leo. Mezentery lymph node. Oedema and hemorrhagic foci. 
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Foto.9. Panthera leo. Omentum (epiploon). Proliferare neoplazică cu aspect adenoid 
şi/sau papilifer cu celule de origine epitelială, carcinomatoase, slab diferenţiate dispusepe 
o stromă conjuctivă bine dezvoltată; microfocare hemoragice; adipocite (col. HEA x200). 

Panthera leo. Omentum (epiploon). Neoplastic proliferation looking adenoid and 
/ or pappilifer with epithelial origin cells , carcinomatous type, poorly differentiated on a 
well-developed fibrous tissue; hemorrhagic microcenters; adipocytes(col. HEA x200). 

 

 
Foto.10. Panthera leo. Epiploon. Idem. (col. HEA x 400). 
   Panthera leo. Epiploon. Same picture. (col. HEA x 400). 
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Foto.11.  Panthera leo. Limfocentru retromamar. Proliferare neoplazică cu aspect 
difuz, şi/sau adenoid cu celule de origine epitelială, carcinomatoase, dispuse 

grupat în corticală şi intricate cu ţesut limfoid; maetastaze intravasculare. 
(col. HEA x 200). 

Panthera leo. Retromammary Limph node. Looking diffuse neoplastic 
proliferation, and / or adenoid epithelial cell origin,  arranged in cortical region 
and intricate with lymphoid tissue, intravascular metastatic cell proliferation.  

(col. HEA x 200). 

 
Foto.12.  Panthera leo. Limfocentru retromamar. Accentuat infiltrat celular neoplazic cu 

celule de origine epitelială, cu modificari displazice de tip carcinomatos,  bine 
diferenţiate, dispuse pe o stromă conjuctivă bine dezvoltată; 

.(col. HEA x 400). 
Panthera leo. Retromammary Limph node. Emphasized cell infiltrated with 
neoplastic cells of epithelial origin, well differentiated, with high modifications 

carcinomatous dysplasia type, arranged on a well-developed fibrous tissue; 
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Foto.13.  Panthera leo. Rinichi. Microfocar de proliferare celulara  

neoplazica in corticala renala, cu celule de tip carcinomatos,  bine diferenţiate,  
dispuse interstitial, periglomerular; (col. Pappenheim x 400). 

           Panthera leo. Kidney-cortex. Microfoci of neoplastic interstitium cell 
proliferation with carcinomatous cell type, well differentiated, ordered  periglomerulus 

(Col. Pappenheim x 400). 
 

 
Foto.14.  Panthera leo. Uter. Fibrom uterin si endometrioza uterina  

(col. HEA x 400). 
Panthera leo. Uterus. Fibromatous uterus; uterine endometriosis. 

(col. HEA x 400). 
 


